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при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСАД  
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙ
У статті поглиблено методологічні засади реалізації регіональної соціальної політики з 

урахуванням розвитку сучасних трансформацій усіх сфер життя українського суспільства. 
Розглянуто систему загальнонаукових та спеціальних методів управління соціальною сфе-
рою регіону й особливості їх застосування. Доведено, що в Україні з 2000 року в управлінні 
соціальною сферою разом з традиційними методами управління широкого застосування 
набувають спеціальні методи управління, зокрема нормативний метод та метод соціальної 
стандартизації. Запровадження державних соціальних стандартів і нормативів дало змо-
гу вдосконалити механізм реалізації основних конституційних соціальних прав та потреб 
людини, гарантованих державою; забезпечити збереження єдиного соціального простору 
держави на основі вирівнювання умов доступності споживання матеріальних благ і послуг 
у різних регіонах України; підвищити обґрунтованість формування бюджетів, насамперед 
на рівні регіонального та місцевого самоврядування; забезпечити концентрацію фінансо-
вих ресурсів на пріоритетних напрямах соціальної політики; встановити науково обґрун-
товані вимоги до обсягу та якості соціальних послуг; запровадити ліцензування діяльності 
суб’єктів, залучених у процес соціального обслуговування. Після світової фінансової кризи 
2008 року методологічний базис регіональної соціальної політики доповнюються такими 
методами управління, як соціальне партнерство, соціальне проєктування, соціальне під-
приємництво та соціальне інвестування. Встановлено, що у країнах ЄС, на відміну від Укра-
їни, метод соціального інвестування є основою соціально-економічного розвитку регіонів, 
а провідним суб’єктом його впровадження є Європейський соціальний фонд. Встановлено, 
що повноцінне врахування всіх питань щодо формування та реалізації регіональної соціаль-
ної політики з оптимально позитивним результатом здійснюється на основі впровадження 
комплексного підходу, який широко використовується на основі інтеграції стратегічного, 
ресурсного та порівняльного підходів, що під час оцінювання соціальних ефектів розвитку 
регіону органічно доповнюють один одного.

Ключові слова: методологія, регіональна соціальна політика, методи управління, підхо-
ди, стратегія.

Постановка проблеми. За останні роки 
в Україні проблематика розгляду соціальної 
складової територіального розвитку значно 
загострилась. Основними причинами такого 
стану науковці вважають значну розбіжність 
у пристосуванні регіонів до нових ринкових 
умов господарювання та зменшеного обсягу 
державних фінансових надходжень [8]. Більш 

того, з початком АТО відмінності між регіонами 
значно посилились за розміром фінансування 
соціальних витрат як з державного бюджету, 
так і з бюджетів інших рівнів. Це привело до 
ще більшого поглиблення диспропорцій у роз-
витку територіальних громад за показниками 
соціального розвитку (виплата соціальної допо-
моги, надання соціальних послуг та соціальної 
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підтримки, розвиток об’єктів соціальної інфра-
структури тощо).

Все це трактується пересічним громадяни-
ном як порушення конституційного принципу 
соціальної справедливості. Крім того, сталою 
тенденцією останніх років в Україні можна наз-
вати порушення рівноваги між економічним 
потенціалом і соціальним розвитком регіо-
нів, який є важливим критерієм збалансованої 
та ефективної регіональної політики [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На підставі аналізу наукової бази досліджень 
з проблем соціального розвитку територій було 
встановлено, що поняття «регіональна соці-
альна політика» не тільки є усталеним мовним 
конструктом, що набув широкого застосування 
в наукових колах, але й має дедалі активніше 
застосування в державно-управлінській практи-
ці [4]. Найкращим взірцем розвитку регіональ-
ної соціальної політики є досвід країн ЄС. Сут-
ність регіональної соціальної політики полягає 
у забезпеченості представників різних соціаль-
них груп сприятливими умовами для життєза-
безпечення та розвитку [15].

Водночас необхідно зазначити, що існує 
значна різноманітність позицій щодо тракту-
вання регіональної соціальної політики серед 
українських дослідників, які за своїм принци-
повим змістом можна поділити на дві великі 
групи. Прихильники першої групи (зокрема, 
С.І. Богуславська, Л.В. Потапенко) обстоюють 
думку про дослідження регіональної соціаль-
ної політики в контексті складового елементу 
державної соціальної політики [1]. Прихиль-
ники другого напряму розглядають соціальну 
політику у нерозривному взаємозв’язку з еко-
номічною політикою територіального розвитку. 
Так, В.М. Прохорова відзначає, що для забез-
печення ефективного територіального зростан-
ня важливими є не тільки економічні показники, 
але й дієвість реалізації соціальної політики [9].

Отже, широка палітра наукових поглядів 
у трактуванні основних засад регіональної 
соціальної політики в період ринкових тран-
сформацій Української держави спонукає до 
подальшого вивчення та вдосконалення наяв-
них і напрацювання нових теоретико-методоло-
гічних, методичних та прикладних засад реалі-
зації регіональної соціальної політики.

Мета статті. Метою статті є дослідження 
методологічного забезпечення засад реалізації 
регіональної соціальної політики в період тран-
сформацій.

Виклад основного матеріалу. Актуальність 
вивчення питання про методи управління соці-
альною сферою регіону обумовлюється тим, 
що соціальна сфера є надзвичайно склад-
ним об’єктом управління [2]. Управління таким 
об’єктом на рівні регіону залежить від багатьох 
факторів, зокрема географічного положення 
регіону, національно-культурних особливостей, 
рівня економічного й соціального розвитку кон-
кретного регіону [3], тому ґрунтовне вивчення 
системи методів управління соціальною сфе-
рою регіону дасть змогу правильно вирішити 
питання про вибір конкретних методів управлін-
ня для різних регіонів.

У широкому розумінні методологія – це вчен-
ня про структуру, логічну організацію, мето-
ди та засоби діяльності [4]. Відповідно, метод 
(від гр. “мethodos” – «шлях дослідження, тео-
рія, вчення») є способом досягнення будь-якої 
мети, вирішення конкретного завдання; сукупні-
стю прийомів або операцій практичного чи тео-
ретичного пізнання дійсності.

Всі методи управління соціальною сферою 
регіону можна класифікувати за різними крите-
ріями. Традиційно науковці поділяють методи 
управління на правові, економічні, адміністра-
тивні, організаційні [7]. Одним з критеріїв є кри-
терій застосування методів в різних науках. 
Отже, можемо сказати, що стосовно соціальної 
сфери таку класифікацію в науковій літературі 
можна назвати такою, що неповністю відобра-
жає весь спектр наявних підходів та методів 
у системі реалізації соціальних прав, інтересів 
та свобод громадянина. Вважаємо за доцільне 
розглянути більш ґрунтовно систему загаль-
нонаукових та спеціальних методів управління 
соціальною сферою.

До загальнонаукових методів, тобто методів, 
що застосовуються в багатьох науках, перш за 
все необхідно віднести системний метод, метод 
порівняння, методи аналізу й синтезу, методи 
індукції та дедукції, метод інтуїції [4].

Найважливіше місце в цій групі методів посі-
дає системний метод. Цей метод дає змогу 
об’єднати всю сукупність прийомів і способів 
для вивчення властивостей та структури дослі-
джуваного об’єкта загалом, а також представити 
його як складну соціальну систему. Системний 
метод є комплексним вивченням досліджувано-
го об’єкта як єдиного цілого з позицій системно-
го аналізу [4], тобто можемо стверджувати, що 
з позицій системного аналізу соціальна політи-
ка є системою заходів, яких вживає безпосеред-
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ньо уряд (регіональні органи влади) чи органи 
місцевого самоврядування задля підвищен-
ня якості та рівня життя населення. Ці заходи 
фінансуються як з коштів державного бюджету, 
так і з бюджетів інших рівнів, а зміст заходів від-
повідає ціннісним орієнтаціям суспільства на 
тривалий період. З позицій системного методу 
дослідження розглядаємо регіональну соціаль-
ну політику як невід’ємну складову загальної 
стратегії держави щодо розвитку соціальної 
сфери, яка включає цілеспрямовану діяльність 
щодо політики зайнятості й соціально-трудо-
вих відносин, політики доходів, політики від-
творення населення, політики в галузі охорони 
здоров’я, політики в галузі соціального захисту, 
молодіжної політики, політики в галузі освіти 
й науки тощо.

Системний метод дослідження передбачає 
розгляд та побудову суб’єкт-об’єктних відно-
син у тісному зв’язку з внутрішнім та зовніш-
нім середовищем, а також враховує ієрархіч-
ні взаємовідносини щодо суб’єкт-суб’єктної 
та об’єкт-об’єктної взаємодії. Таким чином, 
управління соціальною сферою регіону з вико-
ристанням системного методу передбачає вра-
хування всіх взаємозв’язків, вивчення окремих 
структурних частин соціальної сфери, вияв-
лення ролі кожної з них в загальному функці-
онуванні системи і, навпаки, виявлення впливу 
системи загалом на її окремі елементи [6].

Метод порівняння полягає в порівнянні дослі-
джуваного об’єкта управління з попередньо 
вивченим об’єктом. Порівнюватися можуть як 
об’єкти загалом, так і їх окремі елементи, вза-
ємозв’язки між ними, окремі характеристики 
та властивості тощо. Зазначимо, що цей метод 
досить часто використовується в держав-
но-управлінській практиці, наприклад, із вико-
ристанням рейтингових шкал оцінювання соці-
ально-економічного розвитку регіонів, окремих 
галузей соціальної сфери (освіта, медицина). 
Саме метод порівняння є основою оцінювання 
та розроблення заходів регіональної соціальної 
політики [7].

Метод аналізу передбачає розкладання 
цілісного об’єкта на складові частини задля їх 
всебічного вивчення. Аналіз полягає у з’ясу-
ванні різних зв’язків між фактами, елемента-
ми цілого, що надає матеріалогічну цілісність 
і завершеність об’єкта дослідження [2]. З іншо-
го боку, синтез передбачає поєднання раніше 
виділених частин в єдине ціле. Таким чином, 
аналіз та синтез – це протилежності, які взаємно 

передбачають і доповнюють один одного, отже, 
тісно взаємопов’язані. Управління соціальною 
сферою регіону з використанням методів ана-
лізу й синтезу передбачає виділення в цій сис-
темі її складових частин, елементів, вивчення їх 
характеристик та особливостей задля поєднан-
ня виділених елементів з подальшим вивчен-
ням нових виявлених характеристик та особли-
востей всієї системи загалом.

Використання в управлінні соціальною сфе-
рою регіону методу індукції передбачає побудо-
ву цієї моделі управління за принципом пере-
ходу від приватного до загального. Іншими 
словами, ми можемо взяти модель управління 
соціальною сферою будь-якого міста, села чи 
селища й використовувати її для управління 
соціальною сферою регіону чи держави зага-
лом, тобто переносити її на всю систему. Яскра-
вим прикладом цього є упровадження якоїсь ідеї 
в окремих регіонах, коли за її успішного завер-
шення набутий досвід одразу ж поширюється 
на інші регіони. Так, трансформація управління 
в національній системі охорони здоров’я в Укра-
їні розпочалась у 2011 році пілотним проєктом 
у чотирьох регіонах (Вінницька, Дніпропетров-
ська, Донецька області та місто Київ), а після 
її успішного завершення регіональну модель 
управління було поширено на вищий рівень, 
тобто на загальнодержавний рівень управління.

Метод дедукції полягає у зворотному, тобто 
ми переносимо будь-які явища й процеси від 
загального до конкретного. Отже, ми можемо 
спробувати адаптувати до регіональних умов 
систему управління соціальною сферою, реалі-
зовану на національному рівні. З іншого боку, 
ми можемо розробити систему управління для 
соціальної сфери регіону, а далі перенести її на 
окремі складові цієї системи.

Метод інтуїції в управлінні соціальною сфе-
рою регіону передбачає застосування раніше 
накопиченого досвіду й суми знань в цій кон-
кретній сфері чи галузі, тобто влада регіону, 
окремі керівники для ефективного управління 
соціального сферою можуть скористатися як 
своїм досвідом і знаннями в цій сфері, так і знан-
нями фахівців, експертів чи консультантів. До 
основних методів, заснованих на використан-
ні знань та інтуїції фахівців, відносять методи 
«мозкового штурму», сценаріїв чи Дельфі, екс-
пертні методи, морфологічний підхід, ділові ігри 
тощо. Особливе місце серед інтуїтивних мето-
дів посідають експертні методи [12; 13]. Най-
частіше експертні технології використовуються 
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для забезпечення процедур прийняття таких 
рішень, як визначення цілей розвитку соціальної 
сфери; експертні прогнози розвитку соціальної 
сфери (методи прогнозування, а саме методи 
індивідуальних і колективних експертних оці-
нок, метод морфологічного аналізу, метод побу-
дови прогнозного сценарію, метод історичних 
аналогій); побудова сценаріїв очікуваного роз-
витку соціальної сфери; генерування альтер-
нативних варіантів; визначення рейтингів; оці-
ночні системи; прийняття колективних оцінок.

До спеціальних методів управління соці-
альною сферою регіону відносять методи, що 
розробляються в рамках окремих спеціальних 
наук. До них насамперед належать матема-
тичні, статистичні, соціологічні, психологічні 
методи. Так, реалізація математичних методів 
в управлінні соціальною сферою передбачає 
використання лінійного та нелінійного програ-
мування, математичних моделей та моделю-
вання тощо. За допомогою цих методів можемо 
аналізувати процеси, що відбуваються в систе-
мі, будувати різні прогнози й моделі розвитку 
соціальної сфери. Застосування статистичних 
методів передбачає збирання інформації сто-
совно досліджуваного об’єкта, тобто соціальної 
сфери, та її подальший аналіз з використанням 
основних статистичних формул і показників 
(розрахунок середніх, темпів зростання, кое-
фіцієнтів кореляції, індексів тощо). За допо-
могою отриманих даних ми аналізуємо наявну 
ситуацію, виявляємо проблеми, а далі може-
мо прогнозувати можливий розвиток ситуації 
на різні періоди. Водночас статистичні методи 
недоцільно використовувати для довгостроко-
вого прогнозування, оскільки вони не врахову-
ють вплив усіх можливих факторів (зовнішніх 
та внутрішніх).

З 2000 року в Україні широкого застосування 
в управлінні соціальною сферою набув норма-
тивний метод, який переважно використовуєть-
ся для розрахунку норм і нормативів забезпе-
ченості населення установами чи персоналом 
окремих галузей соціальної сфери (освіта, охо-
рона здоров’я тощо). Так, відповідно до Зако-
ну України «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії», за рівнем задо-
волення соціальних потреб соціальні норма-
тиви поділяються на нормативи мінімального 
та раціонального споживання.

Після світової фінансово-економічної кризи 
2008 року на теренах ЄС почала активно розро-
блятися стратегія «нової» соціальної політики, 

методологічною основою якої є методи соціаль-
ного проєктування та соціального інвестування. 
Так, соціальний проєкт є сукупністю техноло-
гічних, управлінських та організаційних рішень, 
спрямованих на вирішення соціальних про-
блем, поліпшення соціокультурних умов життє-
діяльності особистості, проведення необхідних 
соціальних змін [7]. В Україні цей метод почав 
активно упроваджуватися в державно-управ-
лінську практику з реалізацією адміністративної 
реформи. Т.В. Ткач вважає, що потреби в соці-
альних проєктах виникають за збігу трьох умов, 
таких як існування складної соціальної пробле-
ми, необхідність попереднього моделювання 
способів її вирішення, наявність в розпоря-
дженні певних ресурсів (засобів) для вирішення 
соціальної проблеми [7]. Отже, соціальний про-
єкт може реалізуватися у двох формах, а саме 
як складова програми, що є формою конкре-
тизації та змістового наповнення пріоритетних 
напрямів розвитку соціокультурного життя [11], 
і як самостійний варіант вирішення локальної 
проблеми, адресованої конкретній аудиторії [7].

В країнах ЄС останнім часом для вирішен-
ня різноманітних проблем у сфері регіональної 
соціальної політики активно використовується 
метод соціального інвестування, зокрема інвес-
тування в людський капітал. Продуктивну діяль-
ність у цьому напрямі здійснює Європейський 
соціальний фонд (ESF) як один з потужних 
фондів ЄС для забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку. Завдяки діяльності Фон-
ду сформовано розвинутий ринок соціальних 
інвестицій, створено мережу спеціальних бірж, 
за підтримки держави активно розвивається 
соціальне підприємництво [10; 16]. На жаль, 
в Україні цей метод наразі не набув належно-
го застосування, але окремі його елементи вже 
впроваджуються в рамках реалізації регіональ-
ної соціальної політики.

Соціологічні методи управління соціальною 
сферою припускають здійснення певних дослі-
джень досліджуваного об’єкта. На відміну від 
суто статистичних методів, тут активніше заді-
яні психологічні чинники як стосовно дослідни-
ка, так і щодо респондентів. Соціологічні дослі-
дження менш жорстко формалізовані, але їх 
перевага полягає у глибшому виявленні моти-
вів тієї або іншої поведінки людей. Якість цього 
джерела інформації, крім формальних характе-
ристик, залежить від досвіду та знань соціолога.

Виділяють такі форми організації соціологіч-
них досліджень, як анкетування, форма додат-
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кових обов’язків, організація творчих груп, 
форма зовнішнього консультування, форма 
внутрішнього консультування.

Як зазначалося вище, соціальна сфера регі-
ону є складним об’єктом управління. Для раці-
онального застосування методів управління 
доцільно виокремити у складі соціальної сфери 
певні елементи. Щодо галузевого складу в соці-
альній сфері прийнято виокремлювати такі 
галузі, як освіта, охорона здоров’я, соціальний 
захист, соціально-трудові відносини, культура, 
молодіжна проблематика, житлово-комунальне 
господарство, побутове обслуговування, торгів-
ля й громадське харчування, фізична культура 
та спорт [5]. Для управління такими галузями, 
як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, 
культура, досить ефективно можуть застосо-
вуватися статистичні методи. Зокрема, для 
розрахунку норм і нормативів забезпечення 
населення послугами та установами в зазна-
чених галузях соціальної сфери досить широко 
застосовується нормативний метод (статистич-
ні нормативи). Для управління такими галузя-
ми, як ЖКГ, торгівля та громадське харчування, 
готельний бізнес, більш доцільним видається 
застосування методів економіко-математичного 
моделювання, за допомогою яких можна побу-
дувати різні варіанти (сценарії) розвитку цих 
галузей з урахуванням різних факторів впливу.

Крім окремих керованих галузей, у соціаль-
ній сфері можна виділити такі елементи, як нор-
мативно-правовий база, що регулює відносини 
в соціальній сфері, та соціальна інфраструкту-
ра, що забезпечує реалізацію цих відносин.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи 
вищевикладений матеріал, зазначаємо, що 
управління таким складним об’єктом, як соці-
альна сфера регіону, передбачає використання 
комплексного підходу до вибору методів управ-
ління, що гарантовано забезпечить позитивний 
соціальний ефект та досягнення соціальних 
цілей управління. Представлений матеріал 
не вичерпує повністю проблематику розвитку 
методологічних засад реалізації регіональної 
соціальної політики в період сучасних тран-
сформацій українського суспільства та потре-
бує здійснення подальших наукових розвідок.
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Kryshen O. V. Methodological support of background of the regional social policy 
implementation in the period of transformations

In this Article, methodological background of the regional social policy implementation, consider-
ing development of modern transformations in all spheres of life of the Ukrainian society, has been 
deepened. The system of general and special scientific methods of management of social sphere of 
the region and peculiarities of use thereof has been considered. It has been proven that, along with 
traditional social management methods, special management methods, in particular, the normative 
method and the social standardization method, have been commonly leveraged in Ukraine since 
2000. The state social standards and regulations being deployed have strengthened the enforce-
ment of basic state-guaranteed constitutional social rights and human needs; have ensured that the 
state has preserved its uniform social space by aligning the terms and preconditions to make mate-
rial goods and services uniformly available to people in different regions of Ukraine; have increased 
the feasibility of budgeting, first of all, at regional and local self-government levels; have facilitated 
concentration of financial resources on priority areas of social policy; have contributed to determining 
scientifically sound requirements for the scope and quality of social services; and have introduced 
licensing of the activities of entities involved in social services. After the 2008 global financial crisis, 
management practices such as social collaboration, social development, social entrepreneurship 
and social investment have complemented the methods array to govern the regional social policy. It 
is established that in the EU countries, unlike Ukraine, the social investment method is the basis of 
socio-economic development in regions, and the key entity promoting it the European Social Fund. It 
has been determined that appropriate consideration of all the issues of formation and implementation 
of the regional social policy with the best positive result is achieved on the basis of implementation 
of an integrated approach that is widely used on the basis of integration of strategic, resource-based 
and comparative approaches, which complement each other naturally in evaluating social effects of 
development of the region.

Key words: methodology, regional social policy, methods of management, approaches, strategy.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У ПОСТ-ВЕСТФАЛЬСЬКУ ДОБУ
Незважаючи на те, що питання теорії та практики державної політики описані та дослі-

джені досить ретельно, в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій, розмивання національних кордонів, послаблення державного суверенітету, поглиблен-
ня глобалізаційних, інтеграційних та транснаціональних процесів дослідження державної 
політики перебувають у динаміці й залишаються актуальними. Аналітичний фокус статті 
спрямований на виявлення специфіки формування державної політики в умовах трансфор-
мації Вестфальської системи. В межах зазначеної проблематики найбільша увага зосере-
джена на аспекті плюралізації учасників процесу розроблення державної політики. Задля 
адекватного висвітлення цього питання автор статті звертається до трансферу полі-
тики, тобто процесу передачі найкращої практики, який за останні роки набув помітно-
го поширення і став важливим аналітичним інструментом вивчення процесів розроблення 
державної політики. У статті наведено специфікацію учасників політичного трансферу, 
наголошено на мотивах участі в передачі державної політики (зменшення урядової відпові-
дальності за невдалу або непопулярну політику, отримання фінансової та іншої допомоги). 
Крім того, рамково висвітлено вплив на державну політику «транскордонної публіки» та 
«глобальної агори». Фіксуючи той факт, що у справі розроблення державної політики уряд 
дедалі частіше делегує частину своїх повноважень недержавним акторам, автор визнає, 
що державна політика нині не є сферою виняткової компетенції уряду. Автор переконаний 
в тому, що подібні метаморфози варто розцінювати як своєрідну адаптивну реакцію держа-
ви на поглиблення глобалізаційних, інтеграційних та транснаціональних процесів. Оскільки 
проблеми громадян стають дедалі складнішими, їх вирішення також помітно ускладняєть-
ся. Відповідно, для того щоби держава здатна була на адекватну реакцію, процес форму-
вання державної політики повинен бути більш відкритим для недержавних акторів. В цьо-
му контексті автор солідаризується з тими дослідниками, які дотримуються тези, що на 
сучасному етапі держави не можуть ефективно управляти, залишаючись наодинці.

Ключові слова: держава, державна політика, недержавні актори, трансфер політики, 
уряд.

Постановка проблеми. Зберігаючи свою 
актуальність, сучасна держава дедалі частіше 
демонструє нездатність адекватно реагувати 
на виклики та проблеми, пов’язані з глобалі-
зацією, інтеграційними та транснаціональни-
ми процесами. В результаті цього з’являється 
загроза симуляції управління з боку держави, 
що, зрештою, може поставити під сумнів легі-
тимність цього інституту, активізувати пошуки 
функціональних еквівалентів держави та аль-
тернативних джерел управління. З огляду на це 
на сучасному етапі у дослідницькому порядку 
денному стоїть проблема оптимізації процесу 
формування державної політики, провідним 
суб’єктом якої залишається держава в особі 
уряду. Необхідність осмислення питань, пов’я-

заних з формуванням державної політики, 
пояснюється, окрім іншого, дефіцитом урядової 
влади, її інфляцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Державна політика належить до переліку най-
більш обговорюваних та досліджуваних про-
блем. Академічна спільнота здійснює активні 
пошуки щодо вдосконалення теорії та практики 
формування й реалізації державної політики 
з огляду на об’єктивні процеси, які відбуваються 
в сучасному суспільстві. Зокрема, хорватська 
дослідниця М. Шінко наголошує на тому, що 
дедалі важливішої ролі та більшого значення 
в процесі вироблення державної політики набу-
вають міжнародні режими, вимоги яких зумов-
люють її зміни та коригування. Сучасний про-

© Пугач В. Г., 2019
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цес формування державної політики, про що 
зазначає М. Шінко, є складним, багатовимірним 
та менш національним, автономним та сувере-
нним [1]. Питання про інструменти державної 
політики крізь призму політико-соціологічно-
го підходу розглядають французькі науковці 
П. Лакум та П. ле Гель. На їхню думку, інстру-
менти державної політики є однією з основних 
проблем, оскільки, по-перше, вони визначають 
відносини між управлінцями та підлеглими, а 
по-друге, виробляють конкретні ефекти неза-
лежно від поставленої мети [2]. Д. Стоун вва-
жає, що державна політика була «заручницею» 
держави. Втім, під впливом глобалізації від-
бувається її трансформація, з’являються нові 
форми влади та нові учасники політико-управ-
лінських процесів. На думку Д. Стоун, ці та інші 
явища й процеси не можна ігнорувати в ході 
дослідження державної політики, відповідно, 
дослідниця постулює необхідність концеп-
туалізації глобальної державної політики [3]. 
Дослідження М. Хоулетта та Б. Кашора зосере-
джені на державній політиці, яка здійснюється 
урядами та впливає на кожного громадянина 
[4]. Окремі аспекти формування та реалізації 
державної політики висвітлюються в наукових 
доробках Г. Капано, З. Петак, Т. Біркланда, 
Ф. Фішера, Х. Воллманна.

Дослідженню державної політики як форми 
суспільно-управлінської діяльності присвячені 
наукові розвідки українських дослідників, зокре-
ма роботи Ю. Ковбасюка, В. Ребкала, О. Пухка-
ла, С. Телешуна, Є. Романенка.

Мета статті. Метою статті є з’ясування спе-
цифіки формування державної політики в умо-
вах ерозії Вестфальської системи.

Виклад основного матеріалу. Державна 
політика є особливим феноменом у системі 
державного управління. Одне з найпростіших 
та найбільш цитованих визначень державної 
політики запропонував американський профе-
сор Т. Дай у своїй праці “Understanding Public 
Policy” (1972 рік): державна політика – це «усе 
те, що уряд вирішує робити або не робити», 
зафіксувавши, що основним суб’єктом держав-
ної політики є держава. Саме остання в особі 
уряду, як вважають М. Хоулетт та Б. Кашор, має 
особливий статус у процесі розроблення дер-
жавної політики завдяки «своїй унікальній мож-
ливості приймати авторитетні рішення від імені 
громадян, тобто рішення, підкріплені загрозою 
застосування санкцій до порушників у разі їх 
невиконання» [4, с. 17]. Втім, очевидно, що 

в умовах ерозії Вестфальської державної сис-
теми, інтернаціоналізації державного сектору, 
звуження управлінської присутності держави 
у багатьох сферах життєдіяльності суспільства 
процес формування державної політики зазнає 
змін. Зокрема, стрімкий розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій, котрий помітно 
полегшив та прискорив обмін інформацією, 
зумовив збільшення кількості випадків тран-
сферу політики, тобто процесу, в межах яко-
го знання про державну політику, адміністра-
тивні механізми, установи тощо в певний час  
і/або певному місці використовуються для роз-
роблення державної політики, адміністратив-
них механізмів та установ в інший час і/або 
в іншому місці [5, c. 344]. Трансфер політики 
як процес обміну «передовою практикою» рам-
кується питаннями про те, чому актори беруть 
участь у політичному трансфері; хто є ключо-
вими учасниками процесу передачі політики; 
що передається; звідки запозичується досвід; 
якою є різноманітність ступеня передачі; що 
обмежує та полегшує трансфер політики; яким 
чином політичний трансфер пов’язаний з успі-
хом або провалом політики [6, с. 10]. Питання 
мотиву участі у політичному трансфері коре-
люється з проблемою добровільної або при-
мусової передачі найкращої практики, поруше-
ною британськими дослідниками Д. Доловіцем 
та Д. Маршом. Характерологічною ознакою 
примусового політичного трансферу є доміну-
вання міжнародних, наднаціональних акторів 
і, відповідно, обмеження впливу національних 
акторів. Іншими словами, зміни у державній 
політиці можуть відбуватися під тиском зовніш-
ніх суб’єктів, дуже часто задля забезпечення 
різноманітної фінансової та іншої допомоги для 
приймаючої сторони. Крім того, участь у тран-
сфері політики може бути зумовлена політич-
ними мотивами, спрямованими на зменшен-
ня урядової відповідальності за невдалу або 
непопулярну політику. На цьому наголошують, 
зокрема, Д. Моніос, підкреслюючи, що таким 
чином зберігається легітимність директивних 
органів [6]; М. Шінко, стверджуючи, що держа-
ва дедалі більше покладається на неформаль-
них суб’єктів під час виконання своїх функцій 
[1, с. 100].

В контексті проблеми, яка розглядається 
у статті, важливим є питання про учасників 
політичного трансферу. Д. Доловіц та Д. Марш 
пропонують таку специфікацію учасників полі-
тичного трансферу, як виборні посадовці, полі-
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тичні партії, бюрократи/державні службовці, 
групи тиску, політичні підприємці та експер-
ти, транснаціональні корпорації, аналітичні 
центри, наднаціональні урядові та неурядові 
установи й консультанти [7, с. 10]. Користую-
чись термінологією видатного американсько-
го соціолога Р. Мертона, можемо сказати, що 
має місце екзогенна подія, тобто «подія, за 
якої змінюється сама група осіб, що прийма-
ють рішення» [8, с. 186]. Крім того, з огляду на 
те, що «епоха, коли публічні сфери зазвичай 
замикалися територіальними кордонами демо-
кратичних держав, йде у минуле» [9, с. 94], 
помітний вплив на державну політику здійснює 
транскордонна (глобальна) публіка. Остання, 
за влучним висловом англійського дослідника 
Дж. Кіна, вирощується оприлюдненням злоді-
янь і зберігає життя таким словам, як «свобо-
да» і «справедливість», якщо говорити вголос 
про маніпуляції, шахрайство та кровопролиття 
в інших державах [9, с. 99]. Вплив транскордон-
ної публіки простежується у сферах офіційної 
дипломатії, глобального бізнесу, співпраці дер-
жавних чиновників та неурядових організацій. 
Дж. Кін зазначає, що кожне глобальне питання 
після 1945 року, зокрема права людини, загрози 
ядерної війни, дискримінації жінок та меншин, 
екологізація політики, домінування у політиці 
надмірно заможних людей, спочатку викриста-
лізовувалося як «гостра тема» в межах цієї 
публіки за її підтримки [9, с. 96]. До того ж 
саме глобальна публіка викриває або, як каже 
Дж. Кін, «витягує на світову сцену» негідників, 
пильно стежить за діяльністю державних діячів 
та політиків. Також вона порушує низку важли-
вих питань, на кшталт вироблення альтерна-
тивних способів збільшення відкритості, публіч-
ної відповідальності влади. Глобальна публіка 
фактично є «викликом для джунглів могутнього 
транскордонного бізнесу, міжурядових та судо-
вих інститутів, які дедалі більше визначають 
долі нашого світу» [9, с. 100].

Розмірковуючи над питанням про особли-
вості формування державної політики, Д. Стоун 
звертається до феномена «глобальної агори». 
Дослідниця зауважує, що ідея агори використо-
вується для ідентифікації росту глобально-
го публічного простору мінливих, динамічних 
та взаємопов’язаних відносин політики, ринків, 
культури та суспільства. Цей суспільний про-
стір визначається взаємодією його дієвих осіб, 
тобто множини публіки та установ. Одні актори 
більш помітні, переконливі або сильніші, ніж 

інші [3, с. 21]. Глобальна агора є соціальним 
та політичним простором, який вирізняється 
«відносним безладом та невизначеністю, де 
інститути недостатньо розвинені, а політична 
влада нечітка та розосереджена серед інститу-
тів та мереж, що множаться» [3, с. 21]. Подібно 
до афінської агори глобальна агора характери-
зується передусім правлінням еліти та дефіци-
том широкої участі. До того ж її інституціональ-
не місце розташування розкидане, а кордони 
невизначені й непрозорі. Д. Стоун підкреслює, 
що у глобальній агорі міжнародні інститути розо-
середжені між Вашингтоном, Гаагою, Женевою 
та Парижем. Центри глобального фінансуван-
ня розташовані у Нью-Йорку, Лондоні, Токіо 
та деяких інших містах світу, таких як Базель 
або Давос [3, с. 22]. Політична діяльність, від-
повідно, зсувається на рівень недержавних 
суб’єктів, які фактично приватизують процес 
прийняття рішень. Іншими словами, спостеріга-
ється оформлення багаторівневих поліцентрич-
них форм державної політики. Якщо вважати, 
що державна політика – це те, що уряди вирі-
шують робити або не робити, тоді, як зазначає 
Д. Стоун, деякі уряди воліють передавати певні 
аспекти державної політики. Це подвійна пере-
дача, адже, по-перше, відбувається передача 
за межі національної держави на глобальний 
та регіональний рівні, а по-друге, відбувається 
делегування повноважень приватним мережам 
та недержавним суб’єктам [3, с. 24]. Наголошую-
чи на тому, що глобальна агора постійно розши-
рюється та диверсифікується, Д. Стоун вважає, 
що за таких умов держава не обов’язково зане-
падає або відсторонюється від процесу фор-
мування державної політики. Натомість вона 
адаптується до динаміки глобалізації, прагнучи 
залишитися важливим суб’єктом агори. Іншими 
словами, йдеться про те, що «держава не стіль-
ки втрачає свою владу, скільки змінює спосіб, 
яким вона її реалізує» [10, с. 288]. Втім, таку 
позицію поділяють далеко не всі дослідники. 
Наприклад, відомий італійський політичний тео-
ретик Д. Дзоло подібні метаморфози схильний 
розцінювати як такі, що помітно послаблюють 
уряд. Зокрема, Д. Дзоло вказує на «потрійний 
функціональний дефіцит» урядової влади, а 
саме дефіцит послідовності та узгодженості; 
структурний дефіцит, зумовлений відсутніс-
тю єдиного центру прийняття рішень та існу-
ванням значної кількості нецентралізованих 
та фрагментованих політичних рішень, які 
досить ефективно протистоять централізова-
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ному управлінню; дефіцит часу, пов’язаний 
зі зростанням непередбачуваності у багатьох 
сферах життєдіяльності суспільства [11, с. 236]. 
Безумовно, процеси децентралізації та декон-
центрації влади позначаються на процесі виро-
блення державної політики, фіксуючи, що вона 
вже не є винятковою компетенцією уряду. Втім, 
через те, що проблеми громадян стають дедалі 
складнішими, їх вирішення так само ускладня-
ється. Для того щоби держава здатна була на 
адекватну реакцію, процес формування дер-
жавної політики повинен бути більш відкритим 
для недержавних акторів, тобто передбачати 
плюралізм учасників. Як цілком слушно зазна-
чає А.-М. Слоутер, «держави більше не можуть 
ефективно управляти, залишаючись наодинці 
та залишаючи інші держави у спокої» [10, с. 285].

Висновки і пропозиції. Незважаючи на те, 
що питання теорії та практики державної полі-
тики описані та досліджені досить ретельно, 
в умовах стрімкого розвитку інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, розмивання націо-
нальних кордонів, послаблення державного 
суверенітету, поглиблення глобалізаційних, 
інтеграційних та транснаціональних процесів 
дослідження державної політики перебува-
ють у динаміці й залишаються актуальними. 
Дослідницький інтерес до процесів розроблен-
ня та реалізації державної політики, присут-
ність концепту «державна політика» у просторі 
науково-теоретичного осмислення живляться 
не лише зміною управлінської парадигми, але 
й специфікою політико-управлінської реально-
сті. Остання вирізняється, окрім іншого, поси-
ленням ролі та значення взаємодій, які нехтують 
територіальними кордонами, виходять за межі 
національного контролю, фіксуючи те, що уряд 
більше не є єдиним організаційним центром 
державної політики, а загальне благо вже не 
є його винятковою монополією. З огляду на те, 
що неформальні актори дедалі більше вплива-
ють на формування державної політики, остання 
залишається академічно респектабельною про-
блемою. Зокрема, подальших досліджень вима-
гають питання, пов’язані з відповідальністю за 
прийняття та реалізацію тієї чи іншої державної 
політики, поглибленого вивчення потребують 
дисфункціональні наслідки плюралізації учас-
ників процесу формування державної політики, 
а також ефективність делегування державою 
своїх повноважень у сфері державної політики.

Список використаної літератури:
1. Šinko M. Suvremeni procesi stvaranja javnih 

politika: kako istraživati transfer? Politička 
misao. 2018. God. 55. № 1. Str. 96–122. URL:  
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_
clanak_jezik=289962.

2. Lascoumes P., Le Gales P. Introduction: Under-
standing Public Policy through Its Instruments – 
From the Nature of Instruments to the Sociology 
of Public Policy Instrumentation. Governance: An 
International Journal of Policy, Administration, 
and Institutions. 2007. Vol. 20. № 1. P. 1–21. URL: 
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europ-
eennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-eu-
ropeennes/fi les/Governance_Legales-Las-
coumes_2007.pdf.

3. Stone D. Global Public Policy, Transnational Pol-
icy Communities, and Their Networks. The Policy 
Studies Journal. 2008. Vol. 36. № 1. Р. 19–38.

4. Howlett M., Cashore B. Conceptualizing Public 
Policy. Comparative Policy Studies: Conceptual 
and Challenges / by ed. I. Engeli, C.R. Allison. 
London, 2014. P. 17–33.

5. Dolowitz D. Marsh D. Who Learns What from 
Whom: a Review of the Policy Transfer Literature? 
Political Studies. 1996. Vol. XLIV. P. 343–351. 
URL: https://www.academia.edu/12712813/Who_
Learns_What_from_Whom_a_Review_of_the_
Policy_Transfer_Literature.

6. Monios J. Policy Transfer or Policy Churn? Institu-
tional Isomorphism and Neoliberal Convergence 
in the Transport Sector. 2016. P. 1–30. URL: 
https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/out-
put-691827/policy-transfer-or-policy-churn.pdf.

7. Dolowitz D. Marsh D. Learning from Abroad: The 
Role of Policy Transfer in Contemporary Poli-
cy-Making. Governance: An International Jour-
nal of Policy and Administration. 2000. Vol. 13. 
№ 1. P. 5–24.

8. Wilder M., Howlett M. The politics of policy anom-
alies: bricolage and the hermeneutics of para-
digms. Critical Policy Studies. 2014. Vol. 8. № 2. 
Р. 183–202. URL: http://dx.doi.org/10.1080/19460
171.2014.901175.

9. Кин Д. Демократия и декаданс медиа / пер. с 
англ. Д. Кралечкина. Москва, 2015. 312 с.

10. Slaughter A.-M. Sovereignty and Power  
in a Networked World Order. Stanford Jour-
nal of International Law. 2004. Vol. 4. 
№ 2. P. 283–327.URL: https://www.law.upenn.
edu/live/files/1647-slaughter-annemarie-sover-
eignty-and-power-in-a.

11. Дзоло Д. Демократия и сложность: реалисти-
ческий подход / пер. с англ. А. Калинина и др. 
Москва, 2010. 320 с.



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

15

Puhach V. H. Peculiarities of formation of public policy in the Post-Westphalian era
Despite the fact that the issues of theory and practice of public policy are described and researched 

very precisely on conditions of rapid development of information and communication technologies, 
blurring of national borders, weakening of state sovereignty, deepening of globalization, integration 
and transnational processes of public policy research are still relevant. The analytical focus of this 
article is to identify the specifics of public policy making in the context of the Westphalian system 
transformation. Within these issues, the greatest attention is paid to the aspect of the pluralization 
of participants in the process of public policy making. In order to adequately cover this issue, the 
author turns to policy transfer – the process of transfer of best practice, which has recently become 
noticeably widespread and is an important analytical tool for studying public policy development. The 
article specifies the political transfer participants, emphasizes the reasons to take part in the transfer 
of public policy, such as the reduction of governmental responsibility for a failed or unpopular policy, 
obtaining financial and other assistance. In addition, the impact on public policy of “cross-border 
public” and “Global agora”. Recognizing the fact that the government is increasingly delegating part 
of its powers to non-state actors in the development of public policy, the author acknowledges that 
public policy is not currently the exclusive competence of the government. We are convinced that 
such metamorphoses should be regarded as a kind of adaptive reaction of the state to the deep-
ening of globalization, integration and transnational processes. As citizens’ problems become more 
complex, their solution is also much more complicated. Accordingly, in order for the state to be able 
to respond adequately, the process of public policy making should be more open to non-state actors. 
In this context, the author of the article stands in solidarity with those researchers who adhere to the 
thesis that, at the present stage, “States cannot effectively govern by being left alone”.

Key words: state, public policy, non-state actors, policy transfer, government.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ
У статті проаналізовано механізми державного управління з питань організації анти-

корупційної діяльності в закладах охорони здоров’я в контексті проблем інституціалізації, 
детального розглянуто статус уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання 
корупції та її виявлення, виявлено проблеми державного регулювання цих правовідносин, а 
також окреслено шляхи вирішення означених проблем.

Будь-яка управлінська діяльність може ефективно здійснюватися завдяки виконанню 
функцій суб’єктами такої діяльності, а саме певними інституціями, що мають передбачені 
законодавством права, обов’язки, завдання та мету, орієнтовані на досягнення певних сус-
пільно значущих результатів. Антикорупційна діяльність у закладах охорони здоров’я, що є 
складовою державної антикорупційної політики, не є винятком з вищенаведеного правила. 
Однак питання інституціалізації антикорупційної діяльності в закладах охорони здоров’я 
України нині залишається проблемним. Це відбувається через те, що інститути, покликані 
долати корупцію, а саме уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції та 
її виявлення, у закладах охорони здоров’я державної форми власності мають невизначений 
статус, в комунальних закладах охорони здоров’я утворення таких інститутів є необов’яз-
ковим, а в приватних закладах охорони здоров’я вони взагалі відсутні.

Забезпечення утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запо-
бігання корупції та її виявлення на підприємствах, в установах та організаціях, які належать 
до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим (саме до цієї категорії належать 
заклади охорони здоров’я державної власності), регламентується Постановою Кабінету 
Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 4 вересня 2013 р. № 706. 
Крім того, вищевказаною Постановою рекомендовано органам місцевого самоврядування 
утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобі-
гання корупції та її виявлення в органах місцевого самоврядування, а також на підприєм-
ствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

Ключові слова: антикорупційна діяльність, заклади охорони здоров’я, інституціалізація.

Постановка проблеми. Будь-яка управ-
лінська діяльність може ефективно здійсню-
ватися завдяки виконанню функцій суб’єктами 
такої діяльності, а саме певними інституціями, 
що мають передбачені законодавством пра-
ва, обов’язки, завдання та мету, орієнтовані на 
досягнення певних суспільно значущих резуль-
татів. Антикорупційна діяльність у закладах 
охорони здоров’я, що є складовою державної 

антикорупційної політики, не є винятком з вище-
наведеного правила. Однак питання інституці-
алізації антикорупційної діяльності в закладах 
охорони здоров’я України нині залишається про-
блемним. Це відбувається через те, що інститу-
ти, покликані долати корупцію, а саме уповно-
важені особи (підрозділи) з питань запобігання 
корупції та її виявлення, у закладах охорони 
здоров’я державної форми власності мають 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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невизначений статус, в комунальних закладах 
охорони здоров’я утворення таких інститутів 
є необов’язковим, а в приватних закладах охо-
рони здоров’я вони взагалі відсутні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковим розробленням питань запобігання 
корупції у сфері охорони здоров’я займались 
О. Білик, О. Бусол, Н. Калинюк, В. Пашков, 
Т. Попченко, І. Рогальський, О. Солдатенко 
та інші науковці.

Зокрема, Б. Костенко й А. Кухарчук, дослід-
жуючи проблеми імплементації європейських 
стандартів антикорупційної діяльності в націо-
нальне законодавство, виділяють серед групи 
уповноважених суб’єктів, що опікуються пере-
важно запобіганням корупції та її виявленням, 
підприємства, установи, організації незалежно 
від підпорядкованості та форми власності, їх 
посадових та службових осіб, а також грома-
дян, об’єднання громадян за їх згодою [1, c. 35].

Т. Попченко аналізує структуру управління 
сферою охорони здоров’я, на основі чого про-
понує державно-управлінські механізми проти-
дії виникненню та поширенню корупції у сфе-
рі охорони здоров’я в Україні на різних рівнях 
управлінського впливу, зокрема на рівні кон-
кретного медичного закладу [2, c. 15].

Однак вітчизняна наука державного управ-
ління має обмаль наукових публікацій, які б сто-
сувались питань здійснення державних меха-
нізмів організації антикорупційної діяльності 
у внутрішньому середовищі закладів охорони 
здоров’я.

Мета статті. Метою статті є аналіз механіз-
мів державного управління з питань організації 
антикорупційної діяльності в закладах охорони 
здоров’я в контексті проблем інституціалізації, 
детальний розгляд статусу уповноваженого під-
розділу (особи) з питань запобігання корупції та 
її виявлення, пошук проблем державного регу-
лювання цих правовідносин, окреслення шля-
хів вирішення означених проблем.

Методами дослідження є структурно-функці-
ональний, системно-аналітичний та порівняль-
но-правовий методи.

Виклад основного матеріалу. Так, забез-
печення утворення (визначення) та функціо-
нування підрозділів (осіб) з питань запобіган-
ня корупції та її виявлення на підприємствах, 
в установах та організаціях, які належать до 
сфери управління міністерств, інших централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, орга-
нів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим (саме до цієї категорії належать заклади 
охорони здоров’я державної власності), рег-
ламентується Постановою Кабінету Міністрів 
України «Питання запобігання та виявлення 
корупції» від 4 вересня 2013 р. № 706.

Крім того, вищевказаною Постановою реко-
мендовано органам місцевого самоврядування 
утворити (визначити) та забезпечити функціо-
нування підрозділів (осіб) з питань запобіган-
ня корупції та її виявлення в органах місцево-
го самоврядування, а також на підприємствах, 
в установах та організаціях, що перебувають 
у комунальній власності (до цієї категорії нале-
жать заклади охорони здоров’я комунальної 
власності) [3].

Отже, вищевказана Постанова регламен-
тує створення уповноважених підрозділів (осіб) 
з питань запобігання та виявлення корупції лише 
у державних закладах охорони здоров’я, реко-
мендує утворити вказані інститути в комунальних 
закладах охорони здоров’я та взагалі не регулює 
питання здійснення антикорупційної діяльно-
сті в приватних закладах охорони здоров’я.

Однак корупція є глобальним негативним 
соціальним явищем, хронічною хворобою 
сучасного суспільства, а тому державна полі-
тика подолання корупції у сфері охорони здо-
ров’я потребує своєї реалізації не лише на рів-
ні державних закладів, але й на рівні закладів 
охорони здоров’я інших форм власності, тобто 
комунальних та державних.

Тим паче, що Закон України «Про запобіган-
ня корупції» до суб’єктів, на яких поширюється 
дія цього Закону, відносить, зокрема, посадо-
вих осіб, юридичних осіб публічного права, а 
також інших осіб, які не є службовими особами 
та виконують роботу або надають послуги від-
повідно до договору з підприємством, устано-
вою, організацією [4].

Принагідно зазначити, що, відповідно до 
ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, юри-
дична особа публічного права створюється 
розпорядчим актом Президента України, орга-
ну державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого само-
врядування [5]. До осіб, які не є службовими 
особами та виконують роботу або надають 
послуги відповідно до договору з підприєм-
ством, установою, організацією, належать 
будь-які фізичні особи, що співпрацюють 
з юридичними особами шляхом виконання 
робіт або надання послуг на підставі господар-
сько-правових, цивільно-правових та трудових 
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договорів. Причому підприємства, установи 
та організації в цьому разі можуть мати будь-
яку передбачену законодавством форму влас-
ності, адже у вищезазначеній нормі закону кон-
кретна форма власності не встановлена.

В контексті закладів охорони здоров’я це 
означає, що до суб’єктів, на яких поширюється 
дія Закону України «Про запобігання корупції», 
належать посадові особи державних і кому-
нальних закладів охорони здоров’я, а також 
працівники закладів охорони здоров’я будь-якої 
форми власності.

Крім того, працівники приватних закладів 
охорони здоров’я, зокрема, є суб’єктами бага-
тьох корупційних правопорушень або правопо-
рушень, пов’язаних з отриманням неправомір-
ної вигоди.

Наприклад, працівники приватних закладів 
охорони здоров’я можуть бути, окрім інших, 
суб’єктами злочину, передбаченого ст. 354 «Під-
куп працівника підприємства, установи чи орга-
нізації» Кримінального кодексу України, оскільки 
суб’єктами цього злочину є працівники підпри-
ємств, установ чи організацій, які не є служ-
бовими особами, або особи, які працюють на 
користь підприємств, установ чи організацій 
без конкретно визначеної форми власності, що 
означає будь-яку форму власності [6].

Щодо адміністративних правопорушень, то 
тут можна навести як приклад ст. 442 «Пору-
шення обмежень, встановлених для медичних 
і фармацевтичних працівників під час здійс-
нення ними професійної діяльності» Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
[7]. В цьому контексті зауважимо, що самі обме-
ження для медичних і фармацевтичних пра-
цівників встановлені у ст. 78-1 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону 
здоров’я». Зазначеною нормою встановлено 
такі обмеження стосовно медичних і фарма- 
цевтичних працівників:

1) одержувати від суб’єктів господарювання, 
які здійснюють виробництво та/або реалізацію 
лікарських засобів, виробів медичного призна-
чення, їх представників неправомірну вигоду;

2) одержувати від суб’єктів господарювання, 
які здійснюють виробництво та/або реалізацію 
лікарських засобів, виробів медичного призна-
чення, їх представників зразки лікарських засо-
бів, виробів медичного призначення для викори-
стання у професійній діяльності (крім випадків, 
пов’язаних з проведенням відповідно до дого-
ворів клінічних досліджень лікарських засобів 

або клінічних випробувань виробів медичного 
призначення);

3) рекламувати лікарські засоби, вироби 
медичного призначення, зокрема виписувати 
лікарські засоби на бланках, що містять інфор-
мацію рекламного характеру, а також зазнача-
ти виробників лікарських засобів (торговельні  
марки);

4) на вимогу споживача під час реаліза-
ції (відпуску) лікарського засобу не надавати 
інформацію про наявність у цьому аптечному 
закладі лікарських засобів з такою ж самою дію-
чою речовиною (за міжнародною непатентова-
ною назвою), формою відпуску та дозуванням 
або надавати недостовірну інформацію щодо 
цього, зокрема приховувати інформацію про 
наявність таких лікарських засобів за нижчою 
ціною [8].

Таким чином, з наведених норм випливають 
такі обставини:

– професійні обмеження для медичних 
і фармацевтичних працівників спрямовані на 
редукування випадків отримання цими праців-
никами неправомірної вигоди в процесі здійс-
нення ними професійної діяльності;

– у зазначеному контексті поняття «медичні 
й фармацевтичні працівники» не обмежується 
поняттям «медичні й фармацевтичні працівни-
ки державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я», оскільки таке обмеження не перед-
бачене чинним законодавством.

Виходячи з викладених позицій, констату-
ємо, що дія ст. 442 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення поширюється, 
зокрема, на медичних та фармацевтичних пра-
цівників приватних закладів охорони здоров’я.

Окрім викладеного, самим Законом України 
«Про запобігання корупції» встановлено низку 
положень, відповідно до яких презюмується 
необхідність здійснення антикорупційної діяль-
ності юридичними особами незалежно від фор-
ми власності.

Так, згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
запобігання корупції», особам, зазначеним 
у ч. 1 ст. 3 вказаного Закону (до цих осіб нале-
жать, зокрема, працівники закладів охорони 
здоров’я всіх форм власності), забороняється 
використовувати свої службові повноваження 
або своє становище та пов’язані з цим можли-
вості задля одержання неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб, зокрема використовува-
ти будь-яке державне чи комунальне майно або 
кошти в приватних інтересах.



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

19

Окрім цього, ч. 2 ст. 61 Закону України «Про 
запобігання корупції» передбачає обов’язок 
керівника, засновників (учасників) юридичної 
особи забезпечувати регулярне оцінювання 
корупційних ризиків у її діяльності, вживати від-
повідних антикорупційних заходів. Крім того, 
відповідно до ч. 3 ст. 61 Закону України «Про 
запобігання корупції», посадові та службові 
особи юридичних осіб, інші особи, які викону-
ють роботу та перебувають з юридичними осо-
бами у трудових відносинах, зобов’язані:

– не вчиняти та не брати участь у вчинен-
ні корупційних правопорушень, пов’язаних 
з діяльністю юридичної особи;

– утримуватися від поведінки, яка може бути 
розцінена як готовність вчинити корупційне пра-
вопорушення, пов’язане з діяльністю юридич-
ної особи;

– невідкладно інформувати посадову особу, 
відповідальну за запобігання корупції у діяльно-
сті юридичної особи, керівника юридичної осо-
би або засновників (учасників) юридичної особи 
про випадки підбурення до вчинення корупцій-
ного правопорушення, пов’язаного з діяльністю 
юридичної особи;

– невідкладно інформувати посадову особу, 
відповідальну за запобігання корупції у діяльно-
сті юридичної особи, керівника юридичної осо-
би або засновників (учасників) юридичної особи 
про випадки вчинення корупційних або пов’яза-
них з корупцією правопорушень іншими праців-
никами юридичної особи або іншими особами;

– невідкладно інформувати посадову особу, 
відповідальну за запобігання корупції у діяль-
ності юридичної особи, керівника юридичної 
особи або засновників (учасників) юридичної 
особи про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів [4].

Отже, виходячи з аналізу вищевикладених 
норм, можемо зазначити, що  вживати анти-
корупційних заходів зобов’язані юридичні осо-
би незалежно від форми власності, а щодо 
закладів охорони здоров’я – заклади охорони 
здоров’я державної, комунальної та приватної 
форм власності. Як випливає з ч. 3 ст. 61 Зако-
ну України «Про запобігання корупції», в закла-
дах охорони здоров’я незалежно від форми 
власності має функціонувати посадова особа, 
відповідальна за запобігання корупції у діяль-
ності таких закладів. Однак Постанова Кабінету 
Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706, 
що регламентує діяльність уповноважених 
підрозділів (осіб) з питань запобігання коруп-

ції та її виявлення, імперативно поширюється 
з усіх видів закладів охорони здоров’я залежно 
від форми власності лише на державні заклади 
охорони здоров’я.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 4 вересня 2013 р. № 706 уповноважений 
підрозділ (особа) з питань запобігання коруп-
ції та її виявлення утворюється в державному 
закладі охорони здоров’я за рішенням керівни-
ка такого закладу. Уповноважена особа визна-
чається в разі недоцільності утворення в органі 
виконавчої влади, на підприємстві, в устано-
ві та організації уповноваженого підрозділу 
з огляду на структуру, чисельність працівників, 
зокрема тих, які є суб’єктами декларування, 
а також обсяг, характер та складність роботи.  
При цьому втручання у діяльність уповнова-
женого підрозділу під час здійснення ним своїх 
повноважень, а також покладення на уповно-
важений підрозділ обов’язків, що не належать 
до його повноважень або виходять за їх межі, 
або обмежують виконання покладених на нього 
завдань, забороняється [3].

Практика свідчить про те, що у багатьох 
закладах охорони здоров’я організація антико-
рупційної роботи здійснюється шляхом визна-
чення саме уповноваженої особи, а не створен-
ня уповноваженого підрозділу. За таких умов 
функції уповноваженої особи зазвичай поклада-
ються на юрисконсультів, економістів чи заступ-
ників керівників закладів охорони здоров’я, що 
фактично суперечить вищевикладеним нор-
мам, адже з огляду на законодавчі положення 
уповноважені особи мають виконувати виключ-
но антикорупційні функції, а покладення на 
них інших повноважень є протиправним. Отже, 
в такій ситуації необхідно штатних працівників 
брати на роботу за сумісництвом на половину 
ставки фахівця з антикорупційної діяльності, 
на яку передбачити здійснення виключно анти-
корупційних функцій. Однак більш правильно 
з юридичної точки зору передбачити у штатно-
му розкладі повну ставку фахівця з антикоруп-
ційної діяльності, що має здійснювати виключ-
но функції з питань запобігання корупції та її 
виявлення.

До того ж ані чинне законодавство, ані Мето-
дичні рекомендації щодо діяльності уповнова-
жених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання корупції та її виявлення, затвердже-
ні Рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 13 липня 2017 р. № 317, 
не містять чітких критеріїв визначення кількості 
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працівників уповноважених підрозділів для під-
приємств, установ та організацій, а також чітко 
виражених факторів, за наявності яких не утво-
рюється уповноважений підрозділ, а визнача-
ється уповноважена особа з питань запобіган-
ня корупції та її виявлення [9]. Однак, на нашу 
думку, задля підвищення якості державного 
регулювання вказаних правовідносин, а також 
ефективності антикорупційної діяльності необ-
хідно регламентувати чіткі критерії визначення 
кількості працівників уповноважених підрозді-
лів з питань запобігання корупції та її виявлен-
ня щодо підприємств, установ та організацій 
(зокрема, закладів охорони здоров’я), а також 
чітко визначити фактори, за наявності яких не 
утворюється уповноважений підрозділ, а визна-
чається уповноважена особа з питань запобі-
гання корупції та її виявлення, зокрема, у закла-
дах охорони здоров’я.

В контексті вищезазначеного також вар-
то вказати на те, що чинна редакція Закону 
України «Про запобігання корупції» не закрі-
плює статус уповноважених підрозділів (осіб) 
з питань запобігання та виявлення корупції, 
натомість вказані уповноважені підрозділи (осо-
би) згадуються у Законі лише один раз, а саме 
в аспекті повноважень Національного агент-
ства з питань запобігання та виявлення корупції 
(п. 11 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобіган-
ня корупції»). Водночас у ст. 61 вищезазначе-
ного Закону в межах розгляду антикорупційних 
обов’язків працівників юридичних осіб згадуєть-
ся «посадова особа, відповідальна за запобіган-
ня корупції у діяльності юридичної особи» [4]. 
Причому ні порядок призначення (обрання), ні 
статус, ні функції вищезгаданої посадової осо-
би вищезазначеним Законом не визначаються.

Водночас Законом України «Про запобіган-
ня корупції» визначено правовий статус особи, 
відповідальної за реалізацію антикорупційної 
програми (Уповноваженого). В ч. 2. ст. 62 вка-
зано на те, що обов’язково антикорупційна про-
грама затверджується керівниками:

– державних, комунальних підприємств, гос-
подарських товариств (у яких державна або 
комунальна частка перевищує 50%), де серед-
ньооблікова чисельність працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а 
обсяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за цей період перевищує сімде-
сят мільйонів гривень [4];

– юридичних осіб, які є учасниками попере-
дньої кваліфікації, учасниками процедури заку-

півлі відповідно до Закону України «Про здійс-
нення державних закупівель», якщо вартість 
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт 
дорівнює 20 млн. грн. або перевищує цю суму.

Якщо говорити про заклади охорони здо-
ров’я, то антикорупційна програма обов’язково 
має бути затверджена в державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я, що мають орга-
нізаційно-правову форму казенних підприємств 
та комунальних некомерційних підприємств 
відповідно, а також у приватних закладах охо-
рони здоров’я, що відповідають вищезазначе-
ним критеріям.

Отже, чинне антикорупційне законодав-
ство України визначає статус двох інститутів 
антикорупційної діяльності в закладах охоро-
ни здоров’я, а саме Уповноваженого підрозді-
лу (особи) з питань запобігання корупції та її 
виявлення, посадової особи, відповідальної за 
запобігання корупції у діяльності юридичної 
особи (Уповноваженого). Однак щодо дер-
жавних та комунальних закладів охорони здо-
ров’я законодавство може допускати дублю-
вання діяльності уповноваженого підрозділу 
(особи) з питань запобігання корупції та її вияв-
лення, а також посадової особи, відповідальної 
за запобігання корупції у діяльності юридичної 
особи (Уповноваженого), оскільки ці заклади 
відповідають критеріям утворення уповнова-
жених підрозділів (осіб) з питань запобігання 
корупції та її виявлення, визначеним Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 
2013 р. № 706, а також можуть відповідати кри-
теріям, встановленим ч. 2 ст. 62 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції». Статус, функції 
та порядок утворення антикорупційних інсти-
тутів у приватних закладах охорони здоров’я, 
якщо такі заклади не відповідають критеріям, 
вказаним у ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запо-
бігання корупції», законодавством взагалі не 
визначені [10].

Цікаво, що кваліфікаційні вимоги до уповно-
важених осіб (підрозділів) з питань запобігання 
та виявлення корупції державних закладів охо-
рони здоров’я взагалі не визначені.

Існують певні проблеми щодо функціо-
нування уповноважених підрозділів (осіб) 
з питань запобігання корупції закладів охоро-
ни здоров’я та її виявлення, адже їх діяльність 
є досить специфічною та потребує наявно-
сті спеціальних компетентностей. В контексті 
цієї проблеми постає питання антикорупційної 
освіти за галузями економіки України, зокрема 
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у сфері охорони здоров’я, адже кожна сфера 
соціальної життєдіяльності має свою специфі-
ку. Проблема полягає насамперед у тому, що 
жоден державний орган не має обов’язку щодо 
провадження антикорупційного навчання упов-
новажених підрозділів (осіб) з питань запобіган-
ня корупції підприємств, установ та організацій, 
а також її виявлення, до яких належать закла-
ди охорони здоров’я. Наприклад, аналогічні 
функції щодо уповноважених підрозділів (осіб) 
з питань запобігання корупції та її виявлення 
виконує Національне агентство з питань запо-
бігання корупції, хоча варто зазначити, що за 
участю представників Національного агентства 
з питань запобігання корупції було створено 
та викладено у вільному доступі в Інтернеті низ-
ку антикорупційних онлайн-курсів з можливіс-
тю їх проходження та отримання сертифікатів. 
Однак це повністю не вирішує проблему анти-
корупційного навчання з таких причин:

– ці курси охоплюють незначний обсяг необ-
хідних у роботі антикорупційних знань, мають 
фрагментарний характер;

– вони не враховують специфіку управління 
корупційними ризиками закладу охорони здо-
ров’я;

– курси не дають можливості особистого 
спілкування з тьюторами.

Крім того, у віддалених населених пунктах 
сільської місцевості, де доступ до Інтернету вза-
галі відсутній або ускладнений, пройти зазначе-
ні курси уповноваженим підрозділам (особам) 
з питань запобігання корупції та її виявлення 
просто неможливо.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи 
викладене, робимо висновок про те, що дер-
жавна політика з подолання корупції у сфері 
охорони здоров’я потребує вдосконалення, 
зокрема, в аспекті інституціалізації організації 
антикорупційної діяльності в закладах охорони 
здоров’я. Вважаємо, що проблеми інституціалі-
зації антикорупційної діяльності в закладах охо-
рони здоров’я можна умовно класифікувати за 
етапами її організації на такі типи, як проблеми 
створення інститутів антикорупційної діяльності 
в закладах охорони здоров’я; проблеми визна-
чення статусу інститутів антикорупційної діяль-
ності в закладах охорони здоров’я; проблеми 
функціонування інститутів антикорупційної 
діяльності в закладах охорони здоров’я.

Проблеми створення інститутів антико-
рупційної діяльності в закладах охорони здо-
ров’я полягають у необхідності створення 

таких інститутів в усіх закладах охорони здо-
ров’я незалежно від форми власності. Про-
блеми визначення статусу інститутів анти-
корупційної діяльності в закладах охорони 
здоров’я полягають у відсутності чіткої визна-
ченості статусу означених інститутів, наявності 
окремих випадків дублювання антикорупційних 
функцій різними інститутами та потребують 
вирішення шляхом розроблення норматив-
но-правової бази, яка б чітко визначила статус 
таких інститутів, їх завдання та функції, підста-
ви їх здійснення. Проблеми функціонування 
інститутів антикорупційної діяльності в закла-
дах охорони здоров’я полягають у певних 
труднощах щодо здійснення цими інститутами 
своїх антикорупційних функцій та потребують 
вирішення шляхом удосконалення норматив-
но-правової бази в цьому аспекті та ефек-
тивного здійснення управлінської діяльності 
в цьому напрямі органами державної влади 
та місцевого самоврядування.
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Anishchenko M. A. Organization of anti-corruption activities in health care institutions: 
problems of institutionalization

In the article analyzes the mechanisms of public administration in the issues of organization 
of anticorruption activities in health care institutions in the context of institutionalization problems, 
examines in detail the status of the authorized unit (person) on issues of prevention and detection 
of corruption, identifies problems of state regulation of these relations and outlines ways of solving 
these problems.

Any managerial activity can be efficiently carried out by performing the functions of the subjects 
of such activity – certain institutions having the rights, duties, tasks and goals stipulated by the 
law, oriented towards achieving certain socially significant results. Anti-corruption activities in health 
care institutions, which are part of the state anti-corruption policy, are no exception to the above 
rule. However, the issue of institutionalization of anti-corruption activities in Ukrainian health care 
institutions is currently a problem. This is because institutions that are designed to fight corruption, 
namely authorized persons (units) for the prevention and detection of corruption, in state-owned 
health institutions have an indefinite status, in municipal health institutions; the establishment of such 
institutions is optional. They are generally absent from health care.

Provision of education (definition) and functioning of units (persons) on issues of prevention and 
detection of corruption at enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of man-
agement of ministries, other central and local executive bodies, bodies of executive power of the 
Autonomous Republic of Crimea (this particular categories belong to state-owned health institutions), 
regulated by the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree No. 706 of September 4, 2013 “Issues of 
Prevention and Detection of Corruption”. In addition, the aforementioned resolution recommended 
that local self-government bodies establish (define) and ensure the functioning of divisions (persons) 
on the issues of prevention and detection of corruption in local self-government bodies, as well as in 
enterprises, institutions and organizations in communal ownership.

Key words: anti-corruption activities, health care institutions, institutionalization.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті зазначено, що до основних інститутів Євросоюзу належать Парламент (The 

European Parliament), Рада Європейського Союзу (The Council), Комісія Європейських Спів-
товариств (The Commission), Суд Європейських Співтовариств (The Court of Justice). Комі-
сія й Суд (частково – Парламент) представляють виключно союзні інтереси. Досягненню 
національних цілей сприяє Рада. Механізм прийняття рішень на європейському рівні багато 
в чому визначається організаційною структурою ЄС, де діє традиційний для західної полі-
тичної системи принцип поділу законодавчої, виконавчої та судової функцій, хоча у своєрід-
них, часто критикованих формах. Визначено, що в питаннях розроблення та здійснення 
соціальної політики Соціально-економічному Комітету та Європейській Комісії допомагає 
низка органів та спеціалізованих установ. Важливим інструментом розроблення, проведен-
ня та розвитку соціальної політики Євросоюзу стають комунітарні інститути, вплив яких 
значно зростає. Потужними інструментами ведення соціальної політики Європейського 
Союзу є Структурні фонди. Нині діє 5 Структурних фондів, створених у різний час, а саме 
Європейський соціальний фонд, Європейський фонд регіонального розвитку, Фонд орієнта-
ції і гарантій сільського господарства, Фінансовий фонд орієнтації рибальства, а також 
затверджений у грудні 1993 р. Маастрихтським договором Фонд згуртування, допомогою 
якого сьогодні користуються переважно Греція, Іспанія, Португалія та Ірландія. Фонд згур-
тування сприяє вирішенню завдання ліквідації відставання в тих чи інших галузях економіки 
й соціальної сфери. Актуальними є такі завдання, як розроблення стратегії соціального роз-
витку ЄС, рамкових програм соціальних дій, загальних орієнтирів, проведення досліджень 
та дискусій за участю представників Європейського Союзу; аналіз ситуації та контроль за 
дотриманням узгодженого курсу й виконанням прийнятих рішень у державах-членах, виро-
блення рекомендацій їх урядами; загальна координація дій держав-членів; розроблення над-
національних нормативних документів із соціальних питань і контроль за їх впровадженням 
у національні законодавства; розроблення та здійснення власних ініціативних програм.

Ключові слова: державне регулювання, соціальна політика, євроінтеграція, інститути 
Євросоюзу, ініціативні програми.

Постановка проблеми. Від самого почат-
ку кожна країна будувала системи соціально-
го захисту, виходячи зі своїх конкретних умов, 
враховуючи вимоги часу й розстановку полі-
тичних сил.

У другій половині XX ст. практично в усіх 
західноєвропейських країнах вже здійснюва-
лося регулювання соціальної політики на наці-
ональному рівні, склалися свої системи соці-
ального захисту, а відносини між державою, 
підприємцями та найманими працівниками 
були закріплені відповідним законодавством. 
Якість систем соціального забезпечення була 
обумовлена рівнем економічного розвитку кра-
їни і впливовістю масових організацій та полі-
тичних партій.

Задля більш предметного дослідження 
питання формування єдиної соціальної полі-
тики Європейського Союзу необхідно розгля-
нути створення, розвиток і сучасний стан полі-
тичної та законодавчої системи ЄС. Система 
інститутів, що склалася в процесі розвитку ЄС, 
заснована на загальних принципах, властивих 
західній політичній системі загалом, але істотно 
відрізняється від національних систем. Полі-
тичною особливістю прийняття рішень є перш 
за все поєднання інститутів двох типів, а саме 
міждержавних та наднаціональних, поділ функ-
цій між якими залежить від сфери компетенції, 
а саме:

– сфери, в яких здійснюється спільна політи-
ка на рівні ЄС;
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– сфери змішаної компетенції, де за окремі 
напрями або групи питань відповідають органи 
ЄС, а решта залишаються у віданні національ-
них влад (регіональна, соціальна тощо);

– сфери, в яких інститути ЄС визначають 
загальні орієнтири політики й контролюють їх 
виконання державами-членами, а також коор-
динують їхні дії та розробляють рекомендації 
(макроекономіка, політика в галузі навколиш-
нього середовища тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ролі державної соціальної політи-
ки присвятили свої праці такі видатні вітчизня-
ні та іноземні науковці, як М. Бекер, Н. Волгін, 
О. Воронін, Т. Ганслі, А. Крупнік, І. Лавриненко, 
Е. Лібанова, С. Майбург, О. Палій, В. Скуратів-
ський, Дж. Стюарт. Проте, безсумнівно, наявна 
ситуація потребує подальших досліджень.

Мета статті полягає у розгляді тенденцій 
та розвитку особливостей формування й реа-
лізації соціальної політики в країнах Європей-
ського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Типи ухва-
лених рішень мають різний характер: від регла-
ментів і директив, обов’язкових для виконання 
національними владами всіма учасниками інте-
грації, до висновків, що мають рекомендацій-
ний характер [1].

Розгляд Євросоюзу як окремого політично-
го суб’єкта доцільно здійснювати з багатьох 
причин. Зокрема, ЄС, будучи постійно діючою 
міждержавною організацією, є окремою полі-
тичною системою. Існує розмежування повно-
важень та цілей між Євросоюзом і його дер-
жавами-членами. З кінця минулого століття всі 
частіше піднімається питання про федеративну 
природу Європейського Союзу, акцент на яку 
значною мірою робить Німеччина.

До основних інститутів Євросоюзу належать 
Парламент (The European Parliament), Рада 
Європейського Союзу (The Council), Комісія 
Європейських Співтовариств (The Commission), 
Суд Європейських Співтовариств (The Court 
of Justice). Комісія й Суд (частково – Парла-
мент) представляють виключно союзні інте-
реси. Досягненню національних цілей сприяє 
Рада [2, c. 132].

Механізм прийняття рішень на європей-
ському рівні багато в чому визначається орга-
нізаційною структурою ЄС, де діє традиційний 
для західної політичної системи принцип поділу 
законодавчої, виконавчої та судової функцій, 
хоча у своєрідних, часто критикованих формах.

В системі органів ЄС Комісії належать 
і виключне право законодавчої ініціативи, 
і частково виконавчі повноваження, і функція 
політичного контролю за дотриманням осново-
положних договорів іншими учасниками проце-
су прийняття рішень. Коло питань та прийнятих 
рішень вкрай широке, серед них соціальна сфе-
ра посідає важливе місце. Співпраця в соціаль-
ній, культурній та освітній сферах, посилення 
захисту прав людини, європейське громадян-
ство, недискримінаційний підхід до прийому на 
роботу, питання безробіття й ринку праці, про-
блеми імміграційної політики, проблеми моло-
ді, людей похилого віку, незахищених верств 
населення складають тільки невеликий пере-
лік областей, за якими приймаються рішення 
в Єврокомісії та які регулюються Європарла-
ментом [3, c. 6].

Політична роль Комісії ЄС полягає в коор-
динації рішень на міжурядовому або надна-
ціональному рівні, удосконалюючи та гармо-
нізуючи законодавство у сфері соціального 
забезпечення. До кола соціальних компетенцій 
Комісії також входять права професійних спі-
лок і заходи проти дискримінації працюючих 
за національною ознакою. Позиція Європей-
ської Комісії полягає в такому: пріоритетними 
мають стати напрями, пов’язані з положенням 
слабких членів суспільства, які страждають 
від безробіття, соціального відчуження та бід-
ності. Саме тому питання політики зайнятості 
та соціального виміру інтеграційних процесів 
посідає перше місце в порядку денному робо-
ти ЄС. Найближчими роками можна очікувати 
на висування цілої низки ініціатив, спрямова-
них на боротьбу із соціальним відчуженням 
та убогістю в країнах – членах ЄС. Ця позиція 
частково відображає головну характеристику 
місця й політичної ролі Європейської Комісії 
щодо розвитку соціальної сфери як одного 
з основних факторів.

Законодавчі функції в ЄС зосереджені голов-
ним чином у Раді міністрів. Парламент, що ство-
рювався свого часу як чисто консультативний 
орган, як і раніше, бере участь у законотворчо-
сті лише обмеженою мірою, хоча його повно-
важення в цій галузі з розвитком європейської 
правової структури постійно розширюються. 
Суд ЄС стежить за дотриманням законодавства 
на території держав-членів.

Наступним основним органом, що відпові-
дає за всі аспекти соціальної політики країн 
та впливає на її формування, є Соціально-еко-
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номічний Комітет, метою якого є забезпечення 
представництва інтересів різних соціально-е-
кономічних груп. Структура Комітету включає 
шість робочих груп, які компетентні в досить 
широкому колі питань Єврокомісії. Завдання 
ЕКОС зачіпають таке коло питань, як економічні 
та соціальні, проблеми зайнятості, питання єди-
ного Європейського ринку, питання транспорту, 
енергетики, державної та Європейської інф-
раструктури, питання інформаційного суспіль-
ства, проблеми сільського господарства, дер-
жавного розвитку, навколишнього середовища 
й зовнішньої політики [4, c. 87]. Основні вимоги 
до роботи Комітету збігаються з вимогами до 
інших установ Євросоюзу, які беруть участь 
у процесах інтеграції Європи, а саме з гармо-
нійним розвитком та гуманістичним підходом до 
формування соціальної політики суспільства, 
центром уваги якого є права людини.

Політична участь Комітету під час прийняття 
важливих рішень з питань соціальної політики 
та його вплив на ці процеси полягають не тільки 
в консультуванні, адже комітет також може за 
власною ініціативою висловитися з того чи іншо-
го питання. Визначаючи роль Комітету в проце-
сі прийняття рішень, зауважуємо, що будь-яка 
з вищезгаданих європейських організацій може 
передати повноваження Комітету задля розро-
блення та прийняття подальшого рішення щодо 
соціальної політики, за яким Комітет здійснював 
консультування цієї установи [5].

Комітет здійснює також політичний вплив на 
стратегічний напрям соціальної сфери з огляду 
на покладені на нього функції наглядової ради:

– ним розробляються та вносяться поправки 
в наявну модель соціального розвитку Європи, 
яка повинна вести до зростання ефективності 
організацій, що займаються питаннями соціаль-
ної політики, а також до розвитку громадянсько-
го суспільства загалом;

– він розробляє стратегічні рішення в соці-
альній сфері, що стосуються майбутнього Євро-
союзу загалом, а також здійснює дослідження 
й прогнозування в соціальній та економічній 
сферах.

У розробленні соціальної стратегії Комітет 
виконує дві основні функції:

– виробляє політику об’єднання та узгоджен-
ня громадянських суспільств в єдиний союз, а 
також здійснює її реалізацію;

– розробляє стратегію, яка сприяє утвер-
дженню й збільшенню ролі громадянського 
суспільства [6].

Комітет посідає певне місце в політичній сис-
темі Євросоюзу в питаннях соціальної сфери. 
З одного боку, робоча програма Комітету спира-
ється на робочу програму Європейської Комісії 
та узгоджується з нею, а з іншого боку, Комітет 
повинен брати до уваги пріоритети європей-
ського головування окремо взятої держави. 
ЕКОС активно бере участь у спільній роботі 
з більш ніж п’ятдесятьма організаціями Євро-
союзу, бере до уваги соціальні та економічні 
стандарти, розроблені цими установам, а також 
не упускає зі свого поля зору механізми й осо-
бливості внутрішньо національної соціальної 
та економічної політики, сприяючи створенню 
єдиного європейського соціального та еконо-
мічного простору [7].

Комітет представляє інтереси громадянсько-
го суспільства в Євросоюзі та є гарантом плюра-
лістичної моделі. За допомогою висловлювання 
громадської думки країн – учасників ЄС комітет 
є сполучною ланкою між інститутами громадян-
ського суспільства та Євросоюзом [8, c. 211].

Висновки і пропозиції. У розробленні 
та здійсненні соціальної політики Соціально-е-
кономічному Комітету та Європейській Комісії 
допомагає низка органів та спеціалізованих 
установ. Важливим інструментом розроблен-
ня, проведення та розвитку соціальної політики 
Євросоюзу стають комунітарні інститути, вплив 
яких значно зростає. Потужні інструменти для 
ведення соціальної політики Європейського 
Союзу є Структурні фонди. Нині діє 5 Струк-
турних фондів, створених в різний час, а саме 
Європейський соціальний фонд, Європейський 
фонд регіонального розвитку, Фонд орієнтації 
і гарантій сільського господарства, Фінансовий 
фонд орієнтації рибальства і затверджений 
в грудні 1993 р. Маастрихтським договором 
Фонд згуртування, допомогою якого сьогодні 
користуються переважно Греція, Іспанія, Порту-
галія та Ірландія. Фонд згуртування сприяє вирі-
шенню завданню ліквідації відставання в тих чи 
інших галузях економіки та соціальної сфери [9].

Серед раніше створених Структурних фондів 
в галузі соціальної політики найбільш помітну 
роль відіграє створений у 1961 р. Європейський 
соціальний фонд, який інколи критикують за те, 
що він є монополістом у реалізації соціального 
аспекту структурної політики ЄС. Їх політични-
ми функціями в галузі соціальної політики є роз-
роблення стратегії соціального розвитку ЄС, 
рамкових програм соціальних дій, загальних 
орієнтирів; проведення досліджень і дискусій 
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за участю представників Європейського Сою-
зу; аналіз ситуації та контроль за дотриманням 
узгодженого курсу й виконанням прийнятих 
рішень у державах-членах, вироблення реко-
мендацій їх урядам; загальна координація дій 
держав-членів; розроблення наднаціональних 
нормативних документів із соціальних питань, 
контроль за їх впровадженням у національ-
ні законодавства; розроблення та здійснення 
власних ініціативних програм.
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Bilozir O. V. Peculiarities of social policy formulation and implementation in the countries 
of the European Union

The article states that the main institutions of the European Union are: Parliament (The European 
Parliament), Council of the European Union (The Council), Commission of the European Communi-
ties (The Commission), and the Court of European Communities (The Court of Justice). The Com-
mission and the Court, and partly Parliament, represent only union interests. The Council, in turn, 
contributes to the achievement of national goals. The decision-making mechanism at European level 
is largely determined by the organizational structure of the EU, where the principle of separation 
of legislative, executive and judicial functions, traditional for the Western political system, is valid, 
though again in peculiar, often criticized forms. It is determined that a number of bodies and special-
ized agencies are assisting in the development and implementation of social policy of the Socio-Eco-
nomic Committee and the European Commission. An important tool for the development, implemen-
tation and development of EU social policy is the growing importance of communal institutions. The 
Structural Funds are powerful tools for conducting European Union social policy. There are currently 
5 Structural Funds established at different times: the European Social Fund, the European Region-
al Development Fund, the Agricultural Orientation and Guarantee Fund, the Fisheries Orientation 
Fund, and the Cohesion Fund approved by the Maastricht Treaty in December 1993. Mainly used 
by Greece, Spain, Portugal and Ireland, and the Cohesion Fund contribute to addressing the gap in 
various sectors of the economy and the social sphere. development of the EU, social action frame-
works, general guidelines; conducting studies and discussions with the participation of representa-
tives of the European Union of Entrepreneurs; analyzing the situation and monitoring compliance 
with the agreed course and implementation of the decisions taken in the Member States, making 
recommendations to their governments; overall coordination of Member States’ actions development 
of supranational normative documents on social issues and control over their implementation in 
national legislation; development and implementation of own initiative programs.

Key words: state regulation, social policy, European integration, EU institutions, initiative pro-
grams.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНИЙ РОЗВИТОК 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЙОГО ПОСАДОВЦІВ
В Україні розпочато низку публічних реформ, особливе значення для нового рівня розвит-

ку держави має адміністративна реформа, яка покликана змінити статус органів влади на 
місцях, відповідальність та зміст їх суспільної роботи. Спроби розпочати реформу публічної 
влади були декілька разів, але то політичної волі було не достатньо, то зміни були повер-
ховими: від заміни вивісок та проведення перепідпорядкування. Такі дії зазвичай залишали 
стару авторитарну систему управління, не змінювали стан речей у владних структурах, 
відповідно, деякою мірою погіршували ситуацію в регіонах, поглиблювали надмірну центра-
лізацію управління територією, нівелювали принципи самоврядування та бюджетування, які 
в процесі діяльності стали тягарем для державного розвитку.

На місцях, як завжди, чекали фінансових субвенцій для вирішення окремих проблем тери-
торій (дороги, соціальні об’єкти, благоустрій території тощо), йшло відторгнення місце-
вої влади від вирішення проблем території, поглиблювались деструктивні процеси (коруп-
ція, зловживання у фінансовій сфері, поглиблення процесів ускладнення соціального стану 
територій тощо). Таким чином далі справи не могли йти, сутнісні та глибинні зміни управ-
ління територіями розпочались, нехай потрохи, але перерозподіл повноважень, фінансо-
вих ресурсів та сфери відповідальності за стан речей уже здійснено. Відповідальність та 
ресурси (матеріальні, фінансові) передано/прийнято від центру на місцевий рівень. Повно-
важення депутата та голови громади тепер наповнені конкретикою для вирішення місце-
вих проблем соціального розвитку території.

Демократизація процесів діяльності публічних інституцій влади від центру до регіону 
окреслили проблеми щодо інформаційно-медійних компетентностей посадових осіб, якими 
стали спроможність комунікації з окремих тем діяльності громади; аналітичні здібності та 
практики; долучення громадян до процесів підготовки рішень суспільних питань території; 
спроможність іномовної комунікації з іноземними колегами; стратегія діяльності та підго-
товки планів роботи громади.

Ключові слова: демократизація, децентралізація, регіональна влада, бюрократія, пов-
новаження, місцеві органи самоврядування, повноважена/посадова особа, місцевий бюджет, 
субвенція, відповідальність.

Постановка проблеми. Цифрова епоха, 
яка розпочала свою ходу в 90-х роках минуло-
го століття, визначає сьогодні завдання люд-
ства в розбудові демократичних основ нового 
інформаційного суспільства, адже інформацій-
ні технології все більше впливають на особи-
стість та суспільство. Через глобальну мережу 
цифрових мереж Інтернет та радіо/телевізійний 
простір здійснюють свої впливи на загальне 
й індивідуальне динамізм розвитку суспільних 
процесів і розвиток особистісних поглядів через 
навколишній світ, переоцінка певних груп цін-

ностей суспільствами, посилення інтенсивних 
процесів індивідуальної самореалізації, поси-
лення ролі знання/незнання іноземних мов як 
засобу вільної комунікації.

Ключовими основами в окреслених процесах 
є принципи організації суспільства та залучення 
до державотворення людини як основи демокра-
тичного суспільства. Демократизація та децен-
тралізація публічної влади в Україні розпочато, 
і це вже має певні результати. Змінюється місія 
людини в окреслених процесах, визначаються 
нові вимоги до якісних показників її діяльності.
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Першочергове місце в указаних проце-
сах посідають посадові особи публічного 
управління від центру до регіону, місцевих 
адміністрацій різних рівнів, представників 
органів місцевого самоврядування. Посадо-
ва особа, яка наділена публічними повно-
важеннями, має відповідати професійним 
компетентностям сучасного управлінця, окрес-
леним демократичним принципам діяльно-
сті, бути активно зорієнтованою в правовому 
полі повноважень, бачити шляхи їх виконання 
для регулювання життєдіяльності громади.

Метою статті є дослідження актуальних 
проблем демократизації та децентралізації 
суспільних відносин через розгляд інформацій-
но-медійних компетентностей, загальних про-
цесів, а також місії посадових осіб регіонально-
го рівня.

Виклад основного матеріалу. Актуаль-
ність наукової проблеми та практики діяльності 
незаперечна, адже сьогодні є нагальна потреба 
дослідження особливостей інформаційно-ме-
дійних тенденцій та індивідуальних внутрішніх 
процесів в аспектах самостійних компетентно-
стей у пошуку, отриманні змістовної інформації, 
її сприйнятті та правильного вибору рішення 
щодо життєдіяльності особи/системи суспільної 
[1, с. 152]. Окреслені питання мають як теоре-
тичну, так і практичну площини.

Дослідження проблеми здійснюють науковці 
національного та зарубіжного співтовариства, 
які окреслюють стратегії, процеси й діяльність. 
Ми поставили вищеназвану мету, дослідивши 
більше регіональні аспекти публічної служби 
в аспектах інформаційно-медійних компетент-
ностей посадовців.

Необхідно відзначити, що процеси розвитку 
цифрової мобільності публічної сфери та циф-
рова глобальна світова мережа в її різних про-
явах вже повністю виконують комунікативну 
місію в розвитку інформаційно-медійних зв’яз-
ків суспільства, її регулюючих процесів публіч-
ної діяльності та дослідженні інтересів громади 
й особистості. Сьогодні вже не можна уявити 
робоче місце посадовця без цифрової систе-
ми, яка стала значно прискорювати процеси 
й результати діяльності.

Як ми раніше відзначали, комунікація в будь-
яких формах може виступати визначальною 
моделлю в процесах спілкування, передачі 
інформації від суб’єктів комунікації, впливу на 
процедури прийняття рішення тощо. Теорети-
ки класичної теорії організації комунікації або 

передачі інформації визначили основні струк-
турні принципи, за якими здійснюється вказа-
ний процес, що відповідають на такі питання: 
«Хто і про що?», «Якими каналами?», «Кому 
конкретно?», «З якими намірами?», і це допо-
магає прогнозувати можливі наслідки методів 
діяльності для людини зокрема та суспільства 
загалом [2, с. 100].

Як ми раніше відзначали, інформація може 
мати декілька основних та ключових інформацій-
них складників, а саме змістовне повідомлення, 
яке інформує про стан особистих справ, відомо-
сті про щось суспільне для людей; повідомлення 
спеціального призначення, сигнали про єдність 
семантичних та прагматичних характеристик; 
передачу/відображення різнопланових відомо-
стей про будь-які об’єкти й процеси [3, с. 88].

Сучасна суспільна інформація має дина-
мічні, змістовні та сутнісні впливи на систему 
управління суспільними процесами та люди-
ну, її розвиток та життєдіяльність. Інформація 
має свої процедури застосування особисті-
стю, які можуть мати різні наслідки для людини 
та суспільства. Особистість, яка наділена влад-
ними повноваженнями, громадянин, будуть дія-
ти, виходячи з повноважень та обсягу отрима-
ної інформації, що, відповідно, буде мати певні 
наслідки для окремої особистості, суспільства 
й закладу/установи [4, с. 288].

В сучасному цивілізованому світі, держа-
вах та об’єднаних громадах не можна уявити 
людину, тим більше, посадову особу публічного 
управління, яка не користується інформацій-
ними технологіями, не має навиків культури її 
застосування та фільтрування, знань та практи-
ки діяльності в багатомовному середовищі.

Незаперечним є те, що антропологічна кри-
за сучасної людини пов’язується з руйнуван-
ням людського в людині, змінами в її природі 
та духовному світі, обмеженістю можливостей 
у застосуванні іншомовного аспекту комунікації. 
Отже, актуалізується проблема формування 
навичок особистості з одночасним піклуванням 
про себе, розвитку та створення реалістичних 
життєвих планів, які посилюють індивідуальну 
потребу переорієнтації змісту формальної осві-
ти та самоосвіти особистості [5, с. 12].

Віртуалізація способу життя сучасної люди-
ни взагалі є окремою темою, адже одним з еле-
ментів кризи є низький рівень інформаційної 
культури особистості, який проявляється в інди-
відуальному відриві (нерозумінні) від середо-
вища життя, зокрема природного, соціального, 
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культурного. Базовим явищем сучасного інфор-
маційного суспільства постає процес форму-
вання нової культури особистості, наділеної 
повноваженнями публічного управління, яка 
врівноважує тенденції розвитку сталого цифро-
вого середовища для освіченої людини.

Формування цілісного світогляду людини/
посадовця та набуття інтегрованих громадян-
ських знань окреслюються за сімома напря-
мами, одним з яких є інформаційно-медійний, 
який включає розвиток поінформованості, роз-
виток вміння шукати, обробляти, застосовувати 
та перевіряти інформацію, вміння «критичного 
аналізу різнобічної інформації та створення 
власних медіа-повідомлень» [6, с. 4].

Концепція глобального навчання, інтеграції 
та полікультурної/відкритої освіти є основою 
для вибудовування й раціоналізації навчальної 
поведінки особистості в глобальних мережах для 
успішної самореалізації в життєвих практиках. 
Демократизація суспільства та негативних явищ 
суспільства (корупція, тіньова економіка, кримі-
налізація відносин тощо) є актуальною для сис-
теми публічного адміністрування та управління.

З вересня 2015 року в Дніпропетровському 
регіоні розпочалися процеси організаційного 
оформлення нових об’єднаних територіаль-
них громад, процедури їх легалізації, бюдже-
тування та формування складу посадових осіб 
місцевого самоврядування (депутати, голова, 
члени виконавчого комітету, посадовці відділів 
та комунальних підприємств тощо).

Так, на вересень 2019 року площа Дніпропе-
тровської області становить 31 914 км2, кількість 
населення – 3 228 399 осіб, кількість об’єднаних 
територіальних громад – 67 одиниць, загальна 
площа об’єднаних територіальних громад – 
20 123,61 км2 (63,06% загальної площі), кількість 
населення ОТГ – 618 288 (19,00% загального 
числа). Нами окреслено такі загальні підсумки: 
найменша громада має 2 167 жителів, площа 
становить 82,2 га, об’єднались 2 сільські ради; 
найбільша громада має 49 463 жителів, площа 
становить 201,32 га, об’єднались 2 ради (сіль-
ська та міська). Лідером у самодостатності нової 
громади є об’єднана рада, де кількість населен-
ня становить 14 635 осіб, площа –166,4, об’єд-
нались 2 сільські ради; тепер це новий суб’єкт 
місцевого самоврядування, а саме селищна 
рада. Ми відзначаємо, що особливістю самодо-
статності громади стали такі фактори, як набли-
ження до обласного центру або великого міста, 
яке має розвинену промислову базу; значне 

число суб’єктів господарювання, а саме вироб-
ничих фірм, орієнтованих на значний товаро-
обіг, зареєстрованих на території; значні обсяги 
сплати податків, що впливає на дохідну части-
ну громади. Відповідно, доходи нової громади 
мають перевагу щодо забезпечення видатків 
успішної громади, яка має можливості активно-
го розвитку соціальної сфери та мережі суб’єк-
тів господарювання [7].

Задля збільшення числа господарюючих 
суб’єктів відбуваються процеси стимулюван-
ня формування нових кооперативів, об’єднань 
та асоціацій, які створюють нові робочі місця 
в сільських об’єднаних громадах та розширю-
ють базу доходів ради. Так, розпочали діяти 
кооперативи, зокрема землеробські, плодо-
во-овочівницькі, скотарські. Непрості процеси 
становлення та розвитку отримали свої перші 
результати, а саме прибуток та податкові над-
ходження до місцевого бюджету. В окреслених 
процесах актуалізується проблема інформа-
ційно-медійної складової публічної діяльності, 
адже для здійснення господарської діяльності 
особливе значення мають процеси комунікації, 
фільтрування інформації, збуту й сплати подат-
ків, окреслення процесів маркетингу та менедж-
менту тощо.

Безпосереднє керівництво новоствореної 
громади (далі – об’єднана територіальна гро-
мада, або ОТГ) здійснює створений відповід-
ною радою виконавчий комітет, до якого вхо-
дять голова ради, заступники голови, секретар 
ради, керівники структурних підрозділів ради 
(управління та відділи), старости, інші осо-
би громади (підприємці, громадські активісти 
та громадяни). Виконавчий комітет підзвітний 
та підконтрольний раді, його рішення підляга-
ють затвердженню радою.

Типова структура управління в новій об’єд-
наній територіальній громаді наведена нижче 
(далі – ОТГ).

В публічній сфері управління територією 
склалась така ситуація: паралельно існують 
стара та нова моделі менеджменту, де старою 
є районні державні адміністрації та районні 
й сільські ради, а новою – об’єднані територі-
альні громади та їх виконавчі органи. Стара 
модель має певне число вад у діяльності, одни-
ми з яких є бюрократизація та непрозорість 
діяльності, корупція та волюнтаризм, імітація 
процесів та проблеми комунікації. В цьому кон-
тексті постають проблеми, які потребують вре-
гулювання, а саме нова модель району/терито-
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рії округу, чіткість розмежування повноважень 
та самодостатність фінансова/структурна нової 
громади. Виконавчі органи об’єднаної громади, 
яким розширено повноваження й відповідаль-
ність, здійснюють життєзабезпечення соціаль-
но-економічної сфери території.

У цьому контексті, крім окресленого, від-
значаємо низку кадрових проблемних питань, 
зокрема наявність професійних кадрів для 
роботи у виконавчих органах громади; недоліки 
у підвищенні кваліфікації посадовими особами 
органів місцевого самоврядування; слабкість 
комунікації виконкому з населеними пункта-
ми та громадсько активними спільнотами (як 
суспільними, так і релігійними); розвиток само-
достатності об’єднаної громади; розширення 
переліку надання адміністративних послуг на 
території; кадрове забезпечення правоохо-
ронних органів території; проблеми кадрово-
го забезпечення охорони здоров’я та освіти; 
кадрове забезпечення сфери дозвілля пово-
дження з побутовими відходами.

На сучасному етапі розвитку демократичних 
та децентралізаційних процесів можна окрес-
лити пріоритети державної регіональної полі-
тики, якими є підвищення якості життя людини; 
духовно-ментальна, суспільно-політична, соці-
ально-економічна консолідація регіонів; досяг-
нення на цій основі цілісності та гомогенності 
гуманітарного, інформаційного й економічного 
простору; підвищення конкурентоспроможності 
регіонів [8, с. 6].

Найактуальнішою проблемою сучасної 
публічної сфери є вжиття заходів боротьби 
з корупцією. Найбільш відомим та визнаним 
у світі виміром є Індекс сприйняття корупції 
(The Corruption Perceptions Index), який розра-

хований за методикою міжнародної неурядової 
організації “Transparency International”. Індекс 
переважно містить середні дані, зібрані за три 
останні роки, й дає уявлення про поточні оцін-
ки рівня корупції експертами. Так, у національ-
них ЗМІ часто згадують дослідження думки 
громадян про поширеності корупції, які прово-
дяться інститутом – дослідницькою компанією 
“The Gallup Organization”. В опитуванні беруть 
участь громадяни понад 100 країн світу. Вони 
відповідають на два запитання: «Чи поширена 
корупція у владі у вашій країні?» та «Чи поши-
рена корупція у бізнесі у вашій країні?» За таким 
самим принципом відбуваються досліджен-
ня для Індексу під назвою «Барометр світової 
корупції» (Global Corruption Barometer, або GCB).

За підсумками дослідження 2017 року Укра-
їна посіла 131 місце зі 176 країн у рейтингу 
сприйняття корупції “Transparency International”. 
Це місце розділили з нею Росія, Казахстан, Іран 
і Непал. Такий стан речей є незадовільною оцін-
кою публічної діяльності держави та свідчить 
про незадоволення громадянами результатами 
діяльності публічної влади [9].

Україна вибрала вектор європейської інте-
грації, відповідно, публічна влада має карди-
нально змінити стратегію боротьби з корупцією 
в різних рівнях влади. Більшість країн ЄС має 
значний досвід боротьби з цим негативним 
суспільним явищем, відповідно, вони посіда-
ють місця у верхній частині рейтингу. Най-
менш корумпованими країнами “Transparency 
International” називає Данію, Нову Зеландію, 
Фінляндію, Швецію, Норвегію, Сінгапур, Нідер-
ланди, Канаду й Німеччину.

Можна стверджувати, що сучасні публічні 
інституції створюються на державному рівні 

Рис. 1. Типова структура управління в новій ОТГ
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та формуються людиною/людьми, яка обіймає/
обіймають посади у владній структурі, адже 
саме від їх зусиль залежить рівень реалізації 
публічної реформи й отримання позитивних 
суспільних результатів. Окреслені нами публіч-
ні зміни, відповідно, прискорять процеси ефек-
тивних суспільних трансформацій, створять 
передумови долучення людини, громадянина 
до публічної діяльності та поглиблять сфери 
демократизації в державі. На думку дослідниці 
І. Дегтярьової, «людський розвиток має стати 
ключовим принципом не тільки для діяльно-
сті суб’єктів господарювання, але і для органів 
регіональної влади, що прискорить позитивні 
соціально-економічні зміни» [6, с. 7].

Оцінювання ефективності діяльності соці-
альної інституції постає основною проблемою, 
адже слід своєчасно визначити критерії оціню-
вання рівня, якості й повноти надання публічної 
послуги; якісний показник залучення громадян 
до процедури обговорення, прийняття рішень 
та реалізації планів. З огляду на окреслене 
актуалізується питання відповідності змісту 
та якості публічної послуги, що в подальшому 
визначатиме стратегічну перспективу інфра-
структурного розвитку території, наступної реа-
лізації соціальних проєктів, спрямованих на під-
вищення рівня життя для громади й особистості, 
наближення її змісту до громадян [9, с. 98].

У вищеназваних процесах актуалізується 
питання інформаційно-медійних компетентно-
стей посадових осіб громади та жителів грома-
ди, адже всебічно поінформована особистість, 
незважаючи на статус, буде спроможна долати 
негаразди та здобувати ефективні результати 
діяльності публічної системи й ОТГ, як визна-
чають індекси європейських принципів демо-
кратизації суспільного життя [10]. На прикла-
дах діяльності ОТГ Дніпропетровської області 
вже практично апробовано й реалізовано 
інформаційно-медійні проєкти, які спрямова-
ні на надання адміністративних послуг жите-
лям території «Громада в смартфоні»; інфор-
мування та громадське обговорення окремих 
питань життєдіяльності громади; реєстрацію на 
прийом та інформаційні запити; формування 
мережі туристичних маршрутів; відкриття етніч-
но-культурних сайтів; програму добросусідства; 
дистанційні платформи формальної та нефор-
мальної освіти тощо. Місцева влада й сьогодні 
веде пошук нових моделей співпраці з грома-
дянами для позитивних змін у рівному доступі 
до суспільних інституцій на території громади. 

В окреслених питаннях набуває особливої ваги 
проблема мобільності та інформаційно-медій-
ної компетентності посадових осіб публічної 
влади регіонального й місцевого рівнів.

Висновки і пропозиції. Отримані резуль-
тати свідчать про те, що актуальність розвитку 
інформаційно-комунікативних компетентностей 
особистості й громади, гнучкість публічної сис-
теми до громадсько-суспільних проблем, регіо-
нальна система окреслили особливе значення 
людських та кадрових ресурсів нової громади 
в покращенні соціально-економічного стату-
су регіону, вищий рівень владної комунікації 
в реформаторських процесах та значимість 
людини, її професійної та громадської діяль-
ності, а індикаторами ефективності публічної 
влади стають якість життя, рівень маркетингу 
та сталого розвитку громади й особистості.

Основною запорукою успіху в зміцненні 
державності, зростанні рівня соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів та країни постають 
загальні процеси залучення громадян до вря-
дування в громадах, що даватиме можливості 
для повної реалізації основоположних принци-
пів демократії та свободи.

На реалізації відповідних концептів потріб-
но зосередити всю організаційну роботу систе-
ми публічної влади й громадян, які є суб’єкта-
ми демократії нової громади. Ми відзначаємо, 
що інформаційно-медійна культура та відпо-
відальність за її достатній рівень у посадової 
особи є основою загальної культури суспіль-
ства та особистості, адже особистість наді-
лена повноваженнями публічного управління 
майбутнього, що є складовими сучасного про-
гресивного середовища публічної влади, яке 
є розвивальним, стимулюючим і мотивуючим 
у процесах демократизації, розширення свобо-
ди діяльності. Відповідно, окреслені проблеми 
потребують нашого різнобічного дослідження.
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Bezena I. M. Democratization of public administration and info-media development of its 
officials’ competences

A number of public reforms have been launched in Ukraine, and administrative reform is of par-
ticular importance for a new level of state development, which aims to change the status of local 
authorities, accountability and content of their social work. Attempts to initiate the public authority 
reform have been done several times, but there was not enough political willpower, changes were 
superficial: there was only replacing signboards or applying re-subordination. Such actions, as a 
rule, left the old authoritarian system of government, did not change the state of affairs in power 
structures, and accordingly to some extent exacerbated the situation in the regions, deepened the 
excessive centralization of territorial governance, eliminated the principles of self-government and 
budgeting, which in the process of activity became a burden for the state development. At local level, 
as usual, financial subventions to address specific territorial problems (roads, social facilities, land 
improvement, etc.) were eliminated, local authorities were discouraged from solving territorial prob-
lems, and deepened destructive processes (corruption, abuse in the financial sphere, deepening 
complication processes of social status of territories, etc.). Thus, things could not go further in this 
way, substantial and profound changes in the management of the territories gradually began, but 
the redistribution of powers, financial resources and responsibility for the state of affairs has already 
been implemented. Responsibility and resources (material, financial) were transferred/accepted 
from the center to the local level. The powers of the deputy and the head of the community are now 
filled with specifics for solving local problems of social development of the territory.

Democratization of activity process in government public institutions from the center to the region; 
the problems concerning info-media competencies of officials are outlined; the ability to communi-
cate on selected themes of community activity; analytic abilities and practice; public involvement 
to the processes of judgement drafting in social questions within the territory; the ability to create 
language environment with foreign colleagues; the strategies for community activity and work plan 
preparation.

Key words: democratization, decentralization, regional power, bureaucracy, powers, local 
self-government, village/city mayor, authorized representative/ official, local budget, subvention, 
responsibility.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
У статті наведено напрями вдосконалення державної політики соціальної мобільності 

молоді в Україні. Встановлено необхідність прийняття Закону «Про молодь», який би замі-
нив чинний зараз і давно морально застарілий Закон «Про сприяння соціальному становлен-
ню та розвитку молоді в Україні» 1993 року.

Запропоновано шляхи координування різних сфер молодіжної політики, такі як створення 
міжміністерського координаційного комітету; проведення міжміністерських круглих столів; 
створення тимчасових робочих груп для вирішення специфічних молодіжних питань. Роз-
глянуто пріоритети реалізації державної молодіжної політики. З’ясовано, що необхідними 
умовами вивільнення потенціалу молоді є навчання й професійна підготовка на високому 
рівні, ефективна інтеграція на ринку праці, а також більша мобільність молодих осіб.

Проаналізовано способи вирішення проблеми підвищення рівня якості вищої освіти, а 
також оновлення моделі навчання щодо індивідуалізації та диференціації. Встановлено, що 
важливим аспектом, який впливає на соціальну мобільність молодої людини, є знання іно-
земних мов та інформаційних технологій для отримання й продуктивного використання 
інформації.

Визначено необхідність забезпечення кваліфікованого кар’єрного консультування сту-
дентів в освітніх установах та спеціальних центрах профорієнтації, можливість участі 
в кар’єрних тренінгах, які слід передбачити в нормативних документах.

Розглянуто проблему низької оплати праці молодих спеціалістів, яку необхідно вирішити 
шляхом проведення роз’яснювальної роботи з працедавцями щодо ведення соціально відпо-
відального бізнесу, адже кожен працедавець має забезпечити гідні умови та оплату праці 
своїм працівникам незалежно від віку та статі.

Доведено, що важливим напрямом державної політики щодо забезпечення соціальної 
мобільності молоді є допомога у власній підприємницькій діяльності. Очевидною для України 
є необхідність поступового закріплення проєктного принципу для фінансового забезпечен-
ня державної молодіжної політики. Встановлено доцільність створення мережі волонтер-
ських центрів в Україні, які мають проводити тренінги для волонтерів та координаторів.

Ключові слова: молодіжна політика, соціальна й освітня мобільність, управління, систе-
ма освіти, ринок праці.

Постановка проблеми. Державна моло-
діжна політика щодо забезпечення соціальної 
мобільності молоді має перехресний харак-
тер, адже охоплює спільні сфери з іншими 
сферами діяльності держави, тобто освіту 
(формальну й неформальну), охорону здо-
ров’я, культуру, спорт, соціальний захист, 
працевлаштування, інформаційну політику. 
Ці галузі перебувають у компетенції різних 
міністерств. Також молодіжна політика щодо 
забезпечення соціальної мобільності молоді 
може стосуватись автономної діяльності, що 
не є частиною секторальних політик, напри-
клад, сприяння й активізація суспільної уча-

сті, формування норм і звичок. Як наслідок, 
ініціативи, що стосуються молодіжної політи-
ки, приймаються різними центрами прийнят-
тя рішень, що потребує співпраці, узгодження 
й вжиття додаткових заходів.

Вирішення завдання стимулювання соціаль-
ної мобільності молоді має велике стратегічне 
значення, оскільки саме ця соціальна група 
визначатиме якість людського потенціалу кра-
їни в найближчому майбутньому. Необхідними 
умовами вивільнення потенціалу молоді є нав-
чання й професійна підготовка на високому рів-
ні, ефективна інтеграція на ринку праці, а також 
більша мобільність молодих осіб.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зарубіжні науковці визначають соціальну 
мобільність як стратифікаційне переміщення 
(П. Сорокін, М. Вебер, Е. Гідденс, Н. Смелзер, 
Д. Бартолом’ю, П. Блау, А. Тойнбі, Б. Рассел, 
А. Шопенгауер, С. Ліпсет, Ф. Філіпов, М. Рут-
кевич). Серед українських науковців проблеми 
соціальної мобільності досліджували А. Кап-
ська, О. Болотська, Н. Чернуха, Н. Ніколаєн-
ко, Н. Коваліско, А. Хоронжий, О. Балакірєва, 
Ю. Середа, О. Карнаухова, Д. Дмитрук, А. Ноур, 
Р. Левін, О. Шестаковський.

Мета статті – наведення напрямів удоско-
налення державної політики соціальної мобіль-
ності молоді.

Виклад основного матеріалу. Соціаль-
на мобільність молоді – це зміна соціального 
статусу молодої особи, перехід до нової соці-
альної групи чи страти. Ключовими момента-
ми сприяння соціальній мобільності молоді 
є забезпечення умов та гарантій для її розвитку, 
формування життєвих пріоритетів, реалізація 
творчого та професійного потенціалу. Це є голов-
ною метою особливого напряму діяльності дер-
жави, а саме державної молодіжної політики.

Державною молодіжною політикою є специ-
фічна діяльність держави, спрямована безпо-
середньо на врегулювання її взаємовідносин 
з молоддю, вирішення актуальних проблем 
молоді. На державу покладаються функції 
сприяння соціальному становленню й розвитку 
молодого покоління, що унормовано на законо-
давчому рівні [1].

В Україні давно на часі прийняття Закону 
«Про молодь», який би замінив чинний зараз 
і давно морально застарілий Закон «Про спри-
яння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні» 1993 року [1]. Новий Закон має 
визначити мету й завдання молодіжної політи-
ки в Україні, її основні принципи, організаційні 
та правові засади діяльності громадських моло-
діжних організацій, волонтерських організацій 
тощо, основні засади участі молоді в реалізації 
політики тощо. Актуальним є також прийняття 
нормативно-правових актів щодо молодіжного 
підприємництва, працевлаштування випускни-
ків вищих навчальних закладів, надання першо-
го робочого місця, концепції освіти дорослих.

Пріоритетами реалізації державної молодіж-
ної політики є забезпечення доступної освіти 
шляхом забезпечення її безперервності, задо-
волення потреб особистості та суспільства, 
формування державного замовлення відповід-

но до потреб ринку праці, налагодження співп-
раці роботодавців та навчальних закладів для 
стажування студентської та учнівської молоді, 
укладення договорів про працевлаштуван-
ня випускників на перше робоче місце, нала-
годження співпраці роботодавців і навчальних 
закладів для формування навчальних програм, 
програм стажування та проходження навчаль-
ної практики, залучення роботодавців до плану-
вання навчального процесу [6].

Молодіжна політика має стати пріоритетною 
в діяльності органів центральної державної 
влади. Спеціалізований відділ розвитку моло-
діжної політики в офісі Президента забезпе-
чить виконання його повноважень з управління 
цією сферою. Цей спеціалізований відділ має 
виконувати функції щодо контролю реалізації 
молодіжної політики, а також її вдосконалення 
залежно від стану розвитку країни.

На часі трансформація Міністерства молоді 
та спорту України, яке переважно займається 
питаннями фізкультури та спорту, в Міністерство 
молодіжної політики. Таке міністерство перш 
за все має реалізовувати молодіжну політику. 
Відповідно, має бути реформована внутрішня 
структура міністерства. Пропонуємо виділити 
департамент молодіжної участі (департамент 
підтримки ініціатив молоді), департамент під-
тримки сільської молоді, департамент еконо-
мічної інтеграції молоді, підтримки молодіжного 
підприємництва, департамент підтримки осо-
бливих категорій молоді, департамент фізкуль-
тури та спорту.

Щоби координувати різні сфери молодіж-
ної політики, варто створити міжміністерський 
координаційний комітет, проводити міжміністер-
ські круглі столи, створювати тимчасові робочі 
групи для вирішення специфічних молодіжних 
питань. Ці механізми можна поєднувати, за 
необхідності змінювати відповідно до нагаль-
них проблем.

Інституціональні механізми соціальної 
мобільності істотно впливають на формування 
уявлень молодих людей про наявні в суспільстві 
можливості й траєкторії мобільності. Відповід-
но до цього вони вибудовують власні стратегії 
просування, формують алгоритми досягнення 
бажаного становища. У соціологічних дослі-
дженнях останнього десятиліття фіксується 
бажання більшості молодих людей працювати 
в таких структурах, як державні та муніципальні 
органи влади, іноземні й спільні підприємства, 
компанії – лідери галузі, що мають значиму 
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долю на ринку. Проте розвивається протилежна 
тенденція, коли молоді люди свідомо відмовля-
ються від роботи в таких структурах на користь 
гнучкіших форм зайнятості.

Сучасне постіндустріальне суспільство є від-
критим, адже воно дає великі можливості для 
соціальної мобільності людини, головне, навчи-
тися користуватися цими можливостями. Моло-
дий вік і професійна освіта сприяють мобіль-
ності. Основні проблеми реалізації потенціалу 
молоді в Україні, соціальної мобільності потре-
бують розроблення та вжиття низки заходів.

Вирішення проблеми відповідності профе-
сійної освіти ринку праці потребує тестування 
здібностей у середній школі, здійснення пер-
винної профорієнтації, консультування перед 
вступом у середній професійний чи вищий 
навчальний заклад.

Вирішення проблеми підвищення рівня якості 
вищої освіти передбачає реформування систе-
ми навчання (більше практичних занять і знань), 
міждержавні обміни студентів, стажування, 
заохочення до участі в різних проєктах, гран-
ти студентам, психологічні тренінги, тренінги 
з пошуку роботи. Більше молодих людей мають 
залучатися до сфери наукових досліджень. 
Важливим аспектом, що впливає на соціальну 
мобільність молодої людини, є знання іноземних 
мов та інформаційних технологій для отриман-
ня й продуктивного використання інформації.

Вважаємо, що можна запропонувати онов-
лення моделі навчання щодо індивідуалізації 
та диференціації. Так, структура вищої освіти 
повинна включати дві підсистеми, а саме базо-
ву, передбачену навчальними планами, й варі-
ативну, тобто ту, що складається з індивідуаль-
ного набору предметів відповідно до вибраного 
напряму професійної діяльності. Основна мета 
полягає в підготовці фахівців з рівнем кваліфі-
кації, необхідним ринку праці.

Ефективність системи освіти багато в чому 
залежить від оптимального поєднання теоре-
тичних знань та практичних навичок, одержу-
ваних студентами в процесі навчання. На дер-
жавному рівні за прикладом інших країн варто 
започаткувати проєкт «Студентські практики», 
який має охоплювати всі професійні напрями 
вітчизняної вищої освіти. Як навчальні організа-
ції слід залучити бізнес та неприбуткові органі-
зації, державні та муніципальні установи, школи 
та навчальні організації, науково-дослідні інсти-
тути, компанії та підприємства. Проєкт «Сту-
дентські практики» – це можливість об’єднати 

три сторони (учень – наставник – роботода-
вець), кожна з яких матиме вигоди від проєкту.

У ВНЗ необхідно сприяти розвитку мотива-
ції та психологічної готовності до формування 
індивідуальних/професійних компетенцій. Слід 
розвивати інтерес студентів до досягнення 
високих результатів в усіх розділах освітніх про-
грам (заохочення у вигляді стажування, наго-
род). За прикладом європейських країн можна 
створити систему мотивування державних ВНЗ 
і коледжів для створення внутрішніх систем 
адаптації випускників до ринку праці (зокрема, 
за допомогою субсидій та грантів).

Механізм фінансування системи освіти слід 
змінити так, щоби студенти були зацікавлені 
в укладенні прямих контрактів з працедавцями 
під час навчання щодо отримання кваліфікації 
та брали індивідуальні зобов’язання щодо вико-
ристання отриманих компетенцій в інтересах 
працедавця.

Освітня мобільність є для молодих людей 
ефективним способом збільшення шансів на 
працевлаштування в майбутньому, а також здо-
буття нових професійних кваліфікацій за одно-
часної підтримки громадянської активності. 
Україна має активніше долучатися до програм 
мобільності ЄС, зокрема програми “Erasmus+”. 
Завдяки програмам студентських обмінів моло-
ді люди здобувають цінний досвід і вміння, які 
потім зможуть ефективно застосувати у житті 
[4; 5; 7].

Заходи щодо кар’єрного розвитку, плануван-
ня кар’єри мають бути включені в процес здо-
буття освіти. Пропонуємо реалізувати в Україні 
проєкт «Центр кар’єри». Центри кар’єри мають 
бути організовані при ВНЗ і державних цен-
трах зайнятості. Забезпечення кваліфікованого 
кар’єрного консультування студентів в освітніх 
установах та спеціальних центрах профорієн-
тації, можливість участі в кар’єрних тренінгах 
слід передбачити в нормативних документах.

Проблема низької оплати праці молодих 
спеціалістів не є простою щодо вирішення. 
Необхідно проведення роз’яснювальної роботи 
з працедавцями щодо ведення соціально від-
повідального бізнесу, кожен працедавець має 
забезпечити гідні умови та оплату праці своїм 
працівникам незалежно від віку, статі тощо.

Невід’ємним елементом державної систе-
ми сприяння мобільності молоді є підтримка 
економічної активності громадян і малого біз-
несу. Проблемою молодіжного підприємництва 
в Україні є відсутність фінансування й базових 
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знань для відкриття своєї справи. Вирішення 
проблеми передбачає навчання, обмін досві-
дом, кредити для молоді. Розвиток підприєм-
ницьких здібностей у процесі навчання у ВНЗ 
повинен сприяти розвитку особистих якостей, 
зокрема впевненості у власних силах, кре-
ативності, ініціативності, вмінню працювати 
в команді.

Нині сучасний світ вимагає постійного онов-
лення життєвих навичок, розширення кола/мож-
ливостей діяльності. Концепція постійного нав-
чання людини, навчання впродовж усього життя 
є обов’язковою та необхідною умовою соціаль-
ної мобільності. Модель неперервної освіти 
(“lifespan education”) потребує розроблення 
сучасного мережевого освітнього середовища, 
нових освітніх технологій, технологій трансфе-
ру знань, розроблення методики та технології 
основних засад освіти для різних груп людей, 
технологій розвитку та саморозвитку особи-
стості протягом життя (“lifespan development”). 
Потрібно створити державну систему «Освіта 
упродовж усього життя» (“lifelong learning”), що 
дасть можливість кожному члену суспільства 
змінити або вдосконалити кваліфікацію без 
припинення трудового процесу.

Успішна соціальна мобільність молоді мож-
лива лише за умови об’єднання зусиль держав-
них структур, які відповідають за розроблення 
й реалізацію державної молодіжної політики, 
науковців, а також самої молоді. Для врегулю-
вання соціальних відносин та соціальних умов 
щодо соціальної мобільності необхідно поси-
лити соціальний діалог (соціальне партнер-
ство) суб’єктів соціально-трудових відносин. 
Застосування досвіду Євросоюзу дає змогу 
сформувати систему трибічної взаємодії між 
організаціями професійної освіти, органами 
державного управління й ринком праці, а також 
надати молоді максимум можливостей для реа-
лізації потенціалу отриманої освіти.

В Україні у сприянні мобільності молоді, 
зокрема соціальної мобільності студентів, вели-
ке значення має участь в Європейських програ-
мах «Еразмус+», «Дії Марії Складовської-Кюрі» 
(частина програми «Горизонт – 2020», спрямо-
ваної на дослідження й інновації, фінансову під-
тримку осіб, зайнятих у цій сфері) [4; 5; 7].

В Україні слід постійно аналізувати статис-
тичну інформацію про поточний стан системи 
освіти, кожні 2–3 роки на підставі узагальненої 
інформації необхідно складати прогноз розвит-
ку системи освіти й ринку праці.

Фінансування системи освіти має бути засно-
ване на угодах безпосередньо між освітньою уста-
новою (університетом або коледжем) та Мініс-
терством освіти і науки. Фінансування освітньої 
установи для забезпечення успішного навчан-
ня кожного студента має реформуватися щодо 
цільового залучення коштів студентів-контрак-
тників на розвиток і наукову діяльність ВНЗ.

Сприятиме професійній мобільності випус-
кників установ освіти соціальне партнерство. 
Це особливий тип взаємодії освітніх установ 
з державними та місцевими органами влади, 
суб’єктами й інститутами ринку праці. Соціаль-
не партнерство має вирішити проблеми підго-
товки професіоналів відповідно до потреб ринку 
праці, забезпечення підприємств кваліфікова-
ними кадрами, підвищення кваліфікації персо-
налу й працевлаштування молодих фахівців, 
що закінчують навчальні заклади.

В Україні при кожному ВНЗ мають бути ство-
рені центри кар’єри, що забезпечуватимуть роз-
роблення та вжиття заходів, спрямованих на 
розширення можливостей працевлаштування 
студентів/випускників і на розвиток індивідуаль-
них навичок адаптації на ринку праці. Система 
послуг зі сприяння розвитку кар’єри молодої 
людини включає інформування, кар’єрну освіту 
(розвиток навичок самооцінки, вміння пошуку 
та застосування інформації щодо освіти й ринку 
праці, розвиток особистих якостей тощо), інди-
відуальні консультації у професійного консуль-
танта (складання плану/проєкту розвитку інди-
відуальної кар’єри, ухвалення рішень).

Важливим напрямом державної політи-
ки щодо забезпечення соціальної мобільності 
молоді є допомога у власній підприємницькій 
діяльності. Навчання підприємництву та розви-
ток підприємницьких навичок є одними з клю-
чових напрямів, що реалізовуються в країнах 
ЄС у рамках неформальної освіти. В Україні 
першочерговим завданням держави у сфе-
рі підтримки підприємницьких ініціатив молоді 
є створення сприятливого бізнес-клімату, спри-
яння започаткуванню власної справи. Найбільш 
значимим є формування підприємницького 
образу мислення через освіту. Існує необхідність 
створення сприятливих умов для молодих під-
приємців із наданням їм потрібної інформації, 
фінансових коштів, зняттям зайвого правово-
го та адміністративного тягаря. Слід створити 
вітчизняний фонд сприяння молодіжному бізнесу.

Фінансове забезпечення державної моло-
діжної політики складає найважливішу лан-
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ку державної молодіжної політики, адже воно 
багато в чому зумовлює ефективність заходів, 
вжиття яких відбувається в цьому напрямі орга-
нами державної влади. Очевидною для України 
є необхідність поступового закріплення проєк-
тного принципу для фінансового забезпечення 
державної молодіжної політики.

Важливою формою соціальної активнос-
ті молоді є волонтерська діяльність. Завдяки 
цій діяльності вирішуються проблеми реалі-
зації потенціалу молодих людей. Вважаємо, 
що в Україні слід розширювати волонтерську 
діяльність молоді за рахунок нових форм робо-
ти зі спиранням на досвід європейських країн. 
Студенти старших курсів, зокрема майбутні 
юристи, медики, педагоги, соціальні працівни-
ки, спеціалісти сфери послуг, можуть безоп-
латно виконувати роботу по спеціальності для 
осіб соціально вразливих категорій населення 
на базі приватних фірм, які надають приміщен-
ня, обладнання тощо. Волонтерська діяль-
ність молоді у названих та інших сферах була 
б досить затребуваною, а молодим фахівцям 
дала б змогу реалізувати свій потенціал. Вва-
жаємо, що в Україні доцільно створити мережу 
волонтерських центрів, які мають проводити 
тренінги для волонтерів та координаторів.

Висновки і пропозиції. Отже, для вдоско-
налення державної політики соціальної мобіль-
ності молоді необхідно вдосконалити законо-
давче забезпечення, підвищити ефективність 
управління (вдосконалення організаційних 
структур органів влади центрального рівня), 
стимулювати освітню мобільність молоді від-
повідно до європейських грантових програм. 
Необхідним є розвиток волонтерської діяльно-
сті молоді, а також підтримка держави для роз-
витку молодіжного підприємництва.
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Biliaiev Ya. M. Improvement of state police on youth social mobility in Ukraine
The article describes directions of improvement of the state policy of social mobility of youth in 

Ukraine. The necessity of adopting the Law “On Youth”, which would replace the current and long 
morally obsolete Law “On Promoting the Social Formation and Development of Youth in Ukraine” in 
1993, has been established.

The ways of coordination of different spheres of youth policy are suggested: creation of an 
inter-ministerial coordination committee; holding inter-ministerial roundtables; setting up temporary 
working groups to address specific youth issues. Priorities of realization of the state youth policy are 
considered. It has been found that a necessary condition for unleashing youth potential is high-level 
education and training, effective integration in the labor market, and greater mobility of young people.

The ways of solving the problem of improving the quality of higher education as well as updating 
the model of learning towards individualization and differentiation are analyzed. It is established that 
the important aspect that influences the social mobility of a young person is the knowledge of foreign 
languages and information technologies for obtaining and productive use of information.
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The necessity of providing professional career counseling for students in educational institutions 
and special centers of vocational guidance, the possibility of participation in career trainings, which 
should be provided in the normative documents, were determined.

The problem of low remuneration of young specialists is considered, which should be solved in 
the form of explanatory work with employers on conducting socially responsible business: every 
employer should provide decent conditions and remuneration to his employees, regardless of age 
and gender.

It is stated that assistance in own business activity is an important direction of the state policy 
for ensuring social mobility of youth. Obviously for Ukraine is the need to gradually consolidate the 
project principle for financial support of the state youth policy. The expediency of creating a network 
of volunteer centers in Ukraine, which should provide training for volunteers and coordinators, has 
been established.

Key words: youth policy, social and educational mobility, management, education system, labor 
market.
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НАВЧАННЯ УЧАСНИКІВ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 
ТА РЕФЕРЕНДУМІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 
ФОРМ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
У статті проаналізовано проблематику професійної підготовки учасників виборчих про-

цесів та референдумів як одного з інструментів системи розвитку форм представницької 
демократії. Автором визначено основні проблеми та особливості навчання учасників вибор-
чих процесів та референдумів. Основними проблемами організації навчального процесу є 
нестабільність виборчого законодавства та відсутність законодавства щодо референду-
мів, стислі терміни підготовки, велика кількість суб’єктів навчального процесу. Зазначено, 
що виборчий процес та процес референдумів мають бути чітко регламентованими. Проте 
такі процеси обмежені жорсткими рамками календарного плану та обумовлені вимогами 
норм закону. Автор наголошує на важливості дотримання організаційно-правової складової 
процесів виборів та референдумів, отже, актуальності навчання всіх учасників виборчо-
го процесу. Зазначено, що питання навчання учасників виборчих процесів та референдумів 
є масштабною задачею державного рівня. Зокрема, проаналізовано чинне законодавство 
щодо регламентації навчання учасників виборчих процесів, наголошено на архаїзмі форм, 
методів, засобів такого навчання. Наведено приклади хибних рішень в організації професій-
ної підготовки учасників виборчого процесу. Акцентовано на важливості правильного визна-
чення предмета навчання залежно від суб’єкта виборчого процесу, вибору форм, методів, 
засобів навчання. Автором запропоновано посилити просвітницьку роботу в інформаційно-
му напрямі з огляду на актуальність свідомого вибору виборців. Наведено приклади взаємо-
дії громадського сектору й держави у навчанні учасників виборчих процесів. Автором наголо-
шено на актуальності діяльності Центру управління навчанням учасників виборчих процесів 
при Центральній виборчій комісії. Зокрема, проаналізовано їхню роботу щодо підготовки до 
виборів Президента України у 2019 році. Автором зазначено, що система навчання учасни-
ків виборчих процесів та референдумів потребує вдосконалення щодо розширення переліку 
суб’єктів навчання, диференціації тематики залежно від суб’єкта навчання й вибору сучас-
них методів та засобів навчання.

Ключові слова: вибори, референдум, виборчий процес, професійна підготовка, учасник 
виборчого процесу.

Постановка проблеми. Виборчий процес 
та процес референдумів мають бути чітко рег-
ламентованими, обмеженими жорсткими рам-
ками календарного плану та обумовленими 
вимогами норм закону. З огляду на важливість 
дотримання вимог до організаційно-правової 
складової під час виборів та референдумів 
є актуальним навчання всіх учасників вибор-
чого процесу. Від успіху освітньої складової 
під час підготовки до виборів та референдумів 
безпосередньо залежать якість самого процесу 
й результати виборів та референдумів. Отже, 
професійна підготовка є невід’ємною скла-
довою процесу легітимізації волевиявлення 
громадян у вигляді вибору представницького 
органу або прийняття рішень на референду-
мах. Варто зазначити, що освіченість учасників 

виборчого процесу є запорукою не лише фор-
мування представницьких органів відповідно до 
закону, але й довіри до цих органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика навчання учасників виборчих 
процесів та референдумів досліджена А. Сав-
ковим, Ю. Ключковським, Н. Богашевою, В. Ков-
тунцем, М. Мельником, Н. Нижник, М. Ставній-
чук, В. Шаповаловим та іншими вітчизняними 
науковцями. Втім, сьогодні актуальним є пошук 
нових форм, методів, засобів у підготовці 
всіх учасників виборчих процесів та процесів 
з референдумів.

Мета статті – дослідження проблемати-
ки навчання учасників виборчих процесів та 
референдумів як інструмента системи розвитку 
форм представницької демократії.
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Виклад основного матеріалу. Складність 
організаційних процедур проведення виборів 
та референдумів зумовлюється конкретизацією 
всіх етапів та процесів у вітчизняному законо-
давстві. Отже, чітке й неухильне дотримання 
процедур є обов’язковим для визнання резуль-
татів та уникнення оскаржень таких результатів. 
Таким чином, важливими етапами є навчання 
й професійна підготовка учасників процесів. 
Варто зазначити, що складнощами просвіт-
ницької роботи є, з одного боку, все часта зміна 
виборчого законодавства, його забюрократизо-
ваність, а з іншого боку, велика кількість учасни-
ків процесів, щодо яких у короткі терміни необ-
хідно провести таку просвітницьку роботу.

Предметом навчальної роботи має стати 
перш за все вітчизняне законодавство щодо 
виборчих процедур та процедур референду-
мів, зокрема чинні Закони України «Про вибо-
ри народних депутатів України», «Про вибори 
Президента України», «Про місцеві вибори». 
Зауважимо, що нині відсутнє законодав-
че забезпечення місцевих та всеукраїнських 
референдумів. Отже, їх проведення нині не 
вбачається можливим. Окрім того, учасни-
ки виборчого процесу мають орієнтуватись 
в інших нормах закону та нормативно-правових 
актах щодо процесів виборів та референдумів, 
зокрема в питаннях захисту прав і свобод щодо 
волевиявлення, у разі потреби захисту резуль-
татів виборів, отже, окремих нормах адміні-
стративного, кримінального, трудового, навіть 
господарського права. Ще однією частиною 
просвітницької роботи має стати інформаційний 
напрям, адже сьогодні питання свідомого вибо-
ру є вкрай актуальним і стає питанням націо-
нальної безпеки. Недостатня інформаційна 
політика щодо питань референдумів чи об’єктів 
виборів на фоні викривленої агітаційної полі-
тики може спричинити неправильне суспільне 
уявлення, наприклад, про кандидатів на вибо-
рах, отже, сформувати представницький орган, 
який, зрештою, не відповідатиме очікуванням 
та запитам виборців.

Визначаючи предмет навчання, визначаємо 
насамперед цільову групу учасників процесів. 
Якщо йдеться про виборців, то акцент навчан-
ня має бути зроблений на правах та обов’язках, 
виваженій інформаційній політиці. Якщо йдеть-
ся про членів виборчих комісій, офіційних спо-
стерігачів, представників учасників процесів, то 
акцент навчання має бути зроблений на орга-
нізаційно-правовій базі. Члени виборчих штабів 

та кандидати мають орієнтуватись в усіх питан-
нях як правового забезпечення, так і методики 
ведення агітаційної роботи. Навіть посадові 
особи, які, згідно із законом, мають сприяти 
процесам, також повинні проходити відповідну 
підготовку.

Отже, питання навчання учасників виборчих 
процесів є масштабною задачею державного 
рівня. Нині є чинним Указ Президента України 
«Про Концепцію підвищення правової культури 
учасників виборчого процесу та референдумів 
в Україні» від 8 грудня 2000 року, метою яко-
го є «підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу та референдумів в Україні, 
забезпечення реалізації конституційного права 
громадян брати участь в управлінні державни-
ми справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування» [4]. Залишаються чинни-
ми Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження заходів щодо реалізації Концеп-
ції підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу та референдумів в Україні» 
від 31 січня 2001 року № 88 [2] та Постанова 
Центральної виборчої комісії «Про Типову про-
граму навчання членів виборчих комісій, комі-
сій референдуму та осіб, які залучаються до 
роботи в комісіях» від 21 листопада 2008 року 
№ 65 [6]. На нашу думку, ці документи є арха-
їчними з огляду на зміну виборчого законо-
давства, потребу в удосконаленні методології 
та пошуку нових інструментів у навчанні учас-
ників виборчих процесів.

Прикладом хибного правового регулювання 
навчання членів виборчих комісій стала вже не 
чинна норма частини 7 статті 26 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України», якою 
визначалось, що на керівні посади виборчої 
комісії можуть бути призначені особи, які про-
йшли навчання для роботи на керівних посадах 
у складі окружної виборчої комісії. Така норма 
Закону означала, що навчання для претенден-
тів на керівні посади в ОВК має стати обов’яз-
ковим. Відомості про проходження навчання 
повинні були вноситись у відповідне подання 
на посади в ОВК суб’єктом подання. На вико-
нання цієї норми Центральна виборча комісія 
прийняла Постанову «Про Порядок організації 
навчання осіб, які претендують на призначення 
на посади голів, заступників голів та секретарів 
окружних виборчих комісій з виборів народ-
них депутатів України» від 31 січня 2013 року 
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№ 15, де було визначено порядок організації 
навчання осіб, які претендують на призначення 
на посади голів, заступників голів та секретарів 
окружних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України; затверджено теми теоретич-
ної підготовки; затверджено форму свідоцтва 
про проходження навчання. Порядок обумов-
лював не тільки обов’язковість самого навчан-
ня, але й обов’язковість успішного складання 
підсумкового завдання для отримання відповід-
ного свідоцтва (пункт 1.1) [5]. Натомість систе-
ма оцінювання та критерії оцінювання не були 
визначені. Отже, запропонована Центральною 
виборчою комісією система навчання була не 
здатна досягти цієї мети, адже ЦВК запропо-
нувала претендентам зайнятись самоосвітою, 
надала перелік питань для навчання та пере-
лік нормативних документів, з яким потрібно 
ознайомитись. Така система була абсолютно 
формальною, а в разі запровадження ніяким 
чином не сприяла би досягненню мети. Не було 
вирішено й інші організаційні питання, зокрема 
не захищено трудові права учасників навчання 
(вони не звільнялись від виконання службо-
вих обов’язків за місцем постійної роботи на 
час, необхідний для навчання); не визначено, 
як уникнути ситуацій, коли потенційний член 
виборчої комісії відкликає згоду бути членом 
комісії, а бюджетні кошти на його навчання вже 
були витрачені. Згодом за поданням народно-
го депутата України VII скликання Р. Князевича 
законопроєкту «Про внесення змін до Закону 
України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» (щодо навчання для роботи на керівних 
посадах у складі ОВК)» від 31 січня 2013 року 
(реєстраційний номер 2151) положення части-
ни 7 статті 26 Закону було скасовано.

Варто зазначити, що в системі навчання саме 
членам виборчих комісій приділяється найбіль-
ше уваги. Так, популярною стала система дис-
танційного навчання в онлайн-режимі «ВИБОР-
КОМ», яка не лише надає теоретичні знання, 
але й містить матеріали, зразки та форми доку-
ментів, необхідні для успішного виконання сво-
їх обов’язків. Це відкрита й безкоштовна база 
даних. Цю систему створено за підтримки Коор-
динатора проєктів ОБСЄ в Україні.

При Центральній виборчій комісії діє Центр 
управління навчанням учасників виборчих 
процесів. Цей Центр працює за Міжнародної 
фундації виборчих систем (IFES) за підтримки 
Бюро у справах Європи та Євразії, Агентства 
США з міжнародного розвитку (USАID) та уря-

ду Канади. Наприклад, у 2019 році під час під-
готовки до виборів Президента України Центр 
провів тренінги для членів ОВК та всіх ДВК 
звичайних виборчих дільниць. У навчанні було 
задіяно 120 тренерів, сертифікованих Центром 
управління навчанням учасників виборчих про-
цесів при ЦВК. Загалом проведено 106 тренін-
гів для членів ОВК та 387 тренінгів для членів 
ДВК, у яких взяли участь близько 78 тисяч пред-
ставників ОВК та ДВК по всій Україні. Учасники 
знайомились із системою та статусом виборчих 
комісій, організацією роботи, роботою в день 
голосування, діловодством тощо, а найважли-
віше, вивчали процедури підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці та складання від-
повідного протоколу, а також порядок розгляду 
скарг. Центром був розроблений навчальний 
посібник та адаптований навчальний фільм.

Прикладом розширення цільової аудиторії 
навчання став проведений у січні 2019 року 
триденний тренінг для суддів адміністративних 
судів «Вибори Президента України 2019: окремі 
аспекти судового врегулювання спорів, пов’я-
заних із виборами». Програму курсу та посіб-
ник для суддів розроблено у співпраці з Між-
народною фундацією виборчих систем (IFES) 
та програмою USAID «Нове правосуддя». На 
завершення тренінгу кожен суддя отримав Сер-
тифікат Національної школи суддів України про 
успішну підготовку тренерів.

Прикладом взаємодії громадського секто-
ру й держави у навчанні учасників виборчих 
процесів завжди була Громадянська мере-
жа «ОПОРА». Цього року вона започаткувала 
новий курс тренінгів під назвою «Ефективна 
поліція – забезпечення законності виборчого 
процесу». Поліцейські та слідчі вивчали законо-
давчі особливості виборчого процесу та трену-
вались на практичних кейсах. Метою навчання 
є обмін досвідом між членами «ОПОРИ», яка 
зазвичай є активним спостерігачем за виборчи-
ми процесами, та Національною поліцією щодо 
порушень, які трапляються під час виборчого 
процесу.

Висновки і пропозиції. Навчання учасників 
виборчих процесів та референдумів є одним 
з інструментів розвитку форм представницької 
демократії. Основними проблемами організації 
навчального процесу є нестабільність виборчо-
го законодавства та відсутність законодавства 
щодо референдумів, стислі терміни підготовки, 
велика кількість суб’єктів навчального процесу. 
Отже, система навчання учасників виборчих 
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процесів та референдумів потребує вдоско-
налення щодо розширення переліку суб’єктів 
навчання, диференціації тематики залежно від 
суб’єкта навчання й вибору сучасних методів 
та засобів навчання.
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Boiko O. P. Training participants in electoral processes and referendums as a tool for 
developing a form of representative democracy

The article analyzes the issues of professional preparation of participants of electoral process-
es and referendums as one of the tools of the system of development of forms of representative 
democracy. The author defines the main problems and peculiarities of training of participants of 
election processes and referendums. The main problems with the organization of the educational 
process are the instability of the electoral legislation and the lack of legislation on referendums; short 
preparation times, a large number of subjects of the educational process. The article states that the 
electoral process and the referendum process must be clearly regulated. However, such a process 
is limited by the rigid framework of the calendar plan and stipulated by law. The author emphasizes 
the importance of adhering to the organizational and legal component of the election and referen-
dum processes and, therefore, the relevance of training of all participants in the electoral process. 
The article states that the issue of training participants in electoral processes and referendums is 
a large-scale task of the state level. In particular, the current legislation on the regulation of the 
training of participants in electoral processes is analyzed; the archaism of the forms, methods and 
means of teaching such training is emphasized. Examples of wrong decisions in the organization 
of professional training of participants in the election process are given. Emphasis is placed on the 
importance of correctly determining the subject of study, depending on the subject of the election 
process, the choice of forms, methods, and means of training. The author proposes to strengthen 
the educational work in the informational direction in view of the relevance of the conscious choice of 
voters. Examples of interaction between the public sector and the state in the training of participants 
in election processes are given. The author emphasizes the relevance of the activities of the Center 
for Training of Participants in Electoral Processes at the Central Election Commission. In particular, 
their work on preparation for the 2019 presidential election is analyzed. The author notes that the 
system of training of participants in electoral processes and referendums requires improvement in 
terms of expanding the list of subjects of learning, differentiation of topics depending on the subject 
of study and the choice of modern methods and means of teaching.

Key words: elections, referendum, electoral process, professional training, participant of elector-
al process.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕМБРІОНУ
Нині у світі існують три позиції щодо визначення правового статусу ембріону, такі як 

абсолютистська, помірна та ліберальна. У науковій літературі існують різноманітні погля-
ди та концепції щодо моменту початку життя.

Найчастіше до моменту імплантації до ембріонів ставляться як до речі, що перебуває у 
спільній власності біологічних батьків. Окремим питанням під час визначення статусу емб-
ріону є законодавче регулювання проведення різних маніпуляцій з ембріонами.

Коли ембріон був зачатий без допомоги донорського репродуктивного матеріалу, не був 
абортований чи переданий для подальшої імплантації іншій особі в майбутньому, правами 
на нього має володіти подружня пара, яка повинна мати права щодо його знищення чи май-
бутньої імплантації, адже жінка має право на аборт за українським законодавством (вільно 
вирішує, чи давати життя майбутній дитині), отже, особи мають право на розпоряджен-
ня своїми ембріонами за наявності генетичного зв’язку. Подружжя повинне мати право на 
розпорядження ембріоном у договірному порядку. Причиною обмеження такого права та 
надання права на імплантацію ембріону без згоди чоловіка чи жінки може стати лише зали-
шення останньої можливості стати батьками дитини для одного з подружжя. В такому 
разі батьківство другого з подружжя має встановлюватися в договірному порядку чи за 
рішенням суду до проведення імплантації сумісного ембріону.

Якщо ембріон був зачатий за допомогою неповного донорства, права на нього повинна 
мати особа, що є замовником цієї послуги, адже вона звернулася за допомогою із застосу-
ванням ДРТ до медичного закладу, уклала відповідний договір та сплатила за отримання 
вказаних послуг.

Якщо ембріон був зачатий за допомогою повного донорства, права на розпорядження ним 
повинна мати медична установа, яка може ухвалювати рішення щодо його імплантації чи 
знищення в разі порушення вимог кріоконсервації тощо.

Ембріону людини повинен бути наданий особливий статус об’єкта права, щодо якого 
виникають різні права та обов’язки суб’єктів правовідносин з надання послуг з допоміжних 
репродуктивних технологій.

Ключові слова: законодавство, допоміжні репродуктивні технології, правовий статус 
ембріону.

Постановка проблеми. Одним зі вдалих 
методів боротьби з безпліддям, згідно з демо-
графічною політикою нашої країни, залишаєть-
ся використання репродуктивних технологій. 
Донорство репродуктивних тканин може здійс-
нюватися двома шляхами, а саме шляхом штуч-
ного запліднення та шляхом імплантації ембрі-
ону. Правовий статус останнього, реалізація 
прав донорів та майбутніх небіологічних батьків, 
посмертне донорство репродуктивних тканин 
привертають усе більше уваги останнім часом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти правового регулювання донорства 
досліджуються у вітчизняній та зарубіжній юри-
дичній літературі такими авторами, як Н. Абляті-
пова, О. Баллаєва, Т. Борисова, М. Баришников, 

А. Головащук, Т. Дробишевська, Я. Дрогонец, 
С. Журавльова, А. Коломієць, Л. Красавчикова, 
А. Кухар, О. Лукашева, Р. Майданик, М. Малєїна, 
А. Пестрикова, Г. Романовський, З. Ромовська, 
К. Світнев, І. Сенюта, Р. Стефанчук, С. Стецен-
ко, О. Хазова, Н. Хараджа, П. Холлендер.

Мета статті – дослідження правового стату-
су ембріону в Україні, вивчення стану та пер-
спектив розвитку сучасного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Нині у світі 
склалося три позиції щодо визначення право-
вого статусу ембріону, а саме абсолютистська, 
помірна та ліберальна. Перша полягає у визнан-
ні ембріону абсолютною цінністю з моменту 
зачаття і, відповідно, передбачає надання йому 
з того ж моменту державно-правового захисту. 
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Друга зводиться до визначення рівня розвитку, 
від якого ембріон наділяється правом на життя 
(це або етап внутрішньоутробного розвитку, або 
етап досягнення життєздатності). Третя позиція 
полягає в тому, що на будь-якій стадії розвитку 
ембріон не може бути визначений як особистість 
і, відповідно, не потребує особливого правово-
го захисту, не наділяється правом на життя [1].

Питання правового статусу ембріону 
невід’ємно пов’язане з правом дитини на народ-
ження.

У науковій літературі існують різноманіт-
ні погляди та концепції щодо моменту початку 
життя. Ембріональна концепція виходить із того, 
що право людини на життя виникає до моменту 
народження. Так, З. Ромовська, розглядаючи це 
питання, стверджує, що право людини на життя 
має виникати безпосередньо з моменту зачаття 
[2, с. 274].

Згідно з іншою концепцією початком життя 
є формування нервової системи. Н. Беседкіна 
зазначає, що початком життя слід вважати не 
момент народження людини, а досягнення вну-
трішньоутробним плодом певного етапу розвит-
ку, при цьому, досягнувши певного рівня роз-
витку, плід повинен бути визнаний людською 
істотою [3].

Прибічники натусіальної концепції підтриму-
ють точку зору щодо початку життя з моменту 
народження [4, с. 193].

Конвенція про захист прав і гідності людини 
щодо застосування біології та медицини 1997 р. 
визначає ембріон як об’єкт досліджень.

Декларація прав дитини застосовує поняття 
«дитина» до людської істоти ще до її появи на 
світ і вказує на те, що дитина через її фізичну 
та розумову незрілість потребує спеціальної 
охорони та турботи, включаючи належний пра-
вовий захист, як до, так і після народження, а 
також закріплює за дитиною право на отриман-
ня відповідного медичного обслуговування ще 
до народження, адже дитині має належати пра-
во на здоровий ріст і розвиток, задля чого спеці-
альний догляд і охорона повинні бути забезпе-
чені як їй, так і її матері, включаючи належний 
дородовий догляд.

Відповідно до Конвенції ООН 1989 р. про 
права дитини дитиною визнається людська 
істота до досягнення нею 18 років.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про заборону 
репродуктивного клонування людини» ембріон 
людини – це зародок людини на стадії розвитку 
до восьми тижнів.

Питання про статус ембріону сягає своїм 
корінням етично-світоглядних позицій особи 
й свідчить про характер цінностей людини. 
Вирішення проблеми статусу ембріону безпо-
середньо впливає на політико-правовий аспект 
життєдіяльності суспільства. Залежно від того, 
яким чином вона переважно вирішується, фор-
мується правова база, яка регламентує, напри-
клад, проведення абортів і застосування ДРТ.

Найчастіше до моменту імплантації до емб-
ріонів ставляться як до речі, що перебуває 
в спільній власності біологічних батьків. Саме 
в разі запліднення “in vitro” (ЗІВ) можна спо-
стерігати залежність права на народження від 
спільної згоди батьків-замовників репродуктив-
ної програми, що може бути відкликане будь-
яким з батьків до перенесення ембріонів.

Окремим питанням під час визначення 
статусу ембріону є законодавче регулювання 
проведення різних маніпуляцій з ембріонами. 
Під поняттям «маніпуляції з ембріоном люди-
ни» розуміють культивування їх “in vitro” для 
досягнення терапевтичних (лікування без-
пліддя) та дослідницьких (поліпшення умов 
культивування, розроблення нових методів 
діагностики, вивчення закономірностей заплід-
нення й розвитку тощо) цілей, відпрацюван-
ня умов і проведення глибокого заморожен-
ня гамет та ембріонів, а також зберігання їх 
у такому стані з подальшим використанням 
для виконання практичної програми ЗІВ або 
з науковою метою. Правомочність виконання 
таких маніпуляцій та ступінь допустимої дії 
на ембріони людини широко обговорюються 
в спеціальній та популярній літературі, а також 
урядами низки країн.

Часто обговорюється проблема щодо долі 
«зайвих» гамет і ембріонів, тобто не використа-
них для якоїсь певної подружньої пари яйце-
клітин та доімплантаційних ембріонів. У зв’яз-
ку з дискусіями про статус ембріону людини 
постає питання про те, що є гуманнішим: під-
давати їх руйнуванню (як незатребуваних) або 
проводити з ними дослідження щодо загальних 
закономірностей розвитку людини (в разі при-
родного запліднення ембріони для досягнення 
таких цілей недоступні).

Як бачимо, ембріон є абсолютною цінні-
стю. О. Беденко-Зваридчук вважає, що він має 
право на життя з моменту зачаття й повинен 
забезпечуватися захистом з боку держави на 
будь-якій стадії розвитку. Ця позиція знаходить 
своє вираження в низці міжнародних докумен-
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тів, що проголошують святість людського життя 
з моменту зачаття [5, с. 48–49].

На практиці у зарубіжних країнах по-різному 
визначається початок життя людини. У Франції 
життя людини захищається державним зако-
ном через 10 днів після зачаття, в Данії – після 
12 тижнів, а у Швеції – 20. В Японії, як і в бага-
тьох країнах, життя юридично захищено лише 
після народження [6].

У вітчизняній юридичній літературі зазнача-
ється, що «початком життя людини є час фізі-
ологічних пологів» [7, с. 263]. Посягання на 
плід людини до початку родового процесу не 
є посяганням на життя і може привести до від-
повідальності в разі незаконного проведення 
аборту [8, с. 31].

Відповідно до ст. 3 Основного Закону життя 
людини визнається в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Згідно зі ст. 201 ЦК України життя 
є особистим немайновим благом, яке охороня-
ється цивільним законодавством. Відповідно до 
ч. 1 ст. 269 ЦК України особисті немайнові пра-
ва належать кожній фізичній особі від народ-
ження або за законом. У ст. 6 Закону України 
«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. 
№ 2402-III зазначається, що кожна дитина має 
право на життя з моменту визначення її живо-
народженою та життєздатною за критеріями 
Всесвітньої організації охорони здоров’я [9].

Проаналізувавши чинне законодавство 
України, можемо зазначити, що воно гаран-
тує та захищає право людини на життя, однак 
у ньому не визначено момент початку життя. 
Водночас слід зазначити, що чинне законодав-
ство України сформоване на основі натусіаль-
ної концепції, отже, ембріон не володіє правом 
на життя [4, с. 193].

Чинне українське законодавство не визнає 
правоздатність ембріону, отже, не надає йому 
статусу суб’єкта права. Коли на законодавчо-
му рівні ембріон буде визнаний суб’єктом пра-
вовідносин, стосовно нього будуть заборонені 
будь-які дії, зокрема аборти, кріоконсервація, 
дослідження та перенесення (імплантація) 
в організм сурогатної матері [4, с. 193].

Щодо цього деякі науковці підтримають 
позицію стосовно віднесення ембріону людини 
до об’єктів права.

Згідно зі ст. 177 ЦК України об’єктами цивіль-
них прав є речі, зокрема гроші та цінні папери, 
інше майно, майнові права, результати робіт, 
послуги, результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, інформація, а також інші матері-

альні й нематеріальні блага. У наведеному 
переліку серед об’єктів ембріону немає. Однак 
у юридичній літературі зустрічається думка про 
те, що ембріон є об’єктом, тому через свою 
особливість належить до речей, що обмежені 
в цивільному обігу [4, с. 193].

Суди за загальним правилом відмовляють 
у визнанні права власності на ембріони на під-
ставі того, що останні є початком людського 
життя [10].

Якщо на законодавчому рівні ембріон не 
відносити до таких об’єктів права, як речі, що 
обмежені у цивільному обігу, то всі правовід-
носини, які виникають з його імплантації, не 
будуть регулюватись ЦК України, а будуть лише 
захищатись ним [4, с. 194].

Вирішення питання про визначення стату-
су ембріона, як зазначає А. Битева, полягає 
в такому. Ембріон до моменту народження не 
може визнаватися суб’єктом права, але вжиття 
заходів державно-правової охорони (зокрема, 
встановлення підвищеної кримінальної відпові-
дальності за незаконне проведення аборту, інші 
види посягань на вагітну жінку) слід розглядати 
як механізм забезпечення прав жінки на охо-
рону здоров’я. Відповідно, виключно жінці має 
належати право збереження або переривання 
вагітності, надання згоди на подальше викори-
стання абортованого ембріона або заборона 
його використання [11].

Цікавим у цьому аспекті є законодавство 
Англії, в якому міститься положення про те, що 
ембріон не є суб’єктом права доти, поки пере-
буває в утробі матері. Ембріон, який був народ-
жений і живе поза утроби, нехай навіть нетри-
валий час, стає суб’єктом права й здобуває всі 
права та відповідний статус ембріональної тка-
нини [12, с. 323].

Наступним важливим завданням, яке має 
бути вирішене для широкого впровадження 
операцій з трансплантації ембріональних орга-
нів і тканин, є створення нормативно-правової 
бази, що визначає порядок отримання та вико-
ристання органів і тканин абортованих ембріо-
нів. Так, у Великобританії з 1989 р. діє Кодекс 
практики використання ембріонів та ембріо-
нальних матеріалів у дослідженнях та лікуванні 
[12, с. 323].

Стаття 3 Кодексу практики встановлює 
правила стосовно процесу прийняття жінкою 
рішення про здійснення аборту та подальшої 
процедури використання ембріону (рішення 
про переривання вагітності має бути винесено 
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незалежно від матеріального фактору подаль-
шого використання ембріону; жінка не повинна 
бути інформована про специфіку подальшого 
використання ембріону; особи, які брали участь 
у здійсненні аборту, не можуть брати участь 
у подальшому використанні ембріону в дослід-
ницьких або лікувальних цілях) [12, с. 323]. 
Необхідною вимогою для можливості викори-
стання органів і тканин абортованого ембріону 
є отримання інформованої згоди від жінки, яка 
прийняла рішення про переривання вагітності 
(ст. 4 Кодексу практики). Отримання інформова-
ної згоди на використання ембріональних тка-
нин має передувати операції по перериванню 
вагітності, оскільки ефект від анестезії та мож-
ливе нездужання унеможливлюють отримання 
інформованої згоди в післяопераційний період 
[11, с. 327–329].

Висновки і пропозиції. Ембріон, безпереч-
но, можна вважати об’єктом права, який має 
особливі властивості. Право щодо його викори-
стання перебуває на межі дискусії щодо права 
власності на ембріон та права на життя ембріо-
нальної тканини й наявності в неї власних прав.

Отже, коли ембріон був зачатий без допомо-
ги донорського репродуктивного матеріалу, не 
був абортований чи переданий для подальшої 
імплантації іншій особі в майбутньому, права-
ми на нього має володіти подружня пара, яка 
повинна мати права щодо його знищення чи 
майбутньої імплантації, адже жінка має право 
на аборт за українським законодавством (віль-
но вирішує, чи давати життя майбутній дитині), 
отже, особи мають право на розпорядження 
своїми ембріонами в разі наявності генетичного 
зв’язку. Подружжя повинне мати право на роз-
порядження ембріоном у договірному порядку. 
Причиною обмеження такого права та надан-
ня права на імплантацію ембріона без згоди 
чоловіка чи жінки може стати лише залишення 
останньої можливості стати батьками дитини 
для одного з подружжя. В такому разі батьків-
ство другого з подружжя має встановлюватися 
в договірному порядку чи за рішенням суду до 
проведення імплантації сумісного ембріону.

Якщо ембріон був зачатий за допомогою 
неповного донорства, права на нього повинна 
мати особа, що є замовником цієї послуги, адже 
вона звернулася за допомогою із застосуван-
ням ДРТ до медичного закладу, уклала відпо-
відний договір та сплатила за вказані послуги.

Якщо ембріон був зачатий за допомогою 
повного донорства, права на розпорядження 

ним повинна мати медична установа, яка може 
приймати рішення щодо його імплантації чи 
знищення в разі порушення вимог кріоконсер-
вації тощо.

Отже, ембріону людини повинен бути нада-
ний особливий статус об’єкта права, щодо яко-
го виникають різні права та обов’язки суб’єктів 
правовідносин з надання послуг з ДРТ.
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Valid Kamal Abdel Salam Atia. Legal regulation of the embryo legal status
To date, there are three positions in the world in determining the legal status of the embryo: abso-

lutist, moderate, and liberal. There are various views and concepts in the scientific literature at the 
beginning of life.

Most often, at the time of implantation, embryos are treated as things that are jointly owned by 
biological parents. A separate issue in determining the status of the embryo is the legislative regula-
tion of various embryo manipulations.

When an embryo has been conceived without the aid of donor reproductive material, has not 
been aborted or transferred for subsequent implantation to another person in the future, the couple 
must have the rights to it, who should have the right to have it removed or implanted in the future, as 
the woman has the right to have an abortion for Ukrainian law (freely decides to give life to a future 
child or not), and therefore persons have the right to dispose of their embryos in the presence of 
genetic link. The couple, in such a case, should have the right to dispose of the embryo by contract. 
Restricting such a right and granting the right to implant the embryo without the consent of the man 
or woman may only be to leave the latter the opportunity to become the parent of the child for one of 
the spouses. In the latter case, the paternity of the second spouse must be established by contract 
or by court decision prior to the implantation of the compatible embryo.

If the embryo was conceived through incomplete donation, the person entitled to the service 
should be entitled to it, since it sought the help of a DRT at a medical facility, entered into an appro-
priate contract and paid for the services.

If the embryo was conceived with full donation, the right to dispose of it should be exercised by 
a medical institution, which can decide on its implantation or destruction in case of breach of cryo-
preservation requirements, etc.

The embryo of a person must be accorded a special status as an object of law, in relation to which 
different rights and obligations of the subjects of legal relations for the provision of services in assist-
ed reproductive technologies arise.

Key words: legislation, reproductive technology, embryo law status.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

48 © Волотко Е. В., 2019

УДК 351
DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-9

Е. В. Волотко
заступник директора

з соціально-виховної та профорієнтаційної роботи
Інституту економіки

Класичного приватного університету

ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ – 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ  
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ
У статті розглянуто особливості формування медіаосвітнього простору як напряму 

реалізації взаємодії органів державної влади та ЗМІ. Визначено особливості взаємовідносин 
органів державної влади та ЗМІ в умовах кризи довіри до журналістики та зростаючої попу-
лярності альтернативних джерел інформації. Зазначено, що під впливом соціальних медіа 
стрімко змінюються культурні стандарти й норми масової культури, перш за все це сто-
сується молодіжної когорти. Соціальні медіа нині стають додатковим майданчиком для 
комунікації та інструментом прямого звернення політиків до громадян для досягнення дер-
жавних цілей.

З’ясовано, що на сучасному етапі співпраця між органами державної влади та ЗМІ буду-
ється з огляду на розуміння того, що влада не може проводити ефективну політику без 
оперативного висвітлення своєї діяльності, а ЗМІ необхідний безперешкодний доступ до 
інформації, що має державну значимість. Наведено механізми взаємодії ЗМІ, суспільства 
й держави. Проаналізовано основні напрями ЗМІ щодо оптимізації інформаційного впливу. 
Зазначено принципи, що забезпечують встановлення конструктивного діалогу та парт-
нерських відносин з інституційними структурами громадянського суспільства.

Наведено результати впровадження медіаосвітнього факультативного курсу «Інфор-
маційне забезпечення податкової освіти», завдяки якому майбутнім економістам стала 
зрозуміла позиція держави щодо обов’язку зі сплати громадянами податків, зросла зацікав-
леність нормативно-правовою базою, у студентів змінилося ставлення до ЗМІ, а найголов-
ніше, у кожного з’явилася своя особиста позиція щодо комунікаційної взаємодії в трикутни-
ку «держава – масмедіа – громадянин». Доведено, що медіаосвітній простір як спеціально 
організований простір вищої освітньої установи сприяє не тільки медіаосвітнім результа-
там, але й результату впливу на особистість майбутнього спеціаліста, а також дає змогу 
для формування у нього таких якостей особистості, як ініціативність, відповідальність, 
рефлексія, самооцінка й самоконтроль, готовність до самоосвіти, саморозвитку та самов-
досконалення, що є цінним з позицій сучасного роботодавця.

Ключові слова: медіаосвітній простір, засоби масової інформації, органи державної вла-
ди, медіакомпетентність, громадськість, медіакультура.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
нині можна назвати інформаційним. Стрімкий 
розвиток цифрових аудіовізуальних ресурсів, 
інформаційно-телекомунікаційних технологій, 
соціальних сервісів та засобів зв’язку, а також 
їх активне впровадження в сучасну освіту акту-
алізує необхідність реалізації та розвитку меді-
аосвіти, завданням якої є формування насам-
перед медіакультури молодого покоління.

Медіапростір перетворився на важливу 
складову функціонування сучасного суспіль-
ства. Треба визнати, що сьогодні, як ніколи, він 
трансформує людську свідомість, спрямовуючи 

дію не лише на загальнолюдські ціннісні орієн-
тації, але й на специфічні прояви національних 
особливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зростаюча роль медіапростору в сучасному 
світі спричинила підвищений інтерес учених до 
вивчення цього феномена з наукової точки зору. 
Питанням взаємодії органів державної влади 
й засобів масової інформації присвячені праці 
вітчизняних вчених, зокрема роботи В. Здоро-
веги, О. Копиленка, В. Лизанчука, В. Мирон-
ченка, А. Москаленка, Г. Почепцова, В. Різуна, 
А. Чічановського, В. Шкляра, В. Воробйова, 
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Т. Добросколонської, К. Маркелова, Л. Мухаме-
дової, В. Попова.

Метою статті є аналіз особливостей форму-
вання медіаосвітнього простору як пріоритет-
ного напряму реалізації ефективної взаємодії 
органів державної влади та ЗМІ.

Виклад основного матеріалу. Інформа-
ційна сфера стає одним з найважливіших 
об’єктів державного управління. Основним 
інструментом державного управління інфор-
маційною сферою є державна інформаційна 
політика. Комунікаційний потенціал державної 
влади полягає не тільки в наявності ефектив-
них інформаційних каналів, за допомогою яких 
влада може пояснювати суспільству свої рішен-
ня, але й у встановленні зворотного зв’язку із 
суспільством, що дає змогу чути запити різних 
соціальних груп, аналізувати й коригувати дер-
жавну інформаційну політику.

Взаємовідносини влади та ЗМІ здійснюють-
ся за рахунок прес-служб, створених в органах 
влади. Ці відносини багатопланові та можуть 
мати безліч форм (як конфронтації, так і пози-
тивної взаємодії). Здебільшого основною фор-
мою взаємовідносин є конструктивний діалог. 
На сучасному етапі співпраця між органами 
державної влади та ЗМІ будується з огляду на 
розуміння того, що влада не може проводити 
ефективну політику без оперативного висвіт-
лення своєї діяльності, а ЗМІ необхідний безпе-
решкодний доступ до інформації, що має дер-
жавну значимість. ЗМІ оперативно висвітлюють 
роботу органів державної влади, будучи посе-
редником між суспільством та державою. Сьо-
годні, коли майбутнє влади багато в чому визна-
чається громадськістю, діяльність ЗМІ стає 
вирішальною. Лояльні масмедіа стають для 
держави одним із факторів стабільності, нада-
ючи їй право розраховувати на політичне довго-
ліття. ЗМІ чекають від держави свободи слова 
та фінансової підтримки, що є одним з найваж-
ливіших стимулів їх діяльності [1, c. 132].

Вивчення взаємовідносин органів державної 
влади та ЗМІ в умовах кризи довіри до журналіс-
тики й зростаючої популярності альтернативних 
джерел інформації, таких як соціальні мережі 
або блоги, представляє безперечний науковий 
та практичний інтерес. Необхідно відзначити, 
що на нинішній стан ЗМІ, крім політичної та еко-
номічної обстановки, впливає перерозподіл 
капіталу в державних та приватних видавничих 
будинках. У цьому контексті потрібно оцінити 
трансформацію ділових ЗМІ, які зазнали змін 

під впливом вищеназваних факторів. Сьогод-
ні ділові ЗМІ нарівні із суспільно-політичними 
виданнями схильні до ризику зміни парадигми, 
перегляду якості та врахування балансу думок 
у бік лояльності до державної політики. Меха-
нізми взаємодії ЗМІ, суспільства й держави є:

– правовими (з боку громадських структур 
і органів влади йдеться про фундацію преси, 
масово-інформаційне законодавство, юридичні 
санкції в судовому порядку; з боку ЗМІ – реа-
лізацію права на запит інформації у держав-
них службовців та громадських діячів, захист 
конституційного права громадян на отримання 
інформації, юридичні санкції);

– організаційними (з боку громадських 
структур та органів влади йдеться про інфор-
мування прес-службами журналістів, участь 
держслужбовців та громадських діячів у редак-
ційних радах; з боку ЗМІ – роботу в законодав-
чих та виконавчих органах влади як депутатів, 
радників, експертів, акредитованих кореспон-
дентів);

– фінансовими (з боку громадських структур 
та органів влади йдеться про пряме субсиду-
вання преси з громадського фонду та держбю-
джету, періодичну дотацію, банківські кредити 
під гарантії; з боку ЗМІ – підвищення прибут-
ковості за рахунок господарської діяльності, 
скорочення державних і громадських дотацій, 
повернення банківських кредитів);

– етичними (з боку громадських структур 
та органів влади йдеться про експертизу змісту 
преси за критеріями моралі, громадянськості, 
патріотизму; з боку ЗМІ – експертизу дій громад-
ських структур та органів влади в національних 
інтересах за принципом соціальної справедли-
вості) [2, c.116].

Громадянське суспільство через ЗМІ як 
основного комунікатора має можливість кон-
тролювати відкритість діяльності державних 
структур. Тут головною засадою є доступність 
інформації всім громадянам, крім тієї, яка регу-
люється законом про державну таємницю. 
ЗМІ повинні отримувати офіційну інформацію 
в інтересах суспільства, а не для формування 
іміджу влади й політичних партій. Довіра грома-
дян до масмедіа безпосередньо залежить від 
незалежності ЗМІ та пріоритетності інформації. 
Отже, основними напрямами ЗМІ щодо оптимі-
зації інформаційного впливу повинні стати:

– забезпечення пріоритетності в інформацій-
ній сфері запитів громадянського суспільства, 
а не окремих чиновників;
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– проведення громадських дискусій з най-
більш актуальних питань загальноукраїнсько-
го й обласного порядку денного зі включенням 
в обговорення експертів та громадськості;

– достовірність, повнота, якісність та об’єк-
тивність інформації про діяльність органів вла-
ди різних рівнів і гілок;

– забезпечення зворотного зв’язку з телегля-
дачами й читачами завдяки інформаційним 
матеріалам в обласних та муніципальних ЗМІ;

– рівний доступ різних політичних сил і гро-
мадських інституційних структур до офіційної 
інформації [3, c. 4].

Процес формування нової медіакультури, 
медіатизація сфер життєдіяльності суспільства, 
активний розвиток комп’ютерних технологій, 
Інтернету й мобільних засобів комунікації при-
вели до того, що ЗМІ є незаперечним лідером 
у сфері формування світогляду й політичної 
культури молоді, здійснюючи цілеспрямований 
вплив на її політичну свідомість та поведінку.

Чому якісна медіаосвіта так потрібна сьо-
годні молоді? Незалежній державі необхідно 
підготувати нове покоління до сприйняття різ-
номанітної інформації, до життя в сучасних 
медійних умовах, навчити учнів та студентів 
розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на 
психіку. Є таке поняття, як медіакомпетентність. 
Вона дає молодим людям розуміння того, як 
медіатексти, меседжі, які нині стали частиною 
щоденного життя, допомагають пізнанню світу 
в різних соціальних, економічних та політичних 
ситуаціях, тому медіаосвіту можна розглядати 
як навчання, спрямоване на розвиток медіаком-
петентності [4].

Слід звернути увагу на той факт, що під 
впливом соціальних медіа стрімко змінюються 
культурні стандарти й норми масової культури, 
перш за все це стосується молодіжної когор-
ти. Молодь здебільшого читає тепер не тіль-
ки і не стільки книги, написані літературною 
мовою, скільки пости, твіти й коментарі в соці-
альних мережах. Соціальні медіа сьогодні ста-
ють додатковим майданчиком для комунікації 
та інструментом прямого звернення політиків 
до громадян для досягнення державних цілей.

Зазначений вид медіаресурсів кардинально 
змінює канали та форму отримання інформації 
молодими громадянами. Принцип поширен-
ня повідомлень у таких ресурсах будується на 
соціальних зв’язках і дає змогу користувачам 
мобільно реагувати на актуальні події. Однак 
«кліпова» свідомість молодих громадян при-

водить до зміни їх поведінки. У зв’язку з цим 
виникла необхідність регулювання впливу на 
свідомість і поведінку молоді за участю таких 
структур, як державні органи влади, органи міс-
цевого самоврядування, інститути громадян-
ського суспільства [5].

В умовах трансформації соціально-політич-
ної та економічної сфер владним структурам 
важлива реалізація такого політичного курсу, 
який ставить своїми першочерговими завдан-
нями зміцнення демократичних прав і свобод 
громадян, їх участь в управлінні країною, підви-
щення довіри до органів влади та методів про-
веденої політики, незалежний характер нових 
ЗМІ, їх незаангажованість, прихильність прин-
ципам служіння інтересам суспільства.

Ми приходимо до розуміння того, що дер-
жавні структури повинні керуватися принци-
пами, що забезпечують встановлення кон-
структивного діалогу та партнерських відносин 
з інституційними структурами громадянського 
суспільства.

По-перше, це соціальна й духовна орієн-
тація громадян. Тут головним чином передба-
чається вжиття основних заходів політики, які 
повинні будуватися з урахуванням соціальних 
та духовних інтересів громадян і, що важливо, 
з урахуванням лабільності свідомості молодого 
покоління.

По-друге, це забезпечення державного 
фінансування, підтримки та контролю таких 
сфер, як культура й мистецтво. Інформаційний 
матеріал, який може завдати шкоди психологіч-
ному й моральному здоров’ю молодих грома-
дян, необхідно тримати під жорстким контро-
лем з обмеженням часу ефіру.

По-третє, рівність інтересів у ЗМІ. Інфор-
маційна політика держави повинна однаковою 
мірою враховувати інтереси всіх інституційних 
структур та суб’єктів, що беруть участь в інфор-
маційній діяльності.

По-четверте, це інформаційна відкритість 
політики органів державної влади. У зв’язку 
з цим необхідно забезпечити відкрите обгово-
рення громадськістю основних заходів, яких 
вживає держава із залученням молодіжних 
структур, що найбільш актуально в умовах 
постреформування [6, c. 20].

В системі «держава – масмедіа – громадя-
нин» ефективні державні комунікації немож-
ливі без висококласних фахівців як серед дер-
жслужбовців, так і серед працівників засобів 
масової інформації. Однак звичайний громадя-
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нин незалежно від його посади, місця роботи, 
соціального статусу, споживаючи інформацію, 
повинен бути медійно обізнаним, якщо можна 
так сказати. На жаль, в Україні медіаосвіта досі 
здійснюється переважно стихійно за ініціативи 
педагогів-ентузіастів, педагогів-новаторів.

Більшість вчених, які займаються темою меді-
аосвіти, вважає, що треба приділити увагу саме 
підготовці педагогів. Однак, на нашу думку, які б 
курси не організовували, які би практичні занят-
тя не розробляли, фахівцем у медіапросторі 
з огляду на темпи його розвитку та щоденного 
оновлення стати важко, тому педагог у школі чи 
у вищому навчальному закладі повинен бути 
провідником чи посередником між школярами, 
студентами та фахівцями медіа.

Необхідність вироблення у сучасної людини 
навичок сприйняття й використання інформації, 
умінь конструювання вербальної проєкції візу-
ального образу, розуміння й розкриття семан-
тичних особливостей пропонованої до вико-
ристання інформації, а також її застосування 
в практичній діяльності, підвищення інформа-
ційної компетентності та ступенів свободи щодо 
знакового матеріалу підсилюють зв’язок кінце-
вого результату навчання з рівнем медіаосвіти. 
Потік інформації, що обрушується на школяра, 
буде такою мірою сприяти досягненню освітніх 
цілей, в якій учень навчений сприйняттю інфор-
мації та її використанню.

Одне з головних завдань педагога полягає 
в тому, щоби навчити дитину жити та діяти поза 
зоною комфорту. Підліток має дві головні зони 
комфорту, такі як родина, домівка, де він меш-
кає, та навчальний заклад, де він також прово-
дить дуже багато часу. Не секрет, що сьогодні 
заклади освіти вже не мають монопольного ста-
тусу у сфері виховання особистості. Пліч-о-пліч, 
можна сказати, крокують медіаструктури, серед 
яких перше місце посідає мережа Інтернет, піс-
ля якої йдуть супутникове та кабельне телеба-
чення, радіо. Сьогодення створило умови для 
безперешкодного доступу молоді до антигуман-
ної, аморальної та просто недостовірної інфор-
мації. З’явилися можливості широкої маніпуля-
ції свідомістю людей, а підлітковий вік – це вік 
критичного, швидкого мислення, прагнення до 
пізнання всього, що оточує. Розвиток електро-
нних систем породив абсолютно новий вигляд 
комунікації, перше місце в межах якої посіда-
ють соціальні мережі.

Кінцевою метою медіаосвіти є розвиток 
медіаграмотності учнів. Звичайно, ми не проти 

того, щоби педагоги займалися медіаосвітою. 
Обов’язково треба підвищувати фахову ком-
петентність педагога в галузі сучасних освіт-
ніх технологій шляхом отримання нових знань 
та пошуку нових ідей для реалізації цікавих 
проєктів.

У Класичному приватному університе-
ті у вигляді експерименту було організовано 
факультативний курс з такою цікавою назвою, 
як інформаційне забезпечення податкової 
освіти. Визначено такий проблемний трикут-
ник: «держава – громадянин – платник подат-
ків – ЗМІ». Держава зацікавлена у вихованні 
сумлінних платників податків, ЗМІ майже повні-
стю є комерційними, тому працювати в цьому 
напрямі хочуть не всі, а робота державних служ-
бовців з майбутніми платниками податків не 
давала потрібного результату, бо діти не розу-
міють, як діє механізм під назвою «Держава».

Отже, на експериментальному курсі було 
приділено дуже мало уваги податковій грамот-
ності й дуже багато часу витрачено на вивчення 
механізмів взаємодії органів державної влади, 
ЗМІ та громадськості. Студенти вчилися вза-
ємодіяти як представники влади, організову-
вали кругли столи, прес-конференції, писали 
роз’яснювальні матеріали для ЗМІ, а потім, як 
громадяни, платники податків, вчилися спілку-
ватися зі ЗМІ, брали участь у ток-шоу на теле-
баченні. Потім пробували себе в ролі журналіс-
тів та брали участь у зустрічах з чиновниками, 
вчилися ставити питання. В результаті цього 
нашим студентам – майбутнім економістам ста-
ла зрозуміла позиція держави щодо обов’язку зі 
сплати громадянами податків, вони самі стали 
цікавитися нормативно-правовою базою, у сту-
дентів змінилося ставлення до ЗМІ, а найго-
ловніше, у кожного з’явилася особиста позиція, 
своя думка щодо комунікаційної взаємодії і цьо-
му трикутнику.

Слід також зазначити, що медіаосвітній про-
стір як спеціально організований простір вищої 
освітньої установи сприяє досягненню не тіль-
ки медіаосвітніх результатів, але й результату 
впливу на особистість майбутнього спеціаліста. 
Таке розуміння дало змогу виявити низку супут-
ніх освітніх можливостей, у яких медіаосвітній 
простір ЗВО сприяє формуванню навчальної 
та професійної автономії (самостійності), коли 
відбувається переосмислення ролі, функцій 
та діяльності того, хто навчається (розвиток 
кругозору, самопізнання, самовиховання, само-
навчання, самоствердження, самовизначен-
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ня, регуляція стану, соціалізація) [8, c. 71]. Це 
означає формування таких якостей особисто-
сті, як ініціативність, відповідальність, рефлек-
сія, самооцінка й самоконтроль, готовність до 
самоосвіти, саморозвитку та самовдосконален-
ня, що є цінним з позицій сучасного роботодав-
ця. Таким чином, ми бачимо, що медіатворча 
діяльність всередині медіаосвітнього простору 
ВНЗ дає особистості студента реальний шанс 
поповнити професійні кадри, ставши успішним, 
самостійним, медіакомпетентним, неабияким 
професіоналом.

Висновки і пропозиції. Медіаосвіта відкри-
ває великі можливості для розвитку людини, її 
інтелектуальних та творчих здібностей, само-
стійного мислення, формує вміння орієнтува-
тися в сучасних інформаційних потоках. Задля 
побудови ефективної взаємодії владних інсти-
туцій, ЗМІ та громадськості медіаосвіта, на наш 
погляд, є саме тим засобом, що суттєво впли-
ває на засвоєння соціальних норм та форму-
вання ціннісних орієнтацій особистості. Голов-
ною метою української системи освіти має бути 
створення умови, точніше, надання можливо-
стей для розвитку та самореалізації кожної осо-
би як громадянина України.
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Volotko E. V. Formation of media-educational space – priority direction of implementation 
of effective interaction of state authorities and media

The article discusses the features of the media education space formation as a direction for the 
implementation and interaction of public authorities and the media. The peculiarities of the relations 
between the state authorities and the media in the context of the crisis of confidence in journalism 
and the growing popularity of alternative information sources are identified. It has been noted that, 
under the influence of social media, cultural standards and norms of mass culture are changing 
rapidly, most notably the youth cohort. Social media is now becoming an additional platform for com-
munication and a tool for direct appeal to achieve public goals’ politicians.

It is found out that at the present stage cooperation between public authorities and the media 
is being built on the understanding that the authorities cannot carry out effective policies without 
prompt coverage of their activities, and that the media need unimpeded access to information of 
national importance. The mechanisms of interaction between the media, society and the state are 
presented. The main directions of the media in optimization of information influence are analyzed. 
The principles for establishing a constructive dialogue and partnerships with the institutional struc-
tures of civil society are outlined.

The results of the introduction of the media-educational optional course “Information Support for 
Tax Education”, through which future economists became aware of the state’s position on the obli-
gation to pay taxes, increased interest in the legal framework, students have changed their attitude 
to the media, and most importantly each of them has their own personal position on communication 
interactions in the triangle “state – mass media – citizen”. It is proved that media-educational space 
as a specially organized space of higher education institution contributes not only to media educa-
tional results, but also to the result of influence on the personality of the future specialist and enables 
them to form such qualities of personality as initiative, responsibility, reflection and readiness for 
self-education, self-development and self-improvement, which is valuable from the modern employ-
er’s point of view.

Key words: media education space, mass media, state authorities, media competence, public, 
media culture.
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЗАСІБ  
ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Несталість глобального світу, низка деструктивних проявів, пов’язаних із глобалізаці-

єю, падіння показників соціально-економічного, політичного розвитку актуалізують пошук 
методологічної та інструментальної бази переходу до сталого розвитку. Однією з таких 
баз є екологічна політика держави, покликана вирішити комплекс екологічних проблем, 
які безпосередньо й опосередковано пронизують усі сфери людської життєдіяльності. Це 
ставить питання про екологічну оптимізацію життєдіяльності та розвитку сучасних 
держав як альтернативу переходу до сталого розвитку у формі розроблення та реалізації 
результативної екологічної політики на локальному й глобальному рівнях. Метою статті 
є здійснення аналізу екологічної політики держави як засобу переходу до сталого розвитку 
в контексті сучасних дослідницьких підходів. Досягнення цієї мети обумовлює вирішення 
відповідних завдань, зокрема обґрунтування методологічного й технологічного потенціалу 
екологічної політики щодо вирішення актуальних екологічних проблем розвитку людства 
та забезпечення екологічної безпеки, верифікацію критеріїв та технологічних передумов, 
які забезпечують перехід до екологічно сталого розвитку.

Запропонований контекст розуміння екологічної політики як засобу переходу до сталого 
розвитку зумовлює доцільність детального аналізу її змісту, включаючи загальноконтекст-
ний та внутрішньо методологічний ряд. У такий спосіб, щоби стримати відповідні виклики 
декларативності екологічної політики, екологічна політика має бути побудована з дотри-
манням певних технологічних вимог, серед яких слід назвати наявність чітко визначених 
цілей переходу до сталого розвитку, належне ресурсне забезпечення, прогнозовані резуль-
тати досягнення показників екологічно сталого розвитку, чітко визначену соціальну та 
економічну вартість результатів у сфері екологічного розвитку держави.

Здійснений аналіз екологічної політики держави як засобу переходу до сталого розвитку 
дав змогу обґрунтувати доцільність її запровадження з використанням цієї функціональної 
формули, охарактеризувати її методологічний та технологічний потенціал щодо вирішен-
ня актуальних екологічних проблем розвитку людства та забезпечення екологічної безпе-
ки, навести основні особливості сучасного екологічного розвитку, а також ідентифікувати 
структурно-функціональну роль екологічної політики держави, яка дає змогу розуміти під 
нею інструментальну матрицю, що забезпечує поступальний розвиток цивілізації та ста-
більної життєдіяльності людства, визначає екологічні параметри, верифікативні критерії 
та технологічні передумови, які забезпечують перехід до екологічно сталого розвитку.

Ключові слова: екологічні пріоритети, сталий розвиток, екологічна безпека, екологічні 
загрози, розвиток цивілізації.

Постановка проблеми. Несталість глобаль-
ного світу, низка деструктивних проявів, пов’я-
заних із глобалізацією та міжнародною міграці-
єю, падіння показників соціально-економічного, 
політичного розвитку актуалізують пошук мето-
дологічної та інструментальної бази переходу 
до сталого розвитку. Однією з таких баз є еко-
логічна політика держави, покликана вирішити 
комплекс екологічних проблем, які безпосеред-

ньо й опосередковано пронизують усі сфери 
людської життєдіяльності. Це ставить питання 
про екологічну оптимізацію життєдіяльності 
та розвитку сучасних держав як альтернативу 
переходу до сталого розвитку у формі розро-
блення та реалізації результативної екологічної 
політики на локальному й глобальному рівнях.

В межах сучасних дослідницьких підходів, 
спрямованих на конкретизацію екологічної полі-
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тики держави, особливої ваги набуває детермі-
нація екологічної політики як засобу переходу 
держави до сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В межах сучасної науки існує значна кількість 
концепцій щодо ідентифікації екологічної полі-
тики держави. Різним аспектам екологічної полі-
тики присвячені роботи низки вчених, таких як 
Дж. Робертс, Н. Єрмолов, М. Копилов, В. Смиш-
ляєв, І. Сосунова, що склали науково-теоретич-
не підґрунтя статті.

Метою статті є здійснення аналізу еко-
логічної політики держави як засобу перехо-
ду до сталого розвитку в контексті сучасних 
дослідницьких підходів. Досягнення мети обу-
мовлює вирішення відповідних завдань, таких 
як обґрунтування методологічного й техноло-
гічного потенціалу екологічної політики щодо 
вирішення актуальних екологічних проблем 
розвитку людства та забезпечення екологічної 
безпеки, верифікація критеріїв та технологічних 
передумов, які забезпечують перехід до еколо-
гічно сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Приводячи 
до загальнопланетарних змін клімату, глобальні 
екологічні проблеми провокують зростання при-
родних катаклізмів та стихійних лих, в результа-
ті чого, згідно з даними ООН, природні екосис-
теми зруйновані на 63% суші планети Земля, 
кількість постраждалих від природних катакліз-
мів зросла зі 147 мільйонів людей у 1980 році 
до 2 мільярдів 121 мільйона людей на початок 
ХХІ ст., зафіксовано швидкість вимирання біо-
логічних видів, оскудіння генетичного багатства 
планети в тисячу разів більше, ніж за останні 
65 мільйонів історії Землі [1, с. 311]. З огляду на 
це збереження та забезпечення сталого функ-
ціонування сучасного суспільства, потребуючи 
реалізації ефективної екологічної політики дер-
жави, допомагає вирішувати широкий комплекс 
сукупних домінуючих проблем. Підтверджуючи 
стратегічно-ресурсну роль екологічної політики 
держави як засобу переходу до екологічно ста-
лого розвитку, Дж. Робертс навів аргументацію 
на користь її розроблення, виходячи з того, що 
«якщо повітрям не можна дихати, воду не мож-
на пити, а їжу не можна їсти, то всі соціальні 
проблеми втрачають свій зміст» [2, с. 44]. Це 
свідчить про те, що визначальним фактором 
стабільної життєдіяльності людства на почат-
ку ХХІ ст. є артикульоване вирішення екологіч-
них проблем, які лежать в площині нинішнього 
етапу розвитку суспільства, який враховує пев-

ні особливості. До таких особливостей вчений 
безпосередньо відносить:

– об’єктивний перехід відносин суспільства 
й природи в небезпечну фазу, коли задоволен-
ня життєвих потреб соціуму шляхом фронталь-
ної атаки на природу викликало в ній такі зміни, 
які становлять потенційну загрозу існуванню 
людини як біологічного виду;

– обумовлення екологічно небезпечними 
діями людини на природу запровадження соці-
альних механізмів, які забезпечують управління 
економічною, військовою та іншими сферами 
діяльності суспільства, тобто тих механізмів, поза 
якими існування сучасної людини неможливе;

– розгляд соціального й природного аспектів 
життя людини в нерозривній єдності [2, с. 50].

Врахування саме цих особливостей сучас-
ного етапу розвитку людства, які детерміновано 
впливають на ідентифікацію структурно-функ-
ціональної ролі екологічної політики держави, 
дає змогу розуміти під нею інструментальну 
матрицю, яка забезпечує поступальний роз-
виток цивілізації й стабільної життєдіяльності 
суспільства.

Запропонований нами контекст розуміння 
екологічної політики як засобу переходу до ста-
лого розвитку зумовлює доцільність детального 
аналізу її змісту, включаючи загальноконтекст-
ний та внутрішньометодологічний ряд. З огля-
ду на загальний контекст розуміння екологічної 
політики як засобу переходу до екологічно ста-
лого розвитку йдеться про діяльність держав-
них та недержавних акторів, яка спрямована 
на забезпечення екологічної безпеки, раціо-
налізацію природокористування та гармоніза-
цію взаємодії суспільства та природи [3, с. 69]. 
У найбільш розгорненому вигляді В. Смишляєв 
обґрунтував доцільність ідентифікації екологіч-
ної політики держави шляхом запровадження 
відповідних політичних інструментів. Виходячи 
з цього, вчений запропонував багатоваріантну 
структуру визначення змісту екологічної полі-
тики як засобу переходу до екологічно сталого 
розвитку, відповідно до чого під нею розуміють-
ся інвайронментальний компонент політично-
го процесу; специфічна сфера політичних дій 
державних та недержавних акторів із забезпе-
чення екологічної безпеки за допомогою зусиль 
захисту (охорони) навколишнього середовища, 
екооптимізації (раціоналізації) природокорис-
тування, екологізації життєдіяльності індиві-
дів, суспільства, держави та світового співто-
вариства загалом (зокрема, через здійснення 
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екопропаганди, активізацію екоосвіти); інвай-
ронменталізуючий вплив на суспільну свідо-
мість з боку масмедіа та вирішення екологічно 
актуальних питань за допомогою політичних, 
правових, силових, економічних, соціальних, 
інформаційних ресурсів та засобів, якими воло-
діє відповідна політична система [4, с. 192]. 
З огляду на такий контекстний ряд розуміння 
функціонального призначення екологічної полі-
тики держави як засобу переходу до екологіч-
но сталого розвитку під нею доцільно розуміти 
інструментальну політику раціоналізації приро-
докористування, покликану оптимізувати сере-
довище існування об’єктивного світу (природ-
ного та штучного, тобто створеного людиною), 
що є єдиним соціально-природним комплек-
сом, який забезпечує оптимізацію екосистеми.

В контексті ідентифікації екологічної політи-
ки держави як засобу переходу до екологічно 
сталого розвитку значний інтерес має концепція 
І. Сосунової та А. Парфілова, які під нею запро-
понували розуміти систему специфічних політич-
них, економічних, юридичних та інших заходів, 
яких вживає держава задля управління екологіч-
ною ситуацією та забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів на території 
країни [5, с. 55]. Отже, стратегічною метою еко-
логічної політики держави як засобу переходу 
до екологічно сталого розвитку є забезпечення 
гармонійного, динамічно-збалансованого роз-
витку економіки суспільства та природи. Щоби 
забезпечити відповідну результативність пере-
ходу до екологічно сталого розвитку, держава 
має реалізовувати свій функціональний потен-
ціал, спираючись виключно на інтереси грома-
дян, відповідно до яких артикулюється зміна 
актуальних екологічних проблем, на вирішення 
яких вона має бути методологічно спрямована. 
Щодо цього експертами Світового банку визна-
чено найбільш актуальні екологічні проблеми, 
які потребують запровадження результативної 
екологічної політики й від вирішення яких зале-
жить екологічно сталий розвиток. До таких про-
блем у загальнопланетарному масштабі вони 
відносять якість питної води (60–70% експертів), 
кліматичні особливості року (30–40%), безпе-
ку продуктів харчування (50–55%), санітарний 
стан районів проживання (40–45%), стан водних 
ресурсів (ріки, озера) (60–65%), забруднення 
повітря (65–70%), забруднення ґрунту (55–60%), 
підвищений рівень шуму (30–45%), естетичний 
стан навколишнього середовища місця прожи-
вання (40–50%) [6].

Здійснюючи аналіз екологічної політики дер-
жави як засобу переходу до сталого розвитку, 
вважаємо, що доцільно окрему увагу приділити 
розгляду специфічних вимог, які висуваються до 
її функціонування в сучасних умовах суспільно-
го розвитку. Тут йдеться про перетворення еко-
логії на предмет національної ідеї та реалізацію 
публічної політики держави. Це свідчить про 
те, що вирішення екологічних проблем здатне 
забезпечити перехід екологічно сталого розвит-
ку, який М. Карпілов характеризує як керований, 
прискорений розвиток, який забезпечує зміну 
та оновлення всіх сфер суспільного життя, при-
водячи їх до бажаної відповідності якісно вибра-
ним зразкам екологічного добробуту [7, с. 304]. 
У такий спосіб результативна екологічна політи-
ка держава спроможна створити цивілізаційний 
субпростір, який протистоїть певному розколу 
між природним та соціальним, знімає гностичні 
суперечності певних інституційних змін, які не 
допомагають досягненню екологічно сталого 
розвитку. У такий спосіб, щоби стримати від-
повідні виклики декларативності екологічної 
політики, які не приводять до екологічно стало-
го розвитку, вона має бути побудована з дотри-
манням певних технологічних вимог, серед яких 
слід назвати наявність чітко визначених цілей 
переходу до сталого розвитку, належне ресур-
сне забезпечення (кадрове та матеріальне), 
прогнозовані результати досягнення показни-
ків екологічно сталого розвитку, чітко визначе-
ну соціальну й економічну вартість результатів 
у сфері екологічного розвитку держави.

Аналізуючи екологічну політику держави 
в контексті її інструментального потенціалу 
щодо забезпечення переходу до сталого роз-
витку, особливу увагу приділяємо класифікації 
її основних аспектів, якими вона має володіти, 
щоби забезпечити можливість такого переходу. 
До таких аспектів М. Єрмолов запропонував від-
нести дефініціальні характеристики її сутності; 
характеристики її провідних та супутніх інститу-
тів, стратегій та технологій; дослідження її акто-
рів (державних, недержавних, міжнародних, 
які перш за все спеціалізуються на управлінні 
процесом вирішення екопроблем) та об’єктів; 
компаративні характеристики рівнів екологіч-
ної політики (від локального до глобального) 
[8, с. 77]. На підставі ідентифікації цих аспектів 
можна розробити стратегічні соціально-еконо-
мічні пріоритети сучасної екологічної політики, 
які визначитимуть технологічні параметри реа-
лізації ефективної екополітики. Отже, основним 
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технологічним завдання сучасної постмодерної 
держави у сфері формування та реалізації еко-
логічної політики держави як засобу переходу 
до сталого розвитку є запровадження політи-
ко-стратегічних пріоритетів, які б слугували 
передусім забезпеченню належного рівня її еко-
логічної безпеки. До таких пріоритетів у межах 
цієї дослідницької конструкції належать, по-пер-
ше, конструктивний співрозвиток (коеволюція) 
соціо- та біосфери в режимі стійкості та соціаль-
но-економічного прогресу на базі раціонального 
природокористування, адекватного асиміляцій-
ним та рекреаційним можливостям навколиш-
нього природного середовища; по-друге, стан 
захищеності соціо-, техно- й біосфери від зов-
нішніх та внутрішніх антропо-, техно- та еколо-
генних загроз, небезпек, факторів і ризиків, що 
забезпечується та підтримується за допомогою 
здійснення ефективної екологічної політики, а 
також конструктивними спільними діями дер-
жавних (міждержавних) та соціальних (зокрема, 
міжнародних) інститутів та рухів екологічної, 
політичної та іншої спрямованості [8, с. 79].

Важливу роль у контексті реалізації еколо-
гічної політики держави як засобу переходу до 
екологічно сталого розвитку відіграють інсти-
тути громадянського суспільства. Щодо цього 
Б. Дженкер вказав на проекологічну коаліцію, 
яка забезпечує реалізацію екологічної політики 
держави, складовими якої є неурядові організа-
цій громадянського суспільства; преса, оскільки 
вона виражає інтереси екологічно стурбованого 
населення; органи державної влади; представ-
ники верств професійної інтелігенції; екологічні 
активісти; група експертів як традиційне еколо-
гічне лобі [9, с. 177]. Отже, цілісність реалізації 
екологічної політики держави як засобу пере-
ходу до екологічно сталого розвитку передба-
чає виконання певних технологічних кроків, які 
мають бути відображені в концепції екологічної 
політики у формі конкретних розділів, таких як 
інструменти екологічного управління; промис-
лове забруднення довкілля; екологічні аспекти 
природокористування; здоров’я й навколишнє 
середовище; біологічне різноманіття [9].

Висновки і пропозиції. Таким чином, здійс-
нений аналіз екологічної політики держави як 
засобу переходу до сталого розвитку дав змо-

гу обґрунтувати доцільність її запровадження 
з використанням цієї функціональної формули. 
Охарактеризовано її методологічний та техно-
логічний потенціал щодо вирішення актуаль-
них екологічних проблем розвитку людства 
та забезпечення екологічної безпеки, наведе-
но основні особливості сучасного екологічного 
розвитку та ідентифікацію структурно-функціо-
нальної ролі екологічної політики держави, яка 
дає змогу розуміти під нею інструментальну 
матрицю, що забезпечує поступальний роз-
виток цивілізації та стабільної життєдіяльнос-
ті людства, визначено екологічні параметри, 
верифікативні критерії та технологічні переду-
мови, які забезпечують перехід до екологічно 
сталого розвитку.
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Gaievskyi I. V. The environmental policy of the state as a means of the transition to 
environmentally sustainable development

The instability of the global world, a number of destructive manifestations related to globalization, 
the fall in socio-economic and political development indicators make relevant the search for a meth-
odological and instrumental basis for the transition to sustainable development. One of such bases is 
the environmental policy of the state, designed to solve a set of environmental problems that directly 
and indirectly permeate all spheres of human life. This raises the issue of environmental optimization 
of the life and development of modern states as an alternative to the transition to sustainable devel-
opment in the form of the development and implementation of effective environmental policy at the 
local and global levels. The purpose of this article is to analyze the state’s environmental policy as 
a means of transitioning to sustainable development in the context of current research approaches. 
Achieving this goal leads to the solution of relevant tasks, including: justification of the methodolog-
ical and technological potential of environmental policy in terms of solving current environmental 
problems of human development and ensuring environmental safety, verification of criteria and tech-
nological preconditions that ensure the transition to environmentally sustainable development.

The proposed context for understanding environmental policy as a means of transition to sus-
tainable development makes it efficient to analyze its content in detail, including a contextual and 
intra-methodological series. In order to meet the relevant challenges of declarative environmental 
policy that do not lead to environmentally sustainable development, environmental policy must be 
tailored with observance of certain technological requirements, including: clearly defined goals for 
the transition to sustainable development; adequate resources; projected results of achievement of 
indicators of environmentally sustainable development; clearly defined social and economic value of 
the results in the field of environmental development of the state.

The conducted analysis of the state’s environmental policy as a means of transition to sustain-
able development made it possible to substantiate the feasibility of its implementation, using this 
functional formula, to characterize its methodological and technological potential in terms of solving 
urgent environmental problems of human development, and to cite the main features of modern 
ecological development and environmental structural and functional role of environmental policy of 
the state, which allows to understand the instrumental under it a matrix that ensures the progressive 
development of civilization and the stable vitality of mankind, to determine environmental parame-
ters, verification criteria and technological preconditions that ensure the transition to environmentally 
sustainable development.

Key words: environmental priorities, sustainable development, environmental security, environ-
mental threats, civilization development.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
МЕХАНІЗМІВ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Дослідження, зроблені у статті, зумовлені великою зацікавленістю українського суспіль-

ства в можливих перспективах його майбутнього розвитку та зростання вимог до систе-
ми державного управління стосовно прискорення процесів європейської інтеграції України, 
виведення країни з економічної кризи й подолання хронічної соціальної та технологічної від-
сталості від передових країн світу. Всі ці вимоги мають бути трансформовані в конкретні 
державно-управлінські завдання та реалізуватися на засадах переходу до випереджаючого 
розвитку держави й суспільства, спираючись на їх економічний, технологічний та людський 
потенціал. Державне управління як соціальний феномен зумовлюється поєднанням двох 
змістовних джерел, таких як управління й держава. Однак якщо управління як вид людської 
діяльності було присутнє в усі часи людської цивілізації, в усіх громадах та сферах жит-
тєдіяльності людей, то державне управління з’явилось лише на певному етапі розвитку 
суспільства. Це пов’язане з появою держави як соціального феномена, що «визрівав» не одне 
тисячоліття, ставши лише на певному етапі свого розвитку універсальною організацією 
населення. Основну увагу приділено розвитку випереджаючого державного управління щодо 
його механізмів, їх теоретичного, методологічного та практичного обґрунтування, а також 
конкретизації завдань їх реалізації в сучасних умовах з урахуванням потреб суспільних змін. 
Проаналізовано науковий доробок, встановлено, що розвитку випереджаючого державного 
управління приділено увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Ними визначено 
основні ознаки, складові та завдання формування й розвитку випереджаючого державного 
управління в Україні. Охарактеризовано основні аспекти механізмів вітчизняного державно-
го управління в контексті надання йому випереджаючого характеру та вивчення можливо-
стей їх удосконалення у взаємозв’язку з потребами випереджаючого розвитку суспільства. 
Визначено особливості державного управління у «випереджаючому» стані, яке вбачається 
в тому, щоби серед людей, професійно зайнятих у ньому, завжди існували інтелектуаль-
не, аналітичне й прогностичне мислення, навички демократичного управління суспільними 
процесами. Запровадження та реалізація випереджаючого державного управління потребує 
певних дій, залежно від ситуації, що склалась у вибраному об’єкті управління, а також вимог 
часу. Визначено основні проблемні питання розвитку законодавства щодо випереджаючого 
державного управління.

Ключові слова: випереджаючий розвиток, індикатори, контроль, державна служба, пла-
нування, концепція.

Постановка проблеми. Сьогодні у сфері 
наукового дослідження державного управління 
розроблено низку ефективних засобів, прин-
ципів, рішень. Водночас потребують розгляду 
механізми вітчизняного державного управлін-

ня в контексті надання йому випереджаючого 
характеру та вивчення можливостей їх удоско-
налення у зв’язку з потребами випереджаючого 
розвитку суспільства, що обумовлює актуаль-
ність вибраної теми дослідження.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми та методи випереджаючого дер-
жавного управління щодо його механізмів, їх 
теоретичного, методологічного та практично-
го обґрунтування висвітлені у дослідженнях 
багатьох зарубіжних учених, таких як П. Ано-
хін, Г. Атаманчук, Х. Бекер, Р. Роудз, Л. Юзьков. 
Цьому питанню приділяють увагу також вітчиз-
няні науковці, зокрема В. Авер’янов, В. Баку-
менко [3], К. Ващенко, В. Галушка [4], С. Попов, 
В. Цвєтков. З’ясовано, що більшість вітчизняних 
дисертаційних робіт з державного управління, а 
їх більше 1 800, стосується питань та проблем 
випереджаючого управління.

Мета статті. Відповідно, метою статті 
є обґрунтування теоретико-методологічних 
засад та розроблення науково-практичних 
рекомендацій щодо розвитку механізмів випе-
реджаючого державного управління. Досягнен-
ня поставленої мети зумовлює вирішення низки 
таких завдань:

 – дослідження думок науковців про змістов-
ну сутність випереджаючого державного управ-
ління;

 – формулювання визначення випереджаю-
чого державного управління, його ознак;

 – обґрунтування концептуальних напрямів 
політики випереджаючого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Державне 
управління, як й управління загалом, належить 
до суспільних наук. Водночас воно є інтегро-
ваною наукою, в якій використовуються досяг-
нення різних галузей наукового знання. Це 
обумовлює необхідність використання інтегро-
ваного підходу до з’ясування теоретичних вито-
ків випереджаючого державного управління.

За ступенем розширення й поглиблення 
знань про світ прискорилась диференціація 
наукових дисциплін. Інституціоналізація дер-
жавного управління як окремої дисципліни від-
бувалася в напрямі загальної політологічної 
традиції, завершившись лише в кінці XIX століт-
тя [5, c. 25].

Управління можна наділити багатьма ознака-
ми, адже воно може бути системним, синергетич-
ним, особистісно орієнтованим, оперативним, 
проєктним, випереджаючим, рефлексивним, 
корпоративним, стратегічним, партисипативним, 
стосуватися ризиків.

Перш за все необхідно звернути увагу на 
неоднозначність поняття «випереджаючий роз-
виток». В багатьох дослідженнях і документах 
практичної спрямованості йдеться про зістав-

лення динаміки певної соціально-економічної 
системи з динамікою інших систем аналогічно-
го статусу. Прикметник «випереджаюче» в цьо-
му разі означає більше швидку динаміку, ніж 
у інших систем.

Маємо перший варіант розуміння виперед-
жаючого управління як такого, що пришвидшує 
розвиток. Другий варіант розуміння виперед-
жаючого управління передбачає, що воно має 
змагальний аспект. Третій варіант розуміння 
випереджаючого управління передбачає, що 
воно дає змогу на підставі відслідковування 
та вивчення досвіду управління аналогічними 
системами чи об’єктами уникати допущених 
помилок. Маємо четвертий варіант розумін-
ня випереджаючого управління як такого, що 
одним зі своїх проявів (різновидів) має індика-
тивне управління.

Індикативне управління дає змогу відсте-
жувати зміну динаміки найважливіших показ-
ників функціонування й розвитку об’єктів дер-
жавного управління, оцінювати з урахуванням 
цих показників ситуацію в об’єктах державного 
управління, мати певний запас часу на прийнят-
тя управлінського рішення залежно від ситуації 
в об’єктах державного управління.

Для здійснення індикативного управління 
необхідно щодня стежити за змінами показни-
ків розвитку в об’єктах державного управління.

Таким чином, ще одними особливостями 
випереджаючого управління є постійне спо-
стереження за основними показниками функ-
ціонування та розвитку об’єктів державного 
управління, їх первинний аналіз та порівняння 
зі встановленими індикаторами.

Отже, важливими та обов’язковими риса-
ми випереджаючого управління є моніторинг 
та поточний контроль зазначених показників. 
Саме це дає можливість суб’єктам державного 
управління своєчасно та оперативно ухвалюва-
ти управлінські рішення, забезпечуючи реальне 
державне регулювання.

Відстежуючи динаміку зміни показників 
діяльності об’єктів державного управління, 
суб’єкт такого управління повинен не тільки 
бачити значення цих показників, але й аналізу-
вати дії, що приводять до того чи іншого резуль-
тату. В разі виявлення негативної динаміки 
одного або декількох показників суб’єкт управ-
ління повинен приймати рішення для того, щоби 
зупинити цю тенденцію. Іншими словами, необ-
хідно випередити настання негативної ситуації 
в об’єкті державного управління.
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Таким чином, ще однією властивістю випе-
реджаючого управління має бути надання 
йому характеру систематичного ситуаційного 
аналізу з наявністю в ньому засобів реагу-
вання на загрозливі ситуації. Таку можливість 
може надати розроблення сценаріїв реагу-
вання на найбільш реальні з таких ситуацій. 
Такими сценарними технологіями, як прави-
ло, обладнуються всі сучасні ситуаційні цен-
три в різних сферах та галузях суспільної 
життєдіяльності, особливо у сферах, де існує 
небезпека для життя людей. Можна навести 
приклади функціонування таких центрів в усіх 
вищих органах державної влади, силових 
відомствах тощо.

Отже, можна говорити про випереджаю-
че державне управління, що має низку рис 
і властивостей, які дають нам змогу виділити 
його в особливий вид державного управління.

Випереджаюче управління необхідне не 
тільки за негативної динаміки показників. Воно 
може бути використане навіть за досить ста-
більної ситуації в суспільстві, адміністратив-
них територіях. Вивчаючи зовнішні та внутріш-
ні чинники, які впливають на роботу об’єкта 
державного управління, відповідний суб’єкт 
такого управління має у своєму розпорядженні 
інформацію про зміну цих чинників. Це дає змо-
гу шляхом аналізу та прогнозування тенденцій 
цих чинників приймати управлінські рішення, які 
допоможуть об’єкту державного управління не 
тільки не втратити свої позиції у своєму секторі 
суспільної діяльності або відносин, але й навіть 
зміцнити своє становище на краще.

Випереджаюче державне управління – це 
погляд у майбутнє країни, галузей та регіо-
нів. Такий погляд завжди має певний горизонт 
бачення. За цією ознакою випереджаюче управ-
ління слід класифікувати на поточне плану-
вання (щоквартальне протягом кожного року), 
оперативне, або короткострокове, плануван-
ня та програмування (щорічне), тактичне, або 
середньострокове, планування та програмуван-
ня (від одного до п’яти років), стратегічне, або 
довгострокове, планування (від п’яти до десяти 
років), прогнозування розвитку (більше п’яти 
років), передбачення розвитку (15–30 років).

Спочатку має здійснюватися передбачення 
розвитку об’єкта державного управління (кра-
їни, сфери, галузі, регіону, району, великого 
міста), яке здійснюється з урахуванням узагаль-
нення окремих прогнозів. Потім розробляються 
документи стратегічного характеру, зокрема 

концепції стратегій розвитку, стратегічні плани, 
стратегії, SWOT-аналіз.

Кожна стратегія, як правило, передбачає кіль-
ка етапів реалізації. Здебільшого кожний такий 
етап відповідає проведенню суб’єктом держав-
ного управління певної державної політики. На 
кожному з цих етапів реалізується тактичне пла-
нування та програмування в межах цієї політи-
ки. Воно розраховано здебільшого на 3–5 років.

Щорічно в межах тактичного планування 
та програмування здійснюється розроблення 
оперативних планів, програм, проєктів.

Оперативний рівень у системі державного 
управління – це рівень державного бюджету-
вання. Виконання будь-яких оперативних пла-
нів, програм та проєктів, що не потрапили в таке 
бюджетування, відкладається принаймні на рік, 
якщо не «заморожується» на більший термін. 
Це пов’язане з фінансовими можливостями 
держави на момент формування та розподілу 
державного бюджету відповідного року.

Поточне планування в системі державного 
управління здійснюється на внутрішньо орга-
нізаційному рівні та регулюється внутрішніми 
документами (положеннями, регламентами, 
інструкціями, наказами).

Для надання дієвості цієї досить громіздкої 
та складної системи планування та програму-
вання задіяна система державного контролю. 
В ній передбачені різні види контролю (зовнішній 
та внутрішній, попередній, поточний та кінцевий, 
фінансовий, адміністративний, функціональ-
ний тощо). Зв’язка «планування → контроль» 
є класикою управління. Саме вона забезпечує 
реалізацію дієвого зворотного зв’язку в будь-
яких процесах управління, зокрема в проце-
сі випереджаючого державного управління.

Випереджаюче управління має бути не тіль-
ки змістовним, тобто не тільки передбачати 
виникнення проблем та способи їх вирішення, 
але й інноваційним, тобто передбачати нові 
методи та технології їх вирішення. На основі 
провідної нині політичної парадигми воно має 
виділяти інновації, актуальні для конкретних 
сфер, галузей, адміністративних територій.

Як зазначає А. Лоутон [2, c. 15], ознаками 
випереджаючого стану державного управлін-
ня є широке використання суб’єктом сучасної 
наукової думки, вільний творчий пошук раці-
ональних управлінських рішень, розроблення 
та прийняття цих рішень найбільш підготовле-
ними фахівцями з різних галузей управління, 
відкрите порівняння результатів управління 
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з громадськими потребами, слугування інтере-
сам суспільства, сприяння його розвитку.

Організація випереджаючого державного 
управління щодо безумовної ефективності його 
реалізації є ключовим питанням розвитку будь-
якої країни. Річ в тім, що державне управління 
імперативно здійснює організуюче-регулюючий 
вплив на суспільні процеси й відносини. Будучи 
спрямованим на впорядкування спільного існу-
вання людей, воно завжди пов’язане з ними, їх 
потребами й запитами, прагненнями та інтере-
сами. В цьому аспекті державне управління має 
опосередкований вплив на свідомість, поведін-
ку та діяльність людей.

Характер цього впливу, його ефективність, 
безумовно, визначаються самими людьми, 
перш за все тими, хто задіяний у прийнятті таких 
рішень (політики, державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування). Зрозуміло, 
що без оволодіння ними основних теоретич-
них знань неможливі ні оптимальна організа-
ція державного управління, ні його ефективне 
здійснення. Виходячи з цього, органи держав-
ної влади змушені завжди боротися з можли-
вими відхиленнями від задуманого в управлін-
ських рішеннях, а також переборювати опір, що 
виникає в суспільстві.

Динаміка державного управління, що є одні-
єю з основних властивостей випереджаючого 
управління, зменшується через те, що всі учас-
ники управлінської діяльності завжди є людь-
ми, а будь-яка уніфікація такої діяльності при-
водить просто до закостеніння та формалізації 
управлінських відносин [1, c. 9].

За цих умов не спрацьовують навіть рефор-
ми, що несуть позитивні зміни, оскільки вони 
дуже часто охоплюють лише невелике коло 
явищ, залишаючи багато проблемних питань 
поза своїми перетвореннями, що приводить до 
припинення розвитку. Такі реформи, особливо 
коли вони безсистемні, можуть лише частково 
компенсувати повну їх відсутність.

На нашу думку, перехід до випереджаючого 
державного управління в його сучасному розу-
мінні (інноваційне передбачення та вирішення 
можливих майбутніх проблем) – це основний 
шлях до вдосконалення функціонування та роз-
витку чинної системи державного управління.

Потребує унормування трансформація 
у вітчизняне державне випереджаюче управ-
ління принципів, передбачених переходом до 
концепції “Good Governance” («добре врядуван-
ня»), якої дотримуються передові країни світу. 

Необхідно запропонувати шляхи їх подальшого 
впровадження в практику, формування та раці-
оналізації управлінських механізмів держави, а 
також розробити та запропонувати законодав-
чим та правозастосовним органам нові практичні 
рекомендації для вдосконалення та поліпшення 
правових засад державної політики. З огляду на 
участь України в системі нових для неї наддер-
жавних інтеграційних процесів необхідно уточ-
нити методологічні напрями та критерії раці-
ональної державно-управлінської діяльності.

Випереджаюче державне управління насам-
перед залежить від стану та можливостей 
держави. Держава має забезпечувати стабіль-
ну й ефективну життєдіяльність суспільства, 
соціальний порядок та політичну стабільність, 
дотримання загальноприйнятих «правил гри» 
у сферах людської діяльності.

Державне управління у «випереджаючому» 
стані володіє такими характерними рисами:

 – глибоке врахування в управлінських рі-
шеннях і діях реальних можливостей, конкрет-
них об’єктивних умов та суб’єктивного фактору, 
динаміки та тенденцій їх змін;

 – орієнтація державної політики на вико-
ристання найбільш прогресивних, зарекомен-
дованих світовою практикою та застосованих 
у сучасній історичній ситуації способів, форм, 
механізмів і ресурсів для вирішення актуальних 
проблем життєдіяльності людей;

 – тісна взаємодія наукової думки та управ-
лінської практики, розвинена громадська 
експертиза принципових державних рішень, 
підтримання підготовленості персоналу управ-
ління на рівні сучасного суспільного знання;

 – відкритість та сприйнятливість до нових 
джерел та ресурсів управління, здатність своє-
часно освоювати прогресивні механізми та спо-
соби вирішення управлінських проблем;

 – гнучкість та адаптованість своїх елемен-
тів та їх системних взаємозв’язків, потенціал 
постійного самовдосконалення, розвитку та по-
ліпшення управлінських впливів.

Висновки і пропозиції. Перспективи 
подальших досліджень випереджаючого дер-
жавного управління полягають у виділенні 
основних напрямів та заходів, що дасть змогу 
прискорити його найбільш повне впровадження 
в Україні. До змістовної основи випереджаючо-
го державного управління можуть увійти напря-
ми та заходи, зокрема використання пропози-
цій Комітету експертів з державного управління 
Економічної та соціальної ради ООН.
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Випереджаюче державне управління є від-
критим для вдосконалення шляхом запрова-
дження нових принципів, підходів, методів 
та засобів з огляду на ідею ситуаційного впо-
рядкування системи державного управління 
залежно від завдань, що покладаються на неї.
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of preliminary governance mechanisms

The researches made in the article are caused by the great interest of the Ukrainian society, con-
cerning the possible prospects of its future development and the growing demands on the system 
of public administration for speeding up the processes of European integration of Ukraine, removing 
the country from the economic crisis and overcoming chronic social and technological backwardness 
from the leading countries of the world. All these requirements must be transformed into specific 
governmental tasks and implemented on the basis of transition to the advanced development of the 
state and society, based on their economic, technological and human potential.

Public administration as a social phenomenon is conditioned by the combination of two meaning-
ful sources – government and the state. But, if government as a type of human activity was present 
at all times of human civilization, in all communities and in all spheres of human activity, then public 
administration emerged only at a certain stage of development of society. This is due to the emer-
gence of the state as a social phenomenon that has “matured” for more than a millennium, and at 
some stage of its development has become a universal organization of the population. The main 
attention is paid to the development of pre-emptive public administration in terms of its mechanisms, 
their theoretical, methodological and practical justification, as well as the specification of the tasks 
of their implementation in the current conditions and taking into account the needs of social change. 
Scientific achievements have been analyzed and it has been established that many domestic and 
foreign scientists are paying attention to the development of advanced government. They identify 
the main features, components and tasks of formation and development of pre-emptive government 
in Ukraine. The main aspects of the mechanisms of the national state administration are described 
in the context of giving it a leading character and exploring the possibilities of their improvement in 
relation to the needs of the advancing development of society. The peculiarities of the state admin-
istration in the “pre-emptive state” are defined, which means that among the people, professionally 
employed in it, there is always intellectual, analytical and predictive thinking, skills of democratic 
management of social processes. Implementation and implementation of pre-emptive government 
requires some action, depending on the situation in the selected management object and the time 
requirements. The main problematic issues of the development of the legislation on pre-emptive 
public administration are identified.

Key words: advancement, indicators, control, civil service, planning, concept.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У статті здійснено формування та реалізацію інформаційного механізму державного 

управління процесами розслідування злочинів. Охарактеризовано сутність інформаційного 
забезпечення розслідування злочинів. Зазначено, що проблема інформації є однією з найбільш 
актуальних в умовах сучасної науково-технічної революції. Поняття інформації широко 
використовується в математиці, інформатиці, філософії та кібернетиці. Відзначено, що 
сутність та значення криміналістично значимої інформації ще більш наочно проявляються 
в контексті вирішення проблем протидії розслідуванню злочинів та їх подолання. Показа-
но, що суб’єктами інформації можуть бути особи та організації, які здійснюють оператив-
но-розшукові, слідчі, дознавчі, обліково-реєстраційні, судово-експертні, наглядово-прокурор-
ські та інші функції. Відзначено, що процес виникнення інформації про злочин має необхідний, 
повторюваний, стійкий та загальний характер, тобто є закономірністю. Підкреслено, що 
інформаційне забезпечення розслідування злочинів є зв’язком між криміналістично значущою 
інформацією та її користувачем (слідчим). Виокремлено засади інформаційного забезпечен-
ня розслідування злочинів, якими є законність, своєчасність, достатність, ефективність, 
доступність, захищеність. Відзначено, що захисту підлягає будь-яка документована інфор-
мація, неправомірне поводження з якою може завдати шкоди її власнику, користувачу та 
іншій особі. Виділено основні цілі захисту інформації в процесі державного управління проце-
сами розслідування злочинів, якими стали захист конституційних прав громадян на збере-
ження особистої таємниці та конфіденційності персональних даних; збереження державної 
таємниці та конфіденційності документованої інформації відповідно до законодавства та 
забезпечення прав суб’єктів в інформаційних процесах під час розроблення, виробництва й 
застосування інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення.

Ключові слова: інформаційний механізм, державне управління, розслідування злочинів, 
захист інформації.

Постановка проблеми. Інформаційне забез-
печення діяльності правоохоронних органів 
є одним з основних факторів, що визначають 
ефективність розкриття й розслідування злочи-
нів. При цьому під інформаційним забезпеченням 
розуміється процес збирання, дослідження, оці-
нювання та використання відомостей, отриманих 
в ході розслідування злочину співробітниками 
правоохоронних органів, які можуть бути доказа-
ми у справі або сприяють отриманню доказів, які 
забезпечують правильне розв’язування задач, 
що стоять перед слідчим. Отже, зі змістовної 
точки зору в практиці розкриття й розслідуван-
ня злочинів повсякденно виникає необхідність 
розшуку та встановлення (ототожнення) різних 
об’єктів, а також отримання про них інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інформаційного забезпечення ефек-
тивного розслідування злочинів досліджувало-

ся багатьма вченими, такими як В.В. Бірюков 
[1], Л.В. Дікань [2], Є.Д. Лук’янчиков [4].

Проте необхідно відзначити, що механізми 
державного управління стосовно інформацій-
ного аспекту розкриття злочинів все ще потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті. Беручи до уваги наведене вище, 
метою статті визначаємо формування та реалі-
зацію інформаційного механізму державного 
управління процесами розслідування злочинів.

Досягнення поставленої мети передбачає 
вирішення таких завдань:

– характеристика сутності інформаційного 
забезпечення розслідування злочинів;

– виокремлення принципів інформаційного 
забезпечення розслідування злочинів;

– виділення основних цілей захисту інфор-
мації в процесі державного управління проце-
сами розслідування злочинів.
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Виклад основного матеріалу. Актуаль-
ність вибраної теми дослідження передбачає 
жорстку організацію інформаційних процесів 
(способів отримання, фіксації, зберігання, обро-
блення та передачі інформації), тому традицій-
но інформація розглядається, з одного боку, як 
повідомлення, інформування про стан речей, 
відомості будь-якого характеру, що передають-
ся людьми, в результаті чого зменшується або 
знижується невизначеність; а з іншого боку, як 
передача, відображення різноманітності в будь-
яких об’єктах і процесах (неживої та живої при-
роди). Нині поняття «інформація» набуло не 
загальнонаукового, а інформаційного значен-
ня, що включає сукупність ідей та комплекс 
математичних засобів, отже, перетворилось на 
загальнонауковий засіб дослідження [1; 3].

Проблема інформації є однією з найбільш 
актуальних в умовах сучасної науково-тех-
нічної революції. Поняття інформації широко 
використовується в математиці, інформатиці, 
філософії та кібернетиці. Воно стало буденним 
і для інших галузей знання, включаючи криміна-
лістику. Додавання понять теорії інформації до 
завдань криміналістики дає змогу вирішувати 
багато проблем розслідування й судового роз-
гляду справ. При цьому вона використовується 
або безпосередньо як докази під час розсліду-
вання кримінальної справи, або опосередко-
вано через систему криміналістичної реєстра-
ції, де вона накопичується, систематизується 
й зберігається тривалий час, не обмежений 
термінами розслідування злочину.

Отже, інформаційне забезпечення розслі-
дування злочинів є зв’язком між криміналістич-
но значущою інформацією та її користувачем 
(слідчим). Відповідно, одним з найважливіших 
чинників, що зумовлюють успіх та ефектив-
ність діяльності, що здійснюється задля цього, 
є рівень її інформаційного забезпечення, тоб-
то дії з виявлення криміналістично значимої 
інформації та її подання (передачі) безпосеред-
ньому користувачу.

Сутність та значення криміналістично значи-
мої інформації ще більш наочно проявляється 
в контексті вирішення проблем протидії розслі-
дуванню злочинів та їх подолання. Дослідники 
цього соціального явища не без підстав ствер-
джують, що в кожному конкретному випадку 
протидія розслідуванню є боротьбою за інфор-
мацію. При цьому суб’єкти протидії докладають 
зусиль до її знищення, приховування, фаль-
сифікації шляхом психологічного (умовляння, 

погрози, підкупи тощо) або фізичного (катуван-
ня, викрадення людей, вбивство тощо) впливу 
на джерела й носії інформації. Слідчий, навпа-
ки, зацікавлений в отриманні достовірної, мож-
ливо, повної та досить переконливої інформа-
ції про подію злочину й особу, яка її вчинила. 
У криміналістичній літературі висловлюється 
точка зору про те, що, як і будь-який інший вид 
правової діяльності, інформаційне забезпечен-
ня розслідування злочинів має певні принципи. 
Отже, йдеться про принципи:

– законності (отримання й використання 
інформації має ґрунтуватись на положеннях 
чинного законодавства й визначатися ним);

– своєчасності (інформація необхідна слід-
чому на певному етапі розслідування для вирі-
шення питань щодо справи в терміни, встанов-
лені законом);

– достатності (слідчий зацікавлений в макси-
мально повній інформації, необхідній для при-
йняття тактично грамотних, правильних проце-
суальних рішень);

– ефективності (своєчасне інформаційне 
забезпечення сприяє досягненню слідчим 
найвищої результативності розслідування 
злочинів);

– цілеспрямованості (інформаційне забез-
печення має бути підпорядковане досягненню 
цілей та вирішенню завдань розслідування);

– доступності (слідчому потрібна не тільки 
повна, але й зрозуміла інформація, представ-
лена в найбільш зручній для нього формі);

– захищеності (інформація, отримана слід-
чим, повинна бути повністю захищена від 
несанкціонованого доступу) [2; 4].

Захисту підлягає будь-яка документована 
інформація, неправомірне поводження з якою 
може завдати шкоди її власнику, користувачу 
та іншій особі.

Основними цілями захисту інформації є:
– запобігання витоку, розкрадання, втрати, 

спотворення, підроблення інформації;
– запобігання загроз безпеки особистості, 

суспільства, держави; запобігання несанкціо-
нованих дій зі знищення, модифікації, спотво-
рення, копіювання, блокування інформації; 
запобігання інших форм незаконного втручання 
в інформаційні ресурси та інформаційні систе-
ми, забезпечення правового режиму докумен-
тованої інформації як об’єкта власності;

– захист конституційних прав громадян на 
збереження особистої таємниці та конфіденці-
йності персональних даних;
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– збереження державної таємниці та конфі-
денційності документованої інформації відпо-
відно до законодавства;

– забезпечення прав суб’єктів в інформацій-
них процесах та під час розроблення, вироб-
ництва й застосування інформаційних систем, 
технологій та засобів їх забезпечення [1; 2].

Залежно від цілей та змісту діяльності щодо 
розкриття й розслідування злочинів суб’єктами 
інформації можуть бути особи та організації, 
(підрозділи, апарати), які здійснюють оператив-
но-розшукові, слідчі, дознавчі, обліково-реєстра-
ційні, судово-експертні, наглядово-прокурорські 
та інші функції. Їх зміст у кожному окремому випад-
ку розкриття, розслідування та попереджен-
ня злочинів конкретизується залежно від виду 
злочину, місця, часу й способу його здійснення.

Інформація про механізм злочину та супутніх 
йому обставин виникає з моменту формуван-
ня цього механізму й поповнюється протягом 
усього часу його функціонування. Вона вини-
кає обов’язково, і сам процес її виникнення має 
неминучий характер. Стосовно процесу дока-
зування зміни в середовищі, то результатом 
відображення події злочину є інформація про 
цю подію, тобто ті фактичні дані, за допомо-
гою яких можна судити про обставини злочи-
ну та осіб, які його вчинили. Отже, сам процес 
виникнення інформації є процесом відображен-
ня, а її виникнення – результатом цього проце-
су. Оскільки будь-яка подія злочину обов’язково 
відбивається в навколишньому середовищі, то 
процес виникнення інформації про злочин має 
необхідний, повторюваний, стійкий та загаль-
ний характер, тобто є закономірністю [3; 4].

Висновки і пропозиції. Проведене дослі-
дження загалом забезпечило отримання таких 
результатів.

1) Охарактеризовано сутність інформацій-
ного забезпечення розслідування злочинів. 

Підкреслено, що інформаційне забезпечення 
розслідування злочинів є зв’язком між криміна-
лістично значущою інформацією та її користу-
вачем (слідчим).

2) Виокремлено такі принципи інформацій-
ного забезпечення розслідування злочинів, як 
принципи законності, своєчасності, достатності, 
ефективності, доступності, захищеності. Від-
значено, що захисту підлягає будь-яка докумен-
тована інформація, неправомірне поводження 
з якою може завдати шкоди її власнику, корис-
тувачу та іншій особі.

3) Виділено основні цілі захисту інформації 
в процесі державного управління процесами 
розслідування злочинів, якими стали захист 
конституційних прав громадян на збереження 
особистої таємниці та конфіденційності персо-
нальних даних; збереження державної таємниці 
та конфіденційності документованої інформації 
відповідно до законодавства та забезпечення 
прав суб’єктів в інформаційних процесах під 
час розроблення, виробництва й застосування 
інформаційних систем, технологій та засобів їх 
забезпечення.
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Kravchuk O. V. The information mechanism of public administration concerning 
the processes of crimes’ investigation

The formation and realization of the information mechanism of public administration concerning 
the processes of crimes’ investigation are carried out in the article. In particular, the essence of infor-
mation support of crimes’ investigation is characterized. It is noted that the problem of information 
is one of the most relevant in the conditions of modern scientific and technological revolution. The 
concept of information is widely used in mathematics, informatics, philosophy and cybernetics. It is 
noted that the essence and value criminalist significant information is even more visually shown in 
the context of the solution of problems of counteraction of investigation of crimes and their overcom-
ing. It is shown that persons and organizations which carry out operational search, investigation and 
registration, supervising and similar functions can be the subjects of information. It is noted that the 
process of appearance of information on crime carries is necessary, repeating, steady and general, 
that is regularity. It is emphasized that information support of crimes’ investigation represents the 
communication between criminalist significant information and its user (investigator). The follow-
ing principles of information support of crimes’ investigation are marked out: legality, timeliness, 
sufficiency, efficiency, availability and security. It is noted that any documentary information, bad 
treatment of which can cause damage to its owner, user and other person, is the subject of protec-
tion. The following key objectives in public administration of the processes of crimes’ investigation 
are allocated: protection of constitutional rights of citizens on preservation of a personal secret and 
confidentiality of personal data; preservation of the state secret and confidentiality of documentary 
information according to the legislation and also ensuring the rights of subjects in information pro-
cesses during the developing, production and application of information systems, technologies and 
means of their providing.

Key words: information mechanism, public administration, crimes’ investigation, information 
security.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ТВАРИННИЦТВІ
У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування державної полі-

тики, її змісту, інструментів, функцій та управлінських механізмів її реалізації у тварин-
ництві. З огляду на критичний стан розвитку тваринництва така актуальна проблема 
повинна розглядатися не тільки державою, але й усіма владними структурами задля роз-
роблення концепції створення комплексної, довгострокової та прийнятної державної полі-
тики. Стверджено, що сформована державна політика повинна бути перш за все спрямо-
вана на довгострокове та беззбиткове функціонування галузі тваринництва всіх регіонів 
задля гарантування продовольчої безпеки країни. Визначено основні завдання, пріоритетні 
напрями й методи їх вирішення та інституціональні чинники, що впливають на формування 
та реалізацію державної політики. Зазначено, що у середовищі державної політики ухвалю-
ється цілий комплекс завдань, їхніх державно-політичних рішень, розробляється необхідний 
інструментарій, формуються елементи механізму їхньої реалізації у тваринництві. Вважа-
ється, що у процесі формування державної політики доцільно забезпечити структурування 
наявних проблем щодо вжиття заходів влади задля вибору ефективних варіантів та аль-
тернатив реалізації політики у галузі тваринництва. Зазначено, що сформована державна 
політика повинна сприяти формуванню відносин з виробниками та споживачами тварин-
ницької продукції на принципах партнерства, взаєморозуміння та дотримання ділових сто-
сунків відповідно до економічних інтересів цієї сфери діяльності. Наголошено на тому, що 
процес розроблення та здійснення державної політики повинен відбуватися за послідовними 
та взаємопов’язаними етапами. Запропоновано визначати основні особливості державної 
політики, які полягають у створенні належних умов для беззбиткового функціонування тва-
ринництва. У перспективі заходи державної політики повинні спрямовуватися на характер 
виробничої діяльності у тваринництві та наявність генетичного потенціалу тварин задля 
збільшення обсягів виробництва якісної тваринницької продукції. Запропоновано покращу-
вати процес формування й реалізації державної політики задля забезпечення ефективного 
розвитку тваринництва.

Ключові слова: державні органи, державна політика, тваринництво, формування, реалі-
зація, державно-політичні рішення.

Постановка проблеми. Складна політична 
й економічна ситуація та реформаційні зміни 
практично в усіх сферах суспільної діяльності 
України негативно відображаються на відро-
дженні та розвитку галузі тваринництва й під-
вищенні рівня ефективності його основних під-
галузей. Спостерігаються скорочення розмірів 
виробництва, нераціональне використання 
генетичного потенціалу тварин, зниження обся-
гів виробництва окремих видів тваринниць-
кої продукції і, відповідно, рівня забезпечення 
населення висококалорійними продуктами тва-
ринного походження.

Ці актуальні й важливі питання залишаються 
не розв’язаними з низки організаційно-еконо-
мічних причин, таких як незначний рівень забез-

печення виробничими ресурсами; відсутність 
модернізації основних виробничих процесів, 
що ускладнює впровадження інноваційних тех-
нологій; порушення процесу відтворення (неза-
довільний стан селекційної роботи) породного 
складу й структури генетичного потенціалу тва-
рин, зниження їхньої продуктивності, що загос-
трює питання збільшення обсягів тваринницької 
продукції. Безсумнівно, зараз держава зовсім 
мало допомоги надає такому напряму аграрної 
діяльності, тому наявність належної державної 
політики країни не привела б до такого плачев-
ного стану галузі тваринництва.

Водночас у нинішніх умовах перед держа-
вою постає необхідність оперативного реагу-
вання на прояви цих негативних та небажаних 
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явищ, забезпечення розроблення державної 
політики та її науково-практичного інструмен-
тарію задля обґрунтування та прийняття дер-
жавно-управлінських рішень щодо досягнення 
ефективного розвитку галузі тваринництва. 
Нині сформована державна політика стосовно 
розвитку тваринництва повинна бути перш за 
все спрямована на довгострокове й беззбитко-
ве функціонування тваринницьких підприємств 
усіх регіонів задля гарантування продовольчої 
безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні питання ролі держави 
та державної політики у становленні економіч-
ної системи та розвитку її конкурентного сере-
довища вивчали закордонні науковці, такі як 
Дж. Андерсон, М. Браун, Е. Вайнінґ, М. Говлет, 
В. Данн, М. Мескон, Л. Пал, М. Рамеш.

Вагомий внесок в обґрунтування державної 
політики, аналізу її стратегії та середовища, 
особливостей розроблення, інструментів впро-
вадження й здійснення органами державної 
влади в різних сферах суспільної діяльності 
зробили у своїх наукових працях такі вітчизняні 
вчені, як В. Андріяш, В. Бакуменко, О. Валев-
ський, О. Кілієвич, В. Ребкало, Є. Романенко, 
І. Розпутенко, В. Тертичка.

Незважаючи на низку проведених науков-
цями досліджень державної політики у сферах 
суспільної діяльності, виникає потреба роз-
ширення їхньої галузі (концептуальні засади 
аналізу критеріїв, процедур і прийняття рішень 
формування політики, механізм вибору влад-
них інструментів її упровадження), оскільки 
вони потребують поглиблення й доповнення 
з урахуванням нових проблем господарюван-
ня та динамічних змін у такій життєво важливій 
галузі, як тваринництво.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування 
теоретичних засад і концептуальних підходів до 
аргументації проблеми формування й реаліза-
ції державної політики у галузі тваринництва.

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
кризовий стан сільського господарства Украї-
ни потребує втручання держави у розроблення 
заходів державної політики (формуються й реа-
лізуються в складних внутрішніх та зовнішніх 
економічних і соціально-політичних умовах) 
та їхнього цільового спрямування на подолання 
складних і руйнівних процесів у виробничо-гос-
подарській діяльності, яка забезпечує збіль-
шення обсягів продукції рослинництва й тва-
ринництва.

Відповідно, сприяння прискореному розвит-
ку галузі тваринництва є необхідною умовою 
досягнення високого рівня продовольчої без-
пеки країни та забезпечення населення високо-
поживними продуктами харчування. Водночас 
варто зазначити, що за досліджуваний період 
(1990–2018 рр.) кількість поголів’я великої рога-
тої худоби зменшилась на 86,5%, корів – на 
77,1%, свиней – на 69%, вівець і кіз – на 84,9%, 
що вплинуло на обсяги виробництва тварин-
ницької продукції. Зокрема, виробництво м’яс-
ної продукції зменшилось на 46%, молочної – 
на 58,9%, яєць – на 0,9% [1, с. 13].

Натомість державі дуже важливо гарантува-
ти забезпечення попиту населення на м’ясо-мо-
лочну продукцію задля стабілізації ринкової 
кон’юнктури. Інакше держава не одержить необ-
хідного обсягу важливих продуктів споживання 
власного виробництва, що порушить вимоги 
національної безпеки продовольчого забез-
печення, підвищить ризикованість, пов’язану 
з нестачею продовольчих ресурсів [2, с. 26].

У цій ситуації доцільно сформувати ефектив-
ні варіанти вибору альтернативних параметрів 
державної політики в інтерпретації цілеспря-
мованих державних політико-адміністративних 
заходів, управлінських інструментів (норматив-
но-правові підстави державно-управлінських 
дій) та ресурсів (адміністративні, матеріальні, 
фінансові, інформаційні, людські та політичні 
можливості) для своєчасного прийняття дер-
жавних рішень щодо подальшого розвитку тва-
ринництва.

Нині у середовищі державної політики 
повинні не тільки прийматись державно-полі-
тичні рішення, що спрямовуються на розв’я-
зання соціально-економічних проблем, але 
й розроблятись науково-стратегічні програми 
(відповідно до цілей та поставлених завдань), 
а також визначатись інструменти їхньої реалі-
зації у галузі тваринництва задля забезпечення 
його високого рівня привабливості та стійкого 
розвитку (рис. 1).

Отже, державна політика повинна своєчас-
но виявляти різні проблеми (особливо складні 
й суперечливі) розвитку тваринництва, здійс-
нювати деталізацію, встановлювати причини 
виникнення та визначати можливі шляхи їхнього 
розв’язання. Вкрай важливим аспектом є те, що 
держава повинна регулювати економічні про-
цеси, забезпечувати реалізацію соціально-еко-
номічних та правових функцій, а сформована 
державна політика має сприяти формуванню 
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відносин з виробниками тваринницької продук-
ції на принципах партнерства, взаєморозуміння 
та дотримання ділових стосунків відповідно до 
економічних інтересів цієї сфери діяльності.

Слід зазначити, що нині актуалізуються 
дослідження стосовно вироблення та здійс-
нення цілеспрямованої та ефективної держав-
ної політики, котра дає можливість своєчасно 
реагувати на зміни не тільки у суспільстві, але 
й у такій сфері його виробничої діяльності, як 
тваринницька. Наявність низки виробничих про-
блем, що віддзеркалюють постійну появу люд-
ських потреб і можливість держави та суспіль-
ства їх задовольняти, та результати проведення 
їхнього аналізу визначають необхідність фор-
мування державної політики та її спрямування 
на прискорення розвитку тваринництва. Така 
проблема вивчається суб’єктами політики 
з використанням механізму формування полі-
тичного порядку денного (розгляд, обговорен-
ня, прийняття рішення, виконання практичних 
дій для отримання конкретних результатів).

Державна політика має конкретне соціаль-
не й універсальне спрямування та характерні 

особливості, тому її формування, що включає 
низку етапів, чинників, умов посильного вкладу 
у діяльність суб’єктів політики й груп впливу на 
процес вибору стратегічних цілей та їхнє відо-
браження у законодавчих і програмних мате-
ріалах, зумовлюється низкою різних чинників, 
котрі віддзеркалюють різноманітні аспекти дер-
жавно-політичного процесу.

У період формування й реалізації держав-
ної політики у галузі тваринництва береться до 
уваги та враховується низка нормативно-пра-
вових актів установчого змісту та програмних 
документів (Державна підтримка галузі тва-
ринництва та Підтримка утримання молодняка 
великої рогатої худоби), постанов Кабінету Міні-
стрів («Про затвердження порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті 
для підтримки галузі тваринництва»), Законів 
України («Про молоко та молочні продукти», 
«Про племінну справу у тваринництві», «Про 
ветеринарну медицину»). Тут задекларовано 
досягнення цілей відповідно до основних прин-
ципів ефективної державної політики, значення 
яких полягає у:

Рис. 1. Структурні елементи основних складових державної політики  
у розвитку тваринництва

Джерело: розроблено автором
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– відповідності положенням Конституції 
та законам України;

– погодженні цілей, завдань, заходів та дій 
центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди під час формування та реалізації державної 
політики;

– розширенні у державній політиці можливо-
стей надання доступу різним суб’єктам госпо-
дарювання до ресурсів державної фінансової 
підтримки розвитку тваринництва;

– забезпеченні вільного доступу громадян-
ського суспільства до інформації, що визначає 
процес формування й реалізації державної 
політики у тваринництві;

– взаємозв’язку та узгодженості довгостро-
кових стратегій та програм розвитку тваринни-
цтва на державному й регіональному рівнях;

– забезпеченні ефективного використання 
енергетичних, матеріальних та виробничих ре- 
сурсів, особливо генетичного потенціалу тварин.

Вважаємо, що в процесі формування дер-
жавної політики необхідно забезпечити розро-
блення аналітичних схем структурування наяв-
них проблем з обов’язковим виокремленням 
найбільш важливих з них, використання різних 
норм, процедур, алгоритмів та наукових підхо-
дів до створення моделей оптимізації прийнят-
тя державних рішень щодо вжиття політико-ад-
міністративних заходів влади задля вибору 
ефективних варіантів та альтернатив здійснен-
ня політики у галузі тваринництва. При цьому 
значна увага приділяється прийняттю рішень, 
встановленню повноважень та поділу вла-
ди, а також положенням, котрі передбачають 
порядок формування, обговорення, прийняття 
й здійснення державної політики інститутами 
державної влади та державного управління [3].

Встановлено, що важливу роль у форму-
ванні державної політики та здійсненні її ціле-
спрямованого впливу на суспільство відіграють 
органи державної влади, оскільки вони разом із 
законодавчими органами ініціюють та вносять 
вагомі пропозиції щодо методів, засобів, пріо-
ритетів та напрямів здійснення державної полі-
тики в різних сферах суспільного життя. Щоразу 
державна політика розробляється (враховують-
ся різні проблеми, обставини (процес збере-
ження влади окремих владних груп у державі) 
та умови функціонування конкретної сфери 
діяльності) вищими органами державної влади.

Однак у цьому процесі також беруть участь 
такі суб’єкти політики, як політичні партії, 
дослідницькі центри, університети, громадян-

ське суспільство, діячі бізнесу й науки. В основі 
формування державної політики перебувають 
першочергові інтереси суспільства відповід-
но до сформованих протягом певного періоду 
політичного розвитку держави стратегічних 
потреб і цілей, що знайшли підтримку елітних 
груп і політичних лідерів. Важливо, щоби полі-
тика була динамічною, послідовною, вчасно 
сформованою та ефективною, не нав’язува-
лася суспільству та не суперечила інтересам 
і потребам громадян.

Слід зазначити, що нині не варто примен-
шувати важливість громадянського суспільства 
(фізичні, юридичні особи й різні форми їхньо-
го об’єднання), котре має широкі можливості 
участі (за умовами реалізації демократичної 
форми управління) в процесах відродження 
й розвитку тваринництва в регіонах країни, поки 
спостерігається активний розвиток інститутів 
громадянського суспільства, котрі здебільшого 
впливають на законодавчі процеси інститутів 
державної влади за рахунок активної участі 
громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної регіональної політики [4]. У цьому разі 
у прийнятті таких рішень можуть брати участь 
господарюючі суб’єкти, що зацікавлені в розв’я-
занні суспільно значущих проблем [5].

Під час розроблення органами державної 
влади державної політики формуються цілі, 
завдання, пріоритетні програми й напрями за ета-
пами (є поступальними діями часового виміру):

– формулювання політики (аналізується 
ситуація щодо визначення важливих суспільних 
проблем та варіантів їхнього розв’язання, при-
ймаються рішення про можливість розроблен-
ня політики);

– формування політики (розробляються, 
узгоджуються цільові програми, структурують-
ся заходи політики, встановлюються джерела 
фінансування);

– реалізація й виконання політики (адапта-
ція заходів і програм, проведення контролю 
та моніторингу);

– оцінювання результативності політики 
(проводиться аналіз практичних результатів, 
допущених недоліків, надається загальна оцін-
ка, проводяться виокремлення й усвідомлення 
нових суспільних проблем) (рис. 2).

Отже, формування державної політики 
є особливо важливим процесом, оскільки вини-
кає потреба проведення дослідження всіх мож-
ливих наслідків від неправильно прийнятих 
державних рішень, тому необхідно таким чином 
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організувати діяльність уряду, щоб її резуль-
тат привів до соціально-економічного зростан-
ня економіки України. В контексті зазначеного 
недосконалість сформованої державної полі-
тики негативно впливатиме на соціально-еко-
номічну діяльність суб’єктів господарювання 
у тваринництві, оскільки нині державі дуже важ-
ливо забезпечити попит населення на необхідні 
продукти тваринного походження й не поруши-
ти вимоги продовольчої безпеки.

Важливим питанням дослідження держав-
ної політики є процес її реалізації (комплекс 
взаємопов’язаних заходів та форм поведінки), 
котрий передбачає раціональне використан-
ня органами державної влади та інститутами 
громадянського суспільства наявних у їхньо-
му підпорядкуванні ресурсів задля досягнення 
поставлених цілей. Отже, формується опти-
мальний механізм (основними складовими 
є нормативно-правові, організаційно-управлін-
ські, фінансово-економічні компоненти, систе-
ма управління персоналом) та визначається 
система інструментів і методів, які забезпечу-
ють (після прийняття відповідного нормативно-
го акта) процес ефективної реалізації політики.

Варто зазначити, що досі в науковій літе-
ратурі відсутній єдиний підхід до визначення 
сутності реалізації державної політики, тому це 
поняття розуміють як зовнішньо виражену дію, 
волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу 
(посадової особи), здійснене в межах режиму 

законності та його компетенції для досягнен-
ня управлінської мети, що полягає у вираженні 
у зовнішньому вигляді конкретних дій держав-
них органів, їх структурних підрозділів та поса-
дових осіб, що здійснюються в процесі виконав-
чої діяльності та спрямуються на реалізацію 
функцій управління [6, с. 119].

У цьому разі процес реалізації політики зво-
диться до сприйняття трьох елементів, зокре-
ма визначення суспільної проблеми, завдань 
та знарядь їхнього досягнення. Передусім при-
йняту до уваги проблему (у цьому разі – необ-
хідність виведення з кризового стану й забез-
печення розвитку тваринництва) слід пов’язати 
з цілями державної політики, котрі визначать 
першочергові завдання й засоби їхнього розв’я-
зання відповідно до вимог законів та норматив-
но-правових актів.

Дослідження тенденцій реалізації держав-
ної політики задля забезпечення інтенсивного 
розвитку тваринництва дало можливість вияви-
ти низку системних питань, що лише частково 
знаходять своє місце в основі плану пріори-
тетних дій держави та уряду до 2020 р. [7; 8], 
а також потребують першочергового перегляду 
та розв’язання. Нині цей процес потребує під-
вищення відповідальності центральних органів 
виконавчої влади (у межах їхньої компетенції) 
за формування та вжиття заходів державної 
політики, що відображують стан зовнішньої 
(фактор національної безпеки) та регіональної 

Рис. 2. Етапи формування та реалізації державної політики у галузі тваринництва
Джерело: розробка автора
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політики, справедливість соціальної політи-
ки, ефективність фінансової та модернізацію 
виробничої діяльності, незалежність енергетич-
ної безпеки, прискорення економічного розвит-
ку сфер і галузей аграрного виробництва, осо-
бливо галузі тваринництва.

Вважаємо, що під час реалізації державної 
політики у тваринництві важливо враховувати 
стан ринкових відносин, наявність різних форм 
власності, рівень інформаційного забезпе-
чення та розвитку людського потенціалу, тому 
у засобах реалізації державної політики повин-
ні знаходити своє місце ті характеристики, що 
віддзеркалюють основні її ідеї, котрі зачіпають 
інтереси працівників тваринництва щодо задо-
волення їхніх потреб.

Після здійснення процесу реалізації держав-
ної політики держава зобов’язана навчити тва-
ринників ефективно господарювати у складних 
ринкових умовах задля прибуткового виробни-
цтва продукції тваринництва. Окрім цього, дер-
жава повинна проявити турботливе ставлення 
до працівників тваринництва, створивши спе-
ціальний фонд соціальних гарантій на випадок 
подальшого вимушеного скорочення робочих 
місць в основних підгалузях тваринництва.

При цьому доречним буде перегляд науко-
вих досліджень заходів, методів, дій, що спря-
мовуються на забезпечення й підтримку ефек-
тивного розвитку галузі тваринництва. У цьому 
концепті не варто применшувати важливість 
оцінювання практичного аспекту державної 
політики, якому належить місія розроблення 
системи відповідних заходів стосовно держав-
ного регулювання розвитку тваринництва.

Надалі реалізація державної політики 
у тваринництві повинна проводитися за умови 
забезпечення взаємозв’язку між суспільними 
проблемами та державою. Спочатку держава 
визначає наявні проблеми, а потім уже роз-
робляє стратегію й порядок їхнього розв’язан-
ня, на законодавчому рівні посилює політику, 
визначає заходи, вжиття яких сприяє розв’язан-
ню проблем, оцінює результати та встановлює 
напрями подальших дієвих процесів з викорис-
танням інструментів регулювання розвитку тва-
ринництва.

Висновки і пропозиції. Дослідження пока-
зали, що визначення основних засад і напря-
мів управлінського впливу владних структур на 
розвиток тваринництва потребує стратегічного 
спрямування державної політики з обов’яз-
ковим урахуванням перспектив її здійснення 

й детального аналізу ефективної діяльності 
суб’єктів владних повноважень щодо реаліза-
ції покладених на них завдань у цій стратегічно 
важливій галузі аграрного виробництва. Влас-
не, цим питанням слід надавати особливого 
значення під час формування державної полі-
тики й розроблення її загальнодержавних про-
грамних документів, де повинні висвітлюватися 
пріоритетні завдання розвитку тваринництва 
та характеризуватися результати оцінювання 
ефективності реалізації державної політики 
в цій сфері діяльності.

Отже, наступними роками державна політи-
ка повинна мати специфічне спрямування на 
характер виробничої діяльності у тваринництві 
залежно від сучасних умов господарювання, 
кількості генетичного потенціалу, числа працю-
ючих, їхнього розподілу за сферами зайнятості, 
збільшення обсягів виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності тваринницької продук-
ції та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Вважаємо, що в подальшому потребує роз-
роблення цілеспрямована модель державної 
політики, котра мала би змістовні, структур-
ні та функціональні особливості (оптимальну 
структуру управлінського апарату та професі-
ональних учасників для ухвалення державних 
рішень, методологічну базу для проведення 
інституційно-економічних та моніторингових 
досліджень), а також включала концептуальний 
механізм її здійснення у галузі тваринництва. 
У контексті зазначеного державна політика 
повинна розглядатися значно швидшими тем-
пами порівняно з безперервним процесом роз-
витку суспільства.
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Lavruk O. V. Formation and implementation of the state policy in animal husbandry
The theoretical and methodological basis for the formation of public policy, its content, tools, func-

tions and management mechanisms of its implementation in animal husbandry are substantiated. 
Given the critical state of livestock development, such an urgent problem should be considered not 
only by the state, but also by all authorities in order to develop the concept of creating a compre-
hensive, long-term and reasonable public policy. It is argued that the current state policy should be 
primarily aimed at the long-term and break-even functioning of the livestock industry in all regions in 
order to guarantee food security of the country. Define the basic objectives, priorities and solutions, 
and institutional factors that influence the formation and implementation of public policies. It is noted 
that in the environment of state policy a whole range of tasks is taken, their state-political decisions 
are made, the necessary tools are developed, the elements of the mechanism for their implemen-
tation in animal husbandry are formed. It is believed that in the process of formation of state policy 
to ensure appropriate structuring of the existing problems in the implementation of the measures 
of the government to select effective options and alternatives to implement the policy in the field of 
animal husbandry. It is indicated that the current state policy should contribute to the formation of 
relations with producers and consumers of livestock products on the principles of partnership, mutual 
understanding and compliance with business relations in accordance with the economic interests 
of this sphere of activity. It is noted that the process of development and implementation of public 
policy should be consistent and interrelated stages. It is proposed to determine the main features of 
the state policy, which are to create appropriate conditions for the break-even functioning of animal 
husbandry. In the future, state policy measures should be directed to the nature of production activ-
ities in animal husbandry and the presence of the genetic potential of animals in order to increase 
the production of quality livestock products. Proposals are made to improve the process of formation 
and implementation of state policy in order to ensure the effective development of animal husbandry.

Key words: state bodies, state policy, animal husbandry, formation, realization, state-political 
decisions.
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РЕПРИВАТИЗАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ В ПОЛЬЩІ: 
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
У статті наголошено на тому, що питання ефективного управління нерухомістю є 

актуальним для кожної влади усіх рівнів задля просторого планування та розвитку.
Представлено результати дослідження особливостей реприватизаційного процесу у 

Польщі. З’ясовано причини виникнення «дикої реприватизації» в сучасній європейській сто-
лиці. Виявлено, що проблема приватизації об’єктів нерухомості має глибоке історичне 
коріння.

Встановлено, що з 90-х років ХХ ст. розпочалися процеси реприватизації в Польщі. 
Обґрунтовано причинно-наслідковий зв’язок між управлінським процесом у сфері привати-
зації/реприватизації нерухомості та ситуацією, що склалась. Виявлено, що об’єктами, які 
підлягають реприватизації, є різні споруди, здебільшого споруди громадського значення. 
Описано те, як міська громада позбувалася свого майна, втрачала потенційні інвестиції. 
Між самоврядними органами влади та мешканцями столиці, між органами міського само-
врядування та органами державної влади, зокрема судової, підвищувався рівень соціальної 
напруги. Місцева влада, окрім цього, втрачала довіру мешканців.

Проаналізовано підходи учасників цього процесу до вирішення конфліктної проблеми. З 
одного боку, учасниками є екс-президент столиці та окремі посадові особи міської ради Вар-
шави, а з іншого – власники об’єктів нерухомості, як теперішні, так і колишні. Арбітром у 
цих питаннях є суди, однак наведено факти, коли вони недостатньо об’єктивно вирішували 
спори щодо конфліктної нерухомості.

Розглянуто чинне законодавство Польщі у сфері реприватизації, що передбачало унор-
мування реприватизаційних процесів у правовій площині, незважаючи на задавненість цієї 
проблеми. Показано пропонований проєкт рішення уряду як «великий» закон реприватиза-
ції. Описано, що в інституційній площині створено Верифікаційну комісію, яка працює вже 
декілька років поспіль та здійснює обстеження щодо відповідності законодавству адміні-
стративних рішень, пов’язаних із реприватизацією нерухомості у Варшаві. Представлено 
окремі результати роботи цієї комісії.

Охарактеризовано важливу роль ЗМІ в цьому процесі, які впродовж тривалого часу викри-
вали корупційні схеми, пов’язані з конфліктною нерухомістю, доводили інформацію до меш-
канців Варшави щодо роботи Верифікаційної комісії, перебігу судових справ, діяльності гро-
мадських організацій у цій сфері.

Зазначено, що проблематичним стан нерухомості є в різних містах Польщі. Визначе-
но прогалини управлінського процесу, що сприяли проявам суспільної небезпеки корупції у 
визначеній сфері дослідження. Прийняті управлінські рішення для виправлення ситуації є 
вагомим досвідом для України.

Ключові слова: столиця Варшава, інструменти управління, конфлікт, процеси репри-
ватизації/приватизації, корупція, об’єкти нерухомості, адміністрування, причинно-наслідко-
вий зв’язок, Верифікаційна комісія.
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Постановка проблеми. Питання ефектив-
ного управління нерухомістю є актуальним для 
кожної влади як центрального рівня, так і міс-
цевого задля сталого розвитку територіальних 
громад, формування потенціалу їх території 
та інфраструктури. Приватизація та реприва-
тизація – це процеси, які мали б відбуватись із 
дотриманням принципу справедливості у пра-
вовому полі. Яким має бути вимір справедли-
вості? Екстраполюючи на сучасність сутність 
універсального та повсюдного управлінсько-
го принципу справедливості відомого класи-
ка менеджменту А. Файоля, розуміємо, що це 
передбачає повагу та об’єктивність адміністра-
ції (в особі представників органів публічної вла-
ди) до громадян, результат поєднання добро-
зичливості та правосуддя.

Слідуючи закону конфліктології, сутність 
якого полягає у залежності виникнення конфлік-
ту від зростання кількості конфліктних ситуацій 
(за умови більше двох) або їх нашарування, 
розуміємо виникнення такого явища, як «дика 
реприватизація», «реприватизаційна афера 
у Варшаві». У цьому разі предметом кожної кон-
фліктної ситуації стали об’єкти нерухомості, які 
з певних причин були свого часу втрачені одни-
ми власниками та набуті іншими.

Наскільки вдалими чи ні є процеси привати-
зації та реприватизації для громадян і держави, 
можемо визначити принаймні з огляду на те, які 
оборудки, різні схеми з нерухомістю викрива-
ють правоохоронні органи, висвітлюють медій-
ники у своїх телевізійних передачах, публіка-
ціях і журналістських розслідуваннях. Усунення 
негативних наслідків цих процесів є завданням 
органів публічної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання управління приватизацією роз-
глянули у своїх публікаціях вітчизняні автори, 
такі як Ю. Дехтяпренко, Б. Ільченко, Л. Музи-
ка, Я. Усенко, та іноземні науковці, зокрема 
Р. Гровер, Н. Модін, В. Підопригора, Г. Семе-
ко. Проблематика польської реприватизації 
в українській науковій літературі не актуалізо-
вана. Інноваційним за методикою та викладом 
із використанням міждисциплінарного підходу 
є детально проведене дослідження джерел 
реприватизаційного процесу, пов’язаних із ним 
доктрин та понять, правового забезпечення, 
політико-правових та історичних передумов, 
результати якого викладені польським автором 
Т. Лютерком у публікації «Реприватизація. Дже-
рела проблеми» (2016 рік) [1].

З огляду на практичну відсутність науко-
вих пошуків вирішення проблеми подальшого 
опрацювання потребує управлінський аспект 
приватизаційних/реприватизаційних процедур 
і процесів, а також слід провести аналіз причин 
виникнення таких ситуацій та пошук світових 
практик для їх вирішення й можливої адаптації 
позитивного досвіду в Україні.

Метою статті є представлення результа-
тів дослідження особливостей управлінського 
аспекту реприватизації нерухомості у Польщі.

Для цього встановлено причинно-наслід-
ковий зв’язок між управлінським процесом 
у сфері приватизації/реприватизації нерухомо-
сті та ситуацією, що склалась, а також проана-
лізовано підходи учасників цього процесу в кон-
тексті вирішення проблеми.

Виклад основного матеріалу. Донедавна 
практично всі польські ЗМІ активно дискутували 
щодо реприватизації у Варшаві. Чинне законо-
давство стосовно управління економікою три-
валий час (ще від Декрету Bieruta 1946 року) 
не давало змогу врегулювати правовий статус 
Варшавської нерухомості та не задовольняло 
законні вимоги колишніх власників та їх спад-
коємців. Досі Польща не має цілісного закону 
щодо повернення нерухомості, експропрійова-
ної свого часу комуністичним режимом.

З 90-х років місто в процесі реприватизації 
повертало попереднім власникам чи їх спадко-
ємцям будинки разом із мешканцями, які дедалі 
більше протестували та виявляли своє незадо-
волення. За роки відсутності реприватизацій-
ного закону Варшава віддала 3,6 тис. об’єктів 
нерухомості. Міські чиновники розглянули біля 
3,5 тис. справ щодо повернення нерухомості, 
близько 700 родин були виселені з приватних 
будинків [2].

Міська громада поступово втрачала свої 
цінні земельні ділянки та приміщення. До того 
ж якщо об’єкт нерухомості не має чітко визна-
ченого правового статусу, то в нього не можна 
інвестувати, що також веде до втрати коштів, 
які місто могло би потенційно отримувати.

Звичайно, назрілих питань, пов’язаних із неру-
хомістю столиці, які потребують свого вирішен-
ня, за цей час назбиралось чимало. Відбулось 
декілька трансформацій адміністративно-тери-
торіального поділу, міська рада неодноразово 
приймала ухвали щодо меж комунальних об’єк-
тів, зокрема прибудинкових територій, їх змін. 
Проблема полягає також у тому, що нерухомість 
могла бути перепродана декілька разів, а від-
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стеження механізму справедливості її повернен-
ня до істинних власників є нелегким завданням 
сьогодення, оскільки одна частина власників 
померла, а інша – виїхала за межі держави. Спе-
ціалізовані дилери за символічну суму купували 
нерухомість із претензіями, а згодом продавали 
її за значно вищою ціною. Журналісти "Gazety 
Wyborczej" описують, як ратуш за безцінь від-
дала територію обіч Палацу Культури і Науки, 
вартість якої, як пізніше з’ясувалось, зросла до 
160 млн. злотих. Це одна з найбільших реприва-
тизаційних афер у столиці.

Земельні ділянки за мільйони злотих розта-
шовані у центрі Варшави, і мільйон запитань 
мають мешканці до її влади. Зрештою, хто несе 
відповідальність за управління нерухомістю 
у Варшаві, в чиї руки потрапляє майно, що вар-
тує мільйони злотих? Якщо об’єкт нерухомості 
беруть на баланс, то, відповідно, його потріб-
но належно утримувати. Однак місто мусило 
повертати гімназії, парки, житлові будинки разом 
із локаторами (орендарями) або відшкодовува-
ти їх вартість, на що витрачало щоразу більше 
коштів: 306 млн. зл. у 2011 році, 233 млн. зл. 
у 2012 році, 500 млн. зл. у 2013 році [2]. З огляду 
на це з’ясування механізму відшкодування для 
певних осіб з боку міста також є складним завдан-
ням, яке потребує з’ясування та вирішення.

Об’єктами, які підлягають поверненню, є різ-
ні споруди, переважно школи, житлові будинки, 
дитячі садки, парки, площі, підземні паркінги, 
земельні ділянки, тобто здебільшого об’єкти, 
призначені для громадських цілей. Сьогодні 
відомі різні способи управління нерухомістю 
залежно від уподобань чиновників та позиції 
громадськості, її активності.

Водночас щодо окремих об’єктів були вине-
сені рішення судів, зокрема європейського, де 
постановлено змінити власника чи повернути 
власність, які органам місцевого самоврядуван-
ня необхідно було виконати. Тут відповідаль-
ність лягає вже на суди, наскільки справедливо 
було винесене те чи інше рішення. Актуалізу-
ється питання притягнення суддів до відпові-
дальності за неправомірно винесені рішення.

Неоднозначною є роль органів державної 
та самоврядної влади різних рівнів та гілок вла-
ди, а також прокуратури, судів вищих інстанцій, 
нотаріатів у процесі управління нерухомістю. 
Станом на 5 травня 2017 року прокуратура про-
вадила 140 карних справ, пов’язаних із «дикою 
реприватизацією» у столиці [3]. На 18 дільниць 
Варшави з населенням 1,7 млн. мешканців при-

падають 600 нотаріусів, але чомусь одні й ті ж 
самі нотаріуси фігурували у справах, пов’яза-
них із нерухомістю.

У Польщі 17 вересня 2016 року був введений 
у дію закон “Mała ustawa reprywatyzacyjna” [4], 
метою якого було вирішення питань, пов’язаних 
із реалізацією вимог колишніх землевласників 
Варшави. Найважливішою зміною, введеною 
положеннями Закону про варшавські землі, 
стало те, що заявки від колишніх власників 
нерухомості розглядатимуться відповідно до 
нових правил. Інша зміна, запроваджена Зако-
ном про реприватизацію, полягає в тому, щоби 
доповнити розпорядження, яке було розпочато 
ще понад 70 років тому й не було вирішено досі 
з різних причин, зокрема неможливості вста-
новлення сторін або їхніх адрес, перебування 
будівель та земель під ними в розпорядженні 
різних власників, суб’єктів нерухомості.

9 березня 2017 року прийнято Закон «Про 
конкретні правила усунення юридичних наслід-
ків рішень про реприватизацію, що стосують-
ся варшавської нерухомості, виданих з пору-
шенням закону» [5]. Відповідно до нього була 
створена Верифікаційна комісія (далі – Комі-
сія) під керівництвом віце-міністра справедли-
вості П. Які, яка провадить обстеження щодо 
відповідності законодавству адміністративних 
рішень, пов’язаних із реприватизацією нерухо-
мості у Варшаві. Для цього проводяться збиран-
ня матеріалів, опитування свідків та учасників 
найгучніших справ щодо об’єктів приватизації 
та реприватизації нерухомості.

Трансляція слухань свідків, опитуваних чле-
нами Комісії, засвідчує наявність різних склад-
них і важливих питань, пов’язаних з управлін-
ням нерухомістю, процедурами та механізмами, 
порядками проведення аудитів органів місцево-
го самоврядування, які безпосередньо займа-
лися приватизаційними та реприватизаційни-
ми процесами. Такі відкриті слухання Комісії, 
де ставляться детальні, компетентні, часом 
дошкульні питання її членів свідкам, уможли-
вили виявлення випадків, коли відсутні списки 
об’єктів нерухомості, реприватизація відбува-
лась на осіб, які померли більше ста років тому, 
або в яких брали участь найближчі родичі пред-
ставників влади чи вони самі. Серед останніх 
слід назвати президента міста Варшави Х. Грон-
кевич-Уолтц, колишнього заступника президен-
та Варшави Дж Йожвака, який безпосередньо 
керував бюро нерухомості Варшави (BGN) 
впродовж 2014–2016 років і мав здійснювати 
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нагляд за цим процесом, колишнього заступни-
ка голови BGN Дж. Руднічкі, колишню керівни-
цю, а потім головного спеціаліста M. Крук, зна-
ного адвоката Г. Майевські.

Питання членів Комісії стосувалися не тіль-
ки причин та умов проведення приватизації 
та реприватизації тих чи інших об’єктів, але 
адміністрування приватизаційного процесу. 
Водночас Комісія намагається з’ясувати, яким 
є механізм прийняття рішень щодо управління 
нерухомістю, чиї рішення, хто інформував голо-
ву про об’єкти реприватизації, у чиїх інтересах 
здійснювалось управління нерухомістю в аспек-
ті окремих найбільш конфліктних об’єктів, хто 
лобіював певні питання, які зустрічі були в уряді 
міста й поза ним, хто є відповідальним за при-
йняті рішення, чому не перешкоджали неспра-
ведливій приватизації, вжиття яких заходів 
відбулося чиновниками органів місцевого само-
врядними, щоби запобігти негативним наслід-
кам. Зрештою, чому уможливилась банальна 
торгівля нерухомістю, в результаті чого все це 
склало негативну оцінку про «столичну реприва-
тизацію» як «дику реприватизацію», «злочинну 
реприватизацію», «реприватизаційну аферу», 
учасниками якої є чиновники різних ієрархічних 
рівнів органів публічної влади, зокрема вищих 
ешелонів?

Поведінка учасників таких слухань залежно 
від їх позицій різна: від ігнорування (президент 
міста Варшави), блокування роботи та затя-
гування справ, звернення до судів до участі 
та співпраці. Поведінка свідків засвідчила, що 
самоврядні структури столиці не діяли публіч-
но в інтересах громадськості, відмовчувались 
у своїх відповідях та викручувались навіть 
у тому, що їм лише з медіальних засобів стало 
відомо про зловживання у цій сфері.

Президент міста Варшава (донедавна) 
Х. Гронкевич-Уолтц упродовж декількох слухань 
ігнорувала виклики Комісії з реприватизації, 
мотивуючи це політичним замовленням. Вод-
ночас виклик її як свідка, а не як сторони уне-
можливив використання її підлеглих, які все ж 
таки приходили на засідання Комісії. У ст. 18 [5] 
зазначено, що сторона, яка без вагомих причин 
не з’явилась на виклик, може бути оштрафована 
до 3 000 злотих, а в разі повторного невиконан-
ня вимоги – 10 000 злотих. Польська податко-
ва адміністрація 21 вересня 2017 року увійшла 
до приватного рахунку президента Варшави 
та стягнула з нього 12 000 злотих з відсотками 
за неоплачені штрафи, накладені Комісією [6].

Зі свого боку президент Варшави, реалізу-
ючи право захисту, висувала різні аргументи, 
а саме оскаржувала у Воєводському адміні-
стративному суді (WSA) штрафи, яких було вже 
шість на той час; заявляла про неконституцій-
ність Комісії задля її дискредитації; зверталась 
до Вищого адміністративного суду (далі – NSA) 
стосовно вирішення компетенційного спору між 
Комісією та ратушою Варшави з питань, пов’я-
заних із визначенням суб’єкта прийняття рішень 
з реприватизації. Однак 6 жовтня 2017 року 
NSA відхилив заяви тодішнього президента 
Варшави, якими вона блокувала роботу Комісії. 
Небажання президента Варшави постати перед 
Комісією викликало обурення як серед громад-
ськості, так і серед представників влади та її 
однопартійців, які рекомендували їй прийняти 
виклики та з’явитися перед Комісією.

За рік уведення Закону про реприватизацію 
та значно коротший час свого існування Комісія 
зібрала важливі матеріали, сформувала досить 
вагому доказову базу про зловживання у сфері 
управління нерухомістю. Водночас вона вияви-
ла процесуальні колізії, некоординовану діяль-
ність органів публічної влади у цій сфері, що 
спричиняє безвідповідальність публічних служ-
бовців, брак аналізу стану власності й бачення 
її розвитку в перспективі, відсутність аудитів, 
запротокольованих розмов із працівниками 
самоврядної влади стосовно результатів прива-
тизації, де би напрацьовувались якісь рішення, 
рекомендації задля уникнення помилок, тобто 
має місце відсутність якісного адміністрування 
процесів управління нерухомістю.

Значна роль у цьому процесі відведена 
організаціям локаторів, громадським струк-
турам (“Miasto jest nasze”, “Komitet obrony 
lokatorów”, “Stowarzyszenia kart podstawowy” 
тощо), які тривалий час активізували ці проце-
си. Під різними гаслами вони не давали «спу-
стити на гальма» гучні конфліктні ситуації, що 
складались навколо різних об’єктів. Важливу 
функцію у цьому процесі виконують ЗМІ, які 
повністю транслюють через засоби телеба-
чення слухання свідків, оцінки членів Комісії, 
експертів, проводять з цієї тематики дискусії 
із залученням фахівців, представників влади 
та громадськості.

Судячи з великої кількості звернень грома-
дян до Комісії, можемо сказати, що такий про-
блематичний стан із нерухомістю є не тільки 
у Варшаві, але й у Кракові, Вроцлаві, Познані, а 
прогнозовано – в інших містах Польщі.
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З огляду на необхідність вирішення викла-
дених проблем та виправдання очікувань гро-
мадян розроблено урядовий проєкт [7], пред-
ставлений віце-міністром справедливості П. Які 
11 жовтня 2017 року як «великий» закон репри-
ватизації (табл. 1).

Один із польських політиків сказав, що за 
реприватизацію брався не один уряд, не один 
президент піднімав це питання, але поки що 
жоден з них не довів її до кінця. Подібно, що 
сьогодні вже певні результати є: проєкт П. Які 
є 23 спробою прийняття Закону про реприва-
тизацію.

Незважаючи на вибори до органів само-
врядування, які відбулися в країні у 2018 році, 
участь у них окремих членів комісії, Верифі-
каційна комісія продовжувала свою роботу. 
З’ясувалося, що чиновники Варшавської рату-
ші, котрі займались питаннями реприватизації 
в столиці впродовж 2007–2013 років, отримали 
більше 2,7 млн. злотих винагород за «гігантські 
помилки і корупційні відносини» [8]. У 2014 році 
система преміювання була замінена мотивацій-

ними доповненнями як елементами мотивації 
працівників до кращої роботи, а питання про 
те, чи були такі преміювання впродовж 2013–
2017 роки, залишилось відкритим.

Водночас у 2018 році Верифікаційна комісія 
прийняла рішення про перші відшкодування 
орендарям реприватизованої нерухомості [9], 
повернення об’єктів нерухомості в управління 
столичної міської ради, чимало рішень попере-
дньої столичної влади оцінені комісією як такі, 
що прийняті з порушенням чинного законодав-
ства, понад 100 справ передано до прокурату-
ри, допитано чимало свідків, 35 розслідувань 
стосовно реприватизації варшавської нерухо-
мості ведуть органи прокуратури Вроцлава, 
25 осіб затримано, 12 осіб заарештовано, оче-
видно, що це не кінець. Кожний об’єкт репри-
ватизації нерухомості потребує детального 
вивчення, з’ясування обставин, дослідження 
документів та юридичних фактів, оскільки як 
з одного боку, так і з іншого боку є незадоволені 
громадяни. Щоби повністю взяти на себе управ-
ління повернутою комісією нерухомістю, міська 

Таблиця 1
Закон про реприватизацію

Сучасний стан Проєкт

Частина людей отримує 100% вартості + відшкодування Універсальні засади для всіх, тобто до 20% у грошовій 
формі

Частина людей не отримує нічого Універсальні засади для всіх, тобто до 25% в облігаціях

Панує правовий хаос, який сприяв патології

Універсальні засади для всіх, тобто до 20%, що підля-
гають кредитуванню на придбання майна Державного 
казначейства або перетворення безстрокового користу-
вання у власність

Можливі повернення в натурі Заборонено повернення в натурі
Претензії безтермінові Заяви можна складати 1 рік
Нерухомість, відшкодування віддають відразу після 
вироку, рішення Тільки в межах фінансових можливостей держави

Не стосується контрибуції Контрибуція як засада
Можливі куратори Заборона кураторів
Сьогодні уповноважене дуже широке коло спадкоємців Як засада уповноважені тільки по 1 лінії та подружжя
Можливі повернення на померлу особу Унеможливлення повернень на померлих
Можливі повернення на реактивовані (реанімовані) 
спілки

Унеможливлення повернень на реактивовані (реанімо-
вані) спілки

Можливі повернення житлових будинків із орендарями 
(мешканцями)

Унеможливлення повернень житлових будинків із орен-
дарями

Відсутність широко оновлених регуляцій Запровадження можливості поновлення тоді, коли було 
порушено право

Початкові власники, які не відповідають критеріям 
Декрету Bieruta, не можуть отримати рекомпенсацію

Проєкт забезпечує право на рекомендацію початковим 
власникам навіть тоді, коли вони не відповідають фор-
мальним умовам

Нез’ясований статус багатьох нерухомостей Занедбані (покинуті) нерухомості після 1 року перехо-
дять до Державного казначейства

Чинні положення Декрету Bieruta Закінчення терміну дії Декрету Bieruta

Розпочаті претензійні справи тривають Невирішені справи є погашеними й можуть бути розгля-
нуті виключно в контексті нових приписів
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рада має звернутись із позовами до суду, що 
також затягне цей процес у часі.

Висновки і пропозиції. Розглядаючи «дику 
реприватизацію» як конфлікт сторін, її учасників 
можемо класифікувати по-різному, тобто залеж-
но від їх участі, отже, позиціонувати їх не лише 
як опонентів та противників, але й як ворогів, 
агресорів, прихильників, співчуваючих, засу-
джуючих, посередників, арбітрів. Для ефектив-
ного вирішення конфлікту необхідно зрозуміти 
інтерес кожного з цих учасників якомога шир-
ше. Наміри, цінності, запити, настрої, бажання, 
можливості – все це є тим, що є важливим для 
кожного з учасника, тобто слід визначити, чим 
особа керувалась під час прийняття рішень, 
з’ясувати мотивацію її поведінки, адже це допо-
може визначити зайняту ту чи іншу позицію 
та дії/бездіяльність сторін у конфлікті. Учасники 
конфлікту – це не лише звичайні громадяни, але 
й представники публічної влади, зокрема вираз-
ники органів місцевого самоврядування та орга-
нів державної влади, судді, нотаріуси, адвокати.

З’ясувалось, що причинами виникнення 
«дикої реприватизації» є не лише задавненість 
проблеми, але й недосконалість чинного зако-
нодавства щодо визначення процедур і проце-
сів приватизації/реприватизації нерухомості, 
некомпетентність публічних службовців, наяв-
ність політичної корупції, тобто зловживання 
владою посадовців у прийнятті рішень задля 
особистого збагачення.

Проведений аналіз необхідний для можливо-
сті наукового забезпечення змін щодо управлін-
ського аспекту процесів приватизації/реприва-
тизації нерухомості. Зрозуміло, що в очікуванні 
перемін у владі все може повернутися назад, 
але у цій ситуації як у Польщі, так і в Україні має 
бути вироблений ефективний інструмент захи-
сту майна та інтересів громадськості й держави 
з дотриманням виміру справедливості.
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Lazor O. D., Lazor O. Ya. Reprivatization of real estate in Poland: management aspect
The article emphasizes that the issue of effective real estate management aimed in spatial plan-

ning and development is relevant for every government and all levels.
Results of the investigation of the privatization process features in Poland are presented. The 

causes of “wild re-privatization” in the modern European capital have been revealed. The problem of 
a real estate privatization has been found to have deep historical roots.

It is discovered that the process of re-privatization in Poland began since the 90s of the XX centu-
ry. The causal relationship between the management process in the field of real estate privatization 
/ re-privatization and the current situation are substantiated. It is revealed that, different instillations 
mostly of public purpose are objects of re-privatization. It is described as a city community lost 
potential investments losing its property. Level of social tension between self-governing authorities 
and residents of the capital, between self-governing bodies and public authorities, in particular the 
judiciary was increasing. The local authorities also lost the confidence of the residents.
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Approaches of this process participant to solving the conflict are analyzed. On the one hand, it is 
the former president of the capital and some officials of the Warsaw City Council. On the other hand, 
real estate owners both current and former. The courts are the arbiter of these issues, however, they 
several facts are provided when they have not objectively resolved disputes over conflict real estate.

Poland’s current legislation on re-privatization has been considered, with the aim of normalizing 
re-privatization processes in the legal field, despite the ancient character of this problem. The pro-
posed draft decision of the government is shown as a "big" law of re-privatization. It is described 
that a Verification Commission has been set up in the institutional field, which has been operating 
for several years and has been reviewing the compliance of the administrative decisions related 
to the re-privatization of real estate in Warsaw with the legislation. Some results of the work of this 
commission are presented.

The important role of the media in this process, which for a long time exposed corruption schemes 
related to conflict real estate, brought information to the residents of Warsaw about the work of the 
Verification Commission, the progress of court cases, activities of public organizations in this field.

It is noted that the problematic situation with real estate is one can find in different cities of Poland. 
The gaps of the administrative process that contributed to the manifestation of public danger of 
corruption in a certain field of research were identified. Management decisions made to remedy the 
situation are a significant experience for Ukraine.

Key words: capital Warsaw, management tools, conflict, processes of re-privatization/privatiza-
tion, corruption, real estate objects, administration, verification commission, causal relationship.
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Національної академії державного управління
при Президентові України

КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
ЗА СТУПЕНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
ЩОДО РОЗВИТКУ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У статті обґрунтовано вибір і групування факторів та умов соціально-економічного роз-

витку регіону, які в подальшому стають ключовими характеристиками конкурентоспро-
можності регіону. Ці фактори, які слід враховувати під час виконання економічних реформ, 
повинні обґрунтовуватися еволюцією поділу праці та відтворення в регіоні або групі регіо-
нів. З огляду на поетапний характер реформ і вимоги конкурентного середовища регіону, 
які формуються під впливом об’єктивних чинників, виявлено взаємозв’язок між ключовими 
характеристиками соціально-економічного розвитку регіону та якістю їх управління в рам-
ках концептуальної моделі регіонального розвитку. При цьому управління здійснюється на 
оперативному, тактичному й стратегічному рівнях державної регіональної політики. Під-
креслено, що кожен рівень забезпечується своєю групою факторів. Сформульовано принци-
пи концептуальної моделі регіонального розвитку на основі кластеризації. Використання 
цього методу передбачає забезпечення конкурентоспроможності регіону за рахунок роз-
витку факторів, що забезпечують оперативний рівень управління; продуктивних факторів, 
що забезпечують тактичний рівень управління; стійких факторів, що забезпечують стра-
тегічний рівень управління. Зазначено, що концептуальна модель кластеризації регіонів 
України за ступенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу 
під час реалізації економічних реформ повинна передбачати використання чинників, які їх 
забезпечують, для підтримки розвитку чинників продуктивної та стійкої групи факторів, 
а не навпаки. Запропоновано критеріальну складову кластеризації регіонів України за сту-
пенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу для виконання 
економічних реформ у рамках державної регіональної політики. Виконання основних напря-
мів реформ має базуватись на відповідних об’єктивних факторах. Для реалізації такої моде-
лі запропоновано теоретичний підхід до ефективного механізму державного моніторингу 
для виконання економічних реформ.

Ключові слова: кластерний підхід, методики кластерного аналізу, інноваційна актив-
ність, економічний розвиток, інвестиційна привабливість, соціальний потенціал регіону.

Постановка проблеми. Стаття присвячена 
актуальним питанням, пов’язаним з концепту-
альними основами кластерного підходу за сту-
пенем інвестиційної привабливості щодо роз-
витку їх соціального потенціалу як інструменту 
регіонального розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні проблемам кластеризації економіки, 
зокрема на регіональному рівні, приділяється 
особлива увага як науковців, так й управлінців 
та бізнес-діячів.

Аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових 
публікацій за цією проблематикою таких уче-
них, як Ж.В. Мінгальова [2], М. Портер [3], С. Боя 
[4], Р. Сміт [5], Ю.Г. Королюк [6], Г.В. Карпінська 
[7], Дж.-О Ким, Ч.У. Мюллер [8], В.А. Бритвихін 

[9], вказує на те, що запровадження кластерної 
моделі економічного розвитку є дієвим інстру-
ментом регіонального розвитку.

Теоретичною та методологічною основою 
дослідження слугують фундаментальні поло-
ження економічної теорії та загальнонаукові 
прийоми досліджень і спеціальні методи, що 
ґрунтуються на сучасних наукових засадах. 
У роботі використано абстрактно-логічний 
метод, методи узагальнення та порівняння, 
метод системного аналізу. У процесі прове-
дення кластеризацї регіонів ЄС застосовано 
статистичні методи аналізу та пакет приклад-
ного статистичного аналізу SPSS. На підста-
ві наведеного у дослідженні проведено вибір 
та обґрунтування алгоритму дій щодо оціню-
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вання інвестиційної привабливості регіонів. 
З огляду на висунені сучасністю вимоги щодо 
формування й динамічного розвитку регіональ-
них інвестиційних кластерів у статті розробле-
но концепцію, прийнято програму дій, в осно-
ву яких покладено запропоновану авторами 
модель формування основних ознак інвестицій-
них кластерів та етапи її реалізації.

Метою статті є підвищення ефективності 
управління інвестиційної політики регіонів на 
основі кластерного підходу для підсилення їх 
соціального розвитку.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
сформована дієва модель ринкової економіки, 
для інвестицій вже створені досить сприятливі 
умови, увага зосереджена саме на спрямуванні 
інвестиційної діяльності в ті сфери, які необхідні 
з огляду на перспективність. Бізнес як основний 
інвестор повинен розпізнавати нові імперативи 
розвитку, а не фокусуватися виключно на швид-
кому отриманні прибутку.

Державна політика, яка прямо чи опосе-
редковано має просторовий вплив на розви-
ток, також є фактором впливу на інвестиційний 
розвиток України, тому повне та ефективне 
використання регіональних ресурсів є можли-
вим тільки в результаті взаємодії приватних 
та публічних дій, взаємодії економічних і полі-
тичних рішень та інституцій.

Такий підхід потребує реалізації регіональ-
ної політики, що орієнтована на конкретну 
територію та містить як складову підвищення 
ефективності, так і сильний соціальний аспект. 
Одиницею моделі інтервенції цього політичного 
процесу є місце чи регіон, який потребує зни-
ження неефективності та/або соціальної ізо-
ляції територій, спричинені браком необхідних 
економічних інституцій, які мають бути створе-
ні, щоби прибрати залежність від умов невизна-
ченості, в яких приватні та публічні організації 
роблять свій вибір.

Щодо нерівності, то зниження диспропор-
цій може відбуватися одночасно зі зростанням 
нерівності доходів. Якщо нерівність усеред-
ині відсталого регіону зростає, це може від-
буватися зі збільшенням росту. У будь-якому 
разі зменшення нерівності в доходах нічого 
не говорить про те, що відбувається з інши-
ми аспектами умов життя, тобто економічне 
зростання саме по собі не гарантує підвищен-
ня якості життя населення й подолання бідно-
сті. Подібна точка зору повністю стосується 
оцінок результатів регіонального та місцевого 

економічного розвитку. Вимір рівності щодо 
соціальних цілей розвитку нерідко дискутуєть-
ся і, як правило, розуміється як змога всіх гро-
мадян мати рівні можливості та людські права, 
проте визначається не в рамках рівня доходів, 
а в задоволенні умов, необхідних кожному 
для гідного життя.

Підсумовуючи наведене вище, відзначаємо, 
що, згідно з проведеним кластерним аналізом, 
регіональна структурна політика України насам-
перед повинна бути спрямована на зменшення 
регіональних диспропорцій та підвищення кон-
курентоспроможності всіх регіонів.

При цьому кластерний аналіз дає змогу роз-
робляти загальну стратегію нової інвестиційної 
політики для кожного кластеру, оскільки регіо-
ни, які входять у кластери, близькі за своїм еко-
номічним розвитком, ресурсним потенціалом, 
інвестиційними можливостями та потребами.

Кластерний аналіз – це сукупність методів, 
які дають змогу класифікувати багатовимірні 
спостереження, кожне з яких описується набо-
ром вихідних змінних. Методики кластерно-
го аналізу використовуються тоді, коли кожен 
об’єкт дослідження має набір схожих, але несу-
мірних характеристик, він проводиться за допо-
могою формалізації всіх цих характеристик.

Методики кластерного аналізу, на відміну від 
завдань класифікації, дають змогу групувати 
об’єкти:

 – із застосуванням статистичних та матема-
тичних інструментів класифікації;

 – з одночасним урахуванням різних типів 
показників, що описують об’єкт.

Враховуючи висунені сучасністю вимоги 
щодо формування й динамічного розвитку регі-
ональних інвестиційних кластерів, розробимо 
концепцію та приймемо програму дій, в осно-
ву яких може бути покладена запропонована 
модель формування основних ознак інвестицій-
них кластерів та етапи її реалізації.

Для об’єднання регіонів в досить великі гру-
пи за їх подібністю необхідно провести клас-
терний аналіз, призначенням якого є розбиття 
множини об’єктів на задане або невідоме число 
класів на підставі деякого математичного кри-
терія якості класифікації. Критерій якості клас-
теризації тією чи іншою мірою відображає такі 
неформальні вимоги:

 – всередині груп об’єкти повинні бути тісно 
пов’язані між собою;

 – об’єкти різних груп повинні бути далекі 
один від одного;
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 – за інших рівних умов розподілу об’єктів по 
групах повинні бути рівномірними.

Значна перевага кластерного аналізу поля-
гає в тому, що він дає змогу виробляти угру-
повання об’єктів не за одним параметром, а 
за цілим набором ознак. Крім того, кластер-
ний аналіз, на відміну від більшості математи-
ко-статистичних методів, не накладає ніяких 
обмежень на вид розглянутих об’єктів і дає змо-
гу розглядати безліч вихідних даних практично 
довільної природи. Також кластерний аналіз 
дає змогу розглядати досить точно великий 
обсяг інформації та різко скорочувати, стискати 
великі масиви соціально-економічної інформа-
ції, робити їх компактними й наочними.

Вибір та обґрунтування алгоритму дій щодо 
оцінювання інвестиційної привабливості регіо-
ну залежно від ступеня впливу різних чинників 
визначає конкурентний статус регіону, кінцевою 
метою якого є забезпечення його економічного 
зростання.

Формальна постановка завдання кластерно-
го аналізу ґрунтується на безлічі об’єктів даних 
І, кожен з яких представлений набором атрибу-
тів. Необхідно побудувати обмежену кількість 
кластерів С з даними І = {i1, i2,. . . ij. . . in}, де ij – 
досліджуваний об’єкт.

Базовий алгоритм кластерного аналізу під 
час свого використання для оформлення інвес-
тиційних кластерів включає реалізацію методу 
K-середніх, який зводиться до таких операцій:

 – відбір ознак, що підлягають класифікації;
 – обчислення міри подібності між вибрани-

ми об’єктами;
 – створення груп однорідних ознак;
 – перевірка достовірності та інтерпретація 

отриманих результатів.
На першому етапі оцінювання інвестицій-

ної привабливості необхідно вибрати систему 
показників, які комплексно характеризують таку 
складову регіональної політики, як залучення 
інвестицій у регіон.

Основним вектором регіональної політики, 
орієнтованої на побудову нової інноваційної 
економіки, є програма кластерних ініціатив, 
що є системою спільних зусиль органів влади 
та самоврядування, які забезпечують основу 
партнерських взаємодій всіх учасників еконо-
мічного життя на території регіону.

Під час формування правил та критеріїв оці-
нювання інвестиційної привабливості регіону 
слід враховувати такі класифікаційні ознаки, як 
інноваційна активність, людський капітал, при-

ватний капітал, суспільний капітал, регіональна 
доступність, регіональна концентрація бізнесу, 
ВРП на душу населення.

Виділені індикатори, хоча є якісно-особи-
стісними за економічним змістом та кількісно 
різноспрямованими, дають змогу враховувати 
динаміку чисельності населення й фільтрувати 
регіони за типом розташування.

На другому етапі встановлення класифікацій-
них ознак розбиття простору ознак проводиться 
на основі теоретичних передумов, які є робочи-
ми гіпотезами. Такий відбір передбачає отри-
мання репрезентативної вибірки, що дає змогу 
переносити результати, отримані на обмеженій 
кількості об’єктів, на всю генеральну сукупність, 
що характеризують інвестиційну привабливість 
регіону загалом. При цьому відбувається пере-
хід від спостережуваних об’єктів, їх властивос-
тей та відносин до неспостережуваних, що дає 
змогу розкрити резерви й визначити напрями 
впливів регіональних органів влади на розвиток 
інвестиційних можливостей регіону. Така кла-
сифікація ознак є необхідним етапом побудо-
ви моделі управління розвитком інвестиційної 
політики на регіональному рівні.

Пропонуємо під час оцінювання інвести-
ційної привабливості регіону використовувати 
кластерний аналіз з попереднім факторним ана-
лізом. Основна перевага цього методу полягає 
в тому, що під час здійснення розрахунків вико-
ристовується математичний апарат, що пев-
ною мірою усуває суб’єктивність оцінювання.

Загалом кластерний аналіз методом k-се-
редніх є процедурою відомості деякої кілько-
сті спостережень (кількості регіонів) до декіль-
кох груп спостережень (кластерів) зі схожими 
характеристиками. При цьому k – це середнє 
значення змінної x.

На відміну від інших статистичних процедур, 
метод кластерного аналізу використовується 
здебільшого тоді, коли ще немає жодних апрі-
орних гіпотез щодо досліджуваних об’єктів, а 
дослідження все ще перебуває в описовій стадії.

Згідно з умовами кількість кластерів необхід-
но задати заздалегідь. Критерієм оптимального 
підбору числа кластерів є можливість раціо-
нального трактування кожного кластеру.

Кластерний аналіз інвестиційної привабли-
вості проводитиметься за таким алгоритмом.

Спочатку визначаємо фактори m, які були 
подані вище. Для кожного регіону i1, i2 ... in зна-
чення всіх змінних потрібно внести в таблицю, 
змінні всередині фактору позначимо як x1, x2 ... 
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xn, а також кожному фактору присвоїмо ім’я m1, 
m2 ... mn.

Потім по кожному фактору m за відомою 
формулою вираховуємо k-середнє:

k (mn) = ∑(x1+x2+x3+x4 …+xi)/ni,          (1)
де x – значення змінної; i – позначення регі-

ону, до якого належить змінна; ni – кількість  
регіонів.

Далі по кожному фактору m для кожного регі-
ону i обчислюється Qmi, тобто показник інфра-
структурного потенціалу в цій групі показників mi:

Qmi = xi/k (m),                      (2)
де m – фактор; i – регіон; x – значення змін-

ної; k – k-середнє.
Відзначимо, що всередині кожної групи 

через досить велику кількість змінних потрібно 
використовувати факторний аналіз щодо змін-
них, що відображають подібні явища. Це дає 
змогу виключити надмірний вплив однієї групи 
змінних на весь масив статистичної інформації.

Факторний аналіз виконується за формулою:
mi (факт.) = Σ(Qm1+Qm2+Qmn)/n,        (3)

де n – кількість поєднуваних чинників; Qmi – 
показник інвестиційного потенціалу в цій групі 
показників mi.

Потім для кожного регіону ми вирахували 
підсумковий показник інвестиційного потен-
ціалу P за всіма чинниками m (з урахуванням 
обчислених факторів, які замінили частину пер-
винних змінних) за формулою:

Pi = Σ(Qim1+Qim2+...Qimn),              (4)
де m – фактор; i – регіон.
На останньому етапі проводиться кластер-

ний аналіз всієї сукупності спостережень.
Цей метод дає змогу відмовитися від суб’єк-

тивних міркувань про переваги одного регіону 
перед іншим на основі застосування сучасного 
математичного апарату.

Зрештою, необхідно відзначити, що викори-
стання методу кластерного аналізу є прийнят-
ним під час оцінювання інвестиційного потен-
ціалу та є загальним алгоритмом отримання 
оцінки потенціалу різних соціально-економіч-
них систем.

Висновки і пропозиції. Таким чином, дос-
від та аналіз показали, що становлення нової 
інвестиційної політики України має здійснюва-
тися на основі нового підходу, який є:

 – глобальним, що передбачає узгодження 
внутрішнього та зовнішнього аспектів;

 – інтегрованим, що передбачає кореляцію 
всіх напрямів соціально-економічної політики;

 – всеохоплюючим, що передбачає вирішен-
ня не тільки економічних завдань, але й соці-
альних проблем.
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Marukhlenko O. V. Criterial apparatus for clustering the regions of Ukraine by the degree 
of investment attractiveness for the development of their social potential

The article substantiates the selection and grouping of factors and conditions of socio-economic 
development of the region, which later become key characteristics of the region’s competitiveness. These 
factors, which should be taken into account when implementing economic reforms, must be justified by 
the evolution of division of labor and reproduction in a region or group of regions. Considering the gradual 
nature of the reforms and the requirements of the competitive environment of the region, which are 
formed under the influence of objective factors, the author has identified the relationship between the key 
characteristics of the socio-economic development of the region and the quality of their management 
within the conceptual model of regional development. The management is carried out at the operational, 
tactical and strategic level of the state regional policy. The article emphasizes that each level is provided 
by its own group of factors. The principles of the conceptual model of regional development based on 
clustering are formulated. The use of this method implies ensuring the competitiveness of the region by 
developing factors that provide (operational management level), productive factors (tactical management 
level), and sustainable factors (strategic management level). The author notes that the conceptual model 
of clustering of regions of Ukraine by the degree of investment attractiveness for the development of their 
social potential in the implementation of economic reforms should include the use of factors that provide 
them to support the development of factors of productive and sustainable group of factors, but not vice 
versa. The article proposes a criterion component of the clustering of Ukrainian regions by the degree 
of investment attractiveness for the development of their social potential for implementation of economic 
reforms within the framework of state regional policy. The mainstreaming of reforms must be based 
on relevant objective factors. To implement such a model, a theoretical approach to an effective state 
monitoring mechanism for implementing economic reforms is proposed.

Key words: cluster approach, methods of cluster analysis, innovative activity, economic develop-
ment, investment attractiveness, social potential of the region.
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КЛЮЧОВІ ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЦИФРОВИМ РОЗВИТКОМ
У статті досліджено особливості державного управління цифровим розвитком та про-

цеси цифрової трансформації українського суспільства. Проаналізовано сучасну ситуацію 
оцифрування України, нові цифрові тенденції та ефективність державних установ. Опиту-
вання засноване на наукових методах управління та аналізі публічної політики.

Результати опитування показують роль уряду в цифровому розвитку. Визначено, що 
необхідні реалізація активної державної політики та ефективна робота державних установ 
і Міністерства цифрової трансформації України. Слідування світовим цифровим тенден-
ціям процесів цифрового розвитку українського суспільства дасть змогу здійснити техно-
логічний прорив та забезпечити рівне позиціонування України у світових економічних про-
цесах.

Основними імперативами державного управління цифровим розвитком є наскрізне 
оцифрування, сприяння міжнародному цифровому співробітництву, стимулювання розвит-
ку інформаційного суспільства, впровадження цифрових інновацій та розвиток цифрових 
навичок. Виявлено необхідність забезпечення національної цифрової безпеки й гарантуван-
ня захисту цифрових прав та свобод громадян.

Стратегія нового цифрового суспільства й сталого соціально-економічного зростан-
ня повинна керуватися перспективними, тривалими тенденціями розвитку цивілізації, при 
цьому слід звернути увагу на гідне місце людини в цьому процесі.

Ключові слова: державне управління, імперативи, цифровий розвиток, цифрова тран-
сформація, цифрові інновації, цифрова безпека, цифровізація, Україна.

Постановка проблеми. Цифрова трансфор-
мація є об’єктивною невідворотною реальністю 
глобального поступу людства та водночас, здій-
снюючи революційний вплив на життєдіяльність 
суспільства, містить загрози та небезпеки, що 
піддаються коригуючому державному впливу.

В умовах формування цифрового суспіль-
ства (“digital society”) до базових функцій держа-
ви належить просування цифрових технологій 
в усі сфери суспільного життя та забезпечення 
належних умов і можливостей для цифровізації 
національного господарства. Це потребує акти-
візації механізмів державного управління циф-
ровим розвитком та забезпечення інноватизації 
цих процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження процесів цифровізації знайшли 
відображення в працях таких зарубіжних уче-
них, як Д. Тапскотт [1], К. Шваб [2], М. Каку [3], 
А. Уільямс, Х. Хей [4], С. Бреннен, Д. Крейс [5].

Більшість українських наукових досліджень 
зорієнтована на вирішення проблем цифрові-
зації державного управління в контексті запро-
вадження електронного врядування. Суттєвий 

внесок у розроблення теоретико-методологіч-
них засад електронного врядування здійснили 
такі вітчизняні вчені, як В. Куйбіда, О. Карпенко, 
В. Наместнік [6, с. 5–10], Р. Войтович [7, с. 19]. 
Однак проблема продукування основних засад 
державної політики цифрового розвитку 
в умовах формування цифрового суспільства 
є досить розмаїтою, а особливої уваги заслу-
говує питання пошуку настановних (імператив-
них) засад цифровізації, універсальних для всіх 
секторів національного господарства.

Мета статті – розроблення ключових імпе-
ративів державного управління цифровим роз-
витком, прийнятних та ефективних до застосу-
вання в усіх сферах життєдіяльності.

Виклад основного матеріалу. Державне 
управління цифровим розвитком забезпечуєть-
ся у взаємодії її основних елементів на основі 
визначених цілей, пріоритетів та імперативів 
з дотриманням базових принципів та забезпе-
ченням цифрової безпеки, цифрових прав і сво-
бод громадян (рис. 1).

В Україні система державного управління 
цифровим розвитком перебуває у стані інтен-
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сивного формування. Зокрема, прийнято Кон-
цепцію розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України на 2018–2020 роки, розроблено 
низку законодавчих ініціатив, утворено держав-
ну інституцію, а саме Міністерство цифрової 
трансформації України.

Відповідно до Концепції розвитку цифро-
вої економіки та суспільства України на 2018–
2020 роки основними цілями цифрового роз-
витку України є [8]:

 – прискорення економічного зростання та 
залучення інвестицій;

 – трансформація секторів економіки в кон-
курентоспроможні та ефективні;

 – технологічна та цифрова модернізація 
промисловості та створення високотехнологіч-
них виробництв;

 – доступність для громадян переваг та 
можливостей цифрового світу;

 – реалізація людського ресурсу, розвиток 
цифрових індустрій та цифрового підприємни-
цтва.

Новостворене Міністерство цифрової тран-
сформації України є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує [9]:

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері цифровізації, цифрового розвит-
ку, цифрової економіки, цифрових інновацій, 
електронного врядування та електронної демо-
кратії, розвитку інформаційного суспільства;

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері розвитку цифрових навичок та 
цифрових прав громадян;

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері відкритих даних, розвитку наці-
ональних електронних інформаційних ресурсів 

та інтероперабельності, розвитку інфраструкту-
ри широкосмугового доступу до Інтернету та те-
лекомунікаційних мереж, електронної комерції 
та бізнесу;

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері надання електронних та адміні-
стративних послуг;

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері електронних довірчих послуг;

 – формування та реалізацію державної по-
літики у сфері розвитку ІТ-індустрії;

 – виконання функцій центрального засвідчу-
вального органу шляхом забезпечення створен-
ня умов для функціонування суб’єктів правових 
відносин у сфері електронних довірчих послуг.

Управлінському впливу з боку держави під-
лягають процеси цифровізації грошового обігу, 
банківської діяльності та формування безго-
тівкової економіки. Це забезпечить скорочен-
ня витрат на обслуговування грошового обігу; 
зменшення витрат на виготовлення грошей; 
підвищення захисту від пограбування та підро-
блення грошей; скорочення тіньового сектору 
економіки; підвищення прозорості формування 
доходів і витрат корпорацій, бізнесу, сектору 
загальнодержавного управління та домогоспо-
дарств; скорочення операційних витрат банків, 
зростання їх комісійних доходів і ліквідності; 
доступ до додаткових можливостей і сервісів; 
швидкість транзакцій; можливість розрахун-
ків у будь-якій валюті та країні світу; зручність 
використання [10].

На особливу увагу заслуговує проблема 
ефективного функціонування в Україні систе-
ми електронного урядування. Цифрова тран-
сформація органів виконавчої влади в Україні 
полягає у запровадженні принципів та дотри-

Рис. 1. Основні елементи системи державного управління цифровим розвитком
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манні засад реалізації органами виконавчої 
влади принципів державної політики цифрового  
розвитку [11].

Цифровізація державного управління надає 
такі вигоди:

 – для держави відбуваються зниження рів-
ня витрат на загальнодержавні витрати ВВП; 
вбудовування даних у процеси ухвалення рі-
шень, автоматичні алгоритми ухвалення рі-
шень, принциповий реінжиніринг процесів, мо-
ніторинг ситуації в режимі реального часу;

 – для громадян досягаються високий рівень 
задоволеності якістю надання державних і му-
ніципальних послуг; підвищення швидкості та 
якості надання послуг і мінімізація очного кон-
такту з держорганами; висока частка цифрових 
послуг, що надаються в проактивному режимі; 
персоналізація державних послуг;

 – для державної служби спостерігають-
ся розвиток цифрової культури (прийняття 
цифрової реальності, уміння в ній ефективно 
працювати, цифрові навички і персональний 
розвиток); формування єдиної цифрової плат-
форми взаємодії для державних службовців, 
бізнесу й громадян; аналіз і штучний інте-
лект, що стануть помічниками для виконання 
рутинних операцій, фокусування держав-
них службовців на висновках, а не на рутині  
[12, с. 141–142].

Загалом виділяють такі цифрові тренди роз-
витку технологій:

1) дані стають головним джерелом конкурен-
тоспроможності;

2) розвивається сфера Інтернету речей;
3) відбувається цифровізація або цифрові 

трансформації;

Забезпечення населенню рівних недискримінаційних 
можливостей доступу до послуг, інформації та знань, що 
надаються на основі інформаційно-комунікаційних технологій 

Наскрізна цифровізація в усіх сферах життєдіяльності, 
зокрема реальному секторі економіки, розвитку 
підприємництва, транспорту, захисту навколишнього 
середовища, охорони здоров’я, освіти, подолання бідності, 
державного управління тощо 

Забезпечення економічного зростання за рахунок 
цифрових драйверів та використання цифрових 
технологій  

Сприяння розвитку інформаційного суспільства, 
прискорення науково-технічного прогресу, підтримка 
цифрових інновацій  

Міжнародне та регіональне співробітництво задля 
інтеграції України у світовий ринок електронної 
торгівлі, банківської та біржової діяльності тощо  

Підвищення рівня цифрової безпеки й довіри до ІКТ, 
забезпечення кібербезпеки, захист конфіденційності 
персональної інформації, гарантування захисту 
приватного життя та цифрових прав і свобод 

Формування професійних, спеціальних та споживчих цифрових 
навичок і системи підвищення кваліфікації, навчання та 
перенавчання 
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Рис. 2. Ключові імперативи державного управління цифровим розвитком в Україні
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4) поширюються бізнес-моделі, що належать 
до ідеології економіки спільного користування;

5) має місце віртуалізація фізичних інфра-
структурних IT-систем, а також перехід до сер-
вісних моделей [13].

Технологічні винаходи майбутнього у сфері 
цифрової економіки, використання інформацій-
но-комунікаційних технологій, альтернативних 
видів енергії, біотехнологій, автоматизованого 
виробництва, збільшення, урізноманітнення 
та вдосконалення роботів мають здешевити 
продукування суспільно необхідних благ, що 
може зменшити соціальну нерівність у суспіль-
стві. Основною умовою досягнення цієї мети 
є впровадження виваженої антропоцентричної 
державної політики, спрямованої на забезпе-
чення добробуту населення та людського роз-
витку в усіх регіонах світу.

Виходячи з цілей державної політики цифро-
вої трансформації, наявних цифрових трендів 
та перспектив розвитку глобальної економі-
ки, виділяємо ключові імперативи державного 
управління цифровим розвитком (рис. 2).

Задля формування належної стратегії розбу-
дови нового цифрового суспільства та сталого 
соціально-економічного зростання необхідно 
орієнтуватись на перспективні, тривалі тенден-
ції розвитку цивілізації, а особливу увагу слід 
приділяти гідному місцю людини в цьому про-
цесі [14, с. 18].

Висновки і пропозиції. Роль державного 
управління в забезпеченні цифрового розвитку 
має бути суттєво посилена шляхом реалізації 
активної державної політики та реальної ефек-
тивної роботи всіх державних інституцій, осо-
бливо новоствореного Міністерства цифрової 
трансформації України. Слідування глобаль-
ним цифровим трендам у процесах цифрового 
розвитку українського суспільства дасть змогу 
здійснити технологічний прорив і забезпечити 
рівноправне позиціонування України у світогос-
подарських процесах.

Ключовими імперативами (настановами, 
обов’язковими до виконання) державного управ-
ління цифровим розвитком є наскрізна цифро-
візація в усіх сферах життєдіяльності, сприяння 
розвитку інформаційного суспільства та при-
скорення економічного зростання за допомогою 
цифрових технологій, стимулювання міжнарод-
ного цифрового співробітництва, забезпечення 
всіх верств населення інформаційно-комуні-

каційними технологіями, формування цифро-
вих навичок, забезпечення цифрової безпеки 
й захисту цифрових прав і свобод громадян.
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Oleshko A. A. Key imperatives of public administration of digital development
The article investigates the features of public administration of digital development and processes 

of digital transformation of Ukrainian society. The current situation of digitalization of Ukraine, new 
digital trends and efficiency of state institutions are analyzed. The survey is based on scientific man-
agement methods and the public policy analysis.

Results of the survey showed the role of government in digital development. Survey results show 
the role of government in digital development. It is determined that the implementation of an active 
state policy and the effective work of state institutions and the Ministry of Digital Transformation of 
Ukraine are necessary. Following global digital trends in the processes of digital development of 
Ukrainian society will allow making technological breakthrough and ensuring equal positioning of 
Ukraine in world economic processes.

The key imperatives of public administration of digital development include cross-cutting digitiza-
tion, promotion of international digital cooperation, stimulating the development of the information 
society, the introduction of digital innovation and the development of digital skills. The necessity of 
ensuring national digital security and guaranteeing the protection of citizens’ digital rights and free-
doms has been identified.

The strategy of a new digital society and sustainable socio-economic growth should be guided 
by promising, long-lasting trends in the development of civilization, with attention given to the worthy 
place of human in this process.

Key words: public administration, imperatives, digital development, digital transformation, digital 
innovation, digital security, digitization, Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено особливості державного регулювання економіки задля забезпечення 

природоохоронної діяльності. Зокрема, визначено сутність державного регулювання еконо-
міки в інтересах розроблення ефективних механізмів державного регулювання екологічного 
стану. Показано, що державне регулювання економіки – це вплив держави в особі державних 
органів на економічні об’єкти та процеси, що здійснюються, а також на осіб, які беруть у 
них участь, для того, щоби надати процесам організованого характеру; впорядкувати дії 
економічних суб’єктів; забезпечити дотримання законів, державних і громадських інтересів. 
Зазначено, що державна економічна політика – це генеральна лінія дій та сукупність захо-
дів, яких вживає уряд від імені держави у сферах виробництва, розподілу, обміну, споживання, 
накопичення, а також експорту та імпорту економічного продукту в країні. Виокремлено 
агреговані показники масштабів державної присутності в економіці, такі як обсяг держав-
ного споживання (витрати на купівлю товарів і послуг, зарплату держслужбовців) та вага 
витрат держави у ВВП. Окреслено напрями державного регулювання екологічного стану, 
які спрямовані на запобігання забруднення води чи повітря, варварського розроблення родо-
вищ корисних копалин, викидів отруйних відходів, виробництва небезпечних лікарських засо-
бів і продуктів харчування, захоронення радіоактивних матеріалів. Встановлено зв’язок між 
науково-технічним прогресом та екологічною кризою. В одних роботах науково-технічний 
прогрес вважається прямою причиною екологічної кризи, а єдиною альтернативою, здат-
ною зупинити розвиток екологічної катастрофи, називається відмова від подальшого роз-
витку науки й техніки, повна ліквідація значної частини сучасних протиріч у рамках науко-
во-технічного прогресу, а також у формуванні екологічних досягнень. Автори інших робіт, 
навпаки, визнаючи роль науково-технічного прогресу, вважають його єдиною силою, здат-
ною врятувати цивілізацію. Показано, що головною ідеєю всіх еколого-економічних моделей 
є прагнення пояснити соціальні проблеми з природничих і технічних позицій за ігнорування 
визначальної ролі економіки.

Ключові слова: державне регулювання економіки, державне регулювання екологічного 
стану, державна присутність в економіці, механізм державного регулювання, державна еко-
номічна політика.

Постановка проблеми. Жодна економіка 
не відповідає тому ідеалу, в якому діями керує 
«невидима рука». З цієї причини уряди практич-
но всіх країн світу незалежно від рівня їх кон-
сервативності тримають руку на «пульсі еконо-
міки». В сучасних умовах держава займається 
вирішенням безлічі проблем, викликаних недо-
ліками в роботі ринкового механізму.

Неефективність ринку виникає через наявність 
побічних або зовнішніх ефектів, що приводять 
до вимушеного перерозподілу витрат або вигід. 
Зовнішні (побічні) ефекти мають місце тоді, коли 
підприємства або окремі особи нав’язують іншим 
некомпенсовані витрати або безкоштовні вигоди.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Державне регулювання еколого-економічної 
діяльності неодноразово підлягало досліджен-

ню з боку різних авторів, таких як А.М. Вишняко-
ва [2], Н.В. Сментина [3], Т.Ю. Туниця [4]. Проте 
пріоритетне ставлення до державного регулю-
вання економіки задля забезпечення природо-
охоронної діяльності є інноваційним напрямом, 
який потребує активного розвитку.

Мета статті. З огляду на наведену вище 
актуальність вибраної теми роботи метою 
статті є дослідження особливостей державно-
го регулювання економіки задля забезпечення 
природоохоронної діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання:

– визначення сутності державного регулю-
вання економіки в інтересах розроблення ефек-
тивних механізмів державного регулювання 
екологічного стану;
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– виокремлення агрегованих показників 
масштабів державної присутності в економіці;

– окреслення напрямів державного регулю-
вання екологічного стану;

– встановлення зв’язку між науково-техніч-
ним прогресом та екологічною кризою.

Виклад основного матеріалу. Державне 
регулювання економіки – це вплив держави 
в особі державних органів на економічні об’єкти 
й процеси, що здійснюються, а також на осіб, які 
беруть у них участь, для того, щоби:

– надати процесам організованого характеру;
– впорядкувати дії економічних суб’єктів;
– забезпечити дотримання законів, держав-

них і громадських інтересів.
Державна економічна політика – це гене-

ральна лінія дій та сукупність заходів, яких вжи-
ває уряд від імені держави у сферах:

– виробництва;
– розподілу;
– обміну;
– споживання;
– накопичення;
– експорту та імпорту економічного продукту 

в країні [2; 4].
У широкому сенсі слова державне регу-

лювання – це поширення макроекономічного 
впливу політичних структур на національне гос-
подарство.

Однак існує інша точка зору. Державне регу-
лювання передбачає примус, за якого свобода 
індивідуального вибору замінена волею, яка 
нібито виражає інтереси більшості. У кращому 
разі державне регулювання може ефективно 
перерозподіляти блага й послуги, безпосеред-
ньо не примножуючи їх. До того ж історія, на 
жаль, свідчить про те, що тривале обмеження 
права економічного вибору породжує:

– пасивність громадян;
– нездатність до самостійних дій;
– надії на всемогутність влади.
Поєднання цих проявів економічної політики 

різноманітні та залежать від національних тра-
дицій, часу й кон’юнктури.

Масштаби державної присутності в економі-
ці визначаються такими агрегованими показни-
ками:

– обсяг державного споживання (витрати на 
купівлю товарів і послуг, зарплату держслуж-
бовців);

– вага витрат держави у ВВП [1; 3].
При цьому слід зазначити, що високий 

рівень державної присутності не тотожний його 

економічній ефективності, тому державне регу-
лювання призначене для контролю над такими 
зовнішніми ефектами:

– забруднення води чи повітря;
– варварське розроблення родовищ корис-

них копалин;
– викиди отруйних відходів;
– виробництво небезпечних лікарських засо-

бів та продуктів харчування;
– захоронення радіоактивних матеріалів.
Держава є політичною організацією людей, 

що живуть на певній території. У практичній 
діяльності держава реалізує політику, яка вира-
жає інтереси пануючої соціальної групи або 
здійснює компроміс між інтересами груп, якщо 
таких груп декілька. Виходячи з політичної стра-
тегії, держава:

– виконує роль морального закону та під-
тримує громадський порядок, що регламентує 
діяльність громадян;

– створює умови для розвитку особистої іні-
ціативи;

– охороняє безпеку, законну свободу та влас-
ність кожного.

Зазвичай у сучасній економічній літерату-
рі до керівних принципів економічної політики, 
крім принципу нерівності в розподілі доходів, 
відносять принцип стабільності, розуміючи під 
ним низькі темпи інфляції, безробіття й еконо-
мічного зростання [1; 2].

Держава відіграє життєво важливу роль 
у створенні та підтримці здорової економіки. 
Держава – це система, сформована суспіль-
ством для управління життєдіяльністю суспіль-
ства. Вона повинна стежити за дотриманням 
законності, зобов’язань, а також сприяти роз-
витку та запровадженню інновацій.

Загалом завдання держави зводиться до 
втручання в ті сфери, де очевидна неспромож-
ність самоврядування та ринку. Нині неспро-
можність ринку віддзеркалюється у вирішенні 
екологічних проблем і загроз щодо існування 
суспільства, його життєдіяльності. Отже, спра-
ведливим буде твердження про те, що найваж-
ливішою метою держави є ліквідація загрози, 
тобто вирішення екологічних проблем.

Одна з важливих цілей державного регулю-
вання полягає в дослідженні взаємозв’язків між:

– макроекономічною політикою та її екологіч-
ним впливом;

– пошуком та обґрунтуванням загальноеко-
номічних заходів, що дають разом з економіч-
ним ефектом екологічний виграш [3; 4].
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Для України в окресленій сфері пріоритет-
ною є структурна перебудова економіки. Під 
час розроблення економічних програм необхід-
но передбачати їх потенційний вплив на навко-
лишнє середовище й закладати в такі програми 
пакет відповідних превентивних та компенса-
ційних природоохоронних заходів.

Іноді основною причиною екологічної кризи 
вважається економічний розрив між розвинени-
ми та слаборозвиненими країнами. Близька до 
цих поглядів теорія скорочення індивідуального 
споживання пояснює зростання виробництва, 
розвиток індивідуальних потреб і закликає 
у зв’язку з цим всіх людей до обмеження особи-
стого споживання.

Певні екстраполяції простежуються також 
в інших роботах. Так, межі зростання відрізня-
ються від попередньої теорії лише тим, що в них 
зростання факторів розглядається в експонен-
ційній формі, а не в арифметичній або геоме-
тричній прогресії. Самі фактори розвитку допов-
нюються зростанням капіталу та забруднення. 
Головне полягає у прагненні пояснити соціальні 
проблеми з природничих та технічних позицій за 
ігнорування визначальної ролі економіки [2; 4].

Важливим моментом у всіх моделях є став-
лення їх авторів до науково-технічного прогре-
су. В одних роботах науково-технічний прогрес 
вважається прямою причиною екологічної кри-
зи, а як єдина альтернатива, здатна зупинити 
розвиток екологічної катастрофи, називається 
відмова від подальшого розвитку науки й тех-
ніки, повна ліквідація значної частини сучасних 
протиріч у рамках науково-технічного прогресу, 
а також у формуванні екологічних досягнень. 
Автори інших робіт, навпаки, визнаючи роль 
науково-технічного прогресу, вважають його 
єдиною силою, здатною врятувати цивілізацію. 
Однак за спроби серйозно врахувати фактор 
науково-технічного прогресу в еколого-еконо-
мічних моделях постають ті ж самі труднощі, на 
які неодноразово натрапляла і через які зазна-
вала краху більшість футурологів, які передба-
чали шлях розвитку науки й техніки.

Висновки і пропозиції. Загалом проведе-
не дослідження забезпечило отримання таких 
результатів.

1) Визначено сутність державного регу-
лювання економіки в інтересах розроблення 

ефективних механізмів державного регулюван-
ня екологічного стану. Показано, що державне 
регулювання економіки – це вплив держави 
в особі державних органів на економічні об’єкти 
й процеси, що здійснюються, а також на осіб, 
які беруть у них участь, для того, щоби надати 
процесам організованого характеру; впоряд-
кувати дії економічних суб’єктів; забезпечити 
дотримання законів, державних і громадських 
інтересів. Зазначено, що державна економіч-
на політика – це генеральна лінія дій та сукуп-
ність заходів, яких вживає уряд від імені дер-
жави у сферах виробництва, розподілу, обміну, 
споживання, накопичення, а також експорту 
та імпорту економічного продукту в країні.

2) Виокремлено агреговані показники масш-
табів державної присутності в економіці, такі 
як обсяг державного споживання (витрати на 
купівлю товарів і послуг, зарплату держслуж-
бовців), вага витрат держави у ВВП.

3) Окреслено напрями державного регулю-
вання екологічного стану, які спрямовані на запо-
бігання забруднення води чи повітря, варвар-
ського розроблення родовищ корисних копалин, 
викидів отруйних відходів, виробництва небез-
печних лікарських засобів і продуктів харчу-
вання, захоронення радіоактивних матеріалів.

4) Встановлено зв’язок між науково-техніч-
ним прогресом та екологічною кризою. Показа-
но, що головною ідеєю всіх еколого-економіч-
них моделей є прагнення пояснити соціальні 
проблеми з природничих і технічних позицій за 
ігнорування визначальної ролі економіки.
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Pavlii N. I. The features of state regulation of economy for the purpose of ensuring of nature 
protection activity

The features of state regulation of economy for the purpose of nature protection activity ensuring 
are investigated in the work. In particular, the essence of state regulation of economy for the benefit 
of development of effective mechanisms of state regulation of ecological condition is defined. It is 
shown that state regulation of economy is the influence of the state represented by public author-
ities on economic objects and processes carried-out and also on the persons taking part in them 
to give to these processes an organized character, to order actions of economic subjects and also 
to provide compliance with laws, state and public interests. It is specified that the state economic 
policy is a general line of actions and a set of the events held by the government on behalf of the 
state in spheres of production, distribution, exchange, consumption, accumulation and also export 
and import of an economic product in the country. The following aggregated indicators of scales of 
the state presence at economy are allocated: the volume of the state consumption (expenses on 
purchase of goods and services for the salary of government employees) and the weight of the state 
expenses in GDP. The following directions of state regulation of ecological condition are defined: 
pollution of water or air; barbaric development of mineral deposits; emissions of poisonous waste; 
production of dangerous medicines and food stuffs; burial of radioactive materials. The connection 
between scientific and technical progress and ecological crisis is established. It is shown that in 
some works scientific and technological progress is considered a direct cause of the environmental 
crisis, and as the only alternative capable of stopping the development of environmental catastrophe 
is called the rejection of further development of science and technology, the complete elimination of 
a large part of today‘s contradictions within the framework of scientific and technological progress, as 
well as in the formation of environmental achievements. The authors of other works, on the contrary, 
recognizing the role of scientific and technological progress, consider at the same time the only force 
capable of saving civilization. It is shown that the main idea of all ecologic and economic models is 
the aspiration to explain social problems from natural and technical positions when ignoring of the 
defining economy role.

Key words: state regulation of economy, state regulation of ecological condition, state presence 
at economy, mechanism of state regulation, state economic policy.
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК LINGUA FRANCA ТА ЇЇ РОЛЬ 
У СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
У дослідженні доводиться вагомість англійської мови як lingua franca та її впливовість у 

контексті світової мовної політики. Виокремлено низку факторів, які вивели англійську мову 
на глобальний рівень, коли вона здобула статус офіційної мови міжнародного спілкування, 
який зберігає за собою до сьогодення. Наукова розвідка висвітлює прогнози вчених щодо май-
бутнього місця англійської мови у світовому вимірі та її впливу на інші мови й політико-еко-
номічну ситуацію в усьому світі. Окрім цього, проілюстровано рівень володіння англійською 
мовою в різних країнах, прослідковано чіткий взаємозв’язок між соціально-економічним, нау-
ковим, технічним, культурно-інформаційним розвитком зазначених країн і регіонів та поши-
реністю й англомовною компетентністю населення у цих країнах. Дослідження здійснено не 
лише в контексті окремо взятих країн, але й у фокусі політико-економічних регіонів, що дає 
змогу всебічно оцінити стан проблеми. На основі соціологічних даних можемо простежити 
чітку взаємозалежність між благополуччям і соціально-економічним процвітанням країн та 
процесом глобалізації й інтеграції у світовий простір, комунікативним мостом до якого є 
англійська мова. Зокрема, в ракурсі дослідження йдеться про рівень володіння англійською 
мовою на території України, показано, що англомовна компетентність українців перебу-
ває на низькому рівні. Відповідно, це виокремлює Україну з англомовного, комунікативного 
середовища й унеможливлює повноцінне функціонування державних та приватних установ 
країни на міжнародній арені, запобігає здійсненню співпраці українських кадрових ресурсів із 
закордонними структурами. У статті доводиться нагальна необхідність підвищення рівня 
англомовної компетентності на всіх рівнях країни (загальнодержавний, місцеве самовряду-
вання, приватна сфера), адже відсутність повноцінної та ефективної англомовної кому-
нікації між Україною та іншими розвиненими країнами світу лише підсилить прогалину, що 
неодмінно негативно впливатиме на розвиток економіки, науки, технологій, соціальної та 
культурної сфер.

Ключові слова: lingua franca, англіфікація, русифікація, Globish, мовна політика, глобалі-
зація.

Постановка проблеми. Численні суспіль-
но-політичні, соціально-економічні й культур-
но-інформаційні процеси у сучасному глобалізо-
ваному світі є надзвичайно взаємопов’язаними 
та взаємозалежними одне від одного. Взаємодія 
між собою як держав, наддержавних утворень, 
так і громадських організацій, бізнес-структур 
у глобальному масштабі вимагає застосування 
спільного, загальноприйнятого комунікативного 
інструментарію задля здійснення ефективної, 
функціональної та успішної комунікації. Таким 
чином, актуалізується питання застосування 
певної мови міжнародного спілкування, а саме 
lingua franca, яка уможливить взаєморозуміння 
між людьми з багатьох країн, які є носіями різних 
мов. Беззаперечним є факт, що в умовах глобалі-
зації сучасного світу привертають до себе увагу 

такі мови, якими послуговуються в різних куточ-
ках світу сотні мільйонів, а то й мільярди людей. 
Англійська мова від середини ХХ ст. закріпила 
за собою статус мови міжнародного спілкуван-
ня й досі зберігає високе становище. Сьогодні 
англійську мову справедливо можна вважати 
мовою lingua franca, про що свідчать різнома-
нітні статистичні дані, дослідження й висновки 
науковців. Отже, англійська мова відіграє не 
останню роль у контексті світових політико-е-
кономічних процесів, про що йдеться далі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Місце англійської як мови міжнародного спілку-
вання в ракурсі політичних, соціальних, управ-
лінських та філософських наук вивчала ціла 
низка науковців, зокрема Г. Дивнич, О. Домнич, 
О. Камшилова, Н. Пелагеша. Не менш вагомий 
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внесок зробили зарубіжні дослідники, зокре-
ма Д. Кристал, С. Еванс, Д. Греддол, Ф. Грін, 
Р. Філіпсон, Т. Річенто, П. Стревенс. Однак 
у зв’язку з непостійністю та мінливістю сучас-
ного світу мовна ситуація у глобальному вимірі 
за короткий час істотно змінюється, тому дані 
сьогодення та кількарічної давнини можуть 
істотно різнитися, що спонукало до здійснення 
дослідження.

Мета статті – окреслення ролі англійської 
мови як lingua franca у сучасних світових полі-
тико-економічних процесах.

Виклад основного матеріалу. За весь 
період культурно-історичного розвитку людства 
країни й народи потребували загального досту-
пу до передових знань, а для цього необхідна 
всім зрозуміла мова. Як правило, мова най-
більш численного чи впливового етносу става-
ла засобом комунікації на певній території. У ХХ 
ст. склалися обставини, які вивели англійську 
мову на перше місце у світовому лінгвістич-
ному процесі. По-перше, це стало можливим 
завдяки воєнно-політичній потужності та еко-
номічному потенціалу англомовних країн. Саме 
це забезпечило активну діяльність носіїв анг-
лійської мови по всьому світі. Англійська стала 
першою міжнародною мовою, яка була не лише 
необхідною для комунікації, але й конкурент-
ною перевагою на ринку праці та в бізнесі, адже 
глобальна економіка потребувала глобальної 
мови. По-друге, важливим став культурно-ін-
формаційний фактор, адже медійні корпорації 
та масова культура зробили англійську мову 
ключем до інформаційних ресурсів та продуктів 
культури, які були значеннєвими в усьому світі. 
По-третє, англійська мова об’єктивно вважаєть-
ся простішою мовою, ніж її глобальні «конкурен-
ти». Це єдина мова, якою спілкуються ті люди, 
для яких вона не рідна. Відповідно, англійська 
спростилась на фонетичному, лексичному, гра-
матичному та стилістичному рівнях, а її лінгвіс-
тичні норми розширились.

Англійська є де-юре офіційною у 58 краї-
нах світу станом на 2019 рік. Окрім цього, вона 
є де-факто офіційною у низці інших країн і тери-
торій, тобто офіційний статус не закріплено кон-
ституційно, але він існує на рівні практичного 
застосування. Англійська вважається де-фак-
то офіційною, але не головною мовою у таких 
країнах, як, зокрема, Бангладеш, Кіпр, Ізраїль, 
Йордан, Малайзія, Мальдіви, Шрі-Ланка, ОАЕ. 
Вона є рідною мовою для майже 400 млн. 
людей [5] та однією з шести робочих мов ООН. 
Англійська мова найбільше з усіх мов вивча-
ється по всьому світі. Більше 1,5 млрд. людей 
вивчають англійську, що більше, ніж разом взя-
ті люди, що вивчають французьку, іспанську, 
китайську й німецьку [9]. Однак серед найпо-
ширеніших мов світу було виявлено такі, як 
китайська (39 країн, 1,3 млрд. носіїв), іспанська 
(31 країна, 460 млн. носіїв), англійська (137 кра-
їн, 379 млн. носіїв), гінді (4 країни, 341 млн. носі-
їв), арабська (59 країн, 319 млн. носіїв), бенгаль-
ська (4 країни, 228 млн. носіїв), португальська 
(15 країн, 221 млн. носіїв), російська (19 країн, 
154 млн. носіїв), що проілюстровано у табл. 1 [3].

Досить ємним та показовим є щорічне дослі-
дження EF EPI. EF “English Proficiency Index” 
щодо визначення рівня володіння англійською 
мовою в різних країнах світу. Так, у 2018 році 
було проведено чергове дослідження, у якому 
взяли участь 1.3 млн. респондентів із 88 кра-
їн та територій, серед яких європейських кра-
їн нараховуються 32, азійських – 21, країн 
Латинської Америки – 17, африканських – 9, 
країн Близького Сходу – 9. Ґендерна картина 
в дослідженні виглядає таким чином: 60% жінок 
та 40% чоловіків, серед яких 92% респонден-
тів віком до 40 років, 26% респондентів серед-
нього віку. Відзначено, що чисельність певної 
країни не пов’язана з рівнем володіння англій-
ської мови, проте в невеликих країнах рівень 
володіння мовою, як правило, вище середнього 
показника.

Таблиця 1
Найпоширеніші мови світу “Ethnologue Statistics” (2019 рік)

№ Назва мови Кількість країн, де використовується мова Кількість носіїв у світі
1 Китайська 39 1,3 млрд.
2 Іспанська 31 460 млн.
3 Англійська 137 379 млн.
4 Гінді 4 341 млн.
5 Арабська 59 319 млн.
6 Бенгальська 4 228 млн.
7 Португальська 15 221 млн.
8 Російська 19 154 млн.
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Отже, зазначене дослідження виглядає 
таким чином. В першу п’ятірку країн з дуже 
високим рівнем володіння англійською мовою 
увійшли Швеція, Нідерланди, Сінгапур, Норве-
гія, Данія. Далі йдуть ПАР, Люксембург, Фінлян-
дія, Словенія, Німеччина, Бельгія та Австрія. 
Країнами з високим рівнем стали Польща, 
Філіппіни, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Сер-
бія, Португалія, Чехія, Угорщина, Малайзія, 
Греція. Середній рівень показали такі країни, 
як Індія, Нігерія, Гонконг SAR, Південна Корея, 
Іспанія, Ліван, Італія, Франція. Білорусь займає 
38 позицію в цій категорії із 44 країн. Росія посі-
ла 42 місце в рейтингу, а Україна – передостан-
нє 43 місце із 44 країн. Низький рівень воло-
діння мовою наявний серед мешканців таких 
країн, як Грузія, Чилі, Китай, Тайвань, Японія, 
Пакистан, Індонезія, Албанія, Бразилія, Ефіо-
пія, Гватемала, Панама, Мексика, Шрі-Ланка, 
Перу, Колумбія, Болівія, Єгипет, Бангладеш, 
Таїланд, Еквадор. Країнами з дуже низьким рів-

нем стали Іран, Марокко, Туніс, Гондурас, Саль-
вадор, ОАЕ, Нікарагуа, Туреччина. Всього в цій 
категорії нараховано 88 країн. Азербайджан 
зайняв 77 сходинку, Казахстан – 80, а останнє 
місце посіла Лівія [4].

Цікавими є показники за 2018 рік щодо рівня 
володіння англійською мовою за містами. Висо-
кий рівень показали Амстердам, Стокгольм, 
Нью-Делі, Йоганнесбург, Осло, Гельсінкі, Мум-
бай та інші міста. Високий рівень закріпився 
за такими містами, як Лісабон, Софія, Лагос, 
Афіни, Сеул, Буенос-Айрес, Мадрид, Шанхай. 
Нішу середнього рівня посіли такі міста, як 
Париж, Мінськ, Київ, Тегеран, Ханой, Москва, 
Рим, Токіо, Карачі, Дубай, Пекін. Низький рівень 
закріпився за такими містами, як Монтеррей, 
Каїр, Кіто, Анкара.

Якщо порівнювати результати на матери-
ках і частинах світу, отримаємо таку картину: 
в Європі найвищий показник отримала Швеція, 
а найнижчий – Азербайджан. В Азії найвищий 
рівень закріпився за Сінгапуром, а найнижчий – 
за Узбекистаном. В Африці має місце така кар-
тина: перше місце посіла ПАР, останнє – Лівія. 
В країнах Латинської Америки перше місце 
посіла Аргентина, а останнє – Венесуела. На 
Близькому Сході така ситуація: перше місце 
посів Ліван, а останнє – Ірак. Отже, у Європі, 
Азії та Африці загалом рівень володіння анг-
лійською має середній рівень. В країнах Латин-
ської Америки загалом спостерігається низький 
рівень, а на Близькому Сході – дуже низький, 
що показано в ілюстрації (рис. 1).

Фокус уваги зосереджений на даних щодо 
мовних процесів у європейському просторі, які 
проілюстровано в дослідженнях Євробароме-
тра “Europeans and their Languages”. На націо-
нальному рівні англійська мова є найпоширені-
шою іноземною мовою в 19 з 25 держав-членів 

Європа 

Азія  

Африка  

Латинська Америка 

Близький Схід  

Таблиця 2
Рівень володіння англійською мовою в різних країнах світу,  

EF EPI. EF “English Proficiency Index” (2018 рік)

№ Рівень володіння  
англійською мовою Основні країни

1 Дуже високий рівень Швеція, Нідерланди, Сінгапур, Норвегія, Данія, ПАР, Люксембург, Фінляндія, 
Словенія, Німеччина, Бельгія, Австрія.

2 Високий рівень Польща, Філіппіни, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Португалія, Чехія, 
Угорщина, Малайзія, Греція.

3 Середній рівень Індія, Нігерія, Гонконг SAR, Південна Корея, Іспанія, Ліван, Італія, Франція, 
Білорусь, Росія, Україна.

4 Низький рівень
Грузія, Чилі, Китай, Тайвань, Японія, Пакистан, Індонезія, Албанія, Бразилія, 
Ефіопія, Гватемала, Панама, Мексика, Шрі-Ланка, Перу, Колумбія, Болівія, 
Єгипет, Бангладеш, Таїланд, Еквадор.

5 Дуже низький рівень Іран, Марокко, Туніс, Гондурас, Сальвадор, ОАЕ, Нікарагуа, Туреччина.

Рис. 1. Рейтинг щодо рівня володіння  
англійською мовою в різних регіонах світу,  

EF EPI. EF “English Proficiency Index” (2018 рік)
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на 2012 рік, де вона не є офіційною мовою, якщо 
не брати до уваги Великобританію та Ірландію. 
П’ятірку найбільш поширених іноземних мов 
складають англійська (38%), французька (12%), 
німецька (11%), іспанська (7%), російська (5%) [6].

Про вагомість ролі англійської мови як lingua 
franca у світовому політико-економічному кон-
тинуумі йдеться у працях багатьох зарубіж-
них дослідників. Зокрема, Р. Філіпсон, Ф. Грін 
та Т. Річенто стверджують, що розширення 
сфери володіння англійської мови в глобально-
му масштабі обумовлено передовими політич-
ними та економічними позиціями, встановле-
ними спочатку Британською імперією, а потім 
США у ХХ ст. Однак з низки причин ситуація 
з глобальною англійською мовою не є пробле-
мою. По-перше, висновок обґрунтовано тим, 
що англійська мова пов’язана з лінгвістичною 
пріоритетністю та пануванням за рахунок інших 
мов. По-друге, англійська мова не може функ-
ціонувати як справжня мова lingua franca, яка 
є нейтральною мовою посередника, що пова-
жає мовну основу всіх доповідачів, які беруть 
участь у комунікації. По-третє, використову-
ються різні варіанти англійської мови, такі як 
британський, американський, австралійський, 
південноафриканський, що унеможливлює для 
тих, хто не є носіями мови, процес взаєморозу-
міння й вимагає певної лінгвістичної уніфікації, 
яким є Globish, тобто спрощений, глобальний 
варіант англійської мови для світової спільноти 
[8; 10; 12].

Р. Філіпсон зазначає, що наддержавна полі-
тика Європейського Союзу спрямована на 
те, щоби сприяти поширенню та укріпленню 
мовного розмаїття. Проте досить часто різно-
манітні мовні політики в європейському про-
сторі суперечать одна одній, за рахунок чого 
починає вигравати одна вагоміша та пошире-
ніша мова, якою є англійська. Це є своєрід-
ною експансією мови на світовій геополітич-
ній та економічній аренах, дослідник назвав 
такий процес «лінгвістичний імперіалізм», 
порівнявши англійську мову з «монстром 
Франкенштейном», що не позбавлене пев-
ного сенсу [11, c. 258]. Вже сьогодні в Європі 
утворилися два протилежні табори експертів, 
які сперечаються щодо місця англійської мови 
в європейському просторі. Одні з них побою-
ються, що англійська мова незабаром почне 
витісняти інші національні мови Європи, інші 
ж не вбачають загрози з боку англійської мови 
та розширення сфер її впливу.

Н. Пелагеша стверджує, що у процесі спіль-
ного визнавання кількома країнами єдиної мови 
для комунікації визначається lingua franca. Піс-
лявоєнний період ознаменував формування 
нових міжнародних альянсів та наддержавних 
утворень, саме тоді англійська мова закріпи-
лась як lingua franca. Ліга Націй першою надала 
англійській мові офіційного міжнародного ста-
тусу, а після створення такого наддержавного 
утворення, як ООН, вагомість англійської ста-
ла беззаперечною. Вона стала робочою мовою 
у міжнародних організаціях, різних агентствах 
та комісіях. Ще одним цікавим моментом є про-
тистояння двох геополітичних «монстрів», а 
саме США та Радянського Союзу, які виборю-
вали один в одного різноманітні сфери впливу 
у світі. Безперечно, культурно-інформаційний 
сектор є ключовим у контексті поширення сфер 
впливу, тому здійснювалася політика англіфі-
кації та русифікації на різних територіях. Про-
те після розпаду СРСР, російська мова поча-
ла втрачати свої сильні позиції, а англійська 
мова почала поступово її замінювати. Окрім 
того, країни пострадянського простору нама-
галися проводити політику дерусифікації, а на 
заміну російській мові мала прийти англійська 
[1, с. 45–47]. Згідно з прогнозами деяких експер-
тів, як зазначає Н. Пелагеша, у столітній пер-
спективі кількість мов зменшиться із 7 000 до 
200. Дослідниця прогнозує англійській мові міс-
це другої мови у низці країн, серед яких слід 
назвати Китай, Японію, Корея, більшість країн 
Африки та Латинської Америки [1, с. 45].

Сьогодні англійська мова справедливо роз-
глядається як засіб внутрішньої поліетнічної 
комунікації, яка набула глобального розмаху, 
екзистенції та екстраполяції в масштабах усьо-
го світового континууму. Англійська мова всере-
дині мультикультурних етнічних спільнот Індії, 
ПАР, Сінгапуру виступає у статусі офіційної 
мови та тісно взаємодіє як з мовами іммігран-
тів, так і з численними автохтонними мовами. 
Такі мовні взаємовідносини склалися історично 
в результаті колоніальної експансії та мовної 
політики метрополії.

Таким чином, у сучасному світовому полі-
тико-економічному, торговельному та інфор-
маційно-науковому процесах спостерігаємо 
таку картину. Кількість компаній, які вимагають 
знання англійської мови, стає дедалі більше. 
З 2006 року по 2016 рік кількість міжнародних 
підприємств по всьому світі виросла на 25%. 
В опитуванні 2016 року понад 70% компаній 
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у 28 неангломовних країнах зазначили, що знан-
ня англійської мови важливо для їхнього бізне-
су, а 11% відзначили, що англійська є основною 
мовою в бізнесі.

Рівень володіння англійською мовою серед 
дорослого населення практично можна роз-
глядати як непрямий показник відкритості 
суспільства, тобто якщо дорослі навчилися 
спілкуватися англійською, то вони мають біль-
ше можливостей щодо трудової міжнародної 
мобільності та більш прогресивні погляди. 
У країнах, де рівень володіння англійською 
мовою нижче, дорослі, як правило, більш кон-
сервативні, ізольовані та схильні погоджува-
тися з нерівністю прав і доходів. Однак це не 
означає, що між володінням англійською мовою 
та прогресивністю суспільства наявний прямий 
причинно-наслідковий зв’язок. Швидше за все, 
існує велика вірогідність того, що збільшення 
відкритості та зменшення нерівності обумов-
люються тими ж силами, які спонукають людей 
прийняти англійську мову як глобальний інстру-
мент для здійснення комунікації [4].

Володіння англійською мовою разом з інтер-
нет-ресурсами надає людям доступ до світо-
вих, передових знань і технологій, уможливлює 
ведення бізнесу по всьому світі й дає змогу 
ділитися своїми ідеями з ширшою аудиторією. 
Більше половини з 10 мільйонів найбільш від-
відуваних веб-сайтів в Інтернеті послуговуєть-
ся англійською мовою. Передові дослідження 
та інновації у галузі технологій майже завжди 
вимагають певного знання мови. Інтернет-ре-
сурси надають людям більше можливостей 
щодо прояву себе в англомовному просторі [4].

Саме американські компанії є найбільш 
впливовими та технологічно розвиненими у сві-
ті, майже всі найпоширеніші мови програму-
вання сконструйовані на основі англійського 
вокабуляру. Англійською публікується більше 
документації у сфері ІТ і технологічних дослі-
джень, ніж будь-якою іншою мовою. Цей факт 
дає підстави вважати, що низький рівень воло-
діння англійською мовою ускладнює ІТ-фахів-
цям доступ до ключових ресурсів у своїх сфе-
рах. У більш широкому контексті обмежений 
доступ до нових досліджень ускладнює фор-
мування технічно грамотного класу фахівців, 
здатних реалізовувати новітні напрацювання 
у сфері ІТ-інфраструктури й керувати розвит-
ком міжнародної інтернет-торгівлі.

З 27 країн, що увійшли до групи з високим 
або дуже високим рівнями володіння англій-

ською мовою, 22 розташовані в Європі. Цей 
успіх відображає довгий період активної реалі-
зації політичних рішень. Незважаючи на яскраву 
та показову концентрацію високого рівня воло-
діння англійською мовою саме в європейському 
просторі, цей регіон залишається неоднорідним 
щодо мовного питання [4].

Азіатські країни, які успішно займаються роз-
витком торгівлі й технологій, пов’язують свій 
успіх з високим рівнем володіння англійською 
мовою. Сінгапур стабільно входить в десятку 
кращих країн за показниками EF EPI. Рівень 
володіння англійською мовою в Японії дещо 
впав порівняно з минулим роком, але в цій 
країні закладаються істотні зміни. У 2017 році 
кількість іноземних працівників в Японії вперше 
перевищила мільйон людей. Англійська мова 
офіційно стане предметом у початковій школі 
у 2020 році, але без процедури перекваліфіка-
ції вчителів, тому Японія має вжити додаткових 
заходів, якщо вона хоче підвищити свій рівень 
володіння англійською мовою [4].

Латинська Америка – це єдиний регіон сві-
ту, де відбулося зниження середнього рів-
ня володіння англійською мовою порівня-
но з 2017 роком. Основним фактором цього 
є зниження рівня володіння англійською мовою 
у Мексиці та Бразилії, тобто у двох найбільш 
населених країнах регіону. За останні десяти-
ліття Латинська Америка істотно просунулася 
вперед щодо забезпечення загального доступу 
до освіти, але цей регіон, як і раніше, потерпає 
від високого рівня економічної нерівності, хит-
кої демократії та високого рівня злочинності, 
що перешкоджають формуванню кваліфікова-
них кадрових ресурсів. Може здатися, що ситу-
ація з освітою в Аргентині, Чилі та Коста-Ріці, 
тобто країнах з багатогалузевою економікою 
та високим показником освіченого населення, 
помітно контрастує на фоні Венесуели та Ніка-
рагуа. Однак, беручи до уваги рівень володіння 
англійською мовою, бачимо, що в порівнюваних 
країнах не спостерігається явна диференціація. 
В Латинській Америці рівень диференціації най-
нижчий у світі. Цікавим є факт, що, незважаючи 
на спільну мову, більшість країн у цьому регіоні 
веде торговельні зв’язки переважно із США, ЄС 
та Китаєм, ніж одна з одною [4].

У 2016–2017 роках показники рівня володін-
ня англійською мовою в Африці виросли біль-
ше, ніж в будь-якому іншому регіоні світу. Єгипет 
і Нігерія показали значне підвищення, а показ-
ник EF EPI в ПАР зріс помітніше, ніж в будь-якій 
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іншій країні світу. Нині середні показники воло-
діння англійською мовою в Африці можна порів-
няти з азіатськими. У ПАР, що є країною з най-
вищим рівнем володіння англійською мовою на 
континенті, нараховується одинадцять офіцій-
них мов, включаючи англійську. Згідно з перепи-
сом 2011 року носіями англійської мови є тіль-
ки 10% населення, але англійська мова має 
широке застосування у ЗМІ та є поширеною 
мовою спілкування, особливо в міських райо-
нах. У Західній Африці Нігерія та Сенегал нама-
гаються вибудувати ефективну інфраструктуру 
й забезпечити якісну освіту населенню, отже, 
в обох країнах було досягнуто середній рівень 
володіння англійською мовою. У Сенегалі, де 
єдиною офіційною мовою є французька, значен-
ня англійської зростає. Північна Африка досить 
помітно виділяється на фоні решти континен-
ту, включаючи дуже низький рівень володіння 
англійською мовою. Однак у Північній Африці 
поширена багатомовність, а в Алжирі, Марокко 
й Тунісі склалась непроста лінгвістична ситуа-
ція, за якої місцеві діалекти арабської, бербер-
ської, французької слугують для досягнення 
різних цілей у приватному житті, сфері освіти 
й органах влади. Англійська відносно нещодав-
но доєдналась до лінгвістичного симбіозу, але 
вона набуває популярності завдяки своїй ней-
тральності та діловому потенціалу. Для Єгипту, 
де приватний бізнес перебуває у стані стагнації, 
поліпшення рівня володіння англійською мовою 
в цьому році може викликати позитивну динамі-
ку в економічній та діловій сферах. Відкритість 
та міжнародна торгівля принесуть Північній 
Африці істотну користь [4].

Географічне розташування країн Близького 
Сходу, які знаходяться на перетині трьох конти-
нентів, серйозно впливає на торгівлю, геополіти-
ку та освіту в цьому регіоні. Однак, незважаючи 
на таке вигідне розташування, рівень володіння 
англійською мовою на Близькому Сході нижче, 
ніж в будь-якій іншій частині світу. Крім того, він 
є одним з наймолодших регіонів світу, де серед-
ній вік становить усього 25 років, що дає йому 
величезний потенціал для змін. Саудівська 
Аравія – це найбільша арабська країна, однак 
її населення розкидано на величезній та нерів-
номірно розвиненій території, через що рівень 
доступу до вивчення англійської мови в освітніх 
закладах неоднаковий у різних частинах краї-
ни. Громадянам варто вивчати англійську, щоби 
відповідати вимогам нового, більш глобалізова-
ного місцевого ринку, до створення якого праг-

не політичний клас, де жінки зможуть працюва-
ти нарівні з чоловіками. Для досягнення цього 
культурного перетворення вкрай важливими 
є програми вивчення англійської мови й підви-
щення професійної кваліфікації. Ліван вперше 
в цьому році взяв участь у дослідженні. Рівень 
володіння англійською мовою в Лівані значно 
вище за середній рівень у регіоні, що трохи під-
вищило загальний показник регіону [4].

В Україні ж середній рівень володіння анг-
лійською мовою за 2018 рік складає 52,86 оди-
ниць, в Європі цей показник становить 56,64, 
що ненабагато вище. Варто наглядно проілю-
струвати місце України в рейтингу поряд із най-
ближчими країнами. У схемі числа біля країн 
позначають номер країни в переліку країн сві-
ту (рис. 2). Як бачимо, Україна посідає останнє 
місце в рейтингу серед найближчих сусідів, що 
справді виокремлює її з англомовного комуні-
кативного середовища й унеможливлює повно-
цінне функціонування державних та приватних 
установ на міжнародній арені, здійснення тіс-
ної співпраці українських кадрових ресурсів із 
закордонними структурами. Задля всебічного 
та глибинного приєднання України до світово-
го політико-економічного процесу та набуття 
статусу повноцінного актора на геополітичній 
арені в країні необхідно проводити цілеспрямо-

Рис. 2. Місце України в рейтингу EF EPI. EF 
“English Proficiency Index” щодо рівня володіння 
англійською мовою порівняно з найближчими 

країнами (2018 рік)

Україна - 43  

Польща - 13 

Болгарія - 25  

Білорусь - 38 

Росія - 42 

Румунія - 16 

Словакія - 24 

Хорватія - 17 

Словенія - 9 

Угорщина - 21  
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вану мовну політику в контексті Євроінтеграції 
та глобалізації.

Не менш цікавими є численні прогнозування 
щодо бачення місця англійської мови в майбут-
ньому геополітичному й економічному процесі. 
Д. Крістал говорить, що нині складно робити 
серйозні прогнози щодо місця та вагомості анг-
лійської мови в майбутньому. На думку дослід-
ника, варто детально проаналізувати сучасні 
суспільно-політичні й соціально-економічні 
індикатори, які йдуть в розріз із сучасними трен-
дами. Сьогодні існує багато думок про неприй-
няття англійської мови як lingua franca. Місце 
англійської у світовому процесі буде нерозрив-
но пов’язане з геополітикою та економічним 
впливом США. Досі не доводилося сумнівати-
ся в потужності цієї держави. Окрім зазначеної 
причини, Штати населяють громадяни з різних 
етнічних, мовно-культурних осередків з усього 
світу, тому для комунікації необхідна спільна 
мова. Задля підтримки єдності в розмаїтому 
суспільстві мовна політика США полягатиме 
в підтримці спільної мови, а саме англійської. 
Іммігранти, які прибувають до Штатів, вивчають 
англійську задля успішного працевлаштування 
та здобуття повноцінного громадянства. Англій-
ська мова – це мова Уряду США, урядів низки 
інших держав, фінансово-економічних опера-
цій та ведення бізнесу. Хоча сама лінгвістична 
структура англійської мови неодмінно зазнає 
змін [2, c. 123–131].

Д. Греддоль виділяє напрями ролі англій-
ської мови у демографічних світових процесах 
і доходить висновків про те, що демографічні 
зміни є ключовим фактором визначення місця 
й впливовості мови у світі. Проаналізувавши 
особливості міжнародної міграційної політики, 
дослідник стверджує, що три чверті всіх мігран-
тів не є носіями англійської мови, а це обу-
мовлює вивчення спільної мови, а саме lingua 
franca. Сучасні економічні процеси, зокрема 
події на геополітичній арені, технологічні нова-
ції потребують використання спільної мови. 
Англійська в цьому аспекті має істотну пере-
вагу порівняно з іншими мовами. Дослідник 
зазначає, що в майбутньому мовна картина сві-
ту зазнає змін, взаємовідносини між найпоши-
ренішими мовами трансформуються, що може 
викликати загрозу для непоширених мов. Інте-
рес до китайської мови набирає нових обер-
тів, що виливається в окремий світовий тренд. 
Оскільки існує тісна взаємозалежність між гло-
бальними мовами й благополуччям носіїв цих 

мов, вивчення китайської як другої мови стає 
показовим фактором [7, c. 30, 48, 64].

Висновки і пропозиції. В епоху глобалізації 
англійська мова не лише відіграє роль комуніка-
тивного посередника в контексті окремих націй, 
етносів, але й охоплює всю світову спільноту, 
стаючи глобальним, світовим, поліетнічним 
та мультикультурним конгломератом. У процесі 
становлення світових глобальних мов англій-
ська мова посіла провідне місце та є впливовим 
чинником щодо формування та реалізації гео-
політики, світових суспільно-політичних, соці-
ально-економічних, культурно-інформаційних 
та освітніх процесів. Незважаючи на різні погля-
ди науковців щодо послаблення ролі англійської 
мови на міжнародній арені, її місце й статус ще 
довгий час будуть незмінними за умови лінгвіс-
тичної реконструкції побудови самої мови, що 
спростить її використання серед носіїв інших 
мов у світовому комунікативному процесі.
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Panasenko Ye. O. English as lingua franca and its role in contemporary world political 
and economic processes

The study proves the importance of English as lingua franca and its influence in the context of 
world language policy. A number of factors were identified that brought English to the global level 
when it acquired the status of an official language of international communication and retains it to 
this day. Researches shed light on scholars’ predictions of the future place of English on a global 
scale and its impact on other languages and the political and economic situation around the world. 
In addition, the article illustrates the level of English proficiency in different countries and traces the 
clear relationship between the socio-economic, scientific, technical, cultural, and information devel-
opment of these countries and regions with the prevalence and English language competence of the 
population in these countries. The study was conducted not only in the context of separated coun-
tries, but also in the focus of political and economic regions, which allows us to see a comprehensive 
assessment of the following issue. Based on sociological data, we can trace a clear interdependence 
between the well-being and socio-economic prosperity of countries with the process of globalization 
and integration into the world space, the communicative bridge to which is English itself. In particular, 
the study deals with the level of English language proficiency in Ukraine, and shows that the English 
competence among Ukrainians is very low. This, in turn, separates Ukraine from the English-speak-
ing, communicative environment and prevents the full functioning of the state and private institutions 
of the country in the international area, prevents the cooperation of Ukrainian human resources with 
foreign structures. The article proves the urgent need to increase the level of the English language 
competence at all levels of the country (national, local government, private sphere), otherwise the 
lack of full and effective English communication between Ukraine and other developed countries of 
the world will only reinforce the gap, which will inevitably affect the economy, science, technology, 
social and cultural spheres.

Key words: lingua franca, anglicization, russification, Globish, language policy, globalization.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
В УМОВАХ КРИЗИ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЛІ
У контексті здійснення структурно-функціонального аналізу державного регулювання 

ринку землі в умовах кризи постає доцільність деталізації структурних засад регулюван-
ня ринку землі з огляду на низку різних контекстних особливостей забезпечення землеко-
ристування землею на регіональному рівні. Щодо цього акцентуалізуються регіоналізм на 
глобальному рівні та регіональне управління на рівні конкретної національної держави в кон-
тексті їх детермінованого взаємозв’язку й впливу на розвиток ринку землі в умовах кризи. 
Метою статті є здійснення аналізу державного регулювання земельних відносин в умовах 
кризи як структурного елементу розвитку ринку землі. Досягнення цієї мети обумовлює 
вирішення відповідних завдань, таких як ідентифікація землі як об’єкта державного регулю-
вання, конкретизація основних параметрів державного регулювання земельних відносин як 
структурної складової формування ринку землі.

Аналізуючи державне регулювання земельних відносин як структурний елемент розвит-
ку ринку землі, вважаємо можливим чітко простежити детермінацію між активною рол-
лю держави в контексті формування земельних відносин та забезпеченням конкурентного 
потенціалу аграрного сектору держави, який безпосередньо залежить від рівня розвитку 
ринку землі. Здійснений аналіз державного регулювання земельних відносин в умовах кризи 
як структурний елемент розвитку ринку землі дав змогу ідентифікувати землю як об’єкт, 
який потребує домінуючої участі органів публічної влади та бізнес-середовища в контексті 
формування національної системи землекористування та формування цивілізованих ринко-
вих відносин; обґрунтувати доцільність запровадження комплексно нового підходу до пере-
творення землі на реальний високодохідний інструмент забезпечення виробничого потен-
ціалу держави; охарактеризувати детермінацію між активною роллю держави в контексті 
формування земельних відносин та забезпеченням конкурентного потенціалу аграрного 
сектору держави, який безпосередньо залежить від рівня розвитку ринку землі; конкрети-
зувати основні параметри державного регулювання земельних відносин як структурної 
складової формування ринку землі в умовах кризи, функціональні регулятори, які слугують 
стимулюванню ефективного використання земельних об’єктів, активізації їх орендування, 
залучення орендарів, землевласників та землекористувачів до забезпечення обігу землі.

Ключові слова: земельні відносини, регулювання земельних відносин, земельні об’єкти, 
ринок землі, ринкові відносини, землекористування.

Постановка проблеми. В контексті здійснен-
ня структурно-функціонального аналізу держав-
ного регулювання ринку землі в умовах кризи 
стає доцільною деталізація структурних засад 
регулювання ринку землі з огляду на низку різ-
них контекстних особливостей забезпечення 
землекористування землею на регіональному 
рівні. Щодо цього акцентуалізуються регіоналізм 
на глобальному рівні та регіональне управління 
на рівні конкретної національної держави в кон-
тексті їх детермінованого взаємозв’язку та впли-
ву на розвиток ринку землі в умовах кризи.

В межах сучасних дослідницьких підходів, 
спрямованих на артикуляцію, конкретизацію 
та верифікацію структурно-функціонального 
аналізу державного регулювання ринку землі, 
особливої ваги набуває ефективність землеко-
ристування на рівні регіонів держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В межах сучасної науки існує значна кількість 
концепцій щодо ідентифікації земельних від-
носин як об’єкта державного регулювання, Різ-
ним аспектам земельних відносин присвячено 
роботи низки дослідників, таких як А. Левов, 
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П. Кухтін, І. Мінаєв, Г. Ніконова, В. Прокопенко, 
А. Трофімов, М. Юхно, роботи яких склали нау-
ково-теоретичне підґрунтя статті.

Мета статті – здійснення аналізу державно-
го регулювання земельних відносин в умовах 
кризи як структурного елементу розвитку ринку 
землі. Досягнення цієї мети обумовлює вирі-
шення відповідних завдань, таких як ідентифі-
кація землі як об’єкта державного регулювання, 
конкретизація основних параметрів державного 
регулювання земельних відносин як структур-
ної складової формування ринку землі.

Виклад основного матеріалу. Акцентуалі-
зація соціально-економічного розвитку сучас-
ної держави, що базується на змінах еконо-
мічної системи та демонополізації держави на 
земельні ресурси, формування нових форм 
власності на землю досить чітко увиразнюють 
нову смислову органіку ефективності землеко-
ристування на рівні регіонів держави, де його 
основним регулятором є регульований ринок 
землі, який забезпечує сталу збалансованість 
продажу права власності та продажу права 
земельної оренди [1, с.139]. В результаті цьо-
го разом з державною земельною власністю 
стала з’являтись приватна власність на зем-
лю юридичних осіб та громадян, що зумовило 
об’єктивну доцільність нормативно-правового 
забезпечення ринку землі, який би забезпечу-
вав формування інституційної структури управ-
ління земельними відносинами та земельними 
ресурсами, формування земельного кадастру, 
розвиток орендних відносин. З огляду на це 
логіка дослідження означеного аспекту обу-
мовлює необхідність чіткої методологічної кон-
кретизації сутності ринку землі в умовах кризи 
та зміни його константної органіки.

Сучасний розвиток світової економіки 
в умовах кризи зумовлює доцільність створен-
ня регульованої ринкової економіки, яка вима-
гає такого державного управління земельними 
ресурсами, яке забезпечує суворе дотриман-
ня системи земельного та цивільного законо-
давства разом з економічною самостійністю 
суб’єктів землекористування [2, с. 20]. Такий 
контекст свідчить про те, що землі як унікаль-
ний природний ресурс є важливим стратегічним 
об’єктом соціально-економічного та політично-
го розвитку держави. Саме тому в межах дослі-
дження доцільно виходити з розуміння землі 
як об’єкта громадського обігу та об’єкта опо-
даткування, який потребує домінуючої участі 
органів публічної влади та бізнес-середовища 

в контексті реформування земельних відносин 
та формування національної системи землеко-
ристування. Це безпосередньо потребує осо-
бливої методологічної та технологічної арти-
куляції щодо вирішення питань формування 
цивілізованих ринкових відносин, що передба-
чає запровадження комплексно нового підходу 
до перетворення землі на реальний високодо-
хідний інструмент забезпечення виробничого 
потенціалу держави.

Традиційно в межах більшості дослідниць-
ких підходів під ринком землі прийнято розу-
міти «комплексний механізм регулювання 
та оптимізації параметрів та функцій земле-
користувань – конкретних земельних ділянок» 
[3, с. 339]. Виходячи з такої гностики розуміння 
ринку землі, вважаємо доцільним окрему увагу 
приділити основним структурним процедурам 
державного регулювання ринку землі, до яких 
належать проведення необхідних землевпо-
рядних робіт та робіт державного кадастрового 
обліку земельних ділянок, що забезпечує його 
цивілізованість та розвиток ринкових відносин 
у державі. З огляду на це ринок землі «передба-
чає всі види руху землі між власником і покуп-
цем, а також різні форми передачі юридичних 
прав, включаючи операції з її продажу, обміну, 
оренди, передачі у спадок, поступок прав, тим-
часового користування» [3, с. 340]. Отже, ринок 
землі є економічною системою, в межах якої 
здійснюється земельний обіг, який забезпечу-
ється сукупністю операцій, які приводять до 
зміни власника або користувача.

В контексті структурного аналізу ринку зем-
лі доцільно виходити зі гностичного та методо-
логічного контексту його розуміння, який фор-
мує новітнє ставлення до землі як вартісного 
інструменту формування цивілізованих еко-
номічних відносин. Підтверджуючи це, Г. Ніко-
нова наголошує на полярності ідентифікації 
структурної цінності ринку землі. Така аргумен-
тація вченої базується на тому, що ринок зем-
лі, з одного боку, формує ставлення до землі 
як до особливої цінності, спонукає використо-
вувати її раціональніше, створює механізми 
передачі землі більш ефективним користува-
чам, а з іншого боку, не перешкоджає безго-
сподарному ставленню до землі, в результаті 
чого виникає загроза виведення із сільсько-
господарського обігу родючих сільськогоспо-
дарських угідь, зниження ґрунтової родючості, 
оскільки в гонитві за заробітком не враховуєть-
ся необхідність збереження єдиного земельно-
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го потенціалу, земля частіше за інші засоби 
виробництва виявляється об’єктом спекуля-
цій, а ціна на земельні ділянки формується без 
урахування їх корисності [4, с. 14]. Виходячи 
з цього, вчена вважає можливим усунути від-
повідні негативні наслідки розвитку ринку зем-
лі, але лише за умови ретельного врахування 
специфіки природно-кліматичних, економічних 
і соціальних особливостей регіону. Слід не тіль-
ки артикулювати доцільність функціонального 
послаблення регламентації державою розвит-
ку ринку землі, але й враховувати той факт, 
що в процесі трансформації земельних від-
носин держава може послаблювати контроль 
над розвитком ринкових процесів, оскільки це 
може привести до деструктивної диверсифі-
кації сфери економічного розвитку держави.

Держава, відіграючи активну роль у проце-
сах регулювання земельних відносин та здійс-
нення земельної політики, пріоритетне коло 
своїх інтересів формує навколо реалізації дер-
жавних інтересів, спрямованих на ефективне 
використання та збереження земельних ресур-
сів та розвиток земельного потенціалу держа-
ви. Це дає змогу ідентифікувати методологічно 
новий контекст розуміння державного регулю-
вання ринку землі як частини економічної сис-
теми держави, яка забезпечує стабільність 
функціонування земельних відносин в умовах 
відповідних кризових ситуацій. Отже, під дер-
жавним регулюванням ринку землі розуміється 
сукупність взаємопов’язаних цілей, завдань, 
принципів і функцій держави, в результаті реа-
лізації яких формується й функціонує ефектив-
не, раціональне, соціально та екологічно орі-
єнтоване землекористування, спрямоване на 
збереження та підвищення якості сільгоспугідь 
як засобів виробництва та основ життєдіяль-
ності в інтересах підвищення стійкості сільських 
територій, якості життя населення й продо-
вольчої безпеки країни [5, с. 177].

Аналізуючи державне регулювання земель-
них відносин як структурний елемент розвитку 
ринку землі, вважаємо можливим чітко просте-
жити детермінацію між активною роллю держа-
ви в контексті формування земельних відносин 
та забезпеченням конкурентного потенціалу 
аграрного сектору держави, який безпосеред-
ньо залежить від рівня розвитку ринку землі. 
Отже, доцільно окремо проаналізувати техно-
логічний аспект регулювання ринку землі, що 
включає сукупність економічних та організацій-
них методів, систему регуляторів правових норм 

впливу на суб’єкти земельних відносин задля 
економічно ефективного та екологічно безпеч-
ного використання землі [6, с. 64]. Це свідчить 
про те, що держава шляхом формування рин-
ку землі здобуває можливість через відповідні 
параметри ринкового регулювання реалізувати 
свої економічні інтереси. В цьому технологічно-
му конструкті держава відіграє, з одного боку, 
роль землевласника, а з іншого – роль суб’єкта 
управління земельними відносинами [6, с. 65]. 
Отже, держава, здійснюючи регулювання обігу 
землі, регламентує дії суб’єктів земельних від-
носин, а також їх відповідальність щодо реалі-
зації ними відповідних функціональних зобов’я-
зань стосовно реалізації певних економічних 
інтересів.

Обґрунтовуючи такий контекстний ряд іден-
тифікації державного регулювання земельних 
відносин як структурну складову формування 
ринку землі в умовах кризи, вважаємо, що вар-
то враховувати важливу методологічну цінність 
сільськогосподарського призначення землі. 
Така аргументація базується на тому, що саме 
землі сільськогосподарського призначення 
є стратегічною умовою забезпечення продо-
вольчої безпеки держави. Враховуючи такий 
контекст, державне регулювання земельних 
відносин має «регулювати відносини, пов’язані 
з володінням, користуванням, розпорядженням 
земельними ділянками із земель сільськогоспо-
дарського призначення, встановлювати прави-
ла і обмеження, що застосовуються до оборо-
ту земельних ділянок і часток у праві спільної 
власності на земельні ділянки із земель сіль-
ськогосподарського призначення – операціях, 
результатом здійснення яких є виникнення або 
припинення прав на земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення та частки 
у праві спільної власності на земельні ділянки 
із земель сільськогосподарського призначення; 
визначати умови надання земельних ділянок із 
земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або муніципаль-
ній власності, а також вилучення їх у державну 
чи муніципальну власність» [7]. У такий спосіб 
держава, забезпечуючи регулювання земельно-
го обігу, зобов’язана забезпечувати оперативне 
вирішення проблем, пов’язаних з управлінням 
та розпорядженням земельними ресурсами.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
здійснений аналіз державного регулювання 
земельних відносин в умовах кризи як струк-
турний елемент розвитку ринку землі дав змо-
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гу ідентифікувати землю як об’єкт, який потре-
бує домінуючої участі органів публічної влади 
та бізнес-середовища в контексті формуван-
ня національної системи землекористування 
та формування цивілізованих ринкових відно-
син; обґрунтовано доцільність запровадження 
комплексно нового підходу до перетворення 
землі на реальний високодохідний інструмент 
забезпечення виробничого потенціалу держа-
ви; охарактеризовано детермінацію між актив-
ною роллю держави в контексті формування 
земельних відносин та забезпеченням конку-
рентного потенціалу аграрного сектору дер-
жави, який безпосередньо залежить від рівня 
розвитку ринку землі; конкретизовано основні 
параметри державного регулювання земель-
них відносин як структурної складової форму-
вання ринку землі в умовах кризи; конкретизо-
вано функціональні регулятори, які слугують 
стимулюванню ефективного використання 
земельних об’єктів, активізації їх орендування, 
залученню орендарів, землевласників та зем-
лекористувачів до забезпечення обігу землі.
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Postulin O. S. State regulation of land relations in crisis as a structural element 
of development of the land market

In the context of structural and functional analysis of state regulation of the land market in a crisis, 
it is advisable to detail the structural principles of regulation of the land market, considering the differ-
ent contextual features of the provision of land use at the regional level. In this respect, regionalism 
at the global level and regional governance at the level of a particular nation-state are accentuated 
in the context of their deterministic interconnectedness and impact on the development of the land 
market in a crisis.

The purpose of this article is to analyze the state regulation of land relations in times of crisis as a 
structural element of land market development. Achieving this goal leads to the solution of relevant 
tasks, including: identification of land as an object of state regulation, concretization of the main 
parameters of state regulation of land relations as a structural component of the formation of the 
land market.

Analyzing state regulation of land relations as a structural element of the development of the land 
market, it is possible to clearly trace the determination between the active role of the state in the 
context of land relations and ensuring the competitive potential of the agrarian sector of the state, 
which depends directly on the level of land market development.

The analysis of state regulation of land relations in a crisis as a structural element of the land 
market development allowed to identify land as an object that requires the dominant involvement of 
public authorities and the business environment in the context of the formation of the national land 
use system and the formation of civilized market relations; substantiate the feasibility of introducing 
a comprehensive new approach to the transformation of land into a real high-yield instrument for 
ensuring the production potential of the state; to characterize the determination between the active 
role of the state in the context of the formation of land relations and the provision of competitive 
potential of the agrarian sector of the state, which depends directly on the level of development of 
the land market; specify the main parameters of state regulation of land relations as a structural 
component of the formation of the land market in a crisis, functional regulators that serve to stimulate 
the effective use of land objects, enhance their lease, attract tenants, landowners and land users to 
ensure land commerce.

Key words: land relations, regulation of land relations, land objects, land market, market rela-
tions, land use.
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ 
КОНЦЕПЦІЙ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано досвід провідних країн світу із впровадження цифрових концеп-

цій, зокрема Австралії, Великої Британії, Нової Зеландії, Канади, Онтаріо, Сінгапуру, США, 
які використовують цифрові технології для надання електронних послуг, переосмислення 
урядових закупівель, розширення використання загальних платформ, сервісів та інстру-
ментів тощо. Враховуючи досвід зарубіжних країн, можемо запропонувати перейняти кращі 
практики впровадження цифрових концепцій та цифрових технологій для подальшого впро-
вадження в Україні, тому для запровадження розвитку цифрової економіки та суспільства 
в Україні потрібно впевнитися в тому, що Уряд та всі органи державної влади поділяють 
переваги цифрової трансформації. Впровадження цифрової трансформації в державних 
органах влади сприятиме ефективності та результативності державного сектору, ство-
ренню нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності в нові більш 
ефективні та сучасні. Впровадження стимулів заохочення бізнесу та громадян споживати 
та використовувати цифрові технології спрямоване на те, щоби цифрові технології викли-
кали бажання та мотивацію до них підключатися та ними користуватися. Для того щоби 
забезпечити впровадження цифрового підходу в Уряд країни та всі органи державної влади, 
необхідно перш за все зосередитися на тому, що потрібно саме громадянам, тому від орга-
нів державної влади вимагається працювати з громадянами й державними органами влади 
під час розроблення та запровадження електронних послуг; користуватися можливостями 
нових цифрових технологій та готувати громадян до змін, які ці технології несуть нашому 
суспільству й економіці; встановлювати правильні системи налаштування та інфраструк-
тури на місцях. Крім того, посадові та службові особи повинні мати потрібні навички для 
досягнення успіху в новому цифровому середовищі; давати змогу інноваціям та експеримен-
там відбуватися вільно; забезпечувати кращий доступ до даних, гарантуючи захист кон-
фіденційності та іншої чутливої інформації; підтримувати громадян, які не мають доступу 
до цифрового світу.

Ключові слова: цифрові технології, цифрова трансформація, цифровий розвиток, елек-
тронні послуги, органи державної влади.

Постановка проблеми. На тлі реформ, що 
відбуваються в нашій державі, та стрімкого 
впровадження цифрових технологій у систему 
державного управління, що обумовлена сучас-
ними умовами динамічного розвитку нинішньо-
го світу, який вимагає від держави ефективної 
та мобільної діяльності, яка мала би стратегіч-
ну спрямованість і гарантувала сталість розвит-
ку країни, запровадження новітніх цифрових 
технологій у практичну діяльність державних 
органів влади є запорукою зменшення як 
матеріальних витрат, так у інших ресурсів, що 
спрямовуються на забезпечення взаємодії між 
громадянами та бізнесом. Це передбачає інте-
грацію цифрових технологій у практичну діяль-
ність державних органів влади на всіх рівнях. 

Ефективність впровадження цифрових техно-
логій у нашій державі залежить від багатьох 
взаємопов’язаних факторів. Визначити основні 
з них можна шляхом вивченню досвіду зарубіж-
них країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти цифрових технологій у дер-
жавному управлінні досліджувались у працях 
таких вітчизняних науковців, як А. Семенченко, 
Н. Грицяк, О. Орлов, А. Серенко, О. Карпенко, 
Ю Шаров, О. Євсюта, О. Ігнатенко, а також таких 
зарубіжних учених, як І. Агамірзян, А. Данілін, 
Дж. Демпсі, В. Ліннфен, Дж. Пеко, С. Райтер, 
Дж. Роджерс, М. Фінгер, Дж. Фоунтейн.

Проте нині у вітчизняній науці недостатньо 
вирішено питання, що стосується досліджень 
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зарубіжних країн у сфері цифровізації держав-
ного управління та подальшого перейняття кра-
щого досвіду для України, в чому полягає акту-
альність нашого дослідження.

Мета статті – дослідження досягнень упро-
ваджень цифровізації, огляд перспективи реалі-
зації цифрових концепції та стратегій в зарубіж-
них країнах, а також перспективи для України.

Виклад основного матеріалу. Цифрові тех-
нології значно стимулюють розвиток відкритого 
інформаційного суспільства як одного з істот-
них факторів розвитку демократії в Україні, під-
вищення продуктивності, економічного зростан-
ня, а також підвищення якості життя громадян 
України. Впровадження цифрових технологій, 
що підтримуються, зокрема, цифровим розвит-
ком державного сектору, мають стати основ-
ною характеристикою економічного розвитку 
суспільства загалом.

Про використання цифрових технологій свід-
чать програми розвитку багатьох країн, зокре-
ма Стратегія соціально-економічного розвитку 
Європейського Союзу на період до 2020 року 
«Європа 2020» [4, с. 16], виконання якої ґрунтуєть-
ся на принципі «цифровий за замовчуванням».

Як зазначено в Концепції розвитку цифро-
вої економіки та суспільства України на 2018–
2020 роки, схваленій Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 17 січня 2018 року 
№ 67 [5], державне управління в Україні в кон-
тексті зростання кількості завдань, ініціатив, 
проєктів та одночасної оптимізації витрат має 
базуватися саме на технологічних та цифро-
вих формах забезпечення його безперебій-
ного функціонування. Підвищення прозорості 
й ефективності державних інститутів можна 
досягти, зокрема, шляхом уніфікації та стан-
дартизації державних управлінських процесів, 
а також використання аутсорсингу для непро-
фільних функцій.

В контексті пріоритетів слід назвати Цифро-
вий порядок денний для Європи (Digital Agenda 
for Europe), Єдиний цифровий простір (Digital 
Single Market) [1], Програмиу ЄС вирішення 
інтероперабельності європейських публіч-
них адміністрацій (Interoperability Solutions for 
European Public Administrations) [2], проєкти 
e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативу Single 
Digital Gateway. Отже, для забезпечення ста-
лого цифрового розвитку й унеможливлення 
легкої та швидкої цифрової трансформації 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування необхідно гарантувати, щоби 

процеси, пов’язані з реалізацією ними влад-
них повноважень, обмежувались аналоговими 
та іншими застарілими технологіями, правила-
ми та процедурами до рівня, не вище за при-
йнятний. Пропонуємо такі нагальні інструмен-
ти, як організаційні (щодо цифрового розвитку), 
процедурні (щодо цифрової експертизи), пра-
вові (щодо контролю за дотриманням законо-
давства у сферах цифровізації, електронного 
урядування електронної демократії та розвит-
ку інформаційного суспільства) та технологічні 
(щодо запровадження застосування принципу 
«цифровий за замовчуванням»).

У розвинених зарубіжних країнах засто-
совується модель поведінки, яка передбачає 
застосування принципу «цифровий за замов-
чуванням» та забезпечує залучення циф-
рових експертів до ділових процесів органів 
державної влади й органів місцевого само-
врядування, зокрема прийняття управлінських 
рішень, надання послуг громадянам і бізнесу, 
іншим органам (зокрема, іноземним), взаємодії 
та комунікації. Наведемо коротко інформацію 
провідних країн світу про найважливіші аспекти 
діяльності відповідальних за цифровий розви-
ток органів влади, що формують державну полі-
тику у сфері цифровізації.

Уряд Онтаріо є найсучаснішим цифровим 
урядом у Канаді, який залучає громадян та здійс-
нює їх взаємодію з урядом за допомогою циф-
рових технологій відтоді, як у 2014 році прийняв 
цифровий підхід «цифровий за замовчуван-
ням». Отже, було інтегровано державні послуги 
та інформацію в єдину, просту у використанні 
цифрову платформу “ontario.ca” [6], реалізовано 
програму, що використовувала цифровий підхід 
для отримання відгуків від людей по всій про-
вінції, створено каталог онлайн-консультацій, 
який полегшує людям пошук та участь у процесі 
прийняття рішень урядом, а саме започаткова-
но діалог щодо формування бюджету, ліквідації 
бюрократичних перепон для підприємств, вирі-
шення питань зміни клімату та багатьох інших 
ключових ініціатив уряду.

Наведемо коротко інформацію провідних 
країн світу та органів влади, відповідальних за 
цифровий розвиток, що формують державну 
політику у сфері цифровізації.

1) Австралія. Відповідальним органом вла-
ди за формування політики у сфері цифровіза-
ції є Державне агентство цифрової трансфор-
мації. Воно утворено у 2015 році для допомоги 
державним департаментам та агентствам тран-
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сформуватися в цифрові форми. Відтоді роль 
зросла, адже воно тепер має масштабні обов’яз-
ки в цифровій трансформації уряду та здійснює 
центральний нагляд за програмами державної 
політики у сфері ІКТ.

2) Велика Британія. Відповідальним орга-
ном влади за формування політики у сфері 
цифровізації є Державна цифрова служба 
Секретаріату Кабінету Міністрів. Вона утворе-
на у 2011 році для сприяння переведенню дер-
жавних послуг в електронний формат. Також 
вона розраховує вартість переходу до елек-
тронних послуг, підраховує потенційний при-
буток і бере участь у розробленні Державної 
електронної стратегії.

3) Нова Зеландія. Відповідальним органом 
влади за формування політики у сфері цифро-
візації є Цифрове урядове партнерство. Існує 
партнерство зацікавлених сторін з органів 
влади для підтримки мети створення цілісної, 
загальнодержавної цифрової системи. Впер-
ше міністра цифрових адміністративних послуг 
призначено у 2017 році. Директор з цифрових 
питань уряду (CDO) наглядає за розробленням 
та управлінням цифрових технологій для дер-
жавного сектору (нині ним є виконавчий дирек-
тор Департаменту внутрішніх справ). Головний 
розпорядник державних даних (CDS) підтри-
мує використання даних як ресурсу в уряді для 
надання кращих послуг для новозеландців (нині 
нм є виконавчий директор Служби статистики).

4) Канада, Онтаріо. Відповідальним орга-
ном влади за формування політики у сфері 
цифровізації є Цифровий уряд. Сфера уваги 
визначена Прем’єр-міністром, але не виділена 
в окреме міністерство; надано мандат співпра-
цювати з іншими департаментами для керів-
ництва цифровими трансформаціями в уряді 
та модернізації надання державних послуг.

5) Сінгапур. Відповідальним органом влади 
за формування політики у сфері цифровізації 
є Державне агентство технологій. Із середини 
1990-х років воно відповідає за цифрові пере-
творення в державному секторі. З 2017 року 
воно звітує перед новою Групою розумної 
нації та цифрового уряду під егідою Канцелярії 
Прем’єр-міністра, що встановило більш центра-
лізований та цілеспрямований підхід до впрова-
дження цифрового уряду в «розумній країні».

6) США. Відповідальним органом влади 
за формування політики у сфері цифровізації 
є Державна цифрова служба. Засновано пре-
зидентом США у 2014 році як стартап у Біло-

му домі задля об’єднання кращих технологій, 
проєктування в талановитих урядників. Сьо-
годні вона займається питаннями перетворен-
ня критичних послуг, переосмислення урядо-
вих закупівель цифрових послуг, розширення 
використання загальних платформ, сервісів 
та інструментів, залучення найталановитіших 
технічних спеціалістів на державну службу.

Отже, проаналізувавши досвід провідних 
країн світу, можемо зробити узагальнений 
висновок. Для того щоби забезпечити справді 
цифровий підхід і позиціонувати Уряд України 
в майбутньому як такий, що твердо зосереджу-
ється на тому, що потрібно саме громадянам, 
від органів державної влади вимагається:

– працювати з громадянами та державними 
органами влади під час розроблення та запро-
вадження електронних послуг;

– користуватися можливостями нових циф-
рових технологій та готувати громадян до змін, 
які ці технології несуть нашому суспільству 
та економіці;

– встановлювати правильні системи, нала-
штування й інфраструктуру на місцях;

– формувати у посадових та службових осіб 
потрібні навички для досягнення успіху в ново-
му цифровому середовищі;

– забезпечувати кращий доступ до даних, 
а також гарантувати захист конфіденційності 
та іншої чутливої інформації;

– підтримувати громадян, які не мають 
доступу до цифрового світу.

В контексті розвитку цифрової економіки 
та суспільства в Україні потрібно впевнитися 
в тому, що всі органи державної влади поділя-
ють переваги цифрової трансформації, внаслі-
док чого з’явиться багато нових аспектів Уряду, 
проте життя українців істотно покращиться. 
Синергетичний потенціал сучасних інновацій-
них технологій не здатний привести до тран-
сформаційних змін у державному управлінні 
та зробити державний сектор ефективним і цін-
нісним без безпосередньої участі в цьому про-
цесі органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування.

Відповідно до чинного законодавства систе-
ма, яка діє в Україні, не відповідає сучасному 
стану розвитку цифрового суспільства, оскільки 
не передбачає:

– наявності в кожному органі виконавчої 
влади відповідального структурного підрозділу 
з питань цифрового розвитку;

– уніфікованої (скоординованої) державної 
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політики у сфері цифрового розвитку сучасних 
стандартів державного управління з викори-
стання цифрових інструментів та технологіч-
ного забезпечення процесів прийняття рішень 
в органах виконавчої влади та органах місцево-
го самоврядування;

– доступ усіх верств населення до держав-
них електронних інформаційних ресурсів;

– вжиття заходів з організації проведення 
інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо 
необхідності формування у громадян навичок 
користування комп’ютерними та інтернет-тех-
нологіями задля стимулювання їх використання 
у професійному та повсякденному житті (елек-
тронні публічні послуги, дистанційна освіта, 
охорона здоров’я, дозвілля тощо);

– механізму стимулювання органів виконав-
чої влади до розвитку співробітництва з науко-
вими установами та закладами вищої освіти 
задля розроблення та впровадження інформа-
ційних і цифрових технологій, ресурсів, продук-
ції та послуг, а також їх правового забезпечення.

Досягнення цілей, визначених у Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018–2020 роки, схваленій Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
17 січня 2018 року № 67 [5], неможливе як без 
належної організації діяльності в окремо взято-
му органі державної влади, так і без координа-
ції та узгодженості проєктів у масштабах усієї 
країни. Несприйняття або заперечення переваг 
та можливостей цифрового світу не лише галь-
муватиме цифрову трансформацію України, 
але й може спричинити розрив у спроможно-
сті органів державної влади та громадянського 
суспільства. Це негативно вплине на життєді-
яльність держави загалом та загрожуватиме 
формуванню й розвитку повноцінного інформа-
ційного суспільства в Україні.

Механізмом уникнення вказаних наслід-
ків є запровадження принципу «цифровий за 
замовчуванням» під час підготування нових 
або внесення змін до чинних законодавчих 
актів і реалізації владних повноважень орга-
нами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування. Для реалізації потрібне 
активне залучення всіх учасників, особливо 
центральних органів виконавчої влади та тери-
торіальних громад.

Забезпечення системного підходу до вико-
нання проєктів і завдань цифрового розвит-
ку та реалізації державної політики у сфері 
цифровізації, електронного урядування, елек-

тронної демократії, розвитку інформаційного 
суспільства та цифрового розвитку, зокрема 
запровадження принципу «цифровий за замов-
чуванням», пропонується шляхом:

– використання засад реалізації органами 
виконавчої влади принципу державної політи-
ки цифрового розвитку «цифровий за замовчу-
ванням»;

– запровадження в органах виконавчої вла-
ди цифрової експертизи проєктів актів, висно-
вок про проведення якої визначається обов’яз-
ковим додатком до проєкту відповідного акта;

– утворення (визначення) в органах вико-
навчої влади відповідальних за цифровий 
розвиток структурних підрозділів (фахівців), 
що з урахуванням вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про ефективне використан-
ня державних коштів» від 11 жовтня 2016 року 
№ 710 передбачається здійснити в межах 
загальної штатної чисельності апаратів мініс-
терств, інших центральних та місцевих органів 
державної влади;

– запровадження в Секретаріаті Кабінету 
Міністрів України проведення цифрової екс-
пертизи проєктів нормативно-правових актів, 
зокрема перевірки щодо відповідності проєктів 
актів державній політиці цифрового розвитку, 
а також встановлення їх узгодженості із захода-
ми цифрової трансформації України.

Висновки і пропозиції. Враховуючи наве-
дене, можемо зробити такі висновки. Запрова-
дження цифрового розвитку забезпечить:

– підвищення ефективності реалізації дер-
жавної політики у сфері цифрового розвитку, 
іншими словами, органи виконавчої влади змо-
жуть заощаджувати час, зменшувати витрати, 
підвищувати прозорість і покращувати якість 
послуг, які вони надають громадянам і бізнесу;

– користування громадянами та бізнесу без-
коштовними інтегрованими та довірчими адмі-
ністративними послугами;

– підвищення розуміння на підставі зворот-
ного зв’язку того, як змінювати послуги та полі-
тики, що примножуватиме публічне та приват-
не благо;

– прискорення прийняття інформаційних 
та технологічних інновацій, що створюватиме 
нове благо;

– можливість інноваціям та експериментам 
відбуватися вільно;

– пріоритетність інвестицій в інноваційні 
цифрові технології, що реалізують переваги 
цифрового світу;
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– збільшення частки вирішення складних 
проблем та прийняття інноваційних нестан-
дартних рішень.

Це полегшить громадянам і бізнесу ведення 
справ з урядом, а державні органи влади перетво-
рять свої послуги на прості, зрозумілі та швидкі.
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Syvolapenko T. L. Experience of foreign countries from implementation of digital concepts: 
realities and prospects for Ukraine

The analysis of the leading countries of the world on introduction of digital concepts, in particular, 
such as Australia, Great Britain, New Zealand, Canada, Ontario, Singapore, USA, which use digital 
technologies for provision of electronic services, rethinking of government purchases, expansion of 
use of common platforms, services and tools and more. Taking into account the experience of for-
eign countries, we can offer to adopt the best practices of introduction of digital concepts and digital 
technologies for further implementation in Ukraine. Therefore, in order to promote the development 
of the digital economy and society in Ukraine, it must be ensured that the Government and all public 
authorities share the benefits of digital transformation. The introduction of digital transformation in 
state authorities will contribute to the efficiency and effectiveness of the public sector, the creation 
of new sectors of the economy, as well as the transformation of areas of life into new, more efficient 
and modern ones. The introduction of incentives to encourage businesses and citizens to consume 
and use digital technologies, that is, to make digital technology arousing the desire and motivation to 
connect and use them. In order to ensure the implementation of the digital approach to the Govern-
ment of the country and all government bodies, it is necessary first of all to focus on what the citizens 
themselves need: government authorities are required to: work with citizens and state authorities 
when developing and implementing electronic services ; to use the possibilities of new digital tech-
nologies and to prepare citizens for the changes that these technologies bring to our society and 
economy; to establish correct systems, settings and infrastructure on the ground; officials and offi-
cers must have the skills to succeed in the new digital environment; allow innovations and experi-
ments to occur freely; to provide better access to data, while guaranteeing the protection of privacy 
and other sensitive information; to support citizens who do not have access to the digital world, etc.

Key words: digital technologies, digital transformation, digital development, electronic services, 
public authorities.



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

113© Сінгуцький О. В., 2019

УДК 338.481
DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-21

О. В. Сінгуцький
здобувач кафедри публічного управління та землеустрою

Класичного приватного університету

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ  
ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто зарубіжний досвід державного регулювання туристичних клас-

терів, на основі виявлених результатів розроблено модель функціонування туристичного 
кластеру в Україні. Модель туристичного кластеру об’єднує підприємства з різних сфер 
економіки, які співпрацюють в одному господарському полі як приватної, так і державної 
власності. Державне регулювання туристичних кластерів здійснюється через створення 
законодавчої бази функціонування та умов об’єднання.

Встановлено взаємозв’язок державної політики, спрямованої на розвиток та підтримку 
у створенні туристичних кластерів, та розвитком туризму. Зарубіжний досвід засвідчує 
економічну ефективність функціонування туристичного кластеру для всієї країни шляхом 
збалансованої взаємодії всіх елементів об’єднання, що впливає на ефективну господарську 
діяльність підприємств та розвиток національного туризму.

Визначено функції держави щодо регулювання кластерних об’єднань, основними серед 
яких є законодавча, популярізаційна, регулююча. Виявлено основні перешкоди щодо створен-
ня туристичних кластерів в Україні. В Україні склались усі передумови щодо розвиту туриз-
му. Механізм державної політики потребує постійного пошуку та адаптації ефективних 
взаємодій елементів розвитку туристичної сфери. Для цього необхідно запозичити досвід 
упровадження туристичних кластерів та створити умови для адаптації в Україні. Досі у 
законодавчій базі не визначено поняття «кластер», відсутні стимули та пропозиції щодо 
кластерних утворень. Обґрунтовано доцільність застосування та державної підтримки 
створення туристичних кластерів. Кластерні об’єднання створюють передумови залучен-
ня інвестицій, створення додаткових робочих місць шляхом зменшення собівартості та 
підвищення якості продукції за рахунок технологічної близькості та ефективної взаємодії 
всіх елементів кластеру. На основі проаналізованої інформації запропоновано перспективи 
розвитку туризму в Україні з використанням моделі кластерного об’єднання. Надано пропо-
зиції щодо створення моделі організації туристичного кластеру в Україні.

Ключові слова: кластер, туристичний кластер, державна підтримка туристично-
го кластеру, державне регулювання туризму, кластерна модель туристичної діяльності, 
інструменти державної політики.

Постановка проблеми. Дієвим інструментом 
реалізації масштабних фінансово-промислових 
проєктів підприємств в умовах ринкової конку-
ренції можуть стати господарські товариства, 
об’єднані в групи за галузевим, територіальним 
чи іншим принципом, тобто кластери, досвід ство-
рення яких переконує в перспективності такого 
підходу до розвитку економіки. Державна під-
тримка у створені туристичних кластерів вимагає 
використовувати інструменти регулювання через 
податкову, інвестиційну, законодавчу політику.

Світові економічні показники засвідчують 
постійний розвиток сфери туристичних послуг. 
Країни з високим рекреаційно-туристичним 
потенціалом приділяють багато уваги держав-
ному регулюванню туристичної діяльності, 

створюючи сприятливі умови щодо постійно-
го розвитку підприємств у туристичній сфері. 
Створення туристичних кластерів, де держа-
ва виступає в ролі організатора, пропонуючи 
модель об’єднання підприємств у визначених 
умовах, створює мультиплікативний ефект роз-
витку інших галузей економіки та туризму.

Україна володіє значним рекреаційно-турис-
тичним потенціалом, який має стати головним 
фактором розвитку як окремо туристичної галу-
зі, так і всієї економіки через зв’язки зі спорідне-
ними сферами. Однак відсутність державного 
регулювання туристичної сфери унеможливлює 
розвиток цієї сфери. Для створення сприятли-
вих умов розвитку туризму туристична галузь 
потребує державної підтримки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цій проблематиці приділили значну увагу бага-
то провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, 
зокрема Л.І. Гонтаржевська [2], І.О. Дегтярьова 
[3], Ю.М. Ковальва, М.П. Мальська, М.Й. Рутин-
ський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк, С.І. Соколен-
ко, Ю.М. Яворський, М. Портер [6; 7], М. Енрайт.

Мета статті полягає у розробленні моделі 
державного регулювання туристичних класте-
рів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Туристичний 
кластер є групою географічно локалізованих 
підприємств, що сформувались на базі турис-
тичних активів регіону та пов’язані з обслу-
говуванням туристів, наприклад, туристич-
них операторів, готелів, сфери громадського 
харчування, виробників сувенірної продукції, 
транспортних підприємств. Основна перевага 
кластерної моделі полягає в тому, що вона при-
скорює інноваційність не тільки туристичного 
сектору, але й споріднених сфер економіки.

Розвиток країни залежить від стратегіч-
ної програми розвитку, в якій передбачається 
вдосконалення законодавчої, податкової, еко-
номічної, соціальної політики згідно з вимога-
ми суспільства та часу. Дієвою економічною 
моделлю є організація та державна підтримка 
об’єднань високотехнологічних підприємств на 
певній території для розвитку інвестиційного, 
кадрового та інноваційного потенціалу держа-
ви, якою є кластерна модель.

Досвід розвинутих країн засвідчує ефек-
тивність державних програм щодо створення 
високотехнологічних об’єднань підприємств на 
окремій території. Держава в цьому разі вико-
нує роль організатора створення кластерів, 
формуючи засади для організації, популяриза-
ції та подальшої підтримки щодо стимулювання 
входження підприємств, метою якого є викори-
стання науково-технічного прогресу, створення 
високоспеціалізованих робочих місць, виробни-
цтво високотехнологічних продуктів. Держава, 
враховуючи стратегічне планування розвитку, 
визначає пріоритетні напрями окремих галу-
зей національної економіки. Державна політика 
потребує аналізу та вибору пріоритетних напря-
мів розвитку економіки, що обумовить майбут-
ній розвиток. Треба враховувати багато факто-
рів, основними з яких є технологічний потенціал 
та наукова база підприємств, підготовка висо-
кокваліфікованих кадрів, високий потенціал 
фінансового сектору. З огляду на вищенаведені 
фактори кожна країна визначає напрям розвит-

ку окремих сфер економіки. Найбільш прибут-
ковим напрямом є створення кластерів високо-
технологічних компаній на прикладі Кременевої 
долини, Сан-Франциско, США. У Сполучених 
Штатах створились усі умови щодо формуван-
ня подібних об’єднань, наявні високотехноло-
гічні підприємства, кадри та найбільш потужний 
фінансовий ринок у світі.

Туристичні кластери можуть об’єднувати 
як незначну, так і велику кількість підприємств 
туристичного та споріднених і допоміжних сек-
торів економіки. Вони можуть формуватися як 
з великих, так і з малих фірм у найрізноманіт-
ніших поєднаннях і відносинах. Наприклад, 
кластери в Італії об’єднують переважно малі 
та середні підприємства, в Шотландії (базова 
модель ЄС) ядро кластеру формують потужні 
підприємства, інколи іноземного походження. 
Державна підтримка туристичних кластерних 
утворень Туреччини та Єгипту впроваджується 
через податкову політику, звільняючи від подат-
ків на визначений період та спрощуючи проце-
дури оформлення дозвільних документів.

Від інших форм організації спільної туристич-
ної діяльності туристичні кластери відрізняють-
ся вищим рівнем взаємодії між підприємствами, 
організаціями, установами, інституціями, що 
входять до їх складу, варіюючись за формою 
від цільових об’єднань підприємств туристично-
го бізнесу до потужних, добре структурованих 
комерційно-конкурентних утворень. Туристичні 
кластери об’єднують значно більше коло учас-
ників, включаючи різноманітні інститути підтрим-
ки, виробничі та комерційні структури, а також 
регіональні та національні уряди (в особі турис-
тичної адміністрації, департаментів туризму).

В Україні створились умови щодо розвитку 
аграрного сектору, промислового та туристич-
ного секторів. Наявність кадрового потенціалу 
та природних ресурсів створює умови щодо 
формування аграрного, промислового та турис-
тичних кластерів.

Огляд наукових праць дав змогу визначити 
такі переваги створення туристичного кластеру:

– зниження витрат виробництва кожного учас-
ника об’єднання за рахунок ефекту масштабу;

– підвищення спеціалізації підприємств – 
учасників кластера, що дасть змогу підвищити 
якість продукції та послуг;

– покращення використання наявних ресур-
сів, розширення масштабів інновацій;

– взаємодоповнюваність продукції, яку виго-
товляють підприємства – учасники кластеру;
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– можливість об’єднання фінансових мож-
ливостей підприємств для забезпечення 
гарантій банкам задля отримання кредитних 
ресурсів;

– можливість раціонально здійснювати тран-
спортні перевезення;

– зменшення затрат коштів на інформаційне 
забезпечення;

– підвищення продуктивності праці;
– оптимальне використання трудового 

потенціалу;
– краща мотивація керівників для отримання 

поваги колег;
– зростання конкурентних переваг фірм – 

учасників кластеру та всього регіону, де розта-
шований кластер;

– скорочення ризиків та витрат щодо виходу 
продукції на новий ринок;

– розширення географії ділових операцій;
– можливість централізовано провадити 

деяку управлінську діяльність за допомогою 
органу управління, спільного для всіх учасників 
кластера;

– підтримка державними органами шляхом 
запровадження податкових і митних пільг;

– можливість швидко впроваджувати нову 
техніку та технологію за рахунок їх гнучкості;

– поліпшення зв’язків між державними та гро-
мадськими організаціями;

– створення нового бізнесу у вільних сегмен-
тах ринку;

– можливість спільного розв’язання соціаль-
них проблем регіону;

– ширший доступ до експертів, спільна заку-
півля й продаж, що зменшує ціни на сировину;

– узгодження попиту та пропозиції на продук-
цію (послуги) одних підприємств щодо інших;

– співпраця на взаємовигідних умовах з нау-
ковими організаціями, які входять до кластеру.

До причин недостатньої розвиненості турис-
тичних кластерів в Україні слід віднести:

– недосконалість та недостатність законо-
давчих актів щодо їх створення, функціонуван-
ня, розподілу прибутку між учасниками та лікві-
дації туристичних кластерів;

– незацікавленість органів влади та місцево-
го самоврядування в розвитку таких об’єднань;

– відсутність кваліфікованих фахівців 
у туристичній галузі з компетенцією працювати 
у кластерних об’єднаннях;

– низький туристичний імідж України у світі;
– нестабільна економічна ситуація в Україні;
– несприятлива екологічна ситуація;

– недоступність фінансових інструментів, що 
сприяють розвитку туризму;

– неврегульованість норм процесу ланцю-
гового відтворення рекреаційних ресурсів Укра-
їни;

– низька якість продукції промисловості 
та інших галузей економіки України, суміжних 
з туризмом.

Для підвищення конкурентоспроможності 
туристичної галузі України та досягнення міжна-
родних стандартів у наданні туристичних послуг 
необхідно вдосконалювати систему державного 
управління цією галуззю. Незважаючи на те, що 
в Україні щороку створюється щоразу більше 
таких кластерних об’єднань, зокрема туристич-
них, на державному рівні вони не мають достат-
ньої підтримки та законодавчо-нормативного 
утвердження. Постала нагальна потреба фор-
мування системи державного управління турис-
тичними кластерами. Для цього необхідно:

– на законодавчому рівні закріпити визна-
чення кластерної моделі розвитку туризму;

– розробити програму розвитку туристичних 
кластерів в Україні, де будуть визначені регіони 
кластерних об’єднань, умови входу та виходу 
з кластеру, а також розроблені умови створення 
спеціальних економічних умов;

– розробити ланцюг відтворення рекреацій-
них ресурсів;

– стабілізувати економічну ситуацію;
– підвищувати кваліфікацію працівників 

туристичної галузі;
– переймати міжнародний досвід створення 

та функціонування туристичних кластерів.
Вдосконалення правового забезпечення 

у туристичній сфері є фундаментом розвитку 
рекреаційно-туристичного сектору. Законодав-
ча база щодо кластерних об’єднань недоскона-
ла та потребує змін.

Суб’єктами туристичної діяльності можуть 
бути туристичні кластери, тобто територіальні 
об’єднання підприємств туристичного сектору 
економіки, які доповнюють один одного, зберіга-
ючи право самостійного здійснення своєї поточ-
ної і стратегічної господарської політики. Турис-
тичні кластери формуються на базі туристичних 
активів регіону і складаються з підприємств різ-
них сфер, пов’язаних з обслуговуванням турис-
тів, наприклад туристичних операторів, готелів, 
сфери громадського харчування, виробників 
сувенірної продукції, транспортних підприємств.

Запропонована модель туристичного клас-
теру передбачає векторну державну політику 
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розвитку туризму з урахуванням кон’юнктури 
ринку, факторів зовнішнього оточення та визна-
чення завдань, які потребують реалізації щодо 
вибору пріоритетних зон розвитку туристичних 
кластерів, а також впровадження сприятливої 
спеціальної економічної політики у визначе-
них туристичних зонах. Державне регулювання 
туристичних кластерів передбачається через 
інструменти державної політики, такі як подат-
ки, субсидії, дотації, закони, ліцензії, які спри-
ятимуть розвитку туристичних кластерів, сти-
мулюватимуть підприємства втупити в кластер.

У структурі туристичного кластеру доцільно 
виділяти чотири основні сектори.

1) Сектор виробництва туристичних послуг, 
що об’єднує туроператорські фірми та тура-
гентства, заклади з розміщення та оздоров-
лення туристів (готелі, мотелі, кемпінги, 
санаторно-курортні заклади, турбази), підпри-
ємства з перевезення туристів (автотранспорт-
ні підприємства, авіакомпанії, залізниці тощо), 
заклади з організації харчування туристів (рес-
торани, кафе, їдальні), заклади з організації 
дозвілля туристів (екскурсійні бюро, музеї, теа-
три, заклади індустрії розваг, зокрема казино, 
аквапарки), національні природні парки, запо-
відники, заказники, ботанічні сади, зоопарки. 
Отже, цей сектор охоплює підприємства, які 

Рис. 1. Модель державного проєкту туристичного кластеру
Джерело: розроблено автором
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безпосередньо виробляють і реалізують турис-
тичні послуги.

2) Сервісний сектор, що об’єднує банків-
сько-кредитні та страхові установи, навчальні 
заклади туристичного профіля, наукові уста-
нови, а також бізнес-центри, лізингові компанії. 
Підприємства сервісного сектору надають різ-
номанітні послуги (фінансові, освітні, посеред-
ницькі) ключовим підприємствам кластеру.

3) Допоміжний сектор. Він включає, по-пер-
ше, різноманітні підприємства з виробництва 
сувенірів, туристичного спорядження, специ-
фічних для певної місцевості товарів; по-дру-
ге, поліграфічні підприємства, картографічні 
фабрики, періодичні видання, теле-, радіоком-
панії; по-третє, органи державної влади, агенції 
регіонального розвитку, міжнародні та державні 
фонди й програми.

4) Сектор забезпечення життєдіяльності 
туристичного кластеру, що пов’язує між собою 
окремі сектори та підприємства туристичного 
кластеру, забезпечуючи координацію їх діяль-
ності. Однак варто зазначити, що така струк-
тура туристичного кластеру не є сталою, тому 
що склад учасників може розширюватися. Все 
частіше встановлюються зв’язки з іншими клас-
терами економіки (найчастіше з продовольчи-
ми, автомобільними кластерами, медіакласте-
рами). До його складу входять маркетинговий, 
рекламно-інформаційний, логістичний та юри-
дично-аудиторський відділи [4, с. 25].

Механізм формування туристичних класте-
рів традиційно включає дві складові. З одного 
боку, це створення ініціативної групи з форму-
вання кластеру, до якої мають входити як пред-
ставники ключових підприємств потенційного 
туристичного кластеру, так і фахівці, що мають 
досвід упровадження кластерної моделі в інших 
регіонах чи галузях (наприклад, спеціалісти 
агенцій регіонального розвитку, експерти різ-
номанітних програм та ініціатив); з іншого боку, 
необхідною умовою є офіційне визнання та реє-
страція кластеру органами державної та місце-
вої влади.

Висновки і пропозиції. Отже, актуальність 
створення туристичних кластерів проявляється 
в концентрації на певній території ефективних 
підприємств, які створюють передумови роз-
витку кадрового потенціалу, рекреаційної зони, 
інноваційних товарів, внаслідок чого створю-
ються передумови інвестицій та конкурентних 
переваг як на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках. Ці фактори створюють передумови роз-

витку туристично-рекреаційного сектору, спо-
ріднених галузей та економіки загалом. Держа-
ва, формуючи туристичний кластер, виступає 
в ролі організатора, використовуючи інструмен-
ти державної політики та створюючи сприятливі 
умови для ведення туристичної діяльності.

Державне регулювання туристичної діяльно-
сті потребує змін у законодавчій сфері, а саме 
визначення понять «кластер», «туристичний 
кластер», умов входу до кластеру та виходу 
з нього, створення спеціальних економічних 
зон на визначений період, етапів формуван-
ня кластеру та ролі держави в ньому, а також 
механізму співпраці органів державної вла-
ди та підприємств. Також необхідно створити 
систему навчання та перекваліфікації фахівців 
для роботи на підприємствах у межах туристич-
них кластерів, розроблення податкової політи-
ки щодо стимулювання входження підприємств 
у кластер.
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Sinhutskyi O. V. State support for the establishment of tourist clusters in Ukraine
The article reviews the foreign experience of state regulation of tourist clusters; based on the 

revealed results the model of functioning of tourist cluster in Ukraine is developed. The tourism clus-
ter model brings together businesses from different sectors of the economy that co-operate in the 
same economic field, both private and state-owned. The state regulation of tourist clusters is done 
through the creation of a legal framework for functioning and conditions of association.

The interrelation of the state policy aimed at development and support in creation of tourist clus-
ters and development of tourism is established. Foreign experience testifies to the economic effi-
ciency of the functioning of the tourist cluster for the whole country through a balanced interaction of 
all elements of the association, which affects the effective economic activity of enterprises and the 
development of national tourism.

The functions of the state to regulate cluster associations are identified, the main ones being 
legislative, popularization, and regulatory. The main obstacles to the creation of tourist clusters in 
Ukraine have been identified. Ukraine has all the prerequisites for tourism development. The mech-
anism of public policy requires constant search and adaptation of effective interactions of elements 
of tourism development. To do this, it is necessary to draw on the experience of implementing tour-
ist clusters and create the conditions for adaptation in Ukraine. The concept of the cluster has not 
been defined in the legislation so far, there are no incentives and proposals for cluster entities. The 
expediency of application and state support of creation of tourist clusters is substantiated. Cluster 
associations create the preconditions for attracting investment, creating additional jobs by reducing 
cost and improving product quality through technological proximity and effective interaction of all ele-
ments of the cluster. It is offered on the basis of the analyzed information the perspectives of tourism 
development in Ukraine using the cluster integration model. Suggestions are made to create a model 
for organizing a tourist cluster in Ukraine.

Key words: cluster, tourist cluster, state support of tourist cluster, state regulation of tourism, 
cluster model of tourist activity, instruments of public policy.
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РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ  
ДО ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ПРИЙМАЮЧІ СПІЛЬНОТИ
У статті розглянуто процес формування науково-методичного підходу до публічного 

регулювання стійкої інтеграції вимушених переселенців у приймаючі спільноти. Розробле-
на «мапа ризиків» процесу публічного регулювання ВВМ через механізми забезпечення ВПО 
дасть змогу не тільки покращити систему держаного і, що особливо важливо, громадсько-
го моніторингу ефективності реалізації державного регулювання у сфері ВВМ і забезпечен-
ня прав ВПО в Україні за рахунок виділення зрозумілих для спостерігача напрямів моніто-
рингу з індикаторами рівня ризику, але й удосконалити організаційно-економічний механізм 
підтримки та забезпечення інтеграції ВПО у приймаючі спільноти як такий, що нині вже 
найкраще відповідає потребам ВПО і не має аврального “ad hoc” характеру, як це було у 
2014–2015 рр. І розроблення системи моніторингу, і формування організаційно-економічно-
го механізму підтримки й забезпечення інтеграції нами буде здійснено в наступному пара-
графі дослідження. Автором уперше запропоновано науково-методичний підхід до публіч-
ного регулювання стійкої інтеграції вимушених переселенців у приймаючі спільноти, який 
пропонує поділ чинників публічного регулювання на дві групи, а саме щодо факторів зовніш-
нього середовища і щодо базового акценту в механізмі регулювання, а також «мапу ризиків» 
публічного регулювання у сфері як доречний інструмент попередження незбалансованих та 
неадресних рішень щодо вимушених переселенців саме з боку органів публічної влади.

Ключові слова: науково-методичний підхід, публічне регулювання, стійка інтеграція, 
вимушені переселенці.

Постановка проблеми. У 2014 р. внаслідок 
воєнного конфлікту на Сході України розпоча-
лося переселення жителів Донецької та Луган-
ської областей до інших територій країни. 
Масштабність явища зумовила необхідність 
розроблення та впровадження окремого закону, 
нормативно-правових документів, спрямованих 
на захист і підтримку прав та свобод внутріш-
ньо переміщених осіб (ВПО, або переселенці).

Згідно з оцінками Міністерства соціальної 
політики України та УВКБ ООН на середину 
грудня 2015 р. в Україні було зареєстровано 
понад 1,6 млн. переселенців. Основними за 
чисельністю групами серед ВПО є пенсіоне-
ри (947 тис. осіб). Чисельність працездатного 
населення сягнула майже 397 тис. осіб, серед 
яких переважають жінки. Серед зареєстрова-
них ВПО 207,2 тис. дітей та 68 тис. інвалідів.

У зв’язку з переміщенням з територій, де 
проходять бойові дії, більшість представників 
ВПО втратила джерела існування та роботу, 
тому можна говорити про виникнення феноме-

на раптової бідності серед представників цієї 
групи. Водночас досвід інших країн свідчить про 
те, що для ВПО характерними є високий рівень 
довготривалого безробіття, бідність, соціальне 
відторгнення та орієнтованість на використання 
державної фінансової допомоги як основного 
джерела існування. Отже, визначення проблем 
і потреб ВПО, окреслення гострих питань, що 
є невирішеними для представників цієї групи, 
є нагальним повсякденним завданням для вла-
ди та громадського сектору.

Держава та суспільство виявились не гото-
вими до масштабної внутрішньої міграції, але 
формування відповідної політики відбувалось 
досить оперативно. Значну допомогу надали 
та продовжують надавати міжнародні органі-
зації, громадський сектор, потужний волонтер-
ський рух. Нині результати емпіричних соціо-
логічних досліджень демонструють широкий 
спектр невирішених проблем щодо процесів 
облаштування переселенців у нових місцях 
проживання та інтеграції до місцевих громад.
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Від самого початку процесу внутрішньої 
міграції нагальними для ВПО були проблеми, 
пов’язані із задоволенням гуманітарних потреб 
(їжею, одягом, медикаментами), пошуком жит-
ла та стабільної роботи, що приносить дохід. 
Результати досліджень, проведених серед жінок 
і людей похилого віку серед ВПО на початку 
2015 р., свідчать про наявність значної частки 
тих, хто повідомляв про нездатність забезпечи-
ти для себе найнеобхідніше. Так, про фінансову 
неспроможність купити необхідні продукти хар-
чування зазначили 70% опитаних, а 30% пові-
домили про те, що не могли забезпечити своїм 
дітям повноцінне здорове харчування. Експерт-
не опитування у серпні 2015 р. показало, що 
більшість зазначених проблем не втратила 
актуальності. Зокрема, у деяких інтерв’ю зазна-
чалося, що прибулі до нових місць проживання 
іноді не могли задовольнити навіть мінімальні 
потреби в їжі та купити хліб.

Актуальною проблемою залишається забез-
печеність сімей переміщених осіб житлом. 
Зокрема, в Україні досі не існує комплексної 
політики щодо житла для переселенців, яка б 
діяла на національному, обласному та місцево-
му рівнях. Результати досліджень відобража-
ють наслідки відсутності такої політики.

Головною особливістю вимушеної внутріш-
ньої міграції є її невизначений термін, тому 
актуальним є не тільки оцінювання умов облаш-
тування та соціальної адаптації переміщених 
осіб, але й визначення бажаних індивідуальних 
стратегій подальшого життєвого шляху, а також 
розроблення стратегій соціально-економічної 
політики, спрямованих на адаптацію, інтеграцію 
та соціальне залучення цієї групи [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідниками, що працювали у розглянутому 
напрямі, Н. Бочкор, Є. Дубровська, О. Залесь-
ка, О. Калашник, Л. Ковальчук, В. Бондаров-
ська, О. Возіянова, О. Григоренко, Т. Гуцаленко, 
І. Савенець, Ю. Юр, О. Куриленко, Н. Максимова.

Метою статті є розроблення науково-ме-
тодичного підходу до публічного регулюван-
ня стійкої інтеграції вимушених переселенців 
у приймаючі спільноти.

Виклад основного матеріалу. Пробле-
ма низької ефективності державного й навіть 
публічного регулювання сфери ВВМ сьогодні 
є досить актуальною. Ця актуальність обумов-
люється факторами турбулентності українсько-
го суспільного середовища й значною обме-
женістю державних ресурсів для вирішення 

матеріальних проблем ВПО [7]. З огляду на це 
нині існує запит на оновлені, більш ефективні 
моделі й методи публічного адміністрування 
та регулювання, які б забезпечували сталий 
та стійкий розвиток сфери ВВМ в Україні та при-
носили суспільну користь, більшу суспільну цін-
ність і навіть додану вартість (від бізнесу із залу-
ченням ВПО) в умовах несприятливих викликів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Проблемі підвищення ефективності публічно-
го регулювання сфери ВВМ через пропозицію 
нових інституційних форм соціальної та функ-
ціональної інтеграції ВПО присвячено чимало 
праць вітчизняних і зарубіжних вчених та гума-
нітарних міжнародних організацій. Однак три-
ваючий військовий конфлікт на Сході, бюджетні 
проблеми й нові зовнішні виклики деякою мірою 
девальвують наявні методи управління сферою 
й формують запит на нові, більш ефективні 
форми генерації управлінських рішень в кон-
турі вирішення завдань сталого гуманітарного 
розвитку щодо ВПО. На цьому тлі доцільним 
є розроблення науково-методичного підходу до 
публічного регулювання стійкої інтеграції ВПО 
у приймаючі спільноти, формалізовані критерії 
якого нами представлені в рамках табл. 1.

На цьому етапі важливим є зауваження 
щодо розуміння стійкості у врядуванні, зокрема 
стійкої інтеграції. Довідкова література визна-
чає стійкість як здатність системи зберігати 
наявний стан під впливом зовнішніх сил. Воче-
видь, нас не може влаштовувати нездатність 
системи (нині – системи управління ВВМ) мати 
чимало проблем і майже не змінюватися під час 
впливу на неї. Отже, варто виходити з того, що 
процес інтеграції ВПО є керованим процесом; 
процесом у заданому, бажаному, цільовому 
напрямі; процесом, на який ззовні впливають 
чимало позитивних і негативних (відносно ста-
ну системи) чинників; саморегуляція системи 
до задовільного стану не є можливою. Отже, 
стійкою інтеграція буде не тоді, коли система не 
«інтегрується», повертаючись у вихідний стан, 
а тоді, коли, керовано рухаючись у заданому 
напрямку, вона може встояти під тиском (або 
впливом) зовнішніх факторів, що є спільним із 
соціальною модернізацією.

Ми визначаємо стійку інтеграцію ВПО як 
процес формулювання, реалізації, оцінювання 
рішень та дій, пов’язаних зі стійким зближенням 
і взаємним проникненням соціальних та інших 
цінностей ВПО у приймаючі громади, що здат-
не зберігати заданий напрямок рух під тиском 
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зовнішніх чинників та утримувати таку траєк-
торію до моменту досягнення чи задоволення 
основних параметрів керованого руху. Отже, 
це вказує на дискретність, непостійність руху, 
що визначається суб’єктом (або консенсус-
но суб’єктами) публічного регулювання сфери 
ВВМ загалом і ВПО зокрема.

Таким чином, необхідність оновлення інстру-
ментів та методів публічного регулювання сфе-
ри ВВМ потребує вирішення низки локальних 
завдань, які формують фундамент методичного 
підходу та інструментарного забезпечення стій-
кої інтеграції ВПО у приймаючі спільноти. Отже, 
слід визначити рід і видові ознаки поняття «стій-
ка інтеграція» як опорного поняття; визначити 
методику вимірювання стійкості для досягнен-
ня цілей державного управління й моніторингу; 
дефрагментувати поняття «стала інтеграція» 
на окремі елементи чи групи елементів, стан 
яких обумовлює підсумкові параметри стійкості; 
намітити напрями підвищення стійкості в рам-
ках стратегічного плану першого рівня.

Теоретичний та методологічний аналіз понят-
тя «стійка інтеграція» (“sustainable integration”) 
формує передумови авторського уточнення цієї 
категорії. Стійка інтеграція може стати своєрід-
ною альтернативною практикою регулювання 
складних соціальних процесів (як це зазначено 
в деяких сучасних працях, що присвячені новіт-
нім глобальним процесам [3; 4]), а керівною іде-
єю інтеграції є заклик до більш соціально спра-
ведливої, а не швидшої або глибшої інтеграції 

через політично прийнятні процеси поколінь. 
Стійка інтеграція може бути на декількох рів-
нях, а саме індивідуальному, організаційному, 
загальнодержавному й навіть на соціальному 
[6]. На рівні країни стійку інтеграцію ВПО можна 
визначити як довготривалу здатність місцевої 
спільноти й національного суспільства прийма-
ти та підтримувати співпрацю з внутрішніми 
вимушеними переселенцями, незважаючи на 
неоднорідність населення в країні та світогляд-
ні й політичні погляди.

Базовим індикатором стійкої інтеграції ВПО 
є забезпечення своєчасних та адресних, нево-
латильних впливів з кумулятивним ефектом на 
сферу ВВМ (визначених як стратегічні цілі пер-
шого й другого рівнів) з підвищувальною дина-
мікою, заданою державними документами пла-
нування цієї сфери. При цьому важливо, щоби 
бажана стала інтеграція ВПО тривала через 
набуття стійкості регулювання сфери ВВМ і за 
заданим цільовим вектором.

Раніше вже йшлося про доцільність реаліза-
ції державної політики інтеграції ВПО, націле-
ної на використання ВПО для створення нових 
сильних сторін у приймаючих громадах (стра-
тегія “win-win”). Подальше формування мето-
дичного підходу буде здійснюватися в контексті 
саме розвитку інституційного та економічного 
потенціалу приймаючих спільнот через повніше 
залучення, інклюзію ВПО та відповідних важе-
лів, що можуть надаватися зовнішніми суб’єкта-
ми, особливо міжнародними організаціями.

Таблиця 1
Формалізація науково-методичного підходу до публічного регулювання стійкою  

інтеграцією ВПО у приймаючі спільноти
Критерій Особливість підходу

Роль держави у стійкому 
розвитку сфери ВВМ

Забезпечення ВПО необхідним доступом до якісних і соціальних та адміністративних 
послуг, ініціація створення й розвитку, а також подальше стимулювання сталого роз-
витку місць їх компактного проживання регіональних і місцевих соціально-економіч-
них систем. З часом вплив (втручання) держави стає адресним, дискретним та дифе-
ренційованим, а формат та інструменти державного впливу задаються комбінацією 
факторів зовнішнього й внутрішнього середовища.

Об’єкт публічного  
регулювання

Інституційне та інфраструктурне середовище, що визначає інституційну та ресурсну 
спроможність, а також стійкість суб’єктів публічного регулювання.

Сутність стійкого  
розвитку сфери ВВМ

Забезпечення своєчасних та адресних, неволатильних впливів з кумулятивним ефек-
том на сферу ВВМ (визначених як стратегічних цілей першого й другого рівнів) з під-
вищувальною динамікою, заданою державними документами планування цієї сфери.

Детермінанти стійкості 
розвитку сфери ВВМ

На локальному рівні мають місце адміністративні послуги, розвиток малого бізнесу 
ВПО, поліпшений доступ до кредитних ресурсів, система перекваліфікації ВПО відпо-
відно до місцевих потреб. За викликам середовища існують інституційна, інфраструк-
турна, соціально-культурна, макроекономічна, внутрішня.

Ключові інструменти 
державного впливу  

на розвиток сфери ВВМ

Відновлення інфраструктури на неодукованих районах Донецької та Луганської 
областей, житлові програми, програми перекваліфікації, державне співфінансування 
проєктів, пільгове кредитування інвестиційних проєктів ВПО на умовах, що привабли-
віше за ринкові, інституційне та інфраструктурне вдосконалення.

Джерело: складено автором
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Під ключовим індикатором ефективнос-
ті стійкої інтеграції ВПО ми будемо розуміти 
досягнення певних стратегічних цілей першого 
рівня. Як правило, такими цілями є комбінація 

індикаторів: один індикатор характеризується 
екстенсивним розвитком сфери ВВМ (напри-
клад, кількість ВПО, що отримують держав-
ну грошову допомогу на утримання), а другий 

Рис. 2. Дефрагментація факторів публічного управління стійкістю інтеграції 
ВПО у приймаючі спільноти

Джерело: складено автором

Рис. 1. Візуалізація типу стійкості інтеграції ВПО у приймаючі 
спільноти (абстрактна модель)

Джерело: складено автором
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показник характеризується інтенсивним роз-
витком сфери ВВМ (темп зростання кількості 
зайнятих у підприємствах, що були започатко-
вані ВПО у приймаючих громадах, або обсягу 
сплачених податків підприємствами, що були 
започатковані ВПО у приймаючих громадах). 
Саме постійний темп зростання значень цих 
показників буде характеризуватися рухом за 
заданим вектором у набутті стійкості (у часі) 
всієї системи публічного регулювання сфери 
ВВМ. При цьому стійка інтеграція ВПО може 
бути інтегральною, а також мати специфічну 
інтенсивність або екстенсивність [2]. Для визна-
чення типу стійкості регулювання сфери ВВМ 
можна використовувати матрицю, візуалізацію 
типу стійкості (рис. 1).

Вочевидь, підсумкові індикатори зада-
ють позиціонування сфери регулювання ВВМ 
в матриці стійкості й дають уявлення про харак-
тер її регулювання загалом або публічного регу-
лювання зокрема. Так, матриця формує два 
полярних типу розвитку у сфері та інтеграції, а 
саме стійкий (D) та нестійкий (А). Окрім цього, 
визначаються два типи відносно стійкої інтегра-
ції, а саме з переважанням інтенсивного розвит-
ку (В) і з переважанням екстенсивного розвитку 
(С). Типи стійкості квадрантів В і С можуть вва-
жатися стійкими в короткостроковій перспек-
тиві. Так, під час реалізації умовної стратегії 
«підвищення продуктивності публічного вряду-
вання» (наприклад, через дігіталізацію публіч-
них послуг, чим є стратегія державних реформ 
новообраного Президента України В. Зелен-
ського «Держава в смартфоні») система регу-
лювання може перебувати в квадранті В, а під 
час реалізації стратегії експансії – у квадранті С.

Позиціонування сфери регулювання ВВМ 
та його стійкості дає можливість генерувати 
управлінські рішення, спрямовані на поліп-
шення низки аспектів діяльності, що позитивно 
впливають на стійку інтеграцію. Проте ці напря-
ми вказують на векторні зміни, але не визнача-
ють об’єкт і предмет.

Для підвищення ефективності процесів 
публічного управління стійкістю необхідно 
дефрагментувати елементи її забезпечення. 
Для цього приготовлена класифікація чинників 
публічного управління стійкістю процесу інте-
грації ВПО за двома критеріями, а саме щодо 
факторів зовнішнього середовища (загроз) 
і щодо базового акценту в суті механізму регу-
лювання (гарантуючий механізм, механізм інте-
грації, підтримуючий механізм) (рис. 2).

Фактично таке відображення видів стійкості 
сфери регулювання ВВМ має низку позитивних 
аспектів.

Типологізація стійкості по відношенню до 
базового акценту в суті механізму регулювання 
дає змогу синхронізувати систему моніторингу 
елементів стійкості із системою збалансова-
них показників, запропонованих Д. Нортоном 
і Р. Капланом для бізнесу, або легко зробити 
декомпозицію за методом аналізу ієрархій для 
порівняння управлінських відмінностей.

Перехрестя елементів стійкості (а) і (б), тоб-
то по відношенню до загроз і по відношенню до 
базового акценту, дає підстави закласти інстру-
ментальні основи виміру окремих складових 
сталості публічного регулювання та відповідних 
механізмів забезпечення у сфері ВВМ.

На підставі перевіреної дефрагментації фак-
торів стійкої інтеграції ВПО по відношенню до 
зовнішніх ризиків та базового акценту в регу-
люванні можна розробити «мапи ризиків», що 
є оригінальним дослідницьким інструментом 
для зміни уявлення про ключові загрози й риси. 
Сама «мапа ризиків» процесу публічного регу-
лювання ВВМ через механізми забезпечення 
ВПО представлена в табл. 2. Зазвичай «мапа 
ризиків» є матрицею, де матеріал презентуєть-
ся через табличне перетинання принаймні двох 
ключових ознак, в нашому разі ними є дві озна-
ки, враховані у рис. 2. У такий спосіб відобра-
жаються ключові риски стійкості й сталості, що 
визначають співвідношення конкретних цільо-
вих акцентів у відношенні до загроз зовнішньо-
го середовища (сторонніх ризиків).

Інституційні ризики процесу публічного регу-
лювання ВВМ через механізми забезпечен-
ня ВПО (табл. 2) є ризиками, які обумовлені 
недосконалістю інституційного середовища 
у сфері регулювання ВВМ, тобто утворених 
формальних і неформальних форм взаємодії 
стейкхолдерів та учасників процесів ВВМ. В їх 
основі лежать вади, недоліки саме інституцій, 
тобто формальних утворень з визнаними роля-
ми й статусами, які створені для регулювання 
тих чи інших відносин у суспільстві. Відповідно, 
вони є або можуть стати причинами виникнення 
й наростання «сил тертя» у соціумі, публічно-
му регулюванні [5]. До таких ризиків за акцен-
том «дбайливе виконання державних гаран-
тій ВПО» можна віднести брак матеріальних 
ресурсів для матеріального облаштування ВПО 
в нових місцях помешкання, запізненість індек-
сації соціальної матеріальної допомоги й пенсій 
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ВПО; за акцентом «інтеграція ВПО у приймаючі 
спільноти» – неякісну, несвоєчасну професій-
ну перепідготовку для ВПО; за акцентом «під-
тримка ВПО» – затримки, політичні спекуляції 
з підготовки, неготовність державної політики 
щодо підготовки інфраструктури на всіх рівнях 
до розміщення й облаштування ВПО, а також 
низький рівень розвитку фінансових інститутів 
для підвищення доступності капіталу як чинни-
ка виробництва й приватної ініціативи ВПО.

Інфраструктурні ризики формуються загро-
зами недостатності розвитку забезпечувальної 
державної та комунальної інфраструктури для 
надання своєчасних і доступних адміністра-
тивних послуг, доступу до житла та програм 
мікрокредитування для ВПО. Відповідно, ризики 
поділяються таким чином: за акцентом «дбайли-
ве виконання державних гарантій ВПО» виділя-
ються ризик неприйнятності якості соціального 
житла для потреб ВПО (навіть для оренди) на 
локальному рівні; за акцентом «інтеграція ВПО 
у приймаючі спільноти» – складність процедур 
і брак коштів для програм пільгового іпотечного 
кредитування будівництва нового житла для ВПО, 
не наповненість фондів для пільгового мікрокре-
дитування підприємців з числа ВПО; за акцентом 
«підтримка ВПО» – ризик не наповнення й від-
сутності житлового фонду в рамках місцевих 
програм створення житлового фонду соціально-
го призначення і для тимчасового проживання.

Соціокультурні ризики пов’язані із загрозами 
негативного впливу окремих культурних і соці-

ально-політичних явищ на адресність держав-
ної допомоги ВПО і сталість інтеграції ВПО. 
Відповідно, ці ризики поділяються таким чином: 
за акцентом «дбайливе виконання державних 
гарантій ВПО» виділяються патерналізм серед 
ВПО і неготовність ставати приватними під-
приємцями, орієнтація на швидку роботу «тут 
і зараз» [1, с. 85]; за акцентом «інтеграція ВПО 
у приймаючі спільноти» – наростання соціаль-
ної пасивності, бажання повернення «до мину-
лих часів», патерналістських настроїв, полі-
тичного реваншизму серед ВПО; за акцентом 
«підтримка ВПО» з травня 2019 р. є ризик отри-
мання російського (подвійного) громадянства 
для ВПО, що мешкають у Донецькій та Луган-
ській областях.

Ринкові економічні ризики зумовлені існуван-
ням національних і глобальних трендів розвит-
ку соціально-економічних систем, які можуть 
як стимулювати, так і суттєво стримувати про-
цеси регулювання сфери ВВМ і саморегуля-
ції (через приватну ініціативу ВПО). Ці ризики 
мають переважно ринкову кон’юнктурну приро-
ду й майже не піддаються цільовому регулю-
ванню на місцевому та регіональному рівнях. 
Особливої уваги потребують ризики, пов’язані 
з ринками праці. Відповідно, ці ризики поділя-
ються таким чином: за акцентом «дбайливе 
виконання державних гарантій ВПО» виділя-
ється ризик схильності ВПО до переїзду в нове 
місце проживання, що б напружувало місцевих 
працедавців та ускладнювало роботу соціаль-

Таблиця 2
Інституційні ризики процесу публічного регулювання ВВМ  

через механізми забезпечення ВПО
Групи ризиків 

процесу  
публічного 

регулювання 
ВВМ

Основні акценти й завдання публічного регулювання сфери ВВМ для формування 
каскаду відповідних програм і механізмів публічного регулювання

Дбайливе виконання 
державних гарантій ВПО

Інтеграція ВПО  
у приймаючі спільноти

Підтримка ВПО  
(соціальне забезпечення 

й політичні права)

Інституційні 
ризики

Брак матеріальних ресур-
сів для матеріального 
облаштування ВПО

Несвоєчасна професійна пере-
підготовка для ВПО

Негнучкість державної політики 
щодо підготовки інфраструктури 
на всіх рівнях до облаштування 

ВПО

Інфраструктурні 
ризики

Ризик затримок і низької 
якості соціального житла 

для ВПО

Група ризиків, пов’язаних зі 
складністю виділення коштів 

для програм пільгового кредиту-
вання ВПО

Ризик не наповнення та відсут-
ності житлового фонду в рамках 

місцевих програм створення 
житлового фонду

Соціокультурні 
ризики

Патерналізм серед ВПО, 
неготовність розвивати 
приватну комерційну 

діяльність

Наростання соціальної пасив-
ності й політичного реваншизму 

серед ВПО

Ризик отримання російського 
(подвійного) громадянства ВПО

Ринкові еконо-
мічні ризики

Ризик схильності ВПО 
до переїзду в нове місце 

проживання

Ризик повільного економічного 
зростання (або стагнації) Укра-
їни; зростання орендних ставок 

на житло у великих містах

Небажання й неготовність ВПО 
отримувати нові кваліфікації 

та професії

Джерело: складено автором
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них служб; за акцентом «інтеграція ВПО у при-
ймаючі спільноти» виділяються ризик повіль-
ного економічного зростання (або стагнації) 
України і, відповідно, падіння попиту на нових 
працівників у сферах матеріального вироб-
ництва; брак вільних вакансій у приймаючих 
малих містах, особливо у сільській місцевості; 
зростання навантаження на одне вільне робо-
че місце у регіонах і великих містах, особливо 
у секторі матеріального виробництва; ризик 
відтоку кваліфікованих кадрів з числа ВПО 
за кордон; ризики опортуністичної поведінки 
власників житла, придатного для оренди ВПО, 
зростання орендних ставок на житло у великих 
містах; за акцентом «підтримка ВПО» – неба-
жання й неготовність ВПО отримувати нові ква-
ліфікації та професії.

Висновки і пропозиції. Задля вдосконален-
ня гарантуючого та підтримуючого механізмів 
публічного регулювання пропонується здійсни-
ти такі зміни: Верховній Раді України – змінити 
законодавство України задля забезпечення пра-
ва голосування на місцевих виборах для ВПО; 
стабільно передбачати у щорічних державних 
бюджетах України фінансування Комплексної 
державної програми щодо підтримки, соціаль-
ної адаптації та реінтеграції громадян України, 
які переселилися з тимчасово окупованої тери-
торії України; центральним органам виконавчої 
влади – забезпечити належне функціонування 
Єдиної інформаційної бази даних про ВПО; 
надалі не пов’язувати факт отримання соціаль-
них виплат залежно від довідки ВПО шляхом 
внесення відповідних змін до Постанови Уряду 
«Про здійснення соціальних виплат ВПО» від 
5 листопада 2014 р. № 637; спільно з представ-
никами національних та міжнародних неурядо-
вих організацій розробити та затвердити меха-
нізм виплати всіх видів соціальної допомоги, 
зокрема пенсій, громадянам, які проживають 
на не підконтрольних Уряду України територіях 
Донецької та Луганської областей.

Отже, розроблена «мапа ризиків» процесу 
публічного регулювання ВВМ через механізми 
забезпечення ВПО (табл. 2) дає змогу не тільки 

покращити систему державного і, що особли-
во важливо, громадського моніторингу ефек-
тивності реалізації державного регулювання 
у сфері ВВМ і забезпечення прав ВПО в Україні 
за рахунок виділення зрозумілих для спостері-
гача напрямів моніторингу з індикаторами рівня 
ризику, але й удосконалити організаційно-еко-
номічний механізм підтримки та забезпечення 
інтеграції ВПО у приймаючі спільноти як такий, 
що нині вже найкраще відповідає потребам 
ВПО і не має аврального “ad hoc” характеру, як 
це було у 2014–2015 рр. І розроблення системи 
моніторингу, і формування організаційно-еконо-
мічного механізму підтримки та забезпечення 
інтеграції нами буде здійснено в наступному 
параграфі дослідження.
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Soloviov Ye. V. Development of scientific and methodological approach to public regulation 
of sustainable integration of internally displaced persons in host communities

The author considers the process of formation of scientific and methodological approach to the 
public regulation of sustainable integration of internally displaced persons in host communities. 
Developed a “risk map” of the process of public regulation of the VVM through the mechanisms for 
ensuring VPO will not only improve the system of state and, most importantly, public monitoring of 
the effectiveness of the implementation of the state regulation in the sphere of VVM and ensure the 
rights of IDPs in Ukraine through the allocation of clear to the observer and areas of monitoring with 
level of risk, and to improve the organizational-economic mechanism of support and integration of 
IDPs in host communities as such that now already best meets the needs of the University and is 
not an emergency “ad hoc” in nature, as it was in 2014–2015 And development of the monitoring 
system, and the formation of organizational-economic mechanism of support and integration of the 
us will be implemented in the following Chapter of this dissertation research. Author proposed a sci-
entific and methodical approach to public regulation for sustainable integration of the IDPs into the 
host community, which offers fragmentation factors public regulation into two groups in relation to 
environmental factors and in relation to the underlying emphasis in the regulatory mechanism and 
provides a risk map public regulation relevant tool in the prevention of unbalanced and poorly target-
ed solutions for internally displaced persons by the public authorities.

Key words: scientific and methodological approach, public regulation, sustainable integration, 
internally displaced persons.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ  
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено дослідженню окремих методологічних підходів до оцінювання люд-

ського капіталу за допомогою інтегральних рейтингових показників. Проаналізовано клю-
чові індикатори розвитку людського капіталу в Україні відповідно до світових рейтинго-
вих показників, а саме Індексу людського капіталу (HCI), Індексу соціального розвитку (SPI), 
Індексу людського розвитку (HDI) та Рейтингу добробуту (LPI). Здійснено порівняння показ-
ників рівня розвитку людського капіталу України з показниками інших країн світу; дослідже-
но окремі компоненти, які формують загальні показники світових рейтингів; побудовано 
профілі України по окремих індексах, що досліджувалися.

На основі проведених досліджень з проблематики оцінювання людського капіталу кон-
статовано, що Індекс людського розвитку відносить Україну до держав з високим рівнем 
людського розвитку, але порівняно з економічно розвиненими країнами показники компонен-
тів вітчизняного індексу значно нижче. Запропоновано напрями вдосконалення державного 
управління формуванням і розвитком людського капіталу в Україні, зокрема забезпечення 
скоординованих дій в усіх сферах суспільного життя, адекватної переорієнтації соціальних, 
екологічних та економічних інститутів держави; налагодження партнерства між держа-
вою, некомерційними організаціями, бізнесом та основними соціальними групами у сфері 
вирішення проблем формування людського капіталу; розвиток творчого потенціалу людини 
й суспільства. Акцентовано увагу на необхідності інвестування в людський капітал, зокре-
ма освіту, охорону здоров’я, духовний та фізичний розвиток, мобільність тощо. Зазначено, 
що Україна потребує врегулювання питань забезпечення безпеки навколишнього середови-
ща для життя людини та міграційних процесів за рахунок позитивних змін на ринку праці, 
податкового стимулювання наукоємних напрямів виробництва, мотиваційних заходів.

Наголошено на тому, що державна політика щодо формування та відтворення люд-
ського капіталу має стати основою розвитку суспільства й подолання соціально-економіч-
них проблем в Україні, а якість та кількість людського капіталу мають стати основними 
критеріями ефективності державного управління.

Ключові слова: державна політика, Індекс людського капіталу, людський капітал, мето-
ди оцінювання, механізми державного управління.

Постановка проблеми. Історичний век-
тор суспільних трансформацій націлений на 
зростання соціальних потреб, посилення інно-
ваційності господарювання, екологічно безпеч-
ного та енергоощадного виробництва, науко-
ємних технологій, високих вимог до трудових 
ресурсів. Зазначені тенденції привертають 
увагу дослідників до розгляду проблемати-
ки людського капіталу, його природи, джерел 
формування, відтворення, раціонального вико-
ристання, механізмів державного управління 
у сферах, пов’язаних із розвитком людського 
капіталу. Серед значної кількості методологіч-
них підходів до розрахунку людського капіта-
лу можна виділити концепцію визначення на 

основі світових рейтингів, в основі яких лежать 
певні показники, що характеризують розви-
ток освітньої сфери, охорони здоров’я, стан 
навколишнього середовища та інші чинники, 
які безпосередньо вказують на розвиненість 
сфер формування людського розвитку. Подаль-
ша еволюція концепцій щодо вимірювання 
людського капіталу передбачає дослідження 
необхідних складників, які впливають на рівень 
людського капіталу та розроблення адекватних 
показників, що характеризують аспекти еконо-
мічних та неекономічних вигід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика формування людського капіталу 
знайшла відображення в працях М. Армстронга, 
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Г. Бекера, Н. Бонтіса, О. Грішнової, Я. Жаліло, 
М. Міщенко, О. Пищуліної, Т. Юрочко та інших 
учених. Питання підходів до оцінювання люд-
ського капіталу досліджували у своїх працях 
М. Вебер, А. Гальчинський, М. Крістіан, С. Кур-
ганський, Х. Макдональд, Т. Поспєлова та інші 
науковці. Незважаючи на теоретичні обґрунту-
вання, присутні у працях зарубіжних фахівців, 
результати прикладних досліджень експертів 
міжнародних організацій, а також напрацю-
вання вітчизняних дослідників щодо питань 
формування й розвитку людського капіталу, 
недостатньо вивченими все ще залишаються 
питання обґрунтування структурних компонен-
тів та факторів людського розвитку. Зазначена 
проблематика також вимагає наукового пошуку 
дієвої методології та дослідження підходів до 
вимірювання рівня розвитку людського капіталу 
та складових його формування.

Мета статті. З огляду на зазначене, метою 
статті є дослідження сучасних підходів до мето-
дології оцінювання рівня розвитку людського 
капіталу за допомогою інтегральних рейтинго-
вих показників та обґрунтування необхідності 
змін у державній стратегії розвитку України, 
зокрема задля збільшення інвестування в люд-
ський капітал.

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
економічних систем інноваційного спрямування 
спирається на використання людського капіта-
лу. Згідно з матеріалами Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) люд-
ський капітал розуміється як сукупність знань, 
кваліфікації, навичок та інших якостей людини, 
які відіграють важливу роль у здійсненні гос-
подарської діяльності [1]. Значною мірою роз-
виток людського капіталу, а саме реалізація 
механізмів, спрямованих на посилення безпе-
кових чинників, зростання якості освіти, фор-
мування факторів, що впливають на покращен-
ня здоров’я, дає змогу досягати економічного 
зростання та цілей сталого розвитку. Висока 
якість людського капіталу дає можливість про-
ведення швидкої адаптації до змін в інновацій-
ному середовищі, що надає конкурентні пере-
ваги та формує національний дохід за рахунок 
відповідного мультиплікативного ефекту. Щодо 
джерел, що формують рівень людського капіта-
лу, слід назвати інвестування в освіту, систему 
охорони здоров’я та інфраструктуру, пов’язану 
із забезпеченням останніх. Для використан-
ня переваг новітніх технологій та пом’якшення 
виникаючих проблем країни вимушені беззапе-

речно інвестувати у власних громадян, забез-
печуючи капітальні вкладення у сферу освіти 
й охорони здоров’я, які є наріжним каменем 
людського капіталу [2].

Інвестиції в людський капітал передбачають 
витрати, пов’язані з розвитком індивіда, спря-
мовані на вдосконалення всебічного розвитку 
особистості, формування професійних компе-
тенцій, продуктивних умінь, що дає змогу отри-
мувати результати як суспільству, так і людині 
у вигляді доходів. Інвестування в людський 
капітал включає освітній складник (витрати на 
всі види освітньої діяльності); заходи щодо охо-
рони здоров’я (витрати на профілактику захво-
рювань, медичне обслуговування, поліпшення 
умов проживання); витрати, пов’язані з мобіль-
ністю (міграційні процеси з огляду на низьку 
продуктивність). Інвестиції у сферу охорони 
здоров’я та освіти мають найбільший вплив на 
людський капітал. Причому за рахунок загаль-
ної та спеціальної освіти збільшуються обсяг 
і якість людського капіталу, а вища освіта впли-
ває на темпи економічного зростання [3, с. 14].

Спираючись на теоретичні підходи до фор-
мування людського капіталу, розроблено-
го фахівцями Організації Об’єднаних Націй, 
головними компонентами визначено інвести-
ційний складник, характеристики індивідууму, 
які забезпечують людський капітал та блага 
(табл. 1). Зазначена концепція лежить в основі 
сучасних світових рейтингів, які відображають 
стан та рівень людського розвитку.

Серед різноманітних підходів до визначен-
ня людського капіталу доцільно зупинитися на 
наявних рейтингових показниках, а саме Індек-
сі людського капіталу (HCI), Індексі соціального 
розвитку (SPI), Індексі людського розвитку (HDI) 
та Рейтингу добробуту (LPI), які, відповідно до 
власної методології обчислення, з певною віро-
гідністю демонструють рівень розвитку люд-
ського капіталу більшості країн світу.

Індекс людського капіталу (Human Capital 
Index, HCI) розроблено фахівцями Всесвіт-
нього банку та оприлюднено у 2018 р. задля 
активізації політичних кроків щодо покращення 
показників, які впливають на формування люд-
ського капіталу. Індекс вимірює людський капі-
тал наступного покоління, який визначається як 
обсяг людського капіталу, що може накопичити 
народжена сьогодні дитина з огляду на ризики, 
пов’язані з неналежною якістю охорони здо-
ров’я та освіти в країні проживання. HCI вклю-
чає три складники, такі як виживання; очікувана 
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тривалість навчання в школі, скоригована на 
результати навчання; стан здоров’я.

Україна за показниками 2018 р. посідає в рей-
тингу HCI 50 місце зі 157 країн світу. Компоненти 
Індексу людського капіталу України порівняно 
з деякими країнами наведені в табл. 2. Вели-
чина Індексу людського капіталу перебуває 
в межах від 0 до 1. Значення верхньої та ниж-
ньої межі HCI відображають межі невизначено-
сті показника Індексу для кожної країни. Україна 
міститься у групі країн, які мають Індекс люд-
ського капіталу у межах коливання від 0,6 до 
0,7. У зазначеній категорії найнижчий показник 
має Азербайджан (0,6), найвищий – Словацька 
Республіка (0,69) [5].

Індекс соціального розвитку (Social Progress 
Index, SPI) є цілісним показником соціального 
й екологічного розвитку країни, що не залежить 
від економічних чинників та демонструє рівень 
соціального розвитку в 149 країнах світу на 
основі 51 субпоказника. SPI передбачає оці-
нювання базових людських потреб, добробуту 
та можливостей. Таким чином, Індекс соціаль-
ного розвитку є доповненням до економічних 
індикаторів (наприклад, ВВП), що дає змогу 
будувати цілісне бачення істинного стану роз-
витку країн світу. Відповідно до загальної мето-
дології визначення SPI країни поділено від най-
вищого до найнижчого соціального прогресу на 
шість груп відповідно до ієрархії на основі їхніх 

показників Індексу соціального прогресу. Украї-
на (80 місце) потрапила у групу країн, які розмі-
щені між 79 (Алжир) та 104 (Сенегал) місцями 
у світовому рейтингу [6].

Індекс соціального розвитку включає 
декілька показників, які характеризують основ-
ні потреби людини, основи добробуту та мож-
ливості. Україна має такі показники: основні 
потреби людини становлять 82,21 (76 місце); 
основи добробуту – 64,22 (94 місце); можли-
вості – 54,47 (63 місце), що більш детально 
можна побачити у профілі України щодо скла-
дових Індексу соціального розвитку у 2019 р. 
(рис. 1) [7].

Під час визначення успіхів країни в галузі 
соціального прогресу в цьому Індексі врахова-
но понад 50 показників, об’єднаних у три основ-
ні групи:

 – основні потреби людини (харчування, до-
ступ до основної медичної допомоги, забезпе-
чення житлом, доступ до води, електрики та са-
нітарних послуг, рівень особистої безпеки);

 – основи благополуччя людини (доступ до 
базових знань і рівень грамотності населення, 
доступ до інформації та засобів комунікації, рі-
вень охорони здоров’я, екологічна стійкість);

 – можливості розвитку людини (рівень осо-
бистих і громадянських свобод, забезпечення 
прав і можливостей людини приймати рішення 
та реалізовувати свій потенціал).

Таблиця 1
Компоненти та схеми формування людського капіталу згідно  

з визначенням ОЕСР [3, с. 15; 4, с. 10]
Інвестиції в людський 

капітал упродовж життя
Людський капітал, 

втілений в індивідах Блага, обумовлені інвестиціями в людський капітал

Виховання дітей
Знання Економічні

Ринкова діяльність
Освіта Неринкова діяльність
Виробниче навчання Навички Здоров’я

Інформаційне навчання Вміння Неекономічні  
(особистісні) Суб’єктивний добробут

Охорона здоров’я
Здібності Неекономічні  

(соціальні)
Обізнаність громадян

Міграція Бажання співробітництва

Таблиця 2
Індекс людського капіталу та його компоненти, 2018 р.

Країна
Вірогідність  
досягнення 

віку  
5 років

Очікувана  
тривалість  
навчання 
в школі,  

років

Уніфіковані 
результати 
тестування

Тривалість  
навчання в школі, 

скоригована  
на результати  

навчання В
иж

ив
ан

ня
  

до
ро

сл
их

Індекс людського капіталу

Нижня 
межа Показник Верхня 

межа

Україна 0,99 13,0 490 10,2 0,81 0,61 0,65 0,68
Польща 1,00 13,2 537 11,3 0,89 0,73 0,75 0,76
Болгарія 0,99 12,9 498 10,3 0,87 0,72 0,75 0,77

Джерело: побудовано автором на основі джерела [5]
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Таблиця 3
Тенденції HDI в Україні, 2000–2017 рр. [10]

Рік Тривалість життя при 
народженні, роки

Очікувані роки 
навчання в школі

Середні роки 
навчання в школі

ВНД на душу 
населення,  

тис. дол.
Значення 

HDI

2000 67,3 13,0 10,7 4,659 0,671
2005 67,4 14,6 11,2 7,173 0,715
2010 69,5 14,8 11,3 7,715 0,733
2015 71,8 15,0 11,3 7,375 0,743
2016 72,0 15,0 11,3 7,593 0,746
2017 72,1 15,0 11,3 8,130 0,751

Рис. 1. Профіль України щодо складових Індексу соціального розвитку, 2019 р.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [7]

Рис. 2. Порівняння показників Індексу соціального розвитку
Джерело: побудовано автором на основі джерела [8]

Для порівняння розглянемо показники 
Індексу соціального розвитку України, Поль-
щі та Білорусії за 2014–2019 рр. (рис. 2). Як 

бачимо, Україна за весь досліджуваний період 
демонструє значно нижчі показники соціально-
го розвитку, ніж Білорусь та Польща.
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Розроблений Програмою розвитку Органі-
зації Об’єднаних Націй (ПРООН) Індекс люд-
ського розвитку (Human Development Index, HDI) 
поєднав в одному показнику інформацію про 
здоров’я, освіту та доходи людей. HDI слугує 

надійним інструментом порівняння й основою 
щодо бачення національних пріоритетів, адже 
процедура оцінювання передбачає ранжування 
країн за 2017 р. відповідно до трьох компонен-
тів, а саме тривалості життя, освіти (за двома 

Таблиця 4
Показники HDI та його компонентів за 2017 р. щодо окремих країн та груп [9]

Показник HDI Місце 
HDI

Тривалість 
життя при 

народженні

Очікувані 
роки навчання 

в школі

Середні роки 
навчання  
в школі

ВНД на душу 
населення, 

тис. дол.
Україна 0,751 88 72,1 15,0 11,3 8,130
Казахстан 0,800 58 70,0 15,1 11,8 22,626
Європа та Центральна Азія 0,771 – 73,4 14,1 10,3 15,331
Середній показник HDI групи 
з високим рівнем розвитку 0,757 – 76,0 14,1 8,2 14,999

Рис. 4. Порівняльні характеристики профілів країн відповідно  
до складових Рейтингу добробуту, 2018 р.

Джерело: побудовано автором на основі джерела [11]

Рис. 3. Тенденції HDI в Україні, Казахстані та Сербії, 2000–2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [9]
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показниками) та валового національного дохо-
ду (ВНД) на душу населення. Значення Індексу 
людського розвитку в Україні за 2017 р. стано-
вить 0,751, що позиціонує країну такою, що має 
високий рівень людського розвитку (88 місце зі 
189 країн). У період з 1990 р. по 2017 р. значен-
ня HDI в Україні зросло з 0,705 до 0,751, тобто 
на 6,5%. Табл. 3 демонструє прогрес України 
щодо кожного показника HDI. У період з 2000 р. 
по 2017 р. очікувана тривалість життя в Укра-
їні при народженні збільшилась на 4,8 років, 
середні роки навчання в школі збільшились на 
0,6 року, а очікувані роки навчання збільшились 
на 2 роки. ВНД на душу населення в Украї-
ні збільшився приблизно на 74,4% за період 
з 2000 р. по 2017 р. [9].

Темп зміни людського розвитку, визначений 
за HDI, може бути корисним шляхом порівнян-
ня з деякими країнами. Якщо розглянути період 
між 2000 р. та 2017 р., то можна побачити, що 
Україна, Казахстан та Сербія зазнали різного 
ступеня прогресу щодо збільшення рівня HDI 
(рис. 3).

В Україні показник HDI у 2017 р. (0,751) 
нижче середнього показника (0,757) для кра-
їн, що належать до групи високого рівня люд-
ського розвитку, і нижче середнього показника 
(0,771) для країн з Європейського та Централь-
ноазійського регіонів. У порівняльній таблиці 
розглянуто Казахстан, який посідає 58 місце 
в HDI-рейтингу, що є близькою країною до Укра-
їни з вищеназваного регіону щодо HDI (табл. 4).

Рейтинг добробуту (Legatum Prosperity 
Index, LPI) формується британським аналітич-
ним центром “The Legatum Institute” на основі 
аналізу показників 149 країн. Добробут країн 
оцінюється шляхом оброблення результатів 
опитувань громадян за такими категоріями, як 
стан економіки, бізнес-середовище, ефектив-
ність влади, освіта, охорона здоров’я, безпека 
та захист, власна свобода, соціальний капітал, 
навколишнє середовище. У зазначеному рей-
тингу Україна посідає 111 місце.

Порівняно з деяким країнами Східної Євро-
пи (рис. 4) Україна вирізняється лише досить 
високим показником рівня освіти (73,3), прак-
тично всі інші показники є нижчими, що вказує 
на слабку розвиненість напрямів, що досліджу-
валися.

Проаналізувавши підходи до визначення рів-
ня людського капіталу на основі Індексу люд-
ського капіталу, Індексу соціального розвитку, 
Індексу людського розвитку та Рейтингу добро-

буту, можемо зазначити, що основними склад-
никами, які впливають на формування люд-
ського капіталу, є стан освітньої сфери, охорони 
здоров’я, міграційний компонент, базові потре-
би, зокрема, у чистому екологічному довкіллі.

Індекс людського капіталу розміщує Україну 
у першій третині рейтингу країн світу, демон-
струючи досить високі показники, які характери-
зують сфери, пов’язані з освітою та охороною 
здоров’я. Індекс соціального розвитку дає змо-
гу ширше зрозуміти вплив таких компонентів, 
як доступність інфраструктурних послуг (водо-
постачання, комунікативні мережі та засоби), 
забезпечення правового середовища, безпеки, 
свободи та якісного навколишнього середови-
ща. На жаль, зазначений Індекс демонструє 
відносно низькі показники, характерні для Укра-
їни. Індекс людського розвитку відносить Укра-
їну до держав з високим рівнем людського роз-
витку, але порівняно з економічно розвиненими 
країнами показники компонентів вітчизняного 
Індексу значно нижче. Найгірше Україна пози-
ціонується відповідно до Рейтингу добробуту, 
розміщуючись в останній третині рейтингу кра-
їн, що досліджувалися.

Висновки і пропозиції. Отже, можна зро-
бити висновок, що методологія, покладена 
в основу визначення рівня людського капіталу 
шляхом розрахунку різноманітних світових рей-
тингів, досить об’єктивно демонструє місце кра-
їни у загальному ієрархічному переліку. Дослі-
дження доводить, що відносний рівень розвитку 
людського капіталу та його компонентів, що 
характеризує Україну у світових рейтингах, 
перебуває в межах від 50 місця (Індекс люд-
ського капіталу) до 111 місця (Рейтинг добро-
буту). Аналіз стану розвитку компонентів, які 
впливають на формування людського капіталу 
в Україні, дав змогу визначити напрями вдоско-
налення державного управління формуванням 
та розвитком людського капіталу. Отже, ними є:

 – збільшення інвестицій у наукову, освітню, 
інноваційну сфери, а також у розвиток і рефор-
мування системи охорони здоров’я;

 – врегулювання міграційних процесів за 
рахунок позитивних змін на ринку праці, подат-
кового стимулювання наукоємних напрямів ви-
робництва, мотиваційних заходів;

 – удосконалення нормативно-правових га-
рантій прав і свобод людини та громадянина;

 – налагодження партнерства між основни-
ми соціальними групами у сфері вирішення 
соціальних проблем, розвиток взаємодії між 
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державою, некомерційними організаціями та 
бізнесом, диверсифікація форм надання послуг 
на основі активного залучення всіх сегментів 
суспільства;

 – створення необхідних умов для підви-
щення якості життя населення, всебічного гар-
монійного розвитку людини, захисту її прав і 
свобод, реалізації нею всіх своїх професійних 
можливостей, впровадження пріоритетів здо-
рового способу життя, гармонізації людського 
й природного середовища, підтримки сім’ї та 
сприяння народжуваності;

 – розроблення та впровадження норма-
тивно-правових актів щодо формування дієвої 
системи доступної неперервної освіти як бази-
су соціальної та професійної мобільності насе-
лення;

 – розвиток спроможних територіальних 
об’єднань у процесі децентралізації, стимулю-
вання міжрегіональної інтеграції з урахуванням 
сучасних потреб до людського капіталу;

 – забезпечення скоординованих дій в усіх 
сферах суспільного життя, адекватної переорі-
єнтації соціальних, екологічних та економічних 
інститутів держави, посилення державного сти-
мулювання зацікавленості громадян, юридич-
них осіб і соціальних груп у вирішенні завдань 
щодо формування та розвитку людського капі-
талу в Україні.

Державна політика щодо формування й від-
творення людського капіталу має стати осно-
вою розвитку суспільства та подолання соці-
ально-економічних проблем в Україні. В цьому 
аспекті якість та кількість людського капіталу 
є життєво необхідними пріоритетами, тому 
мають стати основними критеріями ефектив-
ності державного управління.

Перспективою подальших досліджень у цьо-
му напрямі є визначення шляхів удосконалення 
механізмів державного регулювання форму-
вання та розвитку людського капіталу країни 
в умовах глобалізації.
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Tereshchenko D. А. Approaches to evaluating human capital development in Ukraine
The paper is devoted to a research of certain methodological approaches to the evaluation of 

human capital development with the help of integral rating indices. The key indices of human capital 
development in Ukraine have been analyzed against the corresponding world rating indices, and 
namely: Human Capital Index (HCI); Social Progress Index (SPI); Human Development Index (HDI), 
and Living Potential Index (LPI). A comparison between the indices of the Ukrainian human capital 
development and those of other countries of the world has been carried out; the components that 
form the general world rating indices have been analyzed; the profiles of Ukraine according to sep-
arate indices under study have been built.

Based on the conducted research into the problem range of human capital evaluation, it has 
been found that Human Development Index qualifies Ukraine as a state with a high level of human 
development; however, compared to the economically advanced countries, the components of the 
domestic index are considerably low. The proposed directions of improving public administration of 
human capital formation and development in Ukraine are as follows: ensuring coordinated actions 
in all the spheres of social life; an adequate reorientation of social, environmental and econom-
ic institutions of the state; arrangement of partnerships among the state, non-profit organizations, 
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business, and the main social groups aimed to solve the problems of human capital formation; and 
development of the creative potential of the individual and the society. The necessity for investments 
into human capital is emphasized, specifically into the fields of: education, healthcare, spiritual and 
physical development, mobility, etc. It was pointed out that Ukraine needs regulation of the issues 
of providing the environmental protection for the sake of human life and migration processes due to 
positive changes in the labor market, tax stimulation of knowledge-intensive branches of production, 
motivation measures.

It has been stressed that the state policy of human capital formation and reproduction should 
lay the basis for social development and overcoming the socio-economic problems of Ukraine, and 
the quality and amount of human capital should become the major criteria of public administration 
performance.

Key words: state policy, Human Capital Index, human capital, evaluation methods, public admin-
istration mechanisms.
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начальник відділу здійснення державного контролю
 за додержанням земельного законодавства 

та оперативного реагування
Управління з контролю за використанням та охороною земель

Головного управління Держгеокадастру в Київській області

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Важливим теоретико-методологічним аспектом аналізу взаємодії державного та гро-

мадського контролю у сфері публічного управління виступає їх взаємодія, на підставі чого 
чітко артикулюється доцільність детальної ідентифікації гностичної синхронності кате-
горій та їх функціональної ієрархічності з урахуванням реалій розвитку громадянського 
суспільства та готовності органів державної влади до здійснення паритетних контроль-
них повноважень. При цьому варто виходити з методологічної константи, яка є робочою 
для здійснення даного дослідження і базується на розумінні контролю в контексті реалізації 
соціального управління, забезпечення законності та правопорядку державними інститу-
тами. Такий контекст зумовлює доцільність деталізації взаємодії держави та суспільства 
в контексті реалізації їх спільних контролюючих повноважень, що стосується їх сутності, 
форм, принципів та методів. 

Метою даної статті є здійснення взаємодії державного та громадського контролю 
у сфері публічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів. Досягнення даної 
мети зумовлює вирішення відповідних завдань, серед яких: ідентифікація основних аспек-
тів та параметрів упливу громадського контролю та формування і здійснення державного 
контролю, обґрунтування доцільності реального розширення контролюючих повноважень 
громадянського суспільства по відношенню до органів державної влади.

У статті артикулюється методологічна проблема розширення повноважень громад-
ських організацій щодо реалізації громадського контролю, що синхронний державному 
контролю. Здійснений аналіз співвідношення понять державного та громадського контро-
лю у сфері публічного управління дозволив чітко ідентифікувати їх сутність, функціональні 
повноваження та ресурсний простір, на підставі цього ідентифіковано основні характерні 
риси, які визначають їх тотожність та відмінність у процесах реалізації публічного управ-
ління; показано відповідні аспекти та параметри впливу громадського контролю та форму-
вання і здійснення державного контролю, виходячи з чого, обґрунтовано доцільність реаль-
ного розширення контролюючих повноважень громадянського суспільства по відношенню 
до органів державної влади, що тим самим слугуватиме підвищенню показників результа-
тивності та демократичності діяльності органів публічної влади.

Ключові слова: державний контроль, громадський контроль, громадянське суспільство, 
результативність діяльності органів публічної влади, контрольні повноваження.

Постановка проблеми. Важливим теорети-
ко-методологічним аспектом аналізу взаємодії 
державного та громадського контролю у сфері 
публічного управління виступає їх взаємодія, на 
підставі чого чітко артикулюється доцільність 
детальної ідентифікації гностичної синхронно-
сті категорій та їх функціональної ієрархічності 
з урахуванням реалій розвитку громадянсько-
го суспільства та готовності органів держав-
ної влади до здійснення паритетних контроль-
них повноважень. При цьому варто виходити 

з методологічної константи, яка є робочою для 
здійснення даного дослідження і базується 
на розумінні контролю у контексті реалізації 
соціального управління (готовності інститутів 
громадянського суспільства здійснювати від-
повідні контрольні повноваження по відношен-
ню до органів публічної влади), забезпечення 
законності та правопорядку державними інсти-
тутами. Такий контекст зумовлює доцільність 
деталізації взаємодії держави та суспільства 
у напрямі реалізації їхніх спільних контролю-
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ючих повноважень, що стосується їх сутності, 
форм, принципів та методів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми відбулося у межах сучас-
них дослідницьких підходів, спрямованих на 
конкретизацію та верифікацію співвідношення 
державного та громадського контролю у сфері 
реалізації публічного управління в контексті реа-
лізації їх спільних контролюючих повноважень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У межах сучасної науки існує значна кількість 
концепцій щодо ідентифікацій державного 
та громадського контролю у сфері реалізації 
публічного управління. Різним аспектам контро-
лю присвячено роботи низки вчених, серед яких: 
І. Дрейслер, Дж. Коен, В. Оберхаус, А. Тарасов, 
І. Шефер та ін., роботи яких стали науково-тео-
ретичним підґрунтям статті. 

Мета статті – здійснення взаємодії державно-
го та громадського контролю у сфері публічного 
управління в контексті сучасних дослідницьких 
підходів. Досягнення даної мети зумовлює вирі-
шення відповідних завдань, серед яких: іденти-
фікація основних аспектів та параметрів впливу 
громадського контролю та формування і здійс-
нення державного контролю, обґрунтування 
доцільності реального розширення контролю-
ючих повноважень громадянського суспільства 
по відношенню до органів державної влади.

Виклад основного матеріалу. Взаємодія 
держави та суспільства в контексті реаліза-
ції їх спільних контролюючих повноважень 
увиразнюється через методологічну формулу 
розуміння взаємодії державного та громад-
ського контролю за відповідними параметра-
ми, а саме: 1) як засіб отримання суспільством 
об’єктивної інформації про соціальні, політич-
ні, економічні та геополітичні процеси, які від-
буваються в державі, включаючи діяльність її 
інститутів (вплив громадського контролю на 
державний контроль); 2) як засіб та гарант 
забезпечення законності діяльності органів 
державної влади (паритетність державного 
та громадського контролю у процесах реаліза-
ції публічного управління); 3) як форма здійс-
нення управлінської функції, одна зі стадій 
управлінського циклу, яка властива діяльності 
органів виконавчої влади (вплив державного 
контролю на громадський контроль). Запропо-
нована методологічна формула базується на 
необхідності розроблення відповідного інстру-
ментарію збалансування інтересів органів 
державної влади та інститутів громадянського 

суспільства у процесах здійснення результа-
тивного публічного управління. Такий контекст 
слугуватиме формуванню реального контролю 
у сфері публічного управління, що забезпечить 
відповідний розвиток як для системи організа-
ції публічної влади, так і для громадянського 
суспільства, оскільки «відсутність реального 
контролю формує у суб’єктів владної діяль-
ності хибне відчуття «вседозволеності», що 
досить швидко знижує ефективність, оператив-
ність та правомірність їх діяльності» [1, с. 20]. 

Виходячи з цього, аналіз співвідношення 
державного та громадського контролю у проце-
сі взаємодії публічного управління слугує реалі-
зації стратегічної мети, яка, на думку Дж. Кое-
на, дозволяє розкрити загальнометодологічну 
основу контрольного потенціалу, який полягає 
не «лише в тому, щоб виявити посадові пра-
вопорушення, але й для того, щоб побачити 
помилки владних структур, які інколи непомітні 
«зсередини», що тим самим покращує управ-
ління і діяльність організацій, покликаних забез-
печити умови для більш безпечного та зручного 
життя громадян у державі, не лише створюю-
чи складнощі» [2, с. 144]. Ураховуючи саме 
такий методологічний контекст, доцільно чітко 
ідентифікувати контрольний потенціал держа-
ви та громадськості, їх гностичну синхронність 
та відмінність у процесах реалізації публічного 
управління.

Ураховуючи структурну й функціональну 
первинність громадського контролю по відно-
шенню до державного контролю, що і гарантує 
його результативність у процесах забезпечення 
публічного управління, доцільно виходити з його 
технологічної статусності. У даному відношенні 
громадський контроль являє собою «безпосе-
реднє спостереження представниками громад-
ських організацій та ініціативних груп за дотри-
манням прав і законних інтересів громадян 
в установах і органах державної влади і місце-
вого самоврядування, на підприємствах різної 
форми власності з метою припинення та (або) 
недопущення порушення прав і законних інте-
ресів громадян» [3, с. 311]. .Виходячи з цього, 
громадський контроль забезпечує дотримання 
відповідних дій органами державної влади щодо 
реалізації прав і законних інтересів громадян. 
Дотримуючись такого контексту ідентифікації 
громадського контролю, в більшості держав 
розвиненого демократичного світу сформовано 
відповідні законодавчі системи, які дозволяють 
громадським організаціям та окремим громадя-
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нами (як представникам громадського сектору) 
здійснювати відповідну діяльність по нагляду за 
діями органів державної влади та результатив-
ністю прийнятих ними рішень.

Таким чином, у межах ідентифікації тотожно-
сті та відмінності державного та громадського 
контролю також простежується певна мето-
дологічна полярність та основні врахування 
їх функціональної структури та визначення їх 
результативності. З цього приводу І.С. Дрей-
слер указав на недопустимість ототожнення 
та протиставлення даних понять, аргументую-
чи це тим, що вони «мають цілу низку подібних 
(єдність цілей і гностичних завдань, збіг прин-
ципів) і відмінних рис (за способом виникнен-
ня, порядку створення, правовим положенням, 
характером повноважень)» [4, с. 37]. Отже, це 
підтверджує, що між категоріями «державний» 
та «громадський контроль» існує певна взає-
мозумовленість, взаємодоповнюваність, взає-
модетермінованість, що тим самим слугує під-
вищенню їх інструментальної результативності 
у сфері публічного управління. Однак, розкрива-
ючи внутрішню сутність співвідношення понять 
«державний» та «громадський контроль», 
доцільно приділити окрему увагу ідентифікації 
їх відмінностей, що дозволить розробити ціліс-
ну конструкцію параметрів їх взаємодії, омина-
ючи відповідні методологічні виклики, а також 
їх негативний вплив на функціонування сфери 
публічного управління.

До специфічних рис, які характеризують від-
мінність громадського контролю від державного 
контролю, належить таке:

 – має особливу соціально-правову природу 
і певне функціональне призначення;

 – не володіє владним характером;
 – не є обов’язковим;
 – його суб’єктами не можуть виступати ор-

гани державної влади та місцевого самовряду-
вання;

 – здійснюється від імені громадськості та 
громадян;

 – містить різноманітні форми проведення;
 – відсутність жорсткої формалізації і регла-

ментації [4, с. 64–65]. 
Така методологічна конструкція специфічних 

рис дозволяє, по-перше, досить чітко іденти-
фікувати приналежність відповідних інституцій 
громадського сектору до суб’єктів реалізації 
громадського контролю та, по-друге, визначи-
ти перспективи їх впливу на результативність 
здійснення державного контролю у сфері 

публічного управління. На підставі цього, вра-
ховуючи стратегічну доцільність запроваджен-
ня громадського контролю у сфері публічного 
управління, що тим самим впливає на показ-
ники результативності державного контролю, 
постає технологічна необхідність «заохочен-
ня» громадянського суспільства до здійснення 
відповідних контролюючих функцій. Виходячи 
із цього, У. Оберхауз вказав на основні засоби 
розвитку громадського контролю, який детермі-
новано впливає на результативність здійснення 
державного контролю, серед яких:

 – підтримка самоорганізації громадян, які 
об’єднуються для здійснення контролю за ді-
яльністю державних і муніципальних органів;

 – створення громадських організацій, які 
забезпечують здійснення громадського контро-
лю за органами публічної влади;

 – перетворення громадського контролю 
на правову форму розвитку громадянського су-
спільства [5, с. 171]. 

Запровадження саме таких засобів дозво-
ляє ідентифікувати громадський контроль як 
результативну адміністративну практику, яка 
закладає можливість втручання громадянсько-
го суспільства в реалізацію інструментального 
забезпечення державного контролю. На під-
ставі цього вони здобувають іманентне право 
закликати до відповідальності органи публіч-
ної влади в разі порушення ними відповідних 
нормативів реалізації публічного управління 
та здійснення державного контролю. Однак це 
не означає, що при цьому громадянське сус-
пільство, наділене повноваженнями здійснен-
ня громадського контролю, здобуває реальне 
фактологічне право безпосередньої реалізації 
державного контролю. Тобто вони позбавлені 
можливості самостійно притягати до юридич-
ної відповідальності органи державної влади, а 
для цього «суб’єкт громадського контролю зму-
шений звертатися у перевіряючий або в інший 
контролюючий державний орган» [5, с. 183]. Це 
свідчить про те, що результативність громад-
ського контролю залежить від діяльності самих 
органів державної влади, уповноважених на 
здійснення відповідних контролюючих функцій. 

З огляду на це артикулюється методологіч-
на проблема розширення повноважень гро-
мадських організацій щодо реалізації громад-
ського контролю, що синхронний державному 
контролю. Реальним прикладом такого розши-
рення їхніх повноважень є створення так зва-
них суспільних палат, які створюються від імені 
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протекторату держави й наділяються спеці-
альними повноваженнями, однак при цьому 
обсяг їх контролюючого потенціалу є досить 
обмеженим. Це свідчить про те, що в більшості 
систем публічного управління повноваження 
громадського сектору щодо розширення його 
контролюючих функцій залежать від політичної 
волі, а саме: від того, наскільки органи публіч-
ної влади зацікавлені в результативності своєї 
діяльності, в повному та швидкому прийнятті 
державно-управлінських рішень. При цьому 
спостерігається надзвичайно високий рівень 
закритості органів державної влади, який тим 
самим блокує можливість громадських орга-
нізацій щодо здійснення відповідних контро-
люючих функцій. Ураховуючи даний аспект 
законодавством різних держав, зокрема тих, 
де прийняті закони «про доступ до публічної 
інформації», кожен громадянин має право на 
отримання практично будь-якої інформації 
про діяльність органів публічної влади. Однак 
при цьому органи державної влади запрова-
джують відповідні технологічні циркуляри, які 
би слугували закритості чи втаємниченню від 
громадськості певної інформації, зокрема тої, 
що стосується не переліку діяльності органів 
державної влади зі спеціальними повнова-
женнями (зі «статусом спеціальні служби»), а 
неправомірності дій та рішень. Це суттєвою 
мірою перешкоджає розширенню можливо-
стей громадського контролю й призводить до 
методологічної й технологічної диверсифікації 
сфери публічного управління.

Такий контекст співвідношення громадсько-
го та державного контролю в сучасних умо-
вах суспільного розвитку свідчить про перехід 
громадськості на достатньо латентний рівень 
спостереження за органами державної вла-
ди, методологія якого не відповідає функціям 
контролю. Виходячи із цього, у функціонально-
му відношенні громадський контроль відстає за 
параметрами реалізації та критеріями резуль-
тативності від державного контролю. Останній, 
будучи досить заформалізованим та інститу-
ційно забезпеченим, володіє потенціалом для 
самостійної реалізації, тоді коли громадський 
контроль позбавляється такої функціональ-
ної можливості. З огляду на це в більшості 
держав сучасного світу перед законодавцями 
постає питання «законодавчо закріпити гро-
мадський контроль як самостійний інститут, 
визначити поняття, завдання та принципи, що 
дозволить розширити його можливості в рег-

ламентації діяльності конкретних державних 
органів, оскільки саме за максимальної про-
зорості діяльності державних органів і тільки 
в разі ретельної уваги до розгляду відповідних 
звернень громадян та їх об’єднань громадський 
контроль здобуде саме те значення, яке йому 
прийнято приписувати» [6, с. 29]. Це свідчить 
про гностичну необхідність держави в контек-
сті забезпечення своєї результативності від-
мовитись від державно-управлінського впливу 
на суспільство як суб’єкт контролю. У даному 
відношенні йдеться про певну переакцентацію 
позицій контролю між громадськістю та органа-
ми державної влади, в результаті чого саме на 
останніх має бути спрямовано «жорстке струк-
турування, планування, владно-примусове 
забезпечення контролю» [6, с. 30]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, здійс-
нений аналіз співвідношення понять державно-
го та громадського контролю у сфері публічно-
го управління дозволив чітко ідентифікувати їх 
сутність, функціональні повноваження та ресур-
сний простір; на підставі цього ідентифікова-
но основні характерні риси, які визначають їх 
тотожність та відмінність у процесах реаліза-
ції публічного управління; показано відповід-
ні аспекти та параметри впливу громадського 
контролю на формування та здійснення держав-
ного контролю, виходячи з чого, обґрунтовано 
доцільність реального розширення контролю-
ючих повноважень громадянського суспільства 
по відношенню до органів державної влади, що 
тим самим слугуватиме підвищенню показників 
результативності та демократичності діяльності 
органів публічної влади.
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Tereshchenko M. M. Relations between state and civil control in the sphere of public 
governance

An important theoretical and methodological aspect of the analysis of the interaction of state and 
civil control in the field of public administration is their interaction, on the basis of that the expedien-
cy of detailed identification of gnostic synchronicity of categories and their functional hierarchy are 
clearly articulated in view of the realities of the development of the civil society and readiness of state 
authorities to fulfill parity control powers. It should be based on a methodological constant, which is 
working for the implementation of this research, and is based on an understanding of control in the 
context of the implementation of social governance, ensuring the legitimacy and law and order by 
state institutions. Such a context determines the expediency of detailing the interaction between the 
state and society in the context of the exercise of their joint controlling powers with respect to their 
essence, forms, principles and methods.

The purpose of this article is to integrate state and civil control in public administration in the con-
text of current research approaches. Achieving this goal necessitates the fulfillment of relevant tasks, 
including: identification of the main aspects and parameters of the influence of civil control and the 
formation and implementation of state control, substantiation of the feasibility of real extension of 
controlling powers of civil society in relation to public authorities.

The article articulates the methodological problem of expanding the powers of civil organizations 
to implement public control of synchronous state control. The analysis of the relation between the 
concepts of state and civil control in the field of public administration made it possible to clearly iden-
tify their essence, functional powers and resource space, on its basis the main characteristic features 
were identified that determine their identity and difference in the processes of public administration 
realization; relevant aspects and parameters of influence of civil control and formation and imple-
mentation of state control are demonstrated, thus substantiating the expediency of real extension of 
controlling powers of civil society in relation to public authorities, which will thus serve to increase the 
indicators of the effectiveness and democratic nature of public authorities' activity.

Key words: state control, civil control, civil society, efficiency of activity of public authorities, con-
trol powers.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
У статті зазначено: провідним повинен стати принцип наукового обґрунтування, що 

враховує сучасні умови управління замовленнями, який дозволить забезпечити ефективне 
витрачання обмежених бюджетних коштів, що виділяються державою на створення техні-
ки зв’язку. Визначено, що система програмного планування розвитку техніки зв’язку в даний 
час відчуває ряд проблем, зумовлених впливом нових економічних умов на процес розроблен-
ня і реалізації планових документів. Комплексне вирішення проблеми повного забезпечення 
Збройних Сил України сучасними комунікаційними технологіями неможливе без досягнення 
макроекономічної стабілізації в країні. Однак замовник може значно пом’якшити негативний 
вплив різних об’єктивних та суб’єктивних економічних факторів за рахунок використання 
науково обґрунтованих методологічних підходів до розроблення управлінських рішень, відпо-
відних з військово-економічної точки зору під час планування розвитку комунікаційних техно-
логій, а також у практичному здійсненні цих планів. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є 
розроблення та втілення в життя діяльності замовника концепції ефективного управління, 
яка дозволяє розробляти науково обґрунтовані проекти планових документів та враховує 
сучасні умови їх формування та реалізації. Зазначені вище проблеми зумовлюють необхід-
ність удосконалення процесу формування програмних документів. На підставі проведених 
досліджень автором розроблено узагальнену процедуру формування Програми озброєння і 
Державного оборонного замовлення в сучасних умовах. Найважливішою проблемою натепер 
є постійне існування суперечності, що спричинена невідповідністю науково-методичного 
забезпечення функціонування існуючої системи планування розвитку технології військового 
зв’язку сучасним економічним умовам. Обґрунтовано формування програмного планування 
і державного оборонного замовлення в умовах планової економіки. У сучасних економічних 
умовах України з’явився ряд додаткових труднощів, які прямо і безпосередньо впливають на 
програмне планування розвитку військової техніки, в тому числі й техніки зв’язку.

Ключові слова: державне регулювання, програмне планування, розвиток оборонної про-
мисловості, управління державним оборонним замовленням, техніка зв’язку.
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Постановка проблеми. Перехід країни від 
командно-адміністративних до ринкових умов 
господарювання та врахування зазначених 
труднощів зумовлюють необхідність істотної 
зміни й адаптації системи програмного пла-
нування розвитку ТЗ до сучасних умов функ-
ціонування економіки в цілому. У сформова-
них економічних умовах, як зазначено вище, 
для замовника техніки зв’язку методологічним 
напрямком діяльності має стати перехід від кон-
цепції максимізації результату до концепції мак-
симізації економічної ефективності використан-
ня наявних ресурсів. Провідним повинен стати 
принцип наукового обґрунтування, що враховує 
сучасні умови управління замовленнями, який 
дозволить забезпечити ефективне витрачання 
обмежених бюджетних коштів, котрі виділяють-
ся державою на створення техніки зв’язку.

Комплексне вирішення завдання повноцін-
ного забезпечення Збройних сил України сучас-
ною технікою зв’язку неможливо без досягнен-
ня макроекономічної стабілізації в державі. 
Однак замовник може значно послабити нега-
тивний вплив різного роду об’єктивних і суб’єк-
тивних економічних чинників за рахунок викори-
стання науково обґрунтованих методологічних 
підходів до вироблення доцільних з військово- 
економічної точки зору управлінських рішень 
під час планування розвитку техніки зв’язку, а 
також практичної реалізації цих планів. Одним 
зі шляхів вирішення цієї проблеми є розроблен-
ня і впровадження в практику діяльності замов-
ника концепції ефективного менеджменту, що 
дозволяє здійснити розробку науково обґрунто-
ваних проектів планових документів і враховує 
сучасні умови їх формування і реалізації. Жит-
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тєвий цикл виробів – сукупність взаємопов’я-
заних процесів послідовної зміни стану виро-
бів конкретного типу від початку дослідження 
і обґрунтування розробки до закінчення його 
експлуатації. Життєвий цикл виробів військової 
техніки є досить складною, ієрархічною, багато-
рівневою системою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати дослідження програмного плану-
вання розвитку оборонної промисловості Украї-
ни, тенденцій, а також перспективи галузі широко 
висвітлюються в аналітичних збірниках і публіка-
ціях державних та приватних організацій, інфор-
маційних порталів та агентств. Зазначені вище 
питання розглянуті також у працях Н.В. Чанту-
рія, В.П. Беглици, Л.І. Федуловой, В. Лісіцько-
го, А. Поспелова. Проте, безсумнівно, існую-
ча ситуація потребує подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження тенденцій роз-
витку програмного планування розвитку обо-
ронної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Формування 
програмного планування і ДОЗ в умовах плано-
вої економіки було складною задачею. У сучас-
них умовах економіки України з’явилася низка 
додаткових труднощів, які прямо і безпосеред-
ньо впливають на програмне планування роз-
витку військової техніки, в тому числі й техніки 
зв’язку. До найбільш істотних з них необхідно 
віднести [1, c. 87]:

 – невідповідність обсягу виділених асигну-
вань потребам Збройних Сил, зміна порядку фі-
нансування, що змушує по-новому підходити до 
формування планів (НДР, ДКР, серійних поста-
вок тощо), критично оцінювати потреби Зброй-
них сил України в техніці зв’язку і можливості 
замовника;

 – припинення довгострокового і середньо-
строкового державного планування розвитку 
галузей і конкретних підприємств під майбутні 
замовлення техніки зв’язку (ТЗ), що зумовило 
порушення взаємозв’язку між довгостроковим, 
середньостроковим і оперативним плануван-
ням розвитку техніки зв’язку і оборонної про-
мисловості. Даний факт істотно знижує ступінь 
обґрунтованості й ускладнює практичну реалі-
зацію планових документів;

 – постійно змінюється структура управління 
галузями оборонної промисловості та змінюєть-
ся система управління промисловістю в цілому. 
З’явилися нові структурні елементи (холдинги, 
акціонерні товариства, концерни тощо), що ви-
магає введення нормативно-правових актів, які 

регламентують взаємовідносини між ними і за-
мовляють управління;

 – поява нових організаційно-правових 
форм оборонних підприємств. Колишні держав-
ні розробники і виробники техніки зв’язку для 
озброєння набули статусу недержавних, орга-
нізаційно розділилися на незалежні економічні 
одиниці, стали більш закритими для державно-
го замовника, що об’єктивно змушує замовників 
військової техніки зв’язку міняти форми і спосо-
би розміщення замовлень;

 – перехід оборонних підприємств, на відмі-
ну від замовника, в значній мірі до економічних 
методів господарювання та управління;

 – підвищення ступеня невизначеності ви-
хідних даних для планування, результатів об-
ґрунтування і реалізації Програми озброєння 
в силу руйнування національної макроеконо-
мічної системи довгострокового планування;

 – впровадження в практику замовника ме-
ханізму конкурсного розміщення замовлень, що 
ускладнює процедуру обґрунтування та форму-
вання Програми озброєння, а також підвищує 
невизначеність вибору підприємства на стадії 
обґрунтування проекту;

 – незавершеність формування контрактної 
системи створення оборонної промисловості, 
недосконалість правового простору, передусім 
в області формування і реалізації Державного 
оборонного замовлення;

 – впровадження в практику діяльності та 
розвитку на сучасних оборонних підприємствах 
системи маркетингу;

 – зміна державної централізованої системи 
ціноутворення.

Зазначені вище проблеми зумовлюють необ-
хідність удосконалення процесу формування 
програмних документів. На підставі проведених 
досліджень автором розроблено узагальнену 
процедуру формування Програми озброєння 
і Державного оборонного замовлення в сучас-
них умовах, яка відображає перераховані вище 
фактори [2, c. 123].

Вона включає три основних етапи.
1. Формування проекту Програми озброєння 

і Державного оборонного замовлення. На цьо-
му етапі здійснюється:

 – обґрунтування попередніх кількісних 
показників і включення їх у проект Програми 
озброєння;

 – вибір потенційних виконавців робіт (під-
приємств) за стадіями життєвого циклу і вклю-
чення їх у проект.
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2. Затвердження Програми озброєння і Дер-
жавного оборонного замовлення.

3. Корекція Програми озброєння і ДОЗ 
(за необхідності) за результатами їх реалізації 
та результатами конкурсних відборів підпри-
ємств.

Нижче надана характеристика процесу фор-
мування Програми озброєння і ДОЗ техніки 
зв’язку.

Етап 1 – етап формування проекту і конкурс-
ного відбору потенційних виконавців.

1. Розроблення Замовником проекту так-
тико-технічного завдання (ТТЗ) та НДР (ДКР), 
вимог до виконання серійного виробництва, 
планових ремонтів, утилізації.

2. Розсилка конкурсної документації потен-
ційним виконавцям відповідних робіт на плано-
вий період.

3. Попередній вибір кращого потенційно-
го підприємства на етапі ПО за результата-
ми представленого на конкурс бізнес-плану 
та інших матеріалів, маркетингових досліджень 
[3, c. 442].

4. Узгодження прогнозної договірної ціни 
з підприємством – переможцем конкурсу.

5. Включення кращого підприємства і про-
гнозної договірної ціни в проект ПО.

6. Обґрунтування замовником необхідності 
фінансових, матеріальних та інших засобів для 
здійснення майбутнього (остаточного) конкурс-
ного відбору.

7. Бюджетування фінансових коштів, здійс-
нення квотування інших коштів на проведення 
конкурсу і виконання відповідних робіт (НДР, 
ДКР тощо).

Етап 2 – етап конкурсного відбору виконавця 
ДКР.

1. Уточнення Замовником проекту ТТЗ на 
дослідно-конструкторську роботу (ДКР).

2. Розсилка конкурсної документації потен-
ційним підприємствам-розробникам [4, c. 464].

3. Формування Замовником оптимального 
обсягу конкурсного завдання.

5. Виконання підприємствами-розробника-
ми конкурсного завдання та відбір (остаточний) 
Замовником кращого підприємства за результа-
тами виконання конкурсного завдання.

6. Узгодження проекту ТТЗ на ДКР із пере-
можцем конкурсу.

7. Бюджетування фінансових коштів на вико-
нання ДКР, здійснення квотування інших засо-
бів у межах проекту поточного річного бюджету 
України.

8. Корекція затвердженої раніше Програми 
озброєння.

9. Укладання договору на ДКР із виконавцем.
Етап 3 – етап конкурсного відбору підприєм-

ства-виготовлювача серійної продукції.
1. Уточнення Замовником вимог до виробни-

цтва продукції і проекту договору на поставку 
продукції.

2. Розсилка конкурсної документації потен-
ційним підприємствам-виробникам продукції.

3. Формування Замовником конкурсного 
завдання.

4. Виконання підприємством конкурсного 
завдання.

5. Вибір (остаточний) замовником кращого 
підприємства за:

– результатами аналізу бізнес-плану, пред-
ставленої техніко-економічної, технологічної 
та іншої документації, результатів маркетин-
гових досліджень замовника, аналізу системи 
управління якістю підприємства та ін. [5, c. 276];

– результатами досліджень окремих закінче-
них вузлів, блоків тощо;

– результатами дослідження повністю гото-
вих зразків.

6. Узгодження проекту договору на поставку 
продукції з переможцем конкурсу.

7. Бюджетування фінансових коштів на 
виробництво продукції, здійснення квотування 
інших засобів у межах проекту поточного річно-
го бюджету України [6, c. 125].

8. Корекція затвердженої раніше Програми 
озброєння.

9. Укладання договору на поставку продукції.
Етап 4 – етап конкурсного відбору ремонтно-

го підприємства.
Етап 5 – етап конкурсного відбору підприєм-

ства, що здійснює утилізацію продукції оборон-
ної промисловості. На цьому етапі здійснюється:

 – уточнення досягнутих кількісних показ-
ників;

 – уточнення раніше обраного потенційного 
підприємства (підприємств);

 – зміна в Програмі озброєння (ДОЗ) кількіс-
них показників і/або попередньо обраного під-
приємства.

Представлена процедура формування Про-
грами озброєння і ДОЗ та її основні фрагменти 
апробовані й реалізовані в діяльності систем, 
комплексів, засобів зв’язку та автоматизації 
управління Замовника [7].

Виходячи з вищевикладеного, можна зроби-
ти висновок, що система розвитку техніки зв’яз-
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ку в даний час відчуває ряд проблем, зумовле-
них впливом нових економічних умов на процес 
розроблення і реалізації планових документів 
[8]. Найважливішою проблемою натепер є три-
вале існування протиріччя, зумовленого невід-
повідністю науково-методичного забезпечення 
функціонування існуючої системи планування 
розвитку військової техніки зв’язку сучасним 
економічним умовам.

Висновки і пропозиції. Життєвий цикл 
виробу включає ряд стадій (II рівень ієрархії), 
під якими розуміють його частину, що харак-
теризується певним станом виробу, сукупні-
стю видів передбачених робіт та їх кінцевими 
результатами. У свою чергу кожна стадія жит-
тєвого циклу виробу включає в себе один або 
кілька видів робіт (III рівень ієрархії), що є само-
стійним об’єктом планування і фінансування під 
час створення виробу [9]. Всі види робіт скла-
даються з певних етапів їх виконання (IV рівень 
ієрархії).

Життєвий цикл військової техніки включає 
в себе шість стадій: дослідження і обґрунтуван-
ня розробки; розроблення; виробництво; екс-
плуатація; капітальний ремонт, утилізація.

Перша стадія життєвого циклу виробів 
«Дослідження та обґрунтування розробки» 
включає три види робіт: опрацювання замовни-
ка і промисловості; науково-дослідна робота зі 
створення виробу; розроблення технічної про-
позиції (аванпроекту).

Роботи, що проводяться замовником у ході 
опрацювання, включають формування вихід-
них вимог до систем, комплексів, зразків, їхніх 
складових частин та матеріалів, розроблення 
і видачу тактико-технічних завдань (ТТЗ) на 
виконання науково-дослідних робіт (НДР), тех-
нічних пропозицій (аванпроекту), дослідно-кон-
структорських робіт (ДКР) [10].

Роботи, що проводяться промисловістю, 
включають формування вихідних вимог до 
комплектуючих виробів міжгалузевого засто-
сування і матеріалів, розгляд, затвердження 
та видачу технічних завдань (ТЗ) на виконання 
НДР, ДКР зі створення комплектуючих виробів 
міжгалузевого застосування і ТЗ на виконання 
НДР зі створення матеріалів.

Другою стадією життєвого циклу виробу 
є розроблення, що представляє собою процес 
створення дослідних зразків і технічної доку-

ментації, необхідної для організації промисло-
вого виробництва. Дана стадія включає один 
вид роботи – «Дослідно-конструкторська робо-
та зі створення виробів».

Список використаної літератури:
1. Журавський В.С. Становлення і розвиток укра-

їнського парламентаризму (теоретичні та орга-
нізаційно-правові проблеми). Київ : Парлам. 
вид-во, 2002. 344 с.

2. Адміністративна процедура та контроль за 
діяльністю адміністративних органів в Угорщи-
ні, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / пер. 
з фр. Л.А. Пашко, Л.А. Хомічак. Київ : Вид-во 
УАДУ, 1999. 236 с.

3. Плахотнюк Н.Г. Контроль як провідна функ-
ція українського парламенту (організаційний 
аспект). Парламентаризм в Україні: теорія 
та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 10-й річниці з дня проголо-
шення незалежності України (Київ, 26 черв. 
2001р.) ; Верховна Рада України ; Ін-т законо-
давства. Київ, 2001. С. 441–446.

4. Теплюк М.О. Парламентський контроль – одна 
з основних функцій парламенту України. Пар-
ламентаризм в Україні: теорія та практика : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 
10-й річниці з дня проголошення незалеж-
ності України (Київ, 26 черв. 2001 р.) ; Верхо-
вна Рада України ; Ін-т законодавства. Київ, 
2001. С. 463–468.

5. Ситник Г.П. Державне управління у сфері наці-
ональної безпеки (концептуальні та організа-
ційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 
2012. 544 с.

6. Сіцінська М.В. Сутність парламентського 
контролю та особливості його здійснення за 
сектором безпеки і оборони України. Інвести-
ції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 124–128.

7. Конституція України. URL:  
http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр

8. Про комітети Верховної Ради України : Закон 
України від 4 квіт. 1995 р. № 116/95-ВР. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116/95-вр

9. Закон України «Про Рахункову палату». Відо-
мості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 36. 
Ст. 360. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/576-19.

10. Про Рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 6 травня 2015 року «Про 
Стратегію національної безпеки України» : Указ 
Президента України від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/287/2015.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

144

Usachenko O. О. State regulation of program planning of defense industry development 
in Ukraine

The handbook stated that it was reported to be scientifically sound, which addresses modern 
order management, which can achieve more efficient costs associated with minimum commitments. 
It has been determined that the programming system has developed what is currently being devel-
oped, when there are a number of problems caused by the availability of new economic processes 
in the development process and other planned systems. Complex solutions to the problems that are 
constantly spreading over the Armed Forces of Ukraine are modern communication technologies, 
which are impossible without reaching the macroeconomic situation in various fields. However, it may 
be noted that various and subjective economic factors, in order to use sound scientific methods, are 
subject to the development of fundamental decisions, and are used economically in the development 
of communication technologies, as well as at the practical level. plans. One of the various problems 
of this issue is the development and implementation of effective management activities that enable 
research into, and use, modern scientific projects, planning documents, and the creation of modern 
individuals. These larger problems indicate the reliability of the development of the developed pro-
gram documents. On our own side, the author has developed a generalized procedure, which the 
Armed Forces and the State Defense Order in modern cases. The most well-known problems relat-
ed to the temporary existence of a dispute are used scientifically-methodical method of functioning of 
the created planning system, developing technology of modern economic importance. Justified your 
programming program and its defense order and in other planned economy was part of the task. In 
today's economic economies, Ukraine has identified a number of cutting-edge challenges that offer 
the most direct and broad-based planning programs that have been developing in recent years, and 
at the same time they have to work.

Key words: state regulation, program planning, defense industry development, state defense 
order management, communication technology.
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нного навчання (відсоток випуску студентів; динаміка чисельності студентів; змістовні 
компетенції; освітні компетенції; кредити курсу, ефект вкладень студента). Запропоно-
вано вдосконалену державну модель оцінки якості електронного навчання. Підкреслено, що 
оскільки модель Європейського фонду управління якістю являє собою універсальну модель 
оцінки якості електронного навчання, багато сформульованих критеріїв оцінки складні для 
неадаптованого застосування в програмах електронного навчання. У зв’язку з цим обґрун-
товано доцільність пропозиції вдосконаленої моделі оцінки якості електронного навчання. 
Показано, що політика і стратегія програми електронного навчання повинні відповідати 
таким принципам: навчальна програма базується на справжніх і майбутніх потребах та очі-
куваннях зацікавлених сторін; навчальна програма базується на інформації, що отримана 
від вимірювання результатів діяльності, досліджень, вивчення й іншої зовнішньої діяльності; 
цілі програми та навчальний план розробляються, переглядаються й актуалізуються; цілі 
програми та навчальний план узгоджені та розгортаються через мережу ключових про-
цесів. Виділено ключові складники державної моделі оцінки якості електронного навчання: 
якість управління входами, які використовує організація; якість процесів безпосереднього 
зв’язку зі споживачем; якість організаційного середовища, внутрішніх процесів стратегії, 
створення і поліпшення продукту та виробництва послуги; якість результатів.

Ключові слова: державна модель, якість електронного навчання, критерії оцінки, освіт-
ній процес, програма електронного навчання. 

Постановка проблеми. На нинішньому ета-
пі розвитку електронного навчання існує велика 
кількість підходів до оцінки його якості. Зокрема, 
розглянувши акценти якості з точки зору остан-
ніх світових підходів і необхідні елементи з точ-
ки зору моделі електронного навчання, можна 
приступати до адаптації структури моделі для 
оцінки якості навчальної програми та вироблен-
ня рекомендацій щодо застосування критеріїв 
даної моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Електронне навчання неодноразово підляга-
ло дослідженню з боку різних авторів, зокрема 
таких: В. Кухаренко [2], В. Олійник [3], М. Чоша-
нов [4] та ін. Разом із тим жоден вивчений під-
хід не включає всі вимоги моделі оцінки якості 

електронного навчання до навчальних програм,  
і тільки з огляду на вивчені підходи, провівши до- 
даткові дослідження, можна згенерувати модель 
оцінки якості програм електронного навчання. 

Мета статті. Зважаючи на наведену вище 
актуальність вибраної теми дослідження, 
метою даної роботи є вдосконалення держав-
ної моделі оцінки якості електронного навчання.

Для досягнення поставленої мети в роботі 
необхідно вирішити такі завдання:

– виявити показники оцінки якості електро-
нного навчання;

– запропонувати вдосконалену державну 
модель оцінки якості електронного навчання;

– виділити ключові складники державної 
моделі оцінки якості електронного навчання.
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Виклад основного матеріалу. У загально-
му випадку якість електронного навчання зале-
жить від таких показників:

 – управління освітніми вхідними даними 
і ресурсами, що використовуються (освітні цілі 
програми; навчальний план і матеріали; техно-
логія; персонал; фінанси; партнерство й аут-
сорсинг; будівлі, споруди, обладнання; записи);

 – основні освітні процеси для досягнення 
цілей навчання (реклама і залучення; прийом 
на навчання і контракт зі студентом; освітні 
послуги (навчання); оцінка студентів; послуги, 
що надаються студентам);

 – організаційне середовище та залучення 
учасників освітнього процесу (місія та її розгор-
тання; культура і принципи; моніторинг; аналіз 
і поліпшення);

– результати електронного навчання (відсоток 
випуску студентів; динаміка чисельності студен-
тів; змістовні компетенції; освітні компетенції; 
кредити курсу, ефект вкладень студента) [1; 3].

Оскільки модель Європейського фонду 
управління якістю являє собою універсальну 
модель оцінки організацій, багато сформульо-
ваних критеріїв оцінки складні для неадапто-
ваного застосування в програмах електронного 
навчання. У зв’язку з цим доцільно запропону-
вати вдосконалену модель оцінки якості елек-
тронного навчання. Вона складається з таких 
компонентів.

1. Лідерство. Даний критерій застосовуються 
для оцінки лідерства в навчальній програмі.

2. Політика і стратегія. У цьому критерії 
моделі пропонується оцінювати якість електро-
нного навчання не всієї організації електронно-
го навчання, а окремої програми, в якій політи-
кою і стратегією є ніщо інше, як цілі навчальної 
програми і розгорнутий навчальний план, який 
є свого роду стратегічним планом досягнення 
цілей програми. Відповідно, цей блок повинен 
відповідати таким принципам:

– навчальна програма базується на справ-
жніх і майбутніх потребах та очікуваннях заці-
кавлених сторін;

– навчальна програма базується на інфор-
мації, що отримана від вимірювання резуль-
татів діяльності, досліджень, вивчення й іншої 
зовнішньої діяльності;

– цілі програми та навчальний план розро-
бляються, переглядаються і актуалізуються;

– цілі програми та навчальний план узгодже-
ні й розгортаються через мережу ключових про-
цесів [2; 4].

3. Персонал. Зазначений критерій пропону-
ється використовувати для оцінки персоналу 
в навчальній програмі.

4. Освітнє партнерство і ресурси. З точки 
зору електронного навчання навчальні мате-
ріали є одним із ключових факторів якості, 
тому пропонується виділити його в підкритерій 
«управління інформацією та знаннями», оскіль-
ки це – один із ключових об’єктів інформації 
та знань, що підлягають управлінню. Всі інші 
підкритерії є важливими складниками оцінки. 
Відповідно, передбачається, що цей критерій 
повинен містити такі компоненти:

– управління зовнішніми партнерськими від-
носинами;

– управління фінансами;
– управління будівлями, обладнанням і мате-

ріалами;
– управління технологіями;
– управління навчальними матеріалами, 

інформацією та знаннями.
5. Процеси. Даний критерій містить такі під-

критерії:
– «Процеси систематично розробляються 

і управляються»;
– «Процеси поліпшуються, коли це необхідно, 

з використанням інновацій для досягнення пов-
ної задоволеності та створення доданої цінності 
для споживачів й інших зацікавлених сторін»;

– «Продукція та послуги розробляються на 
основі вимог і очікувань споживача»;

– «Продукція та послуги виробляються, 
поставляються і здійснюється післяпродажне 
обслуговування»;

– «Відносини зі споживачами управляються 
і поліпшуються».

Зазначені підкритерії належать до системи 
управління, на чому робиться акцент в існуючих 
підходах оцінки електронного навчання.

Зокрема, підкритерій «Продукція та послуги 
розробляються на основі вимог і очікувань спо-
живача» потребує додаткового уточнення. 

Оскільки «продукцією і послугами» в даному 
випадку вважається комплекс послуг (сервісів) 
і заходів для учасника курсу для досягнення цілей 
програми, то тут у межах можливостей е-learning 
слід розглядати надання індивідуальних траєк-
торій навчання і врахування індивідуальних від-
мінностей. Отже, даний підкритерій буде вигля-
дати так: «Навчання надається з урахуванням 
індивідуальних відмінностей учасників курсу».

Що стосується підкритерію «Продукція 
і послуги виробляються, поставляються, і здійс-
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нюється післяпродажне обслуговування», то 
він також потребує додаткового уточнення. 
У контексті електронного навчання виробни-
цтво та постачання являє собою процес, почи-
наючи від прийому учасників курсу і закінчуючи 
випускними заходами, що включають, напри-
клад, підсумкову оцінку.

Післяпродажним обслуговуванням у цьому 
випадку можна вважати набір можливостей 
і сервісів, що надаються по закінченні програ-
ми, наприклад: 

– робота з випускниками;
– працевлаштування;
– послуги додаткової освіти [2–4].
Отже, даний підкритерий буде виглядати 

таким чином: проводиться навчання та нада-
ються послуги випускникам.

 Що стосується підкритерію «Відносини зі 
споживачами управляються і поліпшуються», 
то його слід пояснити так. Оскільки в процесі 
навчання теж здійснюється контакт з учасником 
програми, в даному розділі слід відображати 
додатковий набір послуг, крім безпосередніх 
послуг з навчання для допомоги в досягнен-
ні освітніх результатів. Зокрема, такі послуги 
в традиційному навчанні надають деканати. 
Крім цього, в даному розділі можна виділити ще 
одну важливу групу споживачів − роботодавці, 
оскільки вони також є зацікавленою стороною 
в результатах програми.

 Виходячи з цього, даний підкритерій буде 
виглядати таким чином: «Обслуговування сту-
дентів і зв’язок з роботодавцями управляється 
і поліпшується».

 6. Результати. Блок «Результати» відобра-
жає результати функціонування навчальної 
програми. Даний критерій відображає проміжні 
та провідні показники діяльності незалежно від 
об’єкта оцінки і не вимагають адаптації.

7. Результати для споживачів. 
Уповноважені організації проводять всебічні 

вимірювання і досягають видатних результатів 
по відношенню до своїх споживачів. Оскільки 
під основною групою споживачів навчальної 
програми слід розуміти учасників курсу, то слід 
інтерпретувати даний розділ так: «Результати 
для учасників курсу».

8. Результати для персоналу. 
Уповноважені організації проводять усебічні 

вимірювання і досягають видатних результатів 
по відношенню до свого персоналу. 

9. Результати для суспільства. Уповнова-
жені організації проводять всебічні вимірюван-

ня і досягають видатних результатів по відно-
шенню до суспільства. Даний розділ потребує 
додаткових пояснень для його застосування 
у відповідності до вимог моделі Європейсько-
го фонду управління якістю. Даний пункт має 
велике значення для оцінки організацій і наці-
лений на оцінку показників іміджу в суспільстві, 
який включає оцінку з боку окремих діячів, гро-
мадських організацій, уряду та ін. [2–4].

З точки зору оцінки результатів навчальної 
програми існує яскраво виражений представ-
ник суспільства, і в деякому випадку споживач 
результатів навчальної програми – роботода-
вець. Разом із тим запропонована навчальна 
програма може безпосередньо не бути націле-
на на надання послуг для підготовки фахівця 
для роботодавця. Таким чином, пропонується 
в даному розділі під суспільством передусім 
розуміти основних одержувачів вигод від надан-
ня послуг для учасників курсу, як правило, це – 
роботодавці.

 10. Ключові результати. Уповноважені орга-
нізації проводять усебічні вимірювання і дося-
гають видатних результатів по відношенню до 
ключових елементів своєї політики і стратегії. 

Загалом, розглядаючи модель оцінки якості 
електронного навчання, можна виділити такі її 
складники: 

– якість управління входами (ресурсами), які 
використовує організація;

– якість процесів безпосереднього зв’язку 
зі споживачем;

– якість організаційного середовища, вну-
трішніх процесів стратегії, створення і поліп-
шення продукту та виробництва послуги;

– якість виходів (результатів) [1; 3].
Висновки і пропозиції. Отже, проведе-

не дослідження забезпечило отримання таких 
результатів.

1. Виявлено показники оцінки якості елек-
тронного навчання: управління освітніми вхід-
ними даними і ресурсами (освітні цілі програ-
ми; навчальний план і матеріали; технологія; 
персонал; фінанси; партнерство й аутсорсинг; 
будівлі, споруди, обладнання; записи); основні 
освітні процеси для досягнення цілей навчан-
ня (реклама і залучення; прийом на навчання 
і контракт зі студентом; освітні послуги; оцінка 
студентів; надання послуг студентам); організа-
ційне середовище та залучення учасників освіт-
нього процесу (місія та її розгортання; культура 
і принципи; моніторинг; аналіз і поліпшення); 
результати електронного навчання (відсоток 
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випуску студентів; динаміка чисельності сту-
дентів; змістовні компетенції; освітні компетен-
ції; кредити курсу, ефект вкладень студента). 

2. Запропоновано вдосконалену державну 
модель оцінки якості електронного навчання. 
Підкреслено, що, оскільки модель Європей-
ського фонду управління якістю являє собою 
універсальну модель оцінки якості електронно-
го навчання, багато сформульованих критеріїв 
оцінки складні для неадаптованого застосуван-
ня в програмах електронного навчання. У зв’яз-
ку з цим обґрунтовано доцільність пропозиції 
вдосконаленої моделі оцінки якості електронно-
го навчання. 

3. Виділено ключові складники державної 
моделі оцінки якості електронного навчання: 
якість управління входами, які використовує 
організація; якість процесів безпосередньо-
го зв’язку зі споживачем; якість організаційно-

го середовища, внутрішніх процесів стратегії, 
створення і поліпшення продукту та виробни-
цтва послуги; якість результатів.

Загалом, отримані в роботі результати доз-
волять суттєво підвищити рівень ефективності 
застосування державної моделі оцінки якості 
електронного навчання.
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Khmyrov I. M. Improvement of the state model of evaluation of e-learning quality
The state model of evaluation of e-learning quality is improved. In particular, the following indi-

cators of evaluation of e-learning quality are identified: management of educational input data and 
resources (educational goals of the program; curriculum and materials, technology; staff finance; 
partnerships and outsourcing; buildings, structures, equipment and records); basic educational 
processes to achieve learning goals (advertising and attraction, admission to training and student 
contract; educational services, student assessment, provision of student services); organizational 
environment and involvement of participants into educational process (mission and its deployment; 
culture and principles, monitoring, analysis and improvement); e-learning outcomes (student grad-
uation rate; dynamics of student numbers; substantive competences; educational competencies; 
course credits; student investment effect). An improved state model of evaluation of e-learning qual-
ity is proposed. It is emphasized that since the European Quality Management Fund model was a 
universal model for measuring of the quality of e-learning, many of formulated evaluation criteria 
were complex for unadjusted applications in e-learning programmes. Therefore, it is reasonable to 
propose an improved e-learning quality assessment model. It is shown that the e-learning policy 
and strategy should be consistent with the following principles: the curriculum is based on present 
and future needs and expectations of stakeholders; the curriculum is based on information derived 
from the measurement of performance, research, study and other external activities; the objectives 
of the curriculum are developed, revised and updated; the objectives of the curriculum are harmo-
nized and deployed through a network of key processes. The following key components of the state 
model of e-learning quality evaluation are identified: quality of management of inputs used by the 
organization; quality of direct communication processes with the consumer; quality of organizational 
environment, internal processes of strategy, creation and improvement of service product and pro-
duction; quality of results.

Key words: state model, e-learning quality, evaluation criteria, educational process, e-program.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ 
МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
У статті розглянуто питання міжнародних передач товарів військового призначення 

та подвійного використання. Визначено сутність міжнародних передач товарів військового 
призначення і подвійного використання у зовнішньоекономічній діяльності та проаналізо-
вано їх правову природу. Україна, беручи до уваги зобов’язання, взяті у межах міжнародних 
договорів та інших угод з метою забезпечення захисту національних інтересів, установи-
ла контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 
використання. Товари військового призначення та подвійного використання становлять 
інтереси держави у сфері національної безпеки і оборони, економіки та міжнародних відно-
син, а зазначені інтереси спричинені здатністю такої групи товарів забезпечувати націо-
нальну безпеку і оборону, зростання економіки та зміцнення позицій держави на міжнародній 
арені у воєнній сфері. Охарактеризовано особливості співвідношення міжнародних передач 
товарів військового призначення та подвійного використання та військово-технічного спів-
робітництва. Проаналізовано місце міжнародних передач товарів військового призначення 
та подвійного використання. Встановлено, що міжнародні передачі товарів військового 
призначення та подвійного використання є складовою частиною зовнішньоекономічних від-
носин міжнародного співробітництва з науково-технічних питань та способом здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності у сфері військового-технічного співробітництва, а отже, 
мають бути врегульовані міжнародними угодами з іноземними держави та ратифіковані. 
Досліджено, що така зовнішньоекономічна діяльність не є заснованою на вільному волевияв-
ленні сторін (суб’єктів господарювання) та має ознаки міжнародного (міждержавного) спів-
робітництва. Визначено, що зазначені міжнародні передачі є складовою частиною державної 
політики у сфері національної безпеки й оборони і перебувають під постійним контролем 
держави. Встановлено, що під час міжнародних передач товарів військового призначення та 
подвійного використання саме держава має вирішальний вплив на їх здійснення, а точніше 
держави, які є сторонами міжнародних передач.

Ключові слова: експортний контроль, міжнародні передачі, товари військового призна-
чення, товари подвійного використання, міжнародне співробітництво, зовнішньоекономіч-
на діяльність, військово-технічне співробітництво.

Постановка проблеми. З метою забезпе-
чення захисту національних інтересів Украї-
ни, дотримання нею міжнародних зобов’язань 
щодо нерозповсюдження зброї масового зни-
щення, засобів її доставки, обмеження передач 
звичайних видів озброєння, а також здійснення 
заходів щодо недопущення використання зазна-
чених товарів у терористичних та інших проти-
правних цілях, діяльність, пов’язана з держав-
ним контролем за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного 
використання, регулюється державою.

Міжнародні передачі товарів військово-
го призначення та подвійного використання 
є одним із видів військово-технічного співробіт-
ництва, яка у свою чергу є складовою части-
ною державної політики у сфері національної 
безпеки і оборони та зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Визначення місця таких міжнародних пере-
дач у зовнішньоекономічній діяльності держа-
ви та їх правової природи є необхідним для 
подальшого обґрунтовування способів та захо-
дів державного експортного контролю.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

150

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблем міжна-
родного військово-технічного співробітництва 
та міжнародних передач України з іноземними 
державами зробили вітчизняні вчені: В. Бадрак, 
В. Бегма, В. Борохвостов, С. Згурець, В. Горбу-
лін, В. Толубко, А. Рось, С. Стріха та ін.

Метою і завданням статті є дослідження 
правової природи, сутності, значення та місця 
міжнародних передач товарів військового при-
значення та подвійного використання для кра-
щого розуміння необхідності державного конт- 
ролю за ними.

Виклад основного матеріалу. Абзац 
другий статті 1 Закону України «Про держав-
ний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвій-
ного використання» визначає, що міжнарод-
ні передачі товарів військового призначення 
та подвійного використання (далі – товари) – 
це експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тим-
часове вивезення за межі України або тим-
часове ввезення на її територію, транзит 
товарів територією України, а також будь-які 
інші передачі товарів, що здійснюються за 
межами України [1].

Визначення міжнародних передач є зрозу-
мілим та достатнім для подальшого розкриття 
їх сутності, а складники міжнародних передач 
досить повно висвітлені в статті 1 Закону [1]. 
При цьому абстраговані від товарів міжнародні 
передачі не потребують окремого дослідження 
та вивчення.

Особливості правового регулювання між-
народних передач встановлюються, виходячи 
з категорії товарів, які можуть становити певний 
інтерес для держави. 

Товари військового призначення та подвій-
ного використання становлять інтереси дер-
жави у сфері національної безпеки і оборони, 
економіки та міжнародних відносин. Такі інте-
реси спричинені здатністю такої групи товарів 
забезпечувати національну безпеку й оборону, 
зростання економіки і зміцнення позицій держа-
ви на міжнародній арені у воєнній сфері.

Згідно з абз. 12 статті 1 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньо-
економічна діяльність – це діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, а також 
діяльність державних замовників з оборонного 
замовлення у випадках, визначених законами 
України, побудована на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території України, так 
і за її межами [2].

Відповідно до частини першої статті 377  
Господарського кодексу України, зовнішньое-
кономічна діяльність суб’єктів господарюван-
ня – це господарська діяльність, яка в процесі 
її здійснення потребує перетинання митного 
кордону України майном, зазначеним у частині 
першій статті 139 цього Кодексу, та/або робо-
чою силою [3].

Аналізуючи положення абзацу 2 статті 1  
Закону України «Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» [1], 
абзацу 12 статті 1 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» [2] та статті 377 Гос-
подарського кодексу України [3], слід зазначити, 
що міжнародні передачі товарів військового 
призначення та подвійного використання 
є видом зовнішньоекономічної діяльності.

У відповідності до пункту 9 частини пер-
шої статті 92 Конституції України [4] виключно 
законами України визначаються засади зов-
нішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності 
та митної справи.

Запровадивши правове регулювання видів 
зовнішньоекономічної діяльності, Україна, 
беручи до уваги зобов’язання, взяті в межах 
міжнародних договорів та інших угод з метою 
забезпечення захисту національних інтере-
сів, установила контроль за міжнародними 
передачами товарів військового призначення 
та подвійного використання.

Особливості здійснення міжнародних пере-
дач зазначених товарів висвітлені в міжна-
родних договорах та угодах щодо нерозпов-
сюдження зброї масового знищення, засобів 
її доставки, а також забезпечення здійснен-
ня заходів щодо недопущення використання 
зазначених товарів у терористичних та інших 
протиправних цілях.

Під час міжнародних передач товарів військо-
вого призначення та подвійного використання 
саме держава має вирішальний вплив на їх 
здійснення, а точніше держави, які є сторона-
ми міжнародних передач.

Держава Україна під час здійснення міжна-
родних передач товарів військового призначен-
ня та подвійного використання [2]:

– надає повноваження суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності на здійснення експорту 
та імпорту озброєння, боєприпасів, військової 
техніки;
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– надає дозволи чи висновки на здійснення 
міжнародних передач товарів або проведення 
переговорів щодо здійснення таких передач; 

– проводить ідентифікацію товарів, що 
передбачає встановлення відповідності кон-
кретних товарів, які є об’єктами міжнародних 
передач, найменуванню та опису товарів, вне-
сених до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному контролю; 

– здійснює митний контроль та митне оформ-
лення товарів відповідно до законодавства; 

– застосовує спеціальні санкції до суб’єктів 
господарювання, які порушили порядок здійс-
нення таких передач. 

Інші держави також мають особливі повно-
важення щодо експортного контролю товарів 
військового призначення та подвійного викори-
стання. 

Враховуючи викладене, така зовнішньо-
економічна діяльність не є заснованою на 
вільному волевиявленні сторін (суб’єктів 
господарювання) та має ознаки міжнародного 
(міждержавного) співробітництва. Визначаль-
ним при цьому є той факт, що сторонами зазна-
чених міжнародних передач виступають не 
лише суб’єкти господарювання, але й держава 
на стороні кожного такого суб’єкта. 

Міжнародне співробітництво становить певну 
взаємодію двох або декількох держав, спрямо-
вану на реалізацію спільних інтересів. Відноси-
ни співробітництва містять у собі двосторон-
ню та багатосторонню дипломатію, укладення 
різного роду договорів та угод, які передбача-
ють взаємну координацію в різних сферах.

Відповідно до частини третьої статті 3 Зако-
ну України «Про міжнародні договори» [5], від 
імені Уряду України укладаються міжнародні 
договори України з науково-технічних та інших 
питань, віднесених до відання Кабінету Міні-
стрів України. Разом із тим такі договори, у від-
повідності до пункту «в» частини другої статті 
9 вказаного Закону, підлягають ратифікації.

Підсумовуючи зазначене, міжнародні пере-
дачі товарів військового призначення та подвій-
ного використання є складовою частиною 
зовнішньоекономічних відносин міжна-
родного співробітництва з науково-техніч-
них питань, а отже, мають бути врегульовані 
міжнародними угодами з іноземними держави 
та ратифікованими. 

Міжнародне науково-технічне співробітни-
цтво держав у сфері озброєння і військової тех-
ніки здійснюється у формі військово-техніч-

ного співробітництва, головним завданням 
якого, відповідно до Указу Президента України 
від 21.04.1999 р. № 422/99 «Про заходи щодо 
вдосконалення військово-технічного співробіт-
ництва України з іноземними державами» [6], 
є забезпечення національних інтересів і безпе-
ки держави, оснащення Збройних сил та інших 
військових формувань сучасним озброєнням 
і військовою технікою (ОВТ), іншими товарами 
військового призначення, розвиток експортного 
потенціалу військово-промислового комплексу, 
підвищення науково-технічного та технологіч-
ного потенціалу оборонної галузі України.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента 
України від 21.04.1999 р. № 422/99, до військо-
во-технічного співробітництва належать такі 
види діяльності: 

– інформаційний обмін; 
– укладання міжнародних договорів України 

та зовнішньоекономічних договорів (контрактів); 
– експорт та імпорт товарів військового при-

значення, у тому числі надання суб’єктами 
військово-технічного співробітництва консуль-
таційних, маркетингових, посередницьких, бро-
керських, агентських, консигнаційних, юридич-
них послуг іноземним суб’єктам господарської 
діяльності та одержання від них аналогічних 
послуг; 

– наукова, науково-технічна, науково-вироб-
нича, навчальна та інша кооперація з іноземни-
ми суб’єктами господарської діяльності; 

– співробітництво з міжнародними організа-
ціями у військово-технічній сфері; 

– організація і проведення виставок, конкур-
сів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів 
та інших подібних заходів щодо товарів військо-
вого призначення; 

– інші види діяльності у цій сфері, які не 
суперечать законодавству України та нормам 
міжнародного права [6].

При цьому відповідно до статті 4 Закону 
України «Про державний контроль за міжна-
родними передачами товарів військового при-
значення та подвійного використання» [1], пунк-
ту 2 Указу Президента України від 21.04.1999 р. 
№ 422/99 [6] міжнародні передачі товарів вій-
ськового призначення та подвійного викори-
стання здійснюються на засадах пріоритет-
ності національних інтересів та монополії 
держави на  регулювання  діяльності у сфе-
рі військово-технічного співробітництва.

З огляду на викладене, міжнародні передачі 
товарів військового призначення та подвійно-



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

152

го використання становлять зміст військо-
во-технічного співробітництва, а їх здійснен-
ня зумовлюється державною політикою у сфері 
національної безпеки та оборони.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи викла-
дене, встановлено, що міжнародні передачі 
товарів військового призначення та подвійного 
використання є способом здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності у сфері військово-
го-технічного співробітництва. Такі міжнародні 
передачі є складовою частиною державної полі-
тики у сфері національної безпеки та оборони 
і перебувають під постійним контролем держави.
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Yarusevych Ye. Yu. Some features of legal nature and essence of international transfer 
of military goods and dual use goods

The article deals with the issue of international transfers of military and dual-use items. The 
essence of international transfers of military goods and dual use in foreign economic activity is 
determined and their legal nature is analyzed. Ukraine, taking into account the commitments made 
under international treaties and other agreements to ensure the protection of national interests, has 
established control over international transfers of military and dual-use items. Military and dual-use 
items represent the interests of the state in the field of national security and defense, economy and 
international relations, and these interests are caused by the ability of such a group of goods to pro-
vide national security and defense, economic growth and strengthening of the state position in the 
international arena in the military sphere. The features of the ratio of international transfers of military 
goods and dual use and military-technical cooperation are characterized. The location of internation-
al transfers of military and dual-use items is analyzed. It is established that international transfers of 
military goods and dual-use goods are a component of foreign economic relations of international 
cooperation on scientific and technical issues and a way of carrying out foreign economic activities 
in the field of military-technical cooperation, and therefore should be settled by international agree-
ments with foreign states and ratified. It has been researched that such foreign economic activity 
is not based on the free will of the parties (economic entities) and has signs of international (inter-
state) cooperation. It is determined that these international broadcasts are a component of state 
policy in the field of national security and defense and are under permanent control of the state. It is 
established that in international transfers of military goods and dual-use goods, the state itself has 
a decisive influence on their implementation, and more specifically, the states that are parties to 
international transfers.

Key words: export control, international transfers, military goods, dual-use goods, international 
cooperation, foreign economic activity, military-technical cooperation.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ  
НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ  
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Статтю присвячено питанням відновлення місцевого самоврядування на постконфлік-

тних територіях, включаючи організацію та проведення місцевих виборів. Розглянуто дос-
від урегулювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в країнах ЄС (Хорватії, Боснії 
і Герцеговині, Великобританії та Північній Ірландії) і на пострадянському просторі (Таджи-
кистані, Молдові, Азербайджані та Вірменії), що відбувалися в другій половині ХХ століття. 
Систематизовано шляхи вирішення ними конфлікту, включаючи питання безпеки, політич-
ні, економічні та соціокультурні завдання. Ці завдання пов’язані між собою та утворюють 
систему. Досвід показує, що завдання постконфліктного відновлення доцільно вирішувати в 
такій послідовності: встановлення та підтримання безпеки, соціальний захист, економічна 
розбудова, політична стабілізація (включаючи організацію та реалізацію виборчого проце-
су). Визначено можливості використання зарубіжного досвіду на Сході України для вирішен-
ня завдань постконфліктного періоду, включаючи відновлення місцевого самоврядування та 
проведення відповідних виборів. За результатами аналізу ситуації, що склалась на не під-
контрольних Україні територіях, та документів щодо врегулювання конфлікту (включаючи 
Мінські домовленості, законодавство про особливий порядок та реінтеграцію) розроблено 
пропозиції щодо організації виборчого процесу з урахуванням зарубіжного досвіду. Визначено, 
що формування виборчого процесу включає шість етапів, таких як встановлення та під-
тримка безпеки; визначення часу проведення місцевих виборів; підготовка виборів (передви-
борна кампанія); проведення виборів; підрахунок голосів та визнання легітимності виборів 
міжнародними спостерігачами. У висновках підкреслено, що під час формування виборчого 
процесу на постконфліктних територіях необхідно дотримуватися принципів законності, 
системності, узгодженості та встановлення довіри між конфліктуючими сторонами та 
посередниками. Визначено, що подальших досліджень потребують питання вдосконалення 
законодавства про місцеві вибори в Україні та оцінювання можливостей одночасного про-
ведення місцевих виборів на підконтрольних і постконфліктних територіях Сходу України.

Ключові слова: постконфліктні території, відновлення місцевого управління, зарубіж-
ний досвід, місцеві вибори, виборчий процес.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Постановка проблеми. Постконфліктний 
період передбачає ліквідацію основних видів 
напруженості, нормалізацію відносин між сто-
ронами конфлікту, перехід до співпраці й дові-
ри. Він спрямований на стабілізацію шляхом 
вирішення завдань безпеки, політичного вре-
гулювання, економічного відновлення, вста-
новлення соціального консенсусу та екологіч-
ної рівноваги. Питання безпеки та політичного 

врегулювання мають першорядне значення, 
оскільки зусилля щодо економіко-еколого-со-
ціального відновлення території можуть бути 
приречені на невдачу з огляду на періодично 
виникаючі зіткнення з використанням зброї між 
незадоволеними учасниками конфлікту, тому 
актуальними питаннями дослідження є можли-
вості виконання Мінських домовленостей щодо 
подолання збройного конфлікту на Сході Укра-
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їни, пов’язані з відновленням місцевого само-
врядування та організацією виборчого процесу 
на принципах безпеки, вільного волевиявлення 
та легітимності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вчені та практики проявляють значний дослід-
ницький інтерес до проблем посткофліктного 
відновлення. Так, О. Балуєва та О. Келембет 
розглядають принципи формування державної 
політики відновлення постраждалих від кон-
флікту територій [1]; Н. Музаффарлі та Е. Ісма-
їлов визначають комплекс завдань щодо від-
новлення постконфліктних територій та шляхи 
їх вирішення [2]; В. Деррік розглядає питання 
управління на постконфліктних територіях [3]; 
П. Коллер та А. Хофлер характеризують еконо-
мічні наслідки громадянської війни [4]; А. Пол-
чанов пропонує використовувати системний 
підхід до процесу постконфліктного відновлен-
ня [5]; М. Фішер та М. Юсупов акцентують ува-
гу на соціальних проблемах постконфліктного 
відновлення [6; 7]. Дослідження таких науков-
ців, як Л. Беззубко, Б. Беззубко, О. Долгальова, 
М. Єщенко, Н. Степанів, В. Єфременко, присвя-
чено питанням державного регулювання, нор-
мативно-правового забезпечення відновлення 
та соціально-економічного розвитку посткон-
фліктних територій Донбасу [8–10]. Спираю-
чись на наявні дослідження, проаналізуємо 
досвід вирішення проблем постконфліктного 
відновлення, пов’язаний з політичним врегулю-
ванням, відновленням управління та самовря-
дування, включаючи місцеві вибори, а також 
можливості його використання на постконфлік-
тних територіях України, що визначає мету 
та завдання статті.

Метою статті є розроблення рекомендацій 
щодо організації виборчого процесу на пост-
конфліктних територіях України з урахуванням 
зарубіжного досвіду та ситуації, що склалася.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
конфлікти, які мають схожі риси з конфліктом 
на Сході України та відбувалися в європейських 
країнах і на пострадянському просторі в другій 
половині ХХ сторіччя (табл. 1).

Систематизуємо основні шляхи вирішення 
(в питаннях безпеки, політичних, економічних, 
соціально-культурних аспектах) завершених 
конфліктів в досліджуваних європейських кра-
їнах і на пострадянському просторі (табл. 2). 
Згідно з твердженнями фахівців постконфлік-
тне відновлення території передбачає підтрим-
ку безпеки, виконання політичних, економічних 

та соціальних завдань, які об’єднуються в сім 
груп та включають безпеку суспільства, репатрі-
ацію населення, відновлення інфраструктури, 
продовольчу безпеку та відродження сільського 
господарства, охорону здоров’я та соціальний 
захист; відновлення управління та самовряду-
вання, макроекономічну стабілізацію [1–3]. Дані 
табл. 2 свідчать про те, що завдання в пред-
ставленій послідовності вирішуються в проце-
сі постконфліктного відновлення території, яка 
отримала значні втрати від бойових дій в разі 
силового врегулювання збройного конфлікту 
(Хорватія і Сербська Країна, Великобританія 
та Північна Ірландія, Таджикистан).

У разі вирішення конфліктів за допомогою 
міжнародного посередництва (Боснія та Герце-
говина) на перший план виступають проблеми 
управління на основі встановлення консенсусу 
між протидіючими учасниками конфлікту. Ціка-
вим є досвід вирішення міжетнічного конфлік-
ту між Молдовою та Гагаузією (1989–1994 рр.). 
У 1994 р. парламентом Молдови було прийнято 
Закон про особливості правового статусу Гага-
узії як регіону з компактним проживанням гага-
узів з правами автономії в складі Республіки 
Молдова. В результаті конфлікт було вичерпа-
но парламентським шляхом. Також слід відзна-
чити вирішення конфлікту у 1992 р. між Азер-
байджаном та Вірменією щодо Нахічеванської 
автономної республіки (НАР). Воно відбулося 
завдяки дипломатичним зусиллям та постійним 
контактам між лідерами Вірменії та НАР з боку 
Азербайджану. 

Як свідчить зарубіжний досвід (табл. 2), 
в постконфліктний період досліджуваними кра-
їнами встановлювався режим прямого прав-
ління або військово-цивільної адміністрації 
під наглядом ООН та ОБСЄ тієї країни, до якої 
належать спірні території, а потім проводилися 
місцеві вибори, які визнавалися легітимними. 
Ситуація на постконфліктних територіях Схо-
ду України має особливості, які не дають змо-
гу прямо використовувати зарубіжний досвід. 
Ці особливості полягають у такому: конфлікт 
триває більше п’яти років, немає чітко вираже-
ного військового протистояння, жителі не під-
контрольних і підконтрольних Україні терито-
рій пересуваються через лінію розмежування 
відповідно до спеціального режиму, на приф-
ронтових підконтрольних Україні територіях 
діють військово-цивільні адміністрації, а також 
відсутнє місцеве самоврядування. Існує доку-
мент Мінські домовленості, який декларує кро-
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ки щодо мирного врегулювання, а також Закон 
України про особливості місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей, який буде реалізований у пов-
ному обсязі після проведення місцевих виборів 
за українським законодавством. Нині існують 

розбіжності між конфліктуючими сторонами 
щодо проведення місцевих виборів стосов-
но встановлення українською прикордонною 
службою контролю над кордоном між Україною 
і РФ до або після проведення місцевих вибо-
рів в окремих районах Донецької та Луганської 

Таблиця 1
Конфлікти в європейських країнах і на пострадянському просторі,  

що відбувалися в другій половині ХХ століття
Країна, тривалість Причини конфлікту Механізм вирішення Стан конфлікту
Хорватія (територія  
Сербської Країни),  

1992–1995 рр.

Міжетнічні  
розбіжності

Хорватська армія й поліція провели дві 
військові операції (1995 р.). Завершено

Боснія і Герцеговина, 
1992–1995 рр.

Міжетнічні та міжкон-
фесійні розбіжності

Дейтонська мирна угода (1995 р.), утво-
рення конфедерації, а саме Федерації 
Боснії і Герцеговини, а також Республіки 
Сербської в Боснії.

Завершено

Великобританія та Північна 
Ірландія, 1969–1998 рр.

Міжконфесійні  
розбіжності

Белфастська угода (1998 р.), підтримана 
на референдумі більшістю населення 
Північної Ірландії.

Завершено

Таджикистан (громадянська 
війна), 1992–1997 рр.

Міжетнічні  
розбіжності

Загальна угода про встановлення миру 
і національної злагоди в Таджикистані 
(1997 р.)

Завершено

Азербайджан та Вірменія, 
з 1998 р. досі

Міжетнічні та міжкон-
фесійні розбіжності

Мінська група ОБСЄ по врегулюванню 
конфлікту у Нагірному Карабасі Триває

Молдова, з 1992 р. досі Міжетнічні  
розбіжності

Переговорний процес «5+2» щодо врегу-
лювання конфлікту у Придністров’ї Триває

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Шляхи вирішення конфлікту в досліджуваних європейських країнах  

і на пострадянському просторі
Безпекові питання Політичні аспекти Економічні аспекти Соціальні аспекти

Хорватія (територія Сербської Країни)

Переозброєння армії, 
загальна мобілізація, під-
готовка особового складу, 
міжвідомча координація.

Відновлено територіальну ціліс-
ність, здійснено демілітаризацію, 
сформовано місцеву поліцію, 
проведено місцеві вибори.

Проведено економіч-
ні та адміністративні 
реформи.

Консолідація населен-
ня щодо розбудови 
незалежної держави; 
створення умов для 
повернення біженців.

Боснія і Герцеговина

Розведення сторін; залу-
чення миротворчих сил; 
розмінування; контроль 
над озброєнням.

У кожному суб’єкті конфедерації 
свій президент, парламент, уряд, 
поліція та армія. Діє інститут 
колективного президентства, за 
якого президенти керують по черзі 
та змінюють один одного кожні 
8 місяців.

Відновлення інфра-
структури, поліпшення 
економічних зв’язків між 
суб’єктами конфедера-
ції, розвиток приватного 
сектору.

Забезпечення прав 
людини та національ-
них меншин.

Великобританія та Північна Ірландія

Операція по підтримці 
миру «Знамення» тривала 
40 років та завершилася 
відміною режиму прямого 
правління.

Відновлення територіальної ціліс-
ності, передача частини владних 
повноважень регіональним орга-
нам управління, до складу яких 
обираються британці та ірландці.

Зростання інвестицій, 
створення робочих міст 
та вжиття інших заходів 
щодо розрядки економіч-
ної напруженості.

Надання гарантій 
цивільних та соціаль-
них прав католічної 
меншості без шкоди 
для прав протестант-
ської більшості.

Таджикистан
Залучення колективних 
миротворчих сил СНД, 
місія ООН, демілітариза-
ція та розмінування.

Комісія національного примирення 
дала змогу відновити й створити 
політичні інститути, організувати 
та провести вибори.

Підтримка продовольчої 
та енергетичної безпе-
ки; створення робочих 
місць.

Репатріація біженців; 
реабілітація соціаль-
ної інфраструктури.

Джерело: складено автором
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областей. Це безпосередньо пов’язане з під-
тримкою безпеки на виборах. Контроль та під-
тримку безпеки, як свідчить міжнародний дос-
від, може бути доручено міжнародним силам 
(ООН, ОБСЄ). Такі прецеденти мали місце 
в міжнародній практиці, але це передбачає 
повну демілітаризацію зони конфлікту. Важ-
ливим питанням також є відновлення взаємин 
на постконфліктних територіях в економічному 
та соціальному аспектах. Необхідно відзна-
чити, що Мінські домовленості розроблялись 
у 2015 р., коли в окремих районах Донецької 
та Луганської областей (ОРДЛО) продовжува-
ли функціонувати під українською юрисдикці-
єю великі підприємства (зокрема, Єнакіївський 
металургійний завод, шахта «Комсомолець 
Донбасу», Харцизький трубний завод, Шахта 
імені Засядька, ЦЗФ «Колосниківська», Доне-
цький електротехнічний завод, Макіївкокс, 
Ясинівський коксохімічний завод, Докучаєв-
ський флюсо-доломітний комбінат), а внутріш-
ньо переміщені особи тільки отримали свій 
статус і займалися пошуком житла та роботи. 
Українське законодавство про місцеві вибори, 
згідно з твердженням фахівців, вимагає змін 
як щодо проведення виборів на всій терито-
рії України, так і в Донбасі (на контрольова-
них Україною територіях та в ОРДЛО) [11; 12].  
Особливий інтерес має виборчий процес у тери-
торіальних громадах, розташованих поблизу 
лінії розмежування, оскільки у 2015 р. місцеві 
вибори там або не проводились, або не відбу-
лись. Таким чином, необхідно приймати спеці-

альний або коригувати чинний Закон України 
«Про місцеві вибори» та розробляти механізм 
його реалізації на постконфліктних територіях.

Виходячи із зарубіжного досвіду та ситуа-
ції, що склалась на постконфліктних терито-
ріях Сходу України, виборчий процес повинен 
здійснюватися в п’ять етапів, послідовність яких 
представлена на рис. 1. Зазначені етапи повин-
ні бути виконані незалежно від комплексного 
або поетапного (компромісного) забезпечення 
необхідних умов безпеки протиборчими сторо-
нами та їх посередниками. Йдеться про роз-
біжності протиборчих сторін у виконанні етапу 
2 «Час проведення виборів» до або після вста-
новлення контролю України над державним 
кордоном з РФ на території ОРДЛО (трактуван-
ня так званої формули Штанмайєра).

Важливим питанням є визначення повнова-
жень органів державного управління й місцево-
го самоврядування, що діяли в доконфліктний 
період на території ОРДЛО, зокрема їх можлива 
участь у підготовці виборів в постконфліктний 
період. Крім того, необхідно уточнити принципи 
обрання депутатів (за пропорційною, мажори-
тарною або змішаною системою), формування 
центральної виборчої комісії, дільничних вибор-
чих комісій та їх взаємодії тощо, як це задекла-
ровано чинним українським законодавством, 
а також підтверджено закордонним досвідом.

Висновки і пропозиції. Представлений 
досвід постконфліктного відновлення, вклю-
чаючи вирішення проблем виборчого процесу, 
свідчить про те, що він потребує адаптації до 

Етап 1. Вирішення безпекових питань

Етап 2. Визначення часу проведення виборів

Етап 3. Процес підготовки виборів (передвиборча
компанія)

Етап 4.Організація проведення голосування, включаючи 
дистанційний режим, та підрахунку голосів

Етап 5. Визнання результатів виборів та їх легітимності

Рис. 1. Організація виборчого процесу на постконфліктних 
територіях України
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умов, що склались на постконфліктних терито-
ріях України. Мінські домовленості та «форму-
ла Штанмайєра» свідчать про те, що конфлік-
тна ситуація на Сході України (в Донбасі) не 
має аналогів у світовій практиці, тому вирішен-
ня конфлікту має бути ексклюзивним. Існують 
два трактування «формули Штанмайєра» щодо 
проведення місцевих виборів в ОРДЛО, а саме 
до або після встановлення контролю України 
над державним кордоном з РФ. Проведення 
місцевих виборів до встановлення контролю 
України над державним кордоном з РФ в ОРД-
ЛО є можливим шляхом залучення міжнарод-
них організацій (зокрема, ООН та ОБСЄ) для 
підтримки безпеки як в період передвиборної 
компанії, так і під час проведення голосування 
й підрахунку голосів. Доцільно також прийняти 
спеціальний Закон України про місцеві вибо-
ри на постконфліктних територіях. Крім того, 
потрібно точно визначити поняття постконфлік-
тних територій, яким надається особливий ста-
тус для проведення виборів (на окремих тери-
торіях Донецької та Луганської областей або 
Донбасу загалом), та законодавчо закріпити ці 
зміни. Окремим питанням є питання встанов-
лення довіри між сторонами конфлікту та посе-
редниками. Таким чином, законодавчо-правове 
поле та політична воля забезпечать можливості 
вирішення проблем виборчого процесу на пост-
конфліктних територіях.
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Bohachov S. V. Problems of the election process formation in the post-conflict territories 
of Ukraine (foreign experience, situation analysis, proposals)

The article is dedicated with issues of local self-government restoration in post-conflict territo-
ries, including organization and holding of local elections. The experience of settling interethnic and 
interfaith conflicts in the EU countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Great Britain and Northern 
Ireland) and the post-Soviet space (Tajikistan, Moldova, Azerbaijan and Armenia), which took place 
in the second half of the twentieth century is considered. The ways of resolving the conflict are sys-
tematized, including security issues, political, economic and socio-cultural issues. These tasks are 
interconnected and form a system. Experience shows that it is advisable to solve the problems of 
post-conflict reconstruction in the following sequence: establishing and maintaining security, social 
protection, economic development, political stabilization (including organization and implementa-
tion of the electoral process). The possibilities of using foreign experience in the East of Ukraine 
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to solve the problems of the post-conflict period, including the restoration of local self-government 
and holding the relevant elections, are determined. As a result of the analysis of the situation in the 
uncontrolled territories of Ukraine and the documents for the settlement of the conflict (including 
Minsk agreements, legislation on special order and reintegration), proposals on the organization 
of the electoral process taking into account foreign experience were developed. It was determined 
that the formation of the electoral process involved six stages: establishing and maintaining security; 
determining the timing of local elections; election preparation (election campaign; elections, counting 
and recognition of election legitimacy by international observers. The conclusions emphasize that 
the following principles must be observed in the formation of the electoral process in post-conflict ter-
ritories: legality, systematic, consistency and agreement between the parties. It was determined that 
further research needs to improve the law on local elections in Ukraine and assess the possibility of 
simultaneous holding local elections in the controlled and post-conflict territories of Eastern Ukraine.

Key words: post-conflict territories, restoration of local self-government, foreign experience, local 
elections, electoral process.
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МЕХАНІЗМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
Й АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ПАРТНЕРСТВА  
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ З БІЗНЕС-СТРУКТУРАМИ
У статті проведено огляд базових понять, які застосовуються під час характеризу-

вання механізмів та технологій у публічному управлінні та адмініструванні. Виявлено, що 
серед науковців відсутнє чітке розмежування цих понять. Диференційовано наявні підходи 
до їх розуміння. Запропоновано розмежувати механізми публічного управління та механіз-
ми публічного адміністрування шляхом розуміння під першими способів здійснення публічної 
влади для досягнення стратегічних цілей, а під другими – об’єктно-суб’єктної взаємодії як 
всередині публічної адміністрації, так і з її зовнішнім оточенням. Диференційовано механізми 
публічного управління на економічні, правові, комбіновані, а механізми публічного адміністру-
вання – на адміністративні, організаційні, комбіновані. Встановлено співвідношення понять 
«механізми» та «технологія» у сфері публічності. Показано, що технології у сфері публіч-
ності покликані передусім допомогти реалізувати задіяні механізми. Зроблено розмежуван-
ня щодо розуміння технологій публічного управління та технологій публічного адміністру-
вання. При цьому перші характеризують сукупність взаємопов’язаних прийомів та засобів 
підтримки стійкого режиму функціонування механізмів публічного управління, а другі ста-
новлять сукупність прийомів та засобів підтримки стійкого режиму функціонування меха-
нізмів публічного адміністрування, об’єднаних у відповідний технологічний ланцюг. Зроблено 
розмежування понять механізмів та технологій публічного управління й адміністрування на 
прикладі партнерства влади з бізнес-структурами. Для цього використано дані, отрима-
ні від виконавчого комітету Криворізької міської ради. Показано, що механізми публічного 
управління у сфері партнерства муніципальної влади з бізнес-структурами міста є певними 
процесами, які характеризують послідовність виконання системи операцій щодо відповід-
ної взаємодії для перетворення інтересів територіальної громади на конкретні проекти, 
а призначенням технологій публічного управління є визначення раціональних прийомів та 
засобів, за допомогою яких виконуються операції та стадії процесів, які, зрештою, сприяти-
муть зростанню ефективності механізмів публічного управління.

Ключові слова: способи, публічна влада, процес, процедура, засоби, виконавчий комітет.

Постановка проблеми. Основні засади 
механізмів та технологій добре розроблені 
для системи державного управління України, 
однак у контексті публічності вимагають додат-

кового переосмислення. Водночас органи міс-
цевої влади (в особі виконкому міської ради) 
намагаються створити оптимальні умови для 
інноваційного розвитку, залучення інвестицій, 
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організації ефективного партнерства, реаліза-
ції соціальних аспектів. Прямими обов’язками 
виконкому є сприяння місцевому бізнесу, ство-
рення комфортного середовища для громадян 
щодо пошуку нових методів та інструментів для 
досягнення результату. Зацікавленість у пошу-
ку сучасних форм партнерства влади та біз-
несу визначається неефективною діяльністю 
державних підприємств, вимогами суспільства 
щодо якості життя, розширення можливостей 
для розвитку, отримання послуг тощо. Малий 
та середній бізнес є ключовим у планах розвит-
ку більшості міст України, адже це є безпосе-
реднім шляхом до становлення ринково-інно-
ваційної економіки, створення значної кількості 
робочих місць, використання новітніх техноло-
гій, наповнення бюджетів міст.

Налагодження тісного взаємозв’язку, порозу-
міння між місцевою владою та бізнесом є запо-
рукою процвітання міста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження механізмів та технологій публіч-
ного управління, відокремлене від механіз-
мів та технологій публічного адмініструван-
ня, є мало розробленим у фаховій літературі. 
Однак безпосередньо механізми державного 
управління й адміністрування розглядалися 
в працях таких учених, як О.Ю. Оболонський [2], 
О.В. Федорчак [3], В.Б. Авер’янов [4], В.Я. Мали-
новський [5], В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхо-
ва [6]. Останні з перелічених науковців також 
приділили увагу висвітленню поняття й змісту 
технологій публічного адміністрування. Незва-
жаючи на широке застосування зазначених тер-
мінів, їх дефініції не висвітлені повною мірою, 
що потребує додаткового аналізу.

Метою статті є визначення механізмів 
та технологій публічного управління й адміні-
стрування у сфері партнерства місцевої влади 
з бізнес-структурами.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження того, що є конкретними механізмами 
та технологіями публічного управління й адмі-
ністрування у сфері партнерства місцевої вла-
ди з бізнес-структурами, доцільно розпочати 
з понятійно-категоріального апарату термінів 
«механізм публічного управління» та «техно-
логія публічного управління». Спочатку термін 
«механізм» був більш притаманним технічним 
наукам, але з часом він набув все більшого 
поширення в економічній літературі. Так, в еко-
номічній енциклопедії він має такі дві дефініції 
[1, с. 355]:

 – система, пристрій, спосіб, що визначають 
порядок певного виду діяльності;

 – внутрішній пристрій машини, устаткуван-
ня тощо, тобто система певних ланок, елемен-
тів, що приводить їх у дію.

У теорії державного управління його тракту-
ють також як систему. Наприклад, як систему 
механізми державного управління розуміють 
О.Ю. Оболенський та О.В. Федорчак:

 – просякнута єдиними, законодавчо закрі-
пленими принципами, заснована на розподілі 
влади та наявності необхідних матеріальних 
придатків система органів державної влади 
та місцевого самоврядування, яка здійснює 
завдання й функції держави або забезпечує їх 
здійснення [2];

 – складна система, призначена для прак-
тичного здійснення державного управління та 
досягнення поставлених цілей, що має визна-
чену структуру, методи, важелі, інструменти 
впливу на об’єкт управління з відповідним пра-
вовим, нормативним та інформаційним забез-
печенням [3].

Крім того, на наш погляд, можна виокреми-
ти інституціональний та процесний підходи до 
розуміння механізмів державного управління.

Представником першого підходу 
є В.Б. Авер’янов, який трактує його як «сукуп-
ність відповідних державних органів, організо-
ваних у систему для виконання цілей (завдань) 
державного управління відповідно до їх пра-
вового статусу, та масив правових норм, що 
регламентують організаційні засади та процес 
реалізації вказаними органами свого функціо-
нального призначення» [4]. До представників 
другого підходу можна віднести В.Я. Малинов-
ського, який механізмами державного управ-
ління назвав «сукупність засобів організації 
управлінських процесів та способів впливу на 
розвиток керованих об’єктів, що базуються на 
принципах наукової обґрунтованості, об’єктив-
ності, цілісності, узгодженості з використанням 
відповідних методів управління, спрямованих 
на реалізацію цілей державного управління» [5].

Імперативне поняття «засоби» застосу-
вав колектив авторів на чолі з В.Б. Дзюндзюк 
та Н.М. Мельтюховою. Їх визначення загалом 
дуже схоже на попереднє, але вони говорять 
не про управління, а про адміністрування (при-
чому публічне). Отже, під механізмами публіч-
ного адміністрування вищезгаданий колектив 
розуміє спеціальні засоби, що забезпечують 
здійснення регулюючого впливу публічних адмі-
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ністрацій на соціально-економічні територіаль-
ні системи різних рівнів (села, селища, райони 
у містах, міста, райони, області, вся країна) 
задля забезпечення гідних умов життєдіяль-
ності людей, що проживають у державі, та гро-
мадян України, що тимчасово проживають за її 
межами [6]. Однак публічне управління – це не 
те саме, що публічне адміністрування. У зв’яз-
ку з цим пропонуємо розмежувати дефініції їх 
механізмів таким чином:

 – механізми публічного управління – це 
способи здійснення публічної влади для досяг-
нення стратегічних цілей;

 – механізми публічного адміністрування – 
це способи об’єктно-суб’єктної взаємодії як все-
редині публічної адміністрації, так і з її зовніш-
нім оточенням; при цьому механізми здійснення 
процесу публічного адміністрування класифіку-
ються за такими суб’єктами, як Президент, орга-
ни законодавчої влади, органи виконавчої вла-
ди, органи місцевого самоврядування [6].

Отже, окремі приклади поділу механізмів 
публічного управління й адміністрування вигля-
датимуть таким чином:

 – механізмами публічного управління є еко-
номічні, правові, комбіновані;

 – механізмами публічного адміністрування 
є адміністративні, організаційні, комбіновані.

Зауважимо, що в науковій фаховій літерату-
рі відсутнє єдине тлумачення як самого поняття 
«технологія управління», так і понять «техноло-
гія публічного управління чи адміністрування».

Вважаємо доцільним звернути увагу на ети-
мологію терміна «технологія», який складаєть-
ся з двох грецьких слів (“téchne” – «мистецтво, 
майстерність», “logos” – «вчення») [7]. У тео-
рії управління в такому сенсі поняття «техно-
логія» практично не вживається. Натомість 
можна виділити кілька підходів до визначення 
технології управління, серед яких слід назва-
ти процесний та процедурний. Причому оби-
два підходи не суперечать один одному. Так, 
ілюстрацією процесного підходу є твердження 
К. Маркса, який технологією називав «розклад 
<…> процесу на відповідні операції та елемен-
ти» [8, с. 493].

За процедурного підходу ключовим є акцент 
на послідовний порядок виконання чого-небудь.

Згідно з В.О. Мосейко, технологія управлін-
ня характеризується сукупністю взаємопов’я-
заних управлінських процедур, спрямованих 
на обґрунтування, розроблення, ухвалення 
та виконання управлінських рішень [9, с. 90].

Згідно з Н.В. Стефановим, технологія управ-
ління передбачає діяльність, планомірно роз-
членовану на елементи, які реалізуються в пев-
ній послідовності [10, с. 182].

З огляду на те, що від латинської “processus” – 
це «рух», а від англійської “process” – це «послі-
довна зміна предметів і явищ, що відбувається 
закономірним порядком», на наш погляд, послі-
довність процедур і є процесом.

Стосовно державного управління слід ука-
зати на таку особливість: технології державно-
го управління знайшли широке застосування 
у науковому термінологічному обороті, проте 
конкретизація дефініції цього терміна надаєть-
ся рідко. Натомість у відповідних дослідженнях 
науковці переважно використовують поняття 
«технології управління», «політичні техноло-
гії» та «інформаційні технології». Це заува-
ження стосується також застосування понят-
тя «технології публічного управління». Однак 
конкретизація терміна більше притаманна 
працям з публічного адміністрування. Напри-
клад, у роботі [6] технологією публічного адмі-
ністрування названо «детальний опис дій, що 
мають бути послідовно, у належний спосіб та із 
застосуванням конкретних засобів та прийомів 
здійснені суб’єктом публічного адміністрування 
(організацією чи конкретною посадовою осо-
бою) для досягнення певної мети». Проте ми 
не можемо цілком погодитися з таким визна-
ченням, оскільки, спираючись на застосовані 
авторами [6] імперативні поняття «детальний 
опис дій», більшість нормативно-правових актів 
можемо охарактеризувати таким словосполу-
ченням. З іншою частиною визначення загалом 
можна погодитися.

Для поглибленого розуміння сутності понять, 
які аналізуються, доцільно виявити співвідно-
шення понять «механізм» та «технологія». Оче-
видно, що у виробничому контексті технологія 
є поняттям, яке ієрархічно вище, ніж поняття 
«механізм», оскільки саме від неї залежить 
вибір тих чи інших механізмів роботи. Проте 
в контексті публічності такий погляд, на нашу 
думку, потребує переосмислення. Річ у тім, що 
механізми в публічному управлінні та адміні-
струванні розглядаються більш широко, ніж їх 
морфологічні аналоги у сфері виробництва. 
Технологія у сфері публічності покликана пере-
дусім допомогти реалізувати задіяні механіз-
ми. Саме з цього твердження, ми вважаємо, 
можна зробити висновки про витоки цифрових 
та інформаційних технологій у публічній сфері.
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Отже, задля розмежування понять, які нами 
досліджуються, пропонуємо такі визначення:

 – технологія публічного управління – це су-
купність взаємопов’язаних прийомів і засобів 
підтримки стійкого режиму функціонування ме-
ханізмів публічного управління;

 – технологія публічного адміністрування – 
це сукупність прийомів і засобів підтримки стій-
кого режиму функціонування механізмів публіч-
ного адміністрування, об’єднаних у відповідний 
технологічний ланцюг.

Зробимо розмежування понять механізмів 
та технологій публічного управління й адміні-
стрування на прикладі партнерства влади з біз-
нес-структурами. Для цього використаємо дані, 
отримані від виконавчого комітету Криворізької 
міської ради.

Питання партнерства виконавчого комі-
тету з бізнес-структурами в м. Кривому Розі 
належать до компетенції управління розвит-
ку підприємництва. Ключова увага в діяль-
ності цього управління спрямована на роз-
виток малого та середнього підприємництва 
в місті. Основні механізми публічного управ-
ління щодо партнерства між органами місце-
вого самоврядування та малими й середніми 
бізнес-структурами у м. Кривому Розі пропи-
сані в «Програмі сприяння розвитку малого 
та середнього підприємництва в м. Кривому 
Розі на 2017–2020 роки». Ця Програма є комп-
лексом механізмів, спрямованих на сталий 
розвиток малого й середнього підприємництва 
та відкритого партнерства влади, бізнес-асоці-
ацій та громадських організацій підприємців, 
є основним інструментом реалізації публічної 
політики управління розвитку підприємництва 
виконкому Криворізької міської ради.

Для створення сприятливого середовища 
для розвитку бізнесу та реалізації регуляторної 
політики працюють міська координаційна рада 
з питань розвитку підприємництва та 12 галу-
зевих рад підприємців, які одночасно є суб’єк-
тами публічного адміністрування. З крупними 
бізнес-структурами, такими як промислові під-
приємства, на місцевому рівні додатково співп-
рацюють департамент фінансів (щодо регуля-
торної діяльності для забезпечення надходжень 
від місцевих податків та зборів, а саме єдиного 
податку, податку на нерухоме майно, відмінного 
від земельної ділянки, туристичного збору, пла-
ти за землю) та управління екології щодо місь-
ких заходів, ініційованих виконкомом та профі-
нансованих бізнес-структурами.

Таким чином, механізми публічного управ-
ління у сфері партнерства між місцевими орга-
нами влади та бізнес-структурами м. Кривого 
Рогу включають:

 – механізми щодо сприяння розвитку під-
приємництва, дерегуляції його діяльності (регу-
ляторна діяльність (перегляд нормативно-пра-
вових актів, ухвалення регуляторного акта 
«Про конкурсні засади розміщення тимчасових 
споруд та утримання об’єктів благоустрою в м. 
Кривому Розі»));

 – зменшення податкового навантаження 
(місцева влада відповідно до Бюджетного ко-
дексу України регулює питання місцевого опо-
даткування (зниження розмірів ставок єдиного 
податку для платників І групи з 4% до 8%, ІІ гру-
пи – з 4% до 17% за максимально допустимих 
10% та 20%, передбачених Податковим кодек-
сом України);

 – муніципальні проєкти «Марка якості», 
продовольчі ярмарки та виставково-ярмаркові 
заходи, ініційовані виконкомом за участю біз-
нес-структур;

 – соціальне партнерство (реалізація 6 му-
ніципальних проектів «Зігріємо турботою вете-
рана», «Найкраще – дітям», «Кривий Ріг – місто 
дитячих розваг», «Підприємницький воркшоп», 
«Криворізька гостинність», «Кіно без віку»);

 – здачу в оренду підприємцям приміщень 
муніципальної власності, що передбачає їхнє 
ефективне використання, утримання, а також 
поповнення місцевого бюджету;

 – виконання промисловими підприємства-
ми міста міської екологічної програми та фінан-
сування її заходів;

 – розвиток промислового туризму.
Механізми публічного адміністрування про-

являються у:
 – співпраці виконкому міської ради, про-

мислових підприємств міста та комунального 
підприємства «Інститут розвитку міста Кривого 
Рогу» Криворізької міської ради щодо розвитку 
промислового туризму;

 – співпраці бізнес-структур та фіскальних 
органів (зокрема, щодо справляння місцевих 
податків та зборів);

 – співпраці бізнес-структур та інших органів 
публічної влади під час вирішення різних пи-
тань їх діяльності (наприклад, під час отриман-
ня дозволів, ліцензій).

У зв’язку з тим, що механізми публічного 
управління у сфері партнерства місцевої влади 
з бізнес-структурами є певними процесами, що 
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характеризують послідовність виконання сис-
теми операцій щодо відповідної взаємодії для 
перетворення інтересів територіальної громади 
на конкретні проєкти, призначенням технологій 
публічного управління є визначення раціональ-
них прийомів та засобів, за допомогою яких 
виконуються операції та стадії процесів, що, 
зрештою, сприятимуть зростанню ефективності 
механізмів публічного управління.

Сучасними технологіями публічного управ-
ління щодо партнерства муніципальної влади 
та бізнес-структур у м. Кривому Розі є:

 – реалізація клієнтоорієнтованого підходу 
до обслуговування суб’єктів господарювання 
під час надання адміністративних послуг;

 – опитування (анкетування) представників 
бізнес-структур для експрес-аналізу бізнес-клі-
мату;

 – підвищення інформаційної обізнаності 
суб’єктів господарювання через проведення 
освітніх семінарів, тематичних сюжетів, фо-
кус-груп;

 – оприлюднення проєктів, прийнятих регу-
ляторних актів на офіційному веб-сайті Криво-
різької міської ради та її виконавчого комітету, 
а також у Криворізькій міській газеті «Червоний 
гірник»;

 – залучення до консультацій понад 500 
представників мікропідприємництва та малого 
підприємництва стосовно оцінювання впливу 
регулювань;

 – проведення громадських слухань щодо 
обговорення проєктів регуляторних актів, аналі-
зу їх регуляторного впливу та визначення ефек-
тивності прийнятих рішень;

 – проведення семінарів, круглих столів, 
форумів, зборів тощо за участю представників 
влади та бізнес-структур.

Найбільш яскравими прикладами технологій 
публічного адміністрування у сфері взаємодії 
влади та бізнесу можуть слугувати:

 – використання веб-сайту Криворізької 
міської ради та її виконавчого комітету задля за-
безпечення систематичного оновлення інфор-
мації з регуляторної діяльності у підрозділі «Ре-
гуляторна політика» розділів «Законодавство 
України», «Інформаційна база», порталу «Кри-
ворізький ресурсний центр» та його інформа-
ційного модуля «Віртуальний бізнес-інкубатор»;

 – використання Єдиного державного порта-
лу відкритих даних;

 – використання модуля «Відкритий бю-
джет» на порталі «Криворізький ресурсний 

центр», що надає доступ громадськості до де-
тальної інформації про обсяги доходів та видат-
ків бюджету м. Кривого Рогу;

 – використання модуля «Путівник інвес-
тора», на якому розміщено відомості для по-
тенційних інвесторів про стан соціальних та 
капітальних інвестицій в місті, інвестиційні про-
позиції та об’єкти інвестування;

 – вдосконалення організації надання адмі-
ністративних послуг Центром «Віза».

Висновки і пропозиції. Таким чином, меха-
нізми та технології публічного управління й адмі-
ністрування тісно пов’язані між собою. При цьо-
му механізми не можуть обійтися без технологій 
так само, як і технології у сфері публічності не 
можуть існувати відокремлено від механізмів. 
Осмислення понятійно-категоріального апара-
ту щодо відокремленого визначення механізмів 
та технологій публічного управління від меха-
нізмів та технологій публічного адміністрування 
сприятиме розвитку науково обґрунтованого 
підходу до їх розроблення в усіх відповідних 
сферах, а не тільки у відносинах влади з біз-
нес-структурами. Напрямом подальших дослі-
джень є розроблення нових форм технологій 
публічного управління та окремо публічного 
адміністрування, що сприятиме більшій відкри-
тості державних та муніципальних структур.
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Ishchenko M. I., Mishchuk Ye. V., Kostenko A. S. Mechanisms and technologies of public 
management and administration in the field of partnership of local authority with business 
structures

The article provides an overview of the basic concepts used in characterizing mechanisms and 
technologies in public management and administration. It was revealed that among scientists there 
is no clear distinction between these concepts. Differentially existing approaches to their understand-
ing. It is proposed to distinguish between public management mechanisms and public administration 
mechanisms by understanding the first as ways to exercise public power to achieve strategic goals, 
and the second as methods of object-subject interaction both within the public administration and 
with its external environment. Differentiated public management mechanisms for economic, legal, 
combined, and public administration mechanisms for administrative, organizational, combined. A 
correlation is established between the concepts of “mechanisms” and “technology” in the field of 
publicity. It is shown that technologies in the field of publicity are intended, first of all, to help imple-
ment the mechanisms involved. A distinction is made in the understanding of public management 
technologies and public administration technologies. At the same time, the former characterize a set 
of interconnected methods and means of maintaining a stable mode of functioning of public manage-
ment mechanisms; and the second is a set of techniques and means of maintaining a stable mode of 
functioning of public administration mechanisms, combined into an appropriate technological chain. 
A distinction is made between the concepts of mechanisms and technologies of public management 
and administration by the example of partnership between the authorities and business structures. 
For this, we used data obtained from the executive committee of the city council of the city of Krivoy 
Rog. It is shown that public management mechanisms in the partnership of the municipal govern-
ment with the city’s business structures are certain processes that characterize the sequence of 
operations in the direction of appropriate interaction to transform the interests of the territorial com-
munity into specific projects, and the purpose of public management technologies is to determine 
rational methods and the means by which the operations and stages of the processes that ultimately 
contribute to the growth of the effectiveness of the mechanisms of good governance.

Key words: ways, public authority, process, procedure, facilities, executive committee.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИМ КОМПЛЕКСОМ
У статті розглянуто організаційні аспекти оперативного управління міським елек-

тротранспортним комплексом. Визначено суб’єкт та об’єкт оперативного управління 
міським електротранспортом, а також його основні завдання. Досліджено функції опера-
тивного управління, якими є контроль, облік руху рухомого складу на лінії; оперативний ана-
ліз транспортної ситуації; регулювання руху рухомого складу на лінії; координація процесу 
руху рухомого складу на лінії. З’ясовано, що сутність оперативного управління транспорт-
ного обслуговування полягає у цілеспрямованій діяльності диспетчерського та водійського 
персоналу, а також осіб, що забезпечують служби по підготовці їх до проведення операцій 
з відновлення надання транспортних послуг населенню та керівництва ними під час вико-
нання поставлених завдань.

Доведено, що низький рівень управління розвитком міст, відсутність науково обґрунтова-
них пріоритетів модернізації транспортних систем приводять до відставання виробничих 
потужностей транспортних підприємств міського електричного транспорту від потреб 
населення в обслуговуванні, втрат часу пасажирів на очікування прибуття рухомого складу, 
зниження комфортності поїздок за перевищення наповнення вагонів (машин), появи «тран-
спортної втоми» і, відповідно, зниження продуктивності праці, погіршення стану здоров’я 
й настрою мешканців міст, а деколи загострення соціальної обстановки в регіоні. Отже, 
основним завданням оперативного управління є обмеження множини можливих станів про-
цесу транспортного обслуговування, які потрібно підтримувати за допомогою керуючих 
впливів у межах, обумовлених плановими завданнями. Процес транспортного обслугову-
вання, інтегруючи результати дій усіх інших підрозділів, виконує заключну операцію всього 
виробничого процесу транспортного підприємства, а саме транспортну послугу населен-
ню. Реалізація цього завдання забезпечується структурно-функціональним механізмом опе-
ративної системи управління транспортним обслуговуванням.

Ключові слова: оперативне управління, міський електротранспорт, транспортна інф-
раструктура.

Постановка проблеми. Міський електрич-
ний транспорт є складною структурованою еко-
номічною системою, що складається зі значної 
кількості територіально відокремлених об’єктів 
(депо, парки, тягові підстанції, служби забезпе-
чення, диспетчерські станції тощо), що забез-
печують внутрішньо міські перевезення. При 
цьому міському електричному транспорту при-
таманні особливості, які виражаються, з одного 
боку, у його приналежності до міської інфра-
структури, а з іншого боку, у єдиній транспорт-
ній системі регіону.

Зростання рівня впливу зовнішнього сере-
довища на перевізний процес викликає необ-
хідність формування ефективних підходів до 
управління таким чином, щоби здатність до 
змін стала однією з найважливіших ключових 

характеристик, що визначають можливості 
транспортних підприємств міського електрич-
ного транспорту до виживання в довгостроко-
вій перспективі. З огляду на це функціонування 
й розвиток транспортних підприємств міського 
електричного транспорту вимагають розро-
блення та вжиття заходів щодо раціональної 
зміни внутрішніх механізмів їх діяльності, що 
набуває особливої актуальності та значущості 
в сучасний період. Отже, виникає необхідність 
дослідження функціонування систем опера-
тивного управління руху міського електричного 
транспорту з подальшим розробленням мето-
дологічної бази їх удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Організаційні проблеми оперативного управлін-
ня міським електротранспортним комплексом 
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висвітлені в працях як зарубіжних, так і вітчиз-
няних учених. Вагомий внесок у дослідження 
особливостей впливу держави на транспорт-
ну систему зробили такі вчені, як М. Адамен-
ко [1], О. Палант [1], К. Вакуленко [2], К. Доля 
[2], В. Вірченко [3], О. Дивінець [4], Н. Доброва 
[5], М. Осипова [5], М. Нечепуренко [5], О. Збо-
ровська [6], О. Дивінець [6], Ю. Тараруєв [8], 
Є. Водовозов [8], Ю. Сидоренко [10]. Однак, 
незважаючи на численні дослідження, недо-
статньо висвітленими залишаються шляхи 
вирішення економічних проблем формування 
та розвитку системи управління міським елек-
тротранспортним комплексом.

Мета статті. Головною метою статті є дослі-
дження організаційних аспектів оперативно-
го управління міським електротранспортним 
комплексом та визначення суб’єкта, об’єкта, 
основних завдань та функцій цього процесу.

Виклад основного матеріалу. Найважли-
вішою складовою міської транспортної сис-
теми є муніципальний міський електротран-
спорт. Міський електротранспорт входить 
у комплекс галузей соціальної інфраструкту-
ри й справляє помітний вплив на економічний 
та соціальний розвиток адміністративно-тери-
торіальних одиниць, здатний виступати засо-
бом прискорення або уповільнення розвитку 
міст, забезпечуючи отримання населенням 
життєво важливих послуг або перешкоджа-
ючи йому. Отже, міський електричний тран-
спорт можна віднести до соціальної та еконо-
мічної категорій.

Соціальна категорія полягає у задоволенні 
транспортної потреби населення міста шляхом 
забезпечення масових перевезень груп насе-
лення з малим доходом і сприяння територіаль-
ній цілісності великих міст, а також доступності 
всіх елементів міського господарства.

Економічна категорія відображає суттєві 
аспекти економічних явищ і процесів, пов’яза-
них із забезпеченням транспортної послуги, яка 
надається населенню міським електротран-
спортом (собівартість перевезення одного паса-
жира, тариф, експлуатаційні витрати тощо).

Високий рівень соціальної значущості тран-
спортної системи міста, притаманний їй високий 
ступінь взаємозв’язку між різними елементами, 
що входять до її складу, дотаційний характер 
послуг міського електротранспорту, складна 
тарифна політика визначають необхідність 
управління транспортною системою міського 
електричного транспорту та її регулювання.

Особливості роботи підприємств міського 
електротранспорту як учасників ринку тран-
спортних послуг характеризуються певними 
чинниками розвитку системи, що володіють 
властивостями цілеспрямованості та причин-
но-наслідковими зв’язками. Так, зокрема, необ-
хідність вжиття в тій чи іншій формі протекціо-
ністських заходів щодо міського електричного 
транспорту є одним з основних факторів ринко-
вого ланцюга.

Неповнота обліку діючих зовнішніх та вну-
трішніх факторів є основною причиною при-
йняття необґрунтованих і, відповідно, мало-
ефективних організаційних та економічних 
рішень. Крім того, наявні методи дають змогу 
оцінити рівень якості транспортних послуг з від-
носно вузькою сферою можливого застосуван-
ня й можуть бути успішно використані тільки 
під час вирішення специфічних класів типових 
практичних завдань.

Управління транспортною системою місько-
го електричного транспорту є створенням пра-
вомочними зовнішніми та внутрішніми структу-
рами комплексу умов формування адекватних 
соціально-економічних відносин для забезпе-
чення її цілеспрямованого розвитку, що має 
високу соціальну значущість [2, с. 25]. Реаліза-
ція управління системою міського електротран-
спорту здійснюється через вплив суб’єкта 
управління (держава, муніципальні органи вла-
ди) на об’єкт управління (транспортні підприєм-
ства міського електричного транспорту) й коре-
гується через зворотній зв’язок.

Найважливішу роль у забезпеченні стабіль-
ної роботи міського електротранспорту відіграє 
оперативне управління. Управління як система 
передбачає наявність підсистем, а саме органі-
зації стосунків її елементів, режиму її функціо-
нування у вигляді сукупності певних механізмів, 
що діють під певним контролем згідно з певни-
ми нормами, розвитку за відомою програмою 
для досягнення якоїсь мети [10, с. 7].

Системний підхід до дослідження оператив-
ного управління передбачає:

 – експліцитний вираз процедур визначен-
ня об’єктів як систем і способів їх специфічного 
системного дослідження (опис, пояснення, пе-
редбачення, конструювання тощо) [7, с. 27];

 – визнання складності характеру опера-
тивного управління, неможливості виведення 
всіх його властивостей із суми окремих частин 
об’єкта, що потребують комплексного розгляду 
входів системи, процесу функціонування сис-
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теми, виходів системи, мети функціонування, 
зворотних зв’язків у системі, обмежень, що на-
кладаються на поведінку системи навколишнім 
середовищем і властивостями елементів самої 
системи;

 – встановлення цілісності, системності,  
організованості.

Поняття системи охоплює комплекс взаємо-
пов’язаних елементів, що діють як єдине ціле 
[3, с. 5].

Дослідження організації оперативного 
управління спрямоване на властивості елемен-
тів, що складають систему управління, яка про-
являється у взаємодії. Встановлення стійких 
взаємозв’язків елементів на всіх рівнях, тобто 
визначення закону зв’язків елементів, є струк-
турністю системи як подальшого ступеня кон-
кретизації цілого [8, с. 19].

Згідно з вищенаведеним система опера-
тивного управління транспортним обслуго-
вуванням населення міським електротран-
спортом складається із сукупності елементів 
різного рівня організації, сполучених такими 
взаємозв’язками, як горизонтальні (диспетчер 
з випуску – лінійний диспетчер, лінійний дис-
петчер – лінійний диспетчер тощо), вертикальні 
(центральний диспетчер – лінійний диспетчер), 
координаційні (центральний диспетчер служби 
колії або енергогосподарства тощо).

Головною метою системи оперативно-
го управління транспортним обслуговуван-
ням населення міським електротранспортом 
є забезпечення якості транспортного обслуго-
вування населення та підвищення економічної 
ефективності роботи транспортних підприємств 
та муніципалітету.

У сучасних складних, динамічних, неви-
значених соціально-економічних умовах жит-
тєдіяльності міста система оперативного 
управління міським електричним транспортом 
повинна адекватно реагувати на зміни внутріш-
нього та зовнішнього середовища. Здатність до 
цього спирається перш за все на методологію 
системного управління внутрішніми та зовніш-
німи зв’язками, відносинами елементів всере-
дині системи оперативного управління міським 
електричним транспортом, а також самої систе-
ми з іншими системами міського господарства.

Однак щодо оперативного управління склав-
ся й досі переважає галузевий підхід, який не 
відповідає сучасним реаліям, що свідчить про 
необхідність переосмислення сформованих 
поглядів [6, с. 3].

Низький рівень управління розвитком міст, 
відсутність науково обґрунтованих пріоритетів 
модернізації транспортних систем приводить 
до відставання виробничих потужностей тран-
спортних підприємств міського електричного 
транспорту від потреб населення в обслугову-
ванні, втрат часу пасажирів на очікування при-
буття рухомого складу, зниження комфортності 
поїздок за перевищення наповнення вагонів 
(машин), появи «транспортної втоми» і, відпо-
відно, зниження продуктивності праці, погір-
шення стану здоров’я й настрою мешканців 
міст, а деколи загострення соціальної обста-
новки в регіоні. Отже, основним завданням опе-
ративного управління є обмеження множини 
можливих станів процесу транспортного обслу-
говування, які потрібно підтримувати за допо-
могою керуючих впливів у межах, обумовлених 
плановими завданнями.

Залежність зазначеного показника від 
вхідних впливів на стан перевізного процесу 
є цільовою функцією. Розв’язання задач опера-
тивного управління забезпечується сукупністю 
технічних, програмних засобів та організаційних 
заходів, що утворюють систему оперативного 
управління транспортним обслуговуванням.

Основний вплив на транспортний процес 
здійснюється в оперативних планах і в процесі 
оперативного регулювання [4, с. 132].

Отже, в основі організації оперативного 
управління рухом лежать:

 – оперативне планування, тобто складання 
планових завдань, засноване на пріоритетах, 
атрибутах, характеристиках і способах, що за-
безпечують поєднання виконуваних транспорт-
них робіт у просторово-часових координатах 
(маршрутний розклад, поїздний розклад тощо);

 – диспетчеризація, тобто оперативне 
управління рухом на лінії рухомого складу 
міського електричного транспорту, моніторинг 
якості транспортного обслуговування (аналіз 
випуску й виконаного руху, дослідження паса-
жиропотоків на маршрутах, аналіз і коригування 
маршрутних розкладів руху, вибіркове опиту-
вання населення міста про якість роботи місь-
кого електричного транспорту тощо).

Основне призначення оперативного управ-
ління полягає в досягненні та підтриманні дина-
мічного балансу стану транспортного обслуго-
вування, тобто відповідності фактичного стану 
плановому, шляхом регулювання й координації 
виконання планових завдань по руху на марш-
рутній системі міста.
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Сутність оперативного управління транспорт-
ного обслуговування полягає в цілеспрямованій 
діяльності диспетчерського та водійського пер-
соналу, а також осіб, що забезпечують служби 
по підготовці їх до проведення операцій з від-
новлення надання транспортних послуг насе-
ленню та керівництва ними під час виконання 
поставлених завдань.

Процес транспортного обслуговування, інте-
груючи результати дій усіх інших підрозділів, 
виконує заключну операцію всього виробни-
чого процесу транспортного підприємства, що 
полягає у наданні транспортної послуги насе-
ленню. Реалізація цього завдання забезпечу-
ється структурно-функціональним механізмом 
оперативної системи управління транспортним 
обслуговуванням.

Структурна частина механізму організації 
системи виявляється впорядкованістю взаємо-
зв’язків її частин, що дає змогу визначити низку 
істотних сторін організації як системи. Скла-
довою частиною структурно-функціонального 
механізму системи є відповідна організаційна 
структура управління організацією транспорт-
ного обслуговування, яка складається з двох 
взаємопов’язаних частин, а саме адміністра-
тивно-технічного та оперативного управління 
(диспетчерсько-розпорядчий відділ). Якщо на 
першу частину покладаються функції адміні-
стрування та забезпечення технологічної під-
готовки процесу транспортного обслуговування 
(відділ організації руху, група аналізу виконано-
го руху тощо), то на другу – функції оперативно-
го керівництва транспортним обслуговуванням.

Структура загалом створюється як узгоджен-
ня цілей, функцій, завдань, структур видів 
забезпечення [9, с. 20]. Структура диспет-
черської служби міського електричного тран-
спорту повинна забезпечувати зміцнення 
єдиноначальності, оперативності, чіткості 
та ініціативу в роботі всіх ланок, розмежування 
прав та обов’язків диспетчерського персоналу 
та осіб, задіяних в оперативному управлінні 
транспортного обслуговування.

Все різноманіття наявних у транспортних під-
приємствах міського електричного транспорту 
структур оперативного управління транспорт-
ним обслуговуванням може бути згруповано за 
типом департаментизації в три принципові гру-
пи, а саме лінійну, функціональну, лінійно-функ-
ціональну структури [5, с. 95]. Вибір тієї чи іншої 
структури управління визначається перш за все 
обсягом експлуатаційної роботи.

Діючі в господарствах системи сформували 
свою структуру в результаті тривалого проце-
су адаптації до умов, що склалися та вимага-
ють досконалості. Однак нині в транспортних 
господарствах відсутні кількісні методи аналізу 
й синтезу організаційних структур оперативного 
управління транспортним обслуговуванням.

В основу оперативного управління покла-
дено організаційно-розпорядчий метод, що 
визначає статику й динаміку впливу на об’єкт 
управління. Він включає організаційні методи 
й методи розпорядчого впливу. В основі орга-
нізаційної складової лежать регламентування 
(структури управління транспортним обслуго-
вуванням, положення про підрозділи тощо), 
нормування та методичне інструктування щодо 
оперативного управління транспортним обслу-
говуванням (техніко-експлуатаційні показники 
роботи маршрутів, інструкції тощо). Методи роз-
порядчого впливу диспетчерського персоналу 
ґрунтуються на наказах і розпорядженнях.

За допомогою організаційно-розпорядчого 
методу диспетчерсько-розпорядчим відділом 
служби руху транспортного підприємства місь-
кого електричного транспорту реалізуються 
такі основні функції оперативного управління, 
як оперативний контроль, облік руху рухомого 
складу на лінії, оперативний аналіз транспорт-
ної ситуації, регулювання руху рухомого скла-
ду на лінії, координація процесу руху рухомого 
складу на лінії.

Оперативний контроль включає супровід 
ходу транспортного обслуговування, виявлення 
відхилень від установлених плановими завдан-
нями параметрів та видачі інформації для обліку 
та подальшого регулювання. Оперативний облік 
полягає у систематичній реєстрації вищевка-
заних параметрів та забезпеченні необхідною 
інформацією про стан транспортного обслугову-
вання населення відповідних органів управління. 
Оперативний аналіз та оцінювання транспорт-
ного обслуговування передбачають порівняння 
фактичних значень кількісних показників руху 
з плановими (кількість рухомого складу, випуще-
ного на маршрут, що прибув після нульового рей-
су на маршрут, що працює на лінії, час виходу на 
лінію, прибуття кожним рейсом на кінцеву стан-
цію або проміжний контрольний пункт, час завер-
шення роботи на лінії й заходу в депо або парк).

Регулювання полягає в прийнятті керуючих 
впливів і спрямоване на зниження впливу збоїв 
на перевізний процес, забезпечуючи підвищен-
ня техніко-економічних показників роботи тран-
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спортних підприємств та якість транспортного 
обслуговування населення. Координація забез-
печує прив’язку планових завдань до потреб 
населення в транспортних послугах, мане-
врування та перерозподіл рухомого складу за 
маршрутами, узгоджене виконання функцій 
контролю та регулювання на лінії.

Найбільш складною функцією оперативного 
управління є функція регулювання. Ця склад-
ність зумовлена невчасною та здебільшого три-
валою передачею інформації з лінії про пору-
шення процесу транспортного обслуговування; 
неповнотою та відносною достовірністю даних 
про відхилення; відсутністю процедур регулю-
вання (досить деталізований регламент при-
йняття рішення); багатофакторним впливом 
на вибір рішення; обмеженістю часу на при-
йняття рішення.

Висновки і пропозиції. Одним зі шляхів 
підвищення рівня регулювання є формаліза-
ція процесу прийняття оперативних рішень 
з відновлення внутрішньо міських пасажирських 
перевезень міським електротранспортом задля 
підвищення якості керуючих впливів і, відпо-
відно, ефективності використання рухомого 
складу на лінії. Вжиття цього заходу сприятиме 
збільшенню пробігу, коефіцієнта використання 
рухомого складу на лінії, регулярності, знижен-
ню годин простою тощо, що забезпечать скоро-
чення експлуатаційних витрат на перевезення і, 
відповідно, знизять або стабілізують на певному 
рівні розмір дотацій з бюджету муніципалітету.

Процес формалізації функції регулюван-
ня передбачає розроблення алгоритмів фор-
мування рекомендацій з відновлення пору-
шеного руху. Для розроблення відповідних 
алгоритмів і машинних програм стосовно кон-
кретних транспортних господарств доцільно 
використовувати спеціальні методи, за яких 
процес алгоритмізації здійснюється шляхом 
регламентованого застосування певного набо-
ру формальних правил.
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Petrenko O. M. Organizational aspects of operational management of the city electric 
transport complex

The article deals with the organizational aspects of operational management of urban electric 
transport complex. The subject and object of operational management of city electric transport and its 
main tasks are defined. The functions of operational management are investigated: control, account-
ing of the movement of rolling stock on the line; operational analysis of the transport situation; reg-
ulation of the movement of rolling stock on the line; coordination of the movement of rolling stock 
on the line. It is found out that the essence of the operational management of transport services is 
the purposeful activity of dispatching and driving personnel, as well as persons providing services to 
prepare them for operations to restore the provision of transport services to the population and the 
management of them in the performance of tasks.

It is proved that the low level of management of urban development, the lack of evidence-based 
priorities of modernization of transport systems leads to the lag of production capacity of transport 
enterprises of urban electric transport from the needs of the population in service, loss of passenger 
time waiting for the arrival of rolling stock, reducing the comfort of travel for exceeding the filling of 
wagons (cars), the emergence of “transport fatigue” and, respectively, reduced productivity, deterio-
ration of health and mood of urban residents, and sometimes to aggravate the social situation in the 
region. Therefore, the main task of operational management is formulated as a limitation of the set of 
possible States of the transport service process that need to be supported by control actions within 
the limits stipulated by the planned tasks. The process of transport service, integrating the results of 
the actions of all other units, which performs the final operation of the entire production process of 
the transport enterprise – transport service to the population. The implementation of this task is pro-
vided by the structural and functional mechanism of the operational transport service management 
system.

Key words: operational management, urban electric transport, transport infrastructure.
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ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСІ  
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Актуальність дослідження зумовлена проблемами та конфліктами в процесі формуван-

ня територіальних громад та їх розвитку. Пріоритетність людського чинника визначена 
недоліками нормативного забезпечення та адміністрування процесу децентралізації, вада-
ми новоутворених управлінських структур територіальних громад, різними професійними 
компетенціями та світоглядними поглядами керівництва громад, проблемами комуніка-
ції інших зацікавлених сторін. Дослідження виконано в контексті теоретичних засад дер-
жавного управління, регіоналістики, менеджменту персоналу, стратегічного управління, 
синергетики. Основна увага приділена розвитку інструментарію стратегічного управління 
територіальними громадами, що забезпечуватиме їх трансформацію в умовах змін.

Інформаційною базою дослідження стали публікації у відкритих джерелах про стратегії, 
успіхи, проблеми формування нової системи місцевого самоврядування. 

Розглянуто роль керівництва громади в процесі передавання повноважень від місце-
вих державних адміністрацій до об’єднаних територіальних громад, що супроводжується 
конфліктами в професійній діяльності посадових осіб зазначених управлінських структур, 
зокрема в питаннях розподілу фінансових та матеріальних ресурсів, формування та роз-
витку кадрового потенціалу. Роль інтегратора визначено як провідну для забезпечення 
ефективної діяльності керівника територіальної громади в період її трансформації.

Проаналізовані передумови отримання синергетичних ефектів під час формування 
об’єднаних територіальних громад. Висвітлена проблематика врахування керівництвом 
громади винятково позитивних синергетичних ефектів у процесі обґрунтування комплексу 
можливих стратегій її довгострокового розвитку. Визначені ризики отримання негативно-
го синергетичного ефекту, що пов’язано з впливом людського чинника – суб’єктів високого 
ієрархічного рівня.

Набули подальшого розвитку стратегії збільшення територіальної громади з урахуван-
ням потенційних конфліктів з її новими учасниками. Визначені типи громад, що можуть 
ініціювати процес синергетичної трансформації – розробити та впроваджувати страте-
гію інтеграції. На підставі аналізу конфлікту між суб’єктами громад у процесі їх об’єднання 
визначені методи, які зазвичай використовують повноважні суб’єкти для захисту стратегії 
поглинання іншої громади, зокрема соціально-економічні та адміністративні методи впливу 
на окремих мешканців громади та громадську думку в цілому.

Ключові слова: територіальна громада, децентралізація влади, людський чинник, стра-
тегія розвитку, синергетичний ефект, конфлікт інтересів.
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Постановка проблеми. Вагомим елемен-
том формування правової держави та грома-
дянського суспільства є процес децентраліза-
ції влади в Україні, що передбачає підвищення 
рівня активності громадян у питаннях місцевого 
самоуправління. Одним з основних принципів 
зазначеної активності є усвідомлення відпо-
відальності всіх громадян різної сфери зайня-
тості та статусу за досягнення високого рівня 
суспільного добробуту. Зокрема, наслідком 
сприйняття повноважними суб’єктами (виборні 
посади, державна служба) зазначеної відпові-
дальності є їхні цілеспрямовані дії щодо впливу 
на прийняття рішень у публічній сфері, які сто-
суються визначення стратегічних цілей та стра-
тегій забезпечення сталого розвитку територі-
альних громад, зокрема, структури економіки 
регіону, політики формування та використання 
фінансових, матеріальних, локальних природ-
них ресурсів громад. Людський чинник набуває 
пріоритетної значущості як передумова досяг-
нення запланованих показників проектів та про-
грам, оскільки обов’язковим елементом змін 
є конфлікт інтересів з відповідними ризиками 
та їх негативними наслідками для особистості, 
груп, спільноти в цілому. Тому проблематика 
неефективного стратегічного управління, що 
призводить до відсутності фактичних наслідків 
реалізації програм, визначає актуальність роз-
витку теоретичних засад та практичних підходів 
впливу на людський ресурс у процесі здійснен-
ня стратегічних проектів у публічній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті визначеної проблематики цієї стат-
ті слід зазначити вагомий внесок таких дослід-
ників у розбудову теорії управління людськи-
ми ресурсами у сфері державного управління 
та місцевого самоврядування: С.В. Газарян, 
І.В. Письменний, Т.О. Савостенко, І.Б. Семигу-
ліна, С.М. Серьогін, І.В. Ярошенко та ін. Велика 
кількість досліджень стосується актуальності 
й методів підвищення професійної та культур-
ної компетенції [1] державних службовців, що 
зумовлює зміст висновків та рекомендацій 
у публікаціях: визначення впливу якості управ-
лінських кадрів, адміністративного апарату на 
ефективність управління в публічній сфері; вдо-
сконалення програм підвищення кваліфікації 
тощо. Явище синергії в публічній сфері дослід-
жують у контексті зменшення нерівності регі-
онального розвитку та раціонального викори-
стання наявного потенціалу громад, на засадах 
регіоналістики та відповідного досвіду європей-

ських країн [2]. Тобто, переважно зосереджуєть-
ся увага на культурній складовій частині розвит-
ку суспільства. Складність соціальної системи 
громади як характеристика умов формування 
потенціалу публічного управління визначається 
авторами [3; 4] як чинник ризику з варіативними 
наслідками біфуркаційних змін та важливістю 
цілеспрямованого формування інтерактивних 
відносин між системою публічного управління 
та суспільством [5]. Таким чином, підвищуєть-
ся значущість підготовки громади до активної 
громадської позиції, формування компетенцій 
з методів та культури захисту інтересів. Про-
те приділяється недостатньо уваги інструмен-
тарію прийняття стратегічних рішень у сфері 
публічного управління з урахуванням поточних 
та майбутніх можливостей/загроз проекту, які 
пов’язані з людським чинником.  

Мета статті. У контексті визначеної пробле-
матики актуальними є такі завдання (цілі стат-
ті): уточнення ролі суб’єктів, які безпосередньо 
відповідають за якість підготовки рішень щодо 
розвитку територіальних громад, ефективність 
роботи апарату органів місцевого самовряду-
вання; визначення особливостей синергетич-
ної трансформації об’єднаних територіальних 
громад у процесі планування і реалізації ними 
інтеграційних проектів.

Виклад основного матеріалу. Терито-
ріальна громада – це дієздатний, політично 
активний суб’єкт, представлений сукупністю 
жителів певної території, які здійснюють місце-
ве самоврядування шляхом розбудови необ-
хідної інфраструктури, залучення необхідних 
ресурсів, визначення та опрацювання інтере-
сів різноманітних стейкхолдерів. Відкритість 
територіальної громади як системи передба-
чає наявність впливу різноманітних зовнішніх 
чинників, наприклад, політичних, законодав-
чих, економічних, демографічних тощо. Отже, 
розвиток системи потребує якісного виконання 
керівних функцій особами, які займають управ-
лінські посади в системі місцевого самовряду-
вання. Це стосується захисту інтересів грома-
ди за умов конфлікту інтересів окремих її осіб/
груп. Для цього керівництво громади може 
використовувати повноваження, які надані їм 
діючим законодавством, тобто з урахуванням 
поточної структури влади. 

Законодавством про утворення та діяльність 
об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) 
передбачено поступове передавання повнова-
жень від традиційних (старих) управлінських 
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структур до новостворених суб’єктів місцевого 
самоврядування. Однак у районних рад зали-
шаються повноваження щодо питань район-
ного бюджету, земельних, соціальних питань, 
а районні державні адміністрації (далі – РДА) 
продовжують опікуватись питаннями праці 
і соціального захисту населення на території, 
оцінки землі за межами населених пунктів [6]. 
Підставою такого розподілу влади є діюче нор-
мативно-правове середовище, де, окрім повіль-
ного темпу прийняття змін, спостерігається від-
сутність узгодженого змісту законодавчих змін 
(концептуальних моделей та практичних спо-
собів вирішення проблеми дублювання управ-
лінських функцій). Конфлікт між ОТГ та РДА 
посилюється необхідністю передавання не 
лише повноважень (втрата впливу, можливості 
контролювати ситуацію), але й матеріальних 
цінностей (передача комунальних закладів) [7]. 
Отже, проблеми управління громадами насам-
перед пов’язані з недосконалістю формальних 
процедур змінювання структури повноважень 
[8]. Вирішення зазначених конфліктів відбу-
вається як самостійно на місцевому рівні, так 
і в разі втручання держави: Міжвідомча робоча 
група надає ОТГ відповідні рекомендації, що 
в цілому позитивно сприймається суб’єктами 
«старої» та «нової» місцевої влади.

Відсутність або мінімальна кількість конфлік-
тів у зазначеній сфері пов’язується з домовле-
ністю суб’єктів влади про прийняття персоналу 
районних державних адміністрацій до штату 
апарату ОТГ (чинник безпеки для персоналу), 
сприйняттям керівництвом районних адміні-
страцій неодмінності змін у структури влади. 
Досягнення необхідних компромісів, фор-
мування домовленостей для розблокування 
трансформаційних процесів слід розглядати 
як результат діяльності керівництва, зумовле-
ний не лише професійними компетентностями 
осіб, їх відповідальністю за наслідки рішень, 
розумінням балансу стратегічних та оператив-
них завдань, але і їхніми особистісними яко-
стями налагоджувати ефективну комунікацію 
із впливовими стейкхолдерами (представни-
ками традиційної влади). Тобто значущою для 
ефективної діяльності керівника територіаль-
ної громади є роль інтегратора. Отже, керівниц-
тво нових структур місцевого самоврядування 
має бути спроможним забезпечити переведен-
ня системи управління територіальною гро-
мадою в новий якісний стан, що є підґрунтям 
подальшої професійної діяльності з визначення 

та реалізації програм, орієнтованих на сталий 
розвиток територіальної громади.

Значущим важелем трансформації громади 
є її поточний потенціал, що формує спромож-
ність ідентифікувати та використати різноманіт-
ні можливості розвитку. Сильні сторони-харак-
теристики громади є опорними індикаторами 
для її системи управління та джерелом синерге-
тичних (спільних) ефектів, що забезпечить при-
скорення процесу змін та підвищення рівня яко-
сті життя в конкретній територіальній громаді. 
Такими сторонами-характеристиками можуть 
бути природні ресурси, людський капітал, 
фінансові ресурси, географічне розташування, 
рівень розвитку окремих видів інфраструктури, 
зокрема сформовані мережі надання населен-
ню адміністративних послуг тощо. Ще біль-
шого значення зазначені синергетичні ефекти 
набувають для об’єднаних територіальних гро-
мад та громад-сусідів, оскільки утворюється 
підґрунтя оновлення потенціалу та додаткові 
можливості спільного розвитку громад з різним 
базовим потенціалом (або його фактичною від-
сутністю в деяких громадах).

Особливістю процесу трансформації систе-
ми на засадах синергії є його нелінійність, тобто 
залежність від багатьох чинників із різним ступе-
нем та характером впливу, часом його прояву, а 
також незворотність змін. Тобто громада може 
як поліпшити власний потенціал, скористатися 
новими можливостями, так і погіршити своє ста-
новище внаслідок ризиків нових проектів, поми-
лок ініціації або підтримки інтеграційних про-
цесів. Отримання негативних результатів слід 
пов’язувати з недоліками керуючої підсистеми 
(конкретних посадових осіб, починаючи з най-
вищого ієрархічного рівня), які не дозволяють 
отримати потенційні синергетичні ефекти.

Громада має розуміти поточні ключові харак-
теристики, навколо яких будуть створюватись 
нові спроможності, та впливати на цей процес 
якісного оновлення, тобто керувати змінами. 
Зазначимо, що відповідальність за результати 
трансформаційних змін несе громада в цілому 
як суб’єкт права [9], так і безпосередньо керів-
ництво громади – формально уповноважені 
суб’єкти. Наведена відповідальність пов’язана 
з активністю кожного члена громади в питаннях 
обговорення змісту програм розвитку, приват-
ної та групової ініціативи участі в затверджених 
програмах або реалізації проектів сприяння 
розвитку, підвищення рівня професіоналізму 
всіх дієвих суб’єктів, насамперед громадян-
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ської відповідальності [10] посадових осіб апа-
рату управління територіальної громади. Якщо 
ефективність управління проектами трансфор-
мації в приватному секторі зумовлена розу-
мінням ризиків банкрутства і втрати особистої 
репутації підприємця, то неефективне управ-
ління в публічній сфері пов’язано з «розмиттям» 
відповідальності серед багатьох відповідальних 
суб’єктів, констатацією посадовою особою недо-
ліків нормативних процедур організації проце-
сів, відсутністю індивідуальної відповідальності 
особи за неефективне витрачання коштів гро-
мади. Тобто ймовірність отримання негативного 
синергетичного ефекту в публічній сфері підви-
щується внаслідок зменшення ризиків у про-
фесійній діяльності ключових посадових осіб.

Синергетична трансформація територі-
альної громади є «чуттєвою» до людського 
чинника, оскільки цей процес ґрунтується на 
таких інтеграційних рішеннях: злиття: з пере-
важним впливом однієї з громад або варіант 
консолідації за принципом паритету повнова-
жень громад; поглинання: з повним підпоряд-
куванням інтересам більш спроможної грома-
ди. Ініціатором певних варіантів інтеграційних 
процесів може бути: спроможна територіальна 
громада; територіальна громада з низькою 
спроможністю; місцеві державні адміністра-
ції. Отримання позитивного синергетичного 
ефекту можливе за умови використання дос-
віду та репутації керівників спроможних гро-
мад у проектах розвитку нових територій або 
досвіду керівників у реалізації нових задумів. 
Це стосується комплексу функціональних 
процесів, які має здійснювати керівний склад 
для забезпечення запланованих результатів. 
Неприйняття повноважними особами змісту 
трансформаційних проектів, неефективність 
комунікаційного середовища та інші чинники 
підвищуватимуть імовірність отримання нега-
тивного синергетичного ефекту. 

У практиці децентралізації влади мають міс-
це різноманітні конфлікти, які істотно вплива-
ють на кінцевий результат трансформації об’єд-
наних територіальних громад. Прикладом може 
бути ситуація в Менському районі Чернігівської 
області, де село Стольне було введено до скла-
ду ОТГ з адміністративним центром у м. Мена 
[11]. Ситуацію характеризують такі висновки 
мешканців с. Стольне:

 – оскільки рішення депутатів сільської ради 
було прийнято, за свідченням селян, без попе-
редніх публічних обговорень, то було поруше-

но право сільської громади на «добровільне» 
об’єднання [12];

на думку мешканців с. Стольне, привабли-
вість входження села до Менської ОТГ зумовле-
на насамперед його фінансовою спроможністю, 
що підтверджено профіцитом бюджету села;

у ході конфлікту селяни висловлювали зане-
покоєність утратою повноважень села щодо 
розподілу коштів власного бюджету, необхід-
ністю «утримувати» чиновників адміністратив-
ного апарату району, формуванням політич-
ної залежності старости села від керівництва  
ОТГ, проблемами у сфері земельних відносин 
[13; 14] тощо;

 – обмеженість власних прав мешканці села 
пов’язують також із політикою Чернігівської об-
ласної ради, наслідками якої стало рішення Ка-
бінету Міністрів України про виключення села з 
Перспективного плану формування територій 
громад Чернігівської області, де село мало ста-
тус спроможної територіальної громади – по-
тенційного центру ОТГ; 

 – громадська активність мешканців села 
забезпечила скасування рішення про входжен-
ня с. Стольне до Менської ОТГ [15], проте цього 
виявилося недостатньо для призупини член-
ства села в ОТГ на фоні виборчої компанії в де-
путатський корпус Менській ОТГ, зокрема з кан-
дидатами від Стольного;

 – на місцевому рівні мешканці відчувають 
тиск завдяки опосередкованому формуванню 
громадської думки через працівників бюджетної 
сфери «вчитель школи – батьки»;

 – загальна атмосфера відносин між грома-
дами погіршується внаслідок ідентифікації по-
дібних методів інтеграції в інших селах району, 
а також прогнозування неможливості виходу 
села з ОТГ. Об’єктивність занепокоєності селян 
підтверджується фактами ігнорування владою 
мешканців села Максаки Менської ОТГ, що до-
водиться поганою організацією загальних збо-
рів жителів, негативним сприйняттям ставлен-
ня міської влади (м. Мена – адміністративний 
центр ОТГ) до визначення та вирішення акту-
альних проблем селян [16].

Таким чином, мешканці с. Стольне дово-
дять, що їхні інтереси недостатньо враховують-
ся в політиці та практиці об’єднання громад, 
яку здійснюють депутати та чиновники різних 
управлінських рівнів. 

Звідси визначимо та охарактеризуємо мето-
ди захисту (реалізації) стратегії «поглинання 
громади»:



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

175

 – організаційно-комунікативні: обмеження 
інформації про плани об’єднання громад; не-
публічність прийняття рішень депутатами та 
місцевими державними адміністраціями (мані-
пуляції з процедурою публічного обговорення); 
штучні технічні затримки в поширенні інфор-
мації; ускладнення комунікації в аспектах ор-
ганізації зустрічей населення з керівництвом 
громади та представниками державних адміні-
страцій тощо;

 – нормативні: констатація неможливості 
змін унаслідок відсутності повноважень впли-
вати на рішення вищого управлінського рівня; 
посилання на складність, терміни перегляду 
рішень на місцевому рівні; обмежені фактичні 
можливості захисту інтересів у судовому поряд-
ку тощо;

 – особистісні: корпоративна культура в ор-
ганах місцевої державної адміністрації та де-
путатському корпусі, яка сприяє поширенню 
принципу «переваги державного службовця 
(депутату) над пересічним громадянином».

Звісно, що кожна зацікавлена сторона 
має власні докази вірності прийнятих рішень 
і має право відстоювати свої інтереси, позиції. 
Наприклад, адміністративний апарат місце-
вої влади дійсно має проблеми з ресурсним 
забезпеченням власної діяльності, або депута-
ти й керівництво ОТГ планують розвиток тери-
торії з урахуванням комплексу характеристик 
різних громад та можливості отримання ефек-
тів, зумовлених раціональним використан-
ням наявних та потенційних ресурсів громад. 
Тому трансформація громад відбуватиметься 
за такими мотиваційними моделями впливу: 
схиляння – використання позитивних стиму-
лів; примушення – використання негативних 
стимулів; ігнорування – неврахування думки 
електорату (різноманітне підґрунтя). У кожному 
випадку буде формуватися специфічний вид 
конфлікту, що потребує аналізу та визначення 
способу його запобігання або вирішення. 

Отже, головною проблемою є неприйнят-
тя інтересів пересічних мешканців малих гро-
мад (села) повноважними особами та групами 
(представниками адміністративного апарату 
та депутатів), що ускладнює процес трансфор-
мації громад у спроможні та успішні. Це дово-
дить важливість розвитку та врахування пере-
дусім людського чинника під час планування 
розвитку територіальних громад у різних варі-
антах цього чинника: керівництво громади; 
адміністративний апарат; економічно актив-

ні мешканці громади; ініціативні групи; групи 
з вагомим політичним впливом; мешканці, що 
не підготовлені до сприйняття інформації; меш-
канці зі стереотипним мисленням; вразливі вер-
стви населення громади тощо. 

Висновки і пропозиції. Для забезпечення 
стратегічного розвитку територіальна громада 
може скористатися наявними або сформова-
ними нематеріальними чи матеріальними акти-
вами. Це потребує ідентифікації сфер/об’єктів 
потенційних синергетичних ефектів та розро-
блення детальних програм їх отримання в умо-
вах ризику. Отримання позитивного фактично-
го результату буде залежати від професійних 
компетенцій та особистих якостей уповноваже-
них та інших суб’єктів, які здійснюють публічне 
управління. Імовірність позитивного результа-
ту підвищується за умови реалізації політики 
«злиття-консолідації», на відміну від «погли-
нання». Врахування інтересів спроможних 
(потенційно спроможних) громад та гарантії їх 
реалізації сприятимуть отриманню підтримки 
інтеграційних процесів, що усуватиме бар’єри 
синергетичного розвитку громад.

Об’єктом подальших досліджень варто 
визначити сферу конфліктів між громадами, 
стратегії захисту та просування інтересів гро-
мади в умовах змін.
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Shapoval V. A., Vahonova O. H., Isikov S. M. Human factor in the process of strategic 
management by development of united territorial communities

The relevance of the research is due to problems and conflicts in the process of territorial com-
munities formation and their development. The priority of the human factor is determined by the 
disadvantages of normative provision and administration of the decentralization process, the defects 
of the newly formed administrative structures of the territorial communities, various professional 
competences and ideological views of community leaders, and the problems of communication 
among other stakeholders. The research is carried out in the context of the theoretical foundations 
of state administration, regional studies, personnel management, strategic management, synergetic. 
The  main attention is paid to the development of tools for strategic management of territorial com-
munities, which will ensure their transformation in conditions of change.

Information base of the research was formed by the Publications available in open sources devot-
ed to strategies, successes, problems related to the formation of a new system of local self-gov-
ernment. The role of community leadership in the process of transferring authority from local state 
administrations to united territorial communities is considered. The role of the integrator is defined 
as meaningful for the effective activity of the head of the territorial community during the period of its 
transformation. The prerequisites for obtaining synergetic effects in the formation of united territorial 
communities are analyzed.

The strategies of increasing the territorial community have been further developed, taking into 
account potential conflicts with its new members. The types of communities that can initiate the 
synergetic transformation process, i. e. develop and implement an integration strategy are identified. 
Based on the analysis of the conflict between the subjects of communities in the process of their 
association, methods of protecting the strategy of absorption, methods of influence on the commu-
nity are determined.

Key words: territorial community, decentralization of power, human factor, development strategy, 
synergetic effect, conflict of interests.
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THE DOMINANTS OF FINANCIAL ENLIGHTENMENT 
OF UKRAINIANS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 
(THE EXPERIENCE OF POLAND AND GERMANY)
In condition of systemic reforms which take place in Ukraine, changes of access to financing of 

educational process, revealing of the current dominant of financial education of Ukrainians and the 
level of their financial literacy and culture became needful. Their research is actual and one that 
should be introduced into the state monitoring system for the correction of the dominant components 
of the educational process and labor market demands. Taking into account foreign experience 
(Poland and Germany), the specificity of educational reforms in the conditions of internal competition 
between administrative-territorial units (lands, provinces, communities) on a number of social and 
financial indicators is complicated. The paper assesses current functioning condition of financial 
enlightenment of ukrainians in the conditions in Ukraine according to the results of the first stage 
of financial decentralization. So, there are the Human Development Index in Ukraine, Germany, 
Poland in 1990–2015, the indicators of continuity of education in particular countries of the world 
and comparative table of the competitive advantages of particular countries in the realization of 
the “Industry 4.0” in it. The article presents the stages of development of the education system in 
conditions of decentralization in Poland, Germany and Ukraine. It is argued that in the condition of 
reforming of educational system and decentralization in Ukraine, on the background of technological 
modernization of the world industry, it is appropriate to modernize all areas of educational training. 
Along with this, they must have a high level of financial literacy. At the same time, all subjects of the 
educational process should be oriented on current labor market demands, competitive advantages 
and should maximize their own financial inflows from the provision (or receipt) of educational services. 
The article proposes to solve the problems of increasing the financial education of citizens in the 
conditions of decentralization by means of fundamentalization of the general trend in the system of 
education and the use of the tools, mechanisms and sources mentioned in the article.

Key words: finance, education, culture, experience, distribution, competence, human development 
index.

Problem statement. There is a belief in today’s 
educational practice, that the main task and pur-
pose of education is to transfer to the recipient intel-
lectual, scientific and moral knowledge and also 
the rules of culture. In this case the main meth-
od of education is the direct studying well-known, 
complete, integral information and rules. When pre-
school, school and out-of-school educations have 
minor degree of diversification of curricula, meth-
ods and accesses, in that time university educa-
tion, in condition of multifaceted human activities, 
covers all spheres of social life. The most impress-

ible place of traditional university education is that 
the direct subject of study in it are already allocat-
ed and previously authoritatively structured sub-
jects of the study cycle, which are behind certain, 
isolated and grouped by external means of ability – 
cultural objects. And if we tell about the training 
of specialists in history, art, culture, mathematics, 
there is a certain time lag of conceptual change 
that lasts for decades. At the same time the mod-
ern training curricula for finance specialists are 
static because of the high dynamics development 
of financial market. They do not take into account 
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financial and economic changes and the dia-
chronic perspective of research in financial theory 
and practice.

Analysis of research and problem state-
ment. The subject area of   research is direct-
ly related to theoretical and empirical research 
of the issues of financial conversance of the popu-
lation of Ukraine. These questions are devoted to 
the papers of T. Kizyma, M. Ovchinnikov, S. Yuriy 
and others. As indicated and proved by the research 
[1, p. 4], modern Ukrainian users of financial service 
have only basic knowledge and skills and main-
ly use the simplest financial market services. 
The group of researchers of report avers that rais-
ing awareness among citizens should take place 
by public expense. However, the system of edu-
cational institutions of Ukraine, gradually incor-
porating the ideological component of the priority 
of decentralization in the state, acquires the status 
of autonomy and diversifies sources of funding 
through local budgets, grant financing, endowment 
and sponsorship contributions [2]. 

Only during the noon of industrial revolutions, 
the development of the economy is mainly based 
on scientific achievements, and not on just suc-
cessful inventions. Their results change the soci-
ological system of human being. At the beginning 
of the XXI century, entered the fourth industrial 
revolution, European countries have not solved 
the problem of competitiveness of domestic indus-
try. It also was marked the education system. Mod-
ern European system of education, in accordance, 
of studying as before couldn't manage with the giv-
ing of due skills of employment and do not work 
adequately with business or employers to bring 
studying experiences to the reality of the working 
environment. As pointed out in [3; 4; 5; 6], human-
kind stands near the turns of revolution, which rad-
ically will change our world. According to J. Hall-
levale, R. Patname and F. Fukuyama, education 
is a means of cumulation of social capital [7; 8; 9].

The purpose of the article is to improve 
the problem of dominants of financial enlighten-
ment of Ukrainians in the conditions of decentrali-
zation and to make recommendations for the way 
of its execution.

Research results. Receiving by Ukrainians 
the financial education in condition of decentral-
ization carries out at the levels of schools, lyce-
ums, colleges and universities. If schools and lyce-
ums, in whole or partly (depending on the form 
of ownership and funding sources) participate in 
the implementation of the program for the decen-

tralization of education, the colleges switched 
to financing local budgets of district and cities 
of regional significance in 2018, then universities 
have become financial autonomous of institu-
tions of higher education since 2013. According to 
the results of decentralization of power and ref-
ormation of local self-government as of March 
12, 2019 [10], out of 1355 territorial communities, 
only 93 entities were concluded 360 agreements 
of municipal cooperation. Of the total number 
of concluded contracts, 82 units are committed to 
education, health care and social security. Such 
areas as Zakarpattya, Lugansk, Mykolayiv, Ode-
sa, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky and Kyiv did 
not conclude any of such contracts in this area of   
the statistical sample. Accordingly, even the pri-
mary level of financial education does not cover 
the process of decentralization. The claim of soci-
ety to modern universities is that students in it 
deal with practically ready forms of culture, with 
a standard set of disciplines, even in the format 
of a block of free choice of students. Accordingly, 
a student-financier, prepared according to a format 
curriculum, almost never has experience of work-
ing on the borders established by the financial 
market and regulatory legal acts of order. German 
higher education institutions consider the concept 
of diversity management (including disciplines in 
the curriculum) as an element of strategic planning 
and development of university [10]. Management 
of the variety of proposals by the blocks of the cur-
riculum for each area of training at the universities 
of Germany has three groups of concepts: the first 
group – management focuses on managerial 
aspects, at the formation of a set of conditions 
that ensure the integration of all students into het-
erogeneous environments of the university within 
the framework of the participative management; 
the second group – accent pedagogical manage-
ment of the educational process in institutions 
of higher education (or IHE); the third group focus-
es on providing pedagogical support and consul-
tancy for students belonging to different social 
groups at the beginning of education. The modern 
graduate of the national university practically is 
not ready to work in the schedule of generating 
new cultural norms and forms, including the new 
financial relations. He is practically prepared to 
exit in the available being culture, strictly following 
to the acquired professional norms and scarce-
ly to venture outrun its limits. Along with this to 
the teachers of the national universities are 
imposed the following requirements [11]: authority 
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in the field of scientific research; reputation among 
employers; index of citation.

However, there is no understanding of the free 
choice by students this or that teacher, which they 
see as a lecturer in the relevant financial discipline. 
Such access instigates the invention other factors 
that will react at the rating of a teacher who works 
for an educational professional training program 
for a financier – this is the ratio of the teaching staff 
to the number of students, the share of foreign 
students who listen to the course with the stated 
teacher; the share of foreign teachers who co-op-
erate with their national colleagues, etc.

The task of the university in the present situ-
ation can be denoted as the formation an experi-
ence of working by student-financier on the bound-
aries of order but in a legitimate area. This provides 
change the perspective of vision of the university, 
and in particular – the turning in the organization 
of the educational process in the modern univer-
sity. The educational process should be organized 
in a different way and based on the current val-
ue-based basis of the financial market. Neces-
sary change in value systems is from the value 
of knowledge to the value of ignorance. To do this, 
we must turn to the essence of the basis of the edu-
cational process of the XXI century and the stages 
of the evolution of higher education in Ukraine. For 
example, having received a visa-free travel, mod-
ern Ukrainian youth has more priorities in obtaining 
education abroad for a number of subjective-ob-
jective reasons [12]. In other words, Ukrainians 
support and develop the tendency of Europeaniza-
tion of higher education, including financial. K. de 
Vita and J. Verhoven distinguish three periods in 
the development of the trends of Europeanization 
of higher education in the second half of the twen-
tieth century [13; 14]:

 – the first period (1957–1982) (mutual recog-
nition of diplomas, the formation of the idea of the 
modeling of a European university, the coopera-
tion of the second and third stages of secondary 
education with higher, the formation of a European 
center for the development of education, the for-
mation of unlimited state borders of the higher ed-
ucation institutions, recognition of diplomas, gen-
eral education programs etc.);

 – second period (1983–1992) (correction of 
goals, tasks and problems of cooperation of higher 
education in the European Union space, definition 
of the legal side of this process);

 – the third period (since 1993) (promotion of 
knowledge production, education and economy 

approximation, strengthening of the role of educa-
tion as a second person's chance, assimilation of 
graduates not less than three European languag-
es, approval of equal value of investments in econ-
omy and education).

The Experience of Poland and Germany. 
Laying in the first period basis for the develop-
ment of higher education expands the bound-
aries of the educational process. According to 
the opinion of the Polish researcher M. Kveik, 
the consequence of globalization is the depre-
ciation of national projects, and among them 
the university (nation-oriented and state-based 
institutions) [15]. However, exactly modern Poland 
demonstrates the opposite, but quite successful 
practice in higher education, including financial. 
The Polish model of the decentralization of edu-
cation distinguishes following models of education 
management: combined, decentralization, decen-
tralization and delegation. The choice of one or 
another model of education depends on the model 
of the division of responsibilities between different 
levels of management and is associated with var-
ious mechanisms of funding of educational insti-
tutions [16, p. 2–3]. M. Herbst and Y. Gerchinsky 
consider the following stages of decentralization 
of education management (in general and gradu-
ally by the level of education received by youth) 
in Poland [16, c. 6–7]:

 – 1990 (kindergarten management) – was 
restored to the self-government  community and 
territorial self-government, were held the first elec-
tions to self-government 

 – 1993 (management of primary schools) – 
was transferred to community self-government;

 – 1996 (primary school management; manage-
ment of schools from the upper level) – was trans-
ferred to self-governance community, also was in-
troduced a two-steps education financing system; 
a part of the educational subvention was estab-
lished in the framework of the general subvention 
that was passed by the government to self-govern-
ment units; was transferred to the self-government 
of the big cities on a voluntary basis of the pilot 
program, also were realized pilot projects for oth-
er future tasks of the counties (health care, etc.);

 – 1999 (management of gymnasium, of higher 
schools from gymnasium, of regional educational 
institutions) – was transferred to self-governance 
community also gymnasium was introduced as a 
new level of education and profiled lyceum as a 
new professional school; was transferred to the 
self-government of the counties, also was created 
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a new level of territorial self-government – districts; 
were transferred to the voivodship's self-govern-
ment, also the self-government in voivodships was 
created and given to it the selected tasks of a re-
gional character.

Such approach to the educational process (ori-
entation to the territorial community) requires from 
the institutions of education (primarily universi-
ties) to constantly monitor labor market demands. 
Accordingly, the education system is dynamic 
and has stable relationships and relationships 
with employers. Polish higher education establish-
ments are divided in university and non-university 
degrees [17]. University-type IHE include institu-
tions of education, in which at least one organi-
zational unit (faculty, etc.) is authorized to assign 
a doctorate's grade. They prepare by the bache-
lor's, master's and doctoral programs. Non-univer-
sity type training institutions include educational 
institutions, which provide a service for the train-
ing of specialists in bachelor and magistracy. To 
this type of institution are IHE, which are still called 
higher vocational education schools and pre-
pare only bachelors. Financial education can be 
acquired in educational institutions of both types. 
Nearly 70% of state-owned IHE are university-type 
institutes, while another 30% are non-university. 

Germany has a decentralized system of edu-
cation, passed on to land, and has two types 
of ІHEs – classical universities and higher pro-
fessional schools that have «narrow» training on 
the profile of functioning [18]. Professional stand-
ards in Germany are widely used in close con-
nection with educational professions. In the dual 
education system in Germany, professional stand-
ards are combined with educational and qualifica-
tion standards [19]. The general system of higher 
education in Germany differs from other countries. 
Among these differences, in particular, are:

 – lack of fees as a tool of financing and 
management of higher education;

 – institutions of higher education are selected 
only a limited number of students.

Where the number of students in high demand 
subjects is too large, candidates are assigned 
a central office between different universities [20]. 
Profile IHE are consider such benefits of receiving 
of financial education in Germany [21]:

 – adaptive study of the German economy as 
the "strongest" economy in Europe (21% of the 
Eurozone GDP), in theory and practice;

 – Germany is a regional leader in investment 
research and development. Each year, the country 

spends more than 80 billion euros on assistance to 
about 800 research-financed institutions;

 – a single market and a favorable geographic 
location for economic operations;

 – generation of innovations and economic 
freedom. Of the 28 EU countries, more than 40% 
of all patents belong to Germany.

Agreeing with the conclusions conduct-
ed by L. Yurchuk a study on the effectiveness 
of horizontal and vertical distribution of powers 
and functions in relation to education in Ukraine 
and that “Decentralization of education manage-
ment in Ukraine should take place taking into 
account regional features, interests of territorial 
communities, social stratum by the choosing man-
agement models, reforming the content of educa-
tion, ways of its organization and financial support” 
[22], we note that the basic processes of education  
of the XXI century include research and analyt-
ics. The task of designing of a modern university 
as a place of cultural generation should include 
two aspects: socio-cultural analysis (included as 
a compulsory moment in the curriculum, studying 
and practicing various forms of rationality, organiz-
ing those or other modes of activity in the socio-cul-
tural space) and practice of will (people act in 
these systems, modifying to known limits the rules 
of the game). In this case, three processes which 
must be adapted in the educational process 
of a modern university are crucial: free event; con-
stitutionalisation; problematization-deconstruction.

For it is important not the structural significance, 
but the representative integrity of the cultural expe-
rience. Awareness of the importance of financial 
education is gaining momentum among financial 
policy makers around the world. The OECD and its 
International Financial Information Network (INFE) 
provides a unique policy platform for governments 
to exchange views and experiences on this issue 
[1]. Financial education, based on the Recommen-
dations on the Principles and Appropriate Practice 
of Financial Education of the OECD, is “a process 
by which financial consumers / investors improve 
their understanding of financial products, concepts 
and risks and, through information, instructions 
and / or objective recommendations, develop skills 
and confidence to become more aware of finan-
cial risks and opportunities to make informed 
choices and to know when to seek help and take 
other effective measures to improve their finan-
cial well-being” [23, 24]. Financial education thus 
goes beyond the provision of financial information 
and advice. It should be provided fairly and objec-
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tively on the basis of the principle of effectiveness. 
The current requirements for financial education 
are as follows:

 – financial education and programs should fo-
cus on priority issues that, depending on national 
conditions, may include important aspects of finan-
cial planning, such as savings, private debt man-
agement and insurance;

 – knowledge of elementary financial mathe-
matics and economics;

 – awareness of the financial future of pension-
ers regarding the need to assess the financial ad-
equacy of their current public or private pension 
systems and take appropriate measures (if neces-
sary);

 – financial education should be invested in the 
regulatory and administrative framework and con-
sidered as an instrument for promoting econom-
ic growth, strengthening confidence and stability, 
along with the regulation of financial institutions 
and the protection of consumer rights;

 – promote the development of regulatory ac-
tions in the financial market for the protection of 
consumers' rights, depositors, etc.;

 – the role of financial institutions in financial 
education should be encouraged and become 
part of their proper management of their clients. 
Accountability and accountability of financial insti-
tutions should be encouraged not only in providing 
information and advice on financial matters, but 
also in promoting financial awareness of clients, 
especially in the case of long-term liabilities and 
liabilities that constitute a significant proportion of 
current and future earnings;

 – financial education programs must meet the 
needs and levels of financial literacy of their target 
audience, as well as predict how the target audi-
ence wants to receive financial information;

 – financial education should be considered as 
a long time and continuous process, in particular, 
in order to take into account the increased com-
plexity of the markets, the changing needs of dif-
ferent stages of life, and increasingly complex fi-

nancial information;
 – financial education should start at school. 

People should be aware of financial issues as ear-
ly as possible;

 – the issue of obtaining financial education 
within the framework of state social assistance 
programs should be considered;

 – appropriate specialized structures (state lev-
el and level of territorial communities) should be 
encouraged through public and private initiatives 
(national funding sources) to develop financial  
education;

 – broad information (internet) support to pro-
vide appropriate free financial information services 
to the public;

 – international cooperation on financial  
education;

 – diversification within the legislative bounda-
ries sources of financing of territorial units by re-
sults of decentralization (own income, general and 
targeted subsidies, subventions, funds of interna-
tional organizations, European funds or the EU).

In this case, the role of financial institutions in 
the financial world is increasing, as the require-
ments for the corresponding education increase. 
Financial education, like any other product, has 
to be successfully sold on the educational market 
of services. The quality of financial education is 
determined by the financial literacy of the popula-
tion. According to S. Yuriy and T. Kizyma, “financial 
literacy of the population is a set of attitudes, knowl-
edge and skills of citizens on the effective manage-
ment of personal finances and the ability to apply 
them competently in the process of making finan-
cial decisions” [25, p. 19]. Under financial literacy 
M. Ovchinnikov understands the result of the process 
of financial education or “... a set of two elements:

1) ownership by individuals of information 
about existing financial products and their pro-
ducers / sellers, as well as existing channels for 
obtaining information and consulting services;

2) the ability of financial service consumers to 
use available information in the decision-making 

Table 1
Human Development Index (HDI) in Ukraine, Germany, Poland in 1990-2015 (extract)

Country HDI,
1990

HDI,
2000

HDI,
2010

HDI,
2011

HDI,
2012

HDI,
2013

HDI, 
2014

HDI, 
2015

Countries with very high levels of HDI
Germany 0,801 0,860 0,912 0,916 0,919 0,920 0,924 0,926
Poland 0,712 0,784 0,829 0,834 0,838 0,850 0,852 0,855

Countries with high levels of HDI
Ukraine 0,706 0,673 0,734 0,739 0,744 0,746 0,748 0,743

Source: [27]
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process: when conducting special calculations, 
assessing risk, comparing the comparative advan-
tages and disadvantages of one or another finan-
cial service” [26].

This indicator directly affects the level of  
socio-economic development. And it, among other  
things, has an international level of monitoring.

There are three important developmental fac-
tors in these countries: proactive “state of devel-
opment”; use of opportunities of global mar-
kets; resolute introduction of innovations. All this 
allows for high HDI. After all, the index measures 
the achievements of the country in terms of health, 
education and the actual income of its citizens, in 
three main areas:

 – health and longevity, measured by the indi-
cator of the expected life expectancy at birth;

 – access to education measured by adult liter-
acy and gross education coverage;

 – a decent standard of living measured by the 
value of the gross domestic product per capita, 
based on purchasing power parity. These indica-
tors are directly related to the success of the imple-
mentation of financial policies, both in the country 
as a whole and in its regions, as well as in the edu-
cational process. This affects the sources and vol-
umes of funding for higher education institutions.

Assessing the needs of the population in finan-
cial literacy as one of the main elements of nation-
al financial policy should be carried out regularly. It 
can be the basis for indicator comparison of the lev-
el of development of a particular territorial commu-
nity. Estimates can be obtained from sources such 
as consumer surveys and market research, opin-
ion polls, consumer complaints, financial market 
reviews, financial and economic indicators, or oth-
er advisory processes. Evaluations should provide 
a more accurate definition of the national strategy 
of financial education and financial literacy of the pop-
ulation of the country or community, the main pri-
orities and short-term and long-term goals. For 
this future, not only financial education, but also 
the financial autonomy of territorial communities.

Financial education programs should include 
elements of different types of goals:

 – the first kind of program provides consumers 
with only information. Its purpose is to raise aware-
ness of as many people as possible;

 – other programs are designed to increase 
knowledge and skills. In these cases, the tests 
should be distributed before and after the program 
to determine the quality indicators of the learning 
outcomes. Further research can be used to study 

the conservation of knowledge or skills;
 – the third type of program is designed to de-

velop a new behavior or change existing behavior. 
Evaluators should take into account the length of 
the monitoring and evaluation processes to deter-
mine the degree of behavior change.

The basis of the problem of increasing 
the financial education of Ukrainians in the context 
of decentralization lies in the nature of financial 
services (products) and markets in which these 
services (products) are rotated, and factors that 
create increased demands on financial literacy 
of market participants. The reasons for the exist-
ence of these factors are:

1) financial products are consumed relative-
ly rarely, which limits the formation of experience 
of their consumption;

2) financial products cannot be tested for qual-
ity at the time of their acquisition, resulting in 
a lot of opportunities for unscrupulous conduct by 
the seller;

3) costs of audit the authenticity of the parties' 
commitments are cost.

Financial education programs should include 
elements of different types of goals:

 – the first kind of program provides consum-
ers with only information. Its purpose is to raise 
awareness of as many people as possible. In such 
cases, the monitoring data provides sufficient ev-
idence of the program's achievement of its goals;

 – other programs are designed to increase 
knowledge and skills. In these cases, tests must 
be distributed before and after the program to de-
termine the quality of the results of learning out-
comes. Further research can be used to study the 
conservation of knowledge or skills;

 – the third type of program is designed to de-
velop a new behavior or change existing behavior.

Evaluators should take into account the length 
of the monitoring and evaluation processes to 
determine the degree of behavior change.

The Experience of Ukraine. For Ukrainian 
citizens and recipients of financial education, 
the main problem, on the one hand, and the fac-
tors of obtaining the basic knowledge and skills 
necessary to achieve the financial safety of mate-
rial welfare, on the other hand, are:

 – formation of limited experience of using fi-
nancial products in the conditions of limited access 
to the insufficiently developed financial market of 
the country;

 – not the development of the infrastructure of 
self and institutional control over the quality and 
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compliance with the procedure of purchase and 
sale of financial product;

 – high costs to verify the reliability of the com-
mitments undertaken by the parties.

The main socio-economic priorities of modern 
education in Ukraine are determined by the condi-
tions for the implementation of the fourth industrial 
revolution in the Concept «Industry 4.0» and gener-
ated by leading countries of the world whose econ-
omies are based on the domination of processes 
of mastering new energy resources in the world. 
The comparative table of the competitive advan-
tages of particular  countries in the fourth industrial 
revolution is given in Table 2.

Regardless the economic progress of the last 
five years; the increasing the number of edu-
cated youth (Table 3), a broad aim of education 
and training in Europe embraces such goals as 
active citizenship, job skills, personal develop-
ment and well-being. On the background of slow 
economic growth and labor shortages through 
demographic aging, the most pressing challeng-
es for European states are to meet the needs 
of the economy and the rapidly growing unemploy-
ment among young people.

The comparative table of Poland's competitive 
advantages in realization the Concept Industry 
4.0 matches to global trends.

In the nearest perspective, Europe will restore 
economic growth through increasing of productivity 
and the supply of highly skilled workers. And exact-
ly reform of education and training systems have 
essential meaning for achieving this goal. For this 
purpose, the general trend in the education sys-
tem was fundamentalized (related to the formation 
of global models of competences and monitoring 

of international agencies of the educational level 
of youth, including Ukrainian, according to inter-
national programs [32, 33, 34, 35, 36]) and tools, 
mechanisms and sources of financing. The gener-
al trend in the education system is connected with 
the formation of global models of competencies, 
monitoring of international agencies of the edu-
cational level of youth, including Ukrainian, PISA, 
World Economic Forum, Nonprofit Organization for 
the 21st Century Learning, Non-Profit Internation-
al Organization «CP» – the Center for Curriculum 
Redesign (CCR) [37]. Accepting the results of sys-
tematization of scientific approaches and legisla-
tive norms regarding the interpretation of the con-
cept of competence in the field of education [38], 
modern educational priorities are built using gen-
erally recognized classification categories within 
the post-industrial society [39-44]:

 – Council of Europe (1996) – socio-politi-
cal, multicultural, communicative, technological,  
cognitive;

 – OECD – Interactive use of tools (language, 
knowledge and technology), autonomy in actions 
and responsibilities, interaction in heterogeneous 
groups (through tolerance, cooperation, group 
conflict resolution, etc.);

 – Ukraine (2018) – the singular standard with-
in the sphere of education has not been formed 
at all levels of education. Generalized: communi-
cation by the state (and by native in case of dif-
ference) and foreign languages, mathematical 
literacy, competence in natural sciences and tech-
nologies, information-digital competence, ability 
to study during life. In Ukraine, there is currently 
a lack  of the conceptual definition of the vector 
of educational development. The European coun-

Table 3
Indicators of continuity of education in particular countries of the world (extract)

Category Ukraine Germany Poland
Modulus of getting the primary education in the 1st grade (2017):
% of the corresponding age group of boys
% of the corresponding age group of girls

100 (2015)
102 (2015)

104
103

131
133

Achievements (1999, 2016):
Boys, 5th grade, in% of pupils of the 1st grade
Girls, 5th grade, in% of pupils of the 1st form

no date
no date

no date
no date

98
99

Achievement of the last elementary level of education (2016):
Boys, in% of pupils of the 1st grade;
Girls, in% of pupils of the 1st form

98
98

no date
no date

98
98

Retransmitters in elementary education (2017):
of young people, in% of enrolled
Girls, in% of enrolled

0
0

0
0

1
1

Transition to secondary education (2016):
Men%
Women,%

100
100

100
100

100
99

Source: [6]
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tries, to which Ukraine seeks to meet in a short 
time, have identified sufficiently mobile compe-
tences for young people in education. As for the 
Ukrainian youth, it has low mobile competence at 
the “start-finish” of the educational process.

The growing role of technologies in socio-eco-
nomic development makes state regulation 
of the subjects of generators of new technologies 
necessary. It is the state regulation of Ukraine that 
should not be static. It should take into account 
the complexity of the latest trends in the transfer 
of knowledge and technology from universities 
and public organizations to industry and busi-
ness, support the development of small and medi-
um-sized enterprises, initiate on its own plat-
form the launching of business. The domination 
of endowment financing for domestic universities 
and, in general, education systems is currently 
unacceptable because of lowering the solvency 
of the country’s population, employment problems, 
the location of educational institutions in fund-
ing sources, the lack of links, and, consequently, 
requests for “liquidity” Specialists and others like 
that. At the initiative of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine, modern teachers of High 
Educational Establishment have been supported 
by the idea of   academic mobility for over 10 years, 
which, of course, extends the range of commu-
nication and professional relationships, profes-
sional teaching skills. But against the background 
of quantitative growth, qualitative changes are 
slowed down. Otherwise, the acquisition of new 
competencies, with the return of teachers-scien-
tists to the country, would contribute to a quantita-
tive breakthrough in the educational process, which 
would be reflected upon the request of entrants 
for a particular specialty. A febrile breakthrough is 
not observed. There is another – outflow of youth 
abroad, including for studying.

Necessary framework conditions for innovation 
within the IHE that would meet the requirements 
of the time and contributed to the effective invest-
ment of new business processes at the initiative 
of educational institutions and graduate change 
generators for graduate students. For this purpose, 
the IHE must have equipped laboratories, busi-
ness incubators, etc. as start-up sites for startups 
and the first business trials of large corporations. 
Again, in this case, there should be a feedback 
from the business environment with the IHE, which 
is interested in increasing the productivity of pro-
duction processes and financial results. As long 
as the business is happy with the current sourc-

es of labor productivity growth due to the renewal 
of foreign assets and state inflation policy, by that 
time there will be a problem at the request of uni-
versity entrants.

To summarize, in the near future, with the inten-
sification of the implementation of the fourth indus-
trial revolution in economic life, the following direc-
tions of educational training will be sought:

 – technical specialties (professions) – for the 
accumulation of technical knowledge, the creation 
of new technical units and the expansion of 
technical activities;

 – economic – for the accumulation of technical 
knowledge and its improvement;

 – humanitarian – for the development of 
technical consciousness [37].

And, in this case, we can talk about the differ-
ence in the meaning of the two categories: edu-
cational progress (like economic growth) and edu-
cational development (equivalent to the economic 
development described earlier).

Conclusions and suggestions. As indicated 
by the text of the article, the problem is polyhedral. 
There are several problems of increasing the finan-
cial education of citizens in a decentralized envi-
ronment. These are: transformation of the educa-
tional process as a result of the natural evolution 
of social, intellectual, technical and technological 
innovations; change of the vector and priorities, 
competencies and norms of training of financiers; 
the features of decentralization in Ukraine (change 
the ways of managing of public finances, in par-
ticular in the field of education, the development 
of institutions serving finances together with cap-
ital market players, decentralization of regional 
development policy, and the independent financial 
economy of territorial communities).

However, their existence should be the basis 
for improving the processes of obtaining Ukrainian 
financial education and enhancing these results in 
conditions of decentralization.

In the first case, we are talking about reform-
ing the education system, which in modern West-
ern society has led to informationalism (the term 
of M. Castells) – an increase in the gap between 
the poor and the rich [40, 43]. M. Castells notes 
three fundamental “social failures” of the current 
information age [45]:

 – internal fragmentation of the workforce into 
information producers and labor force, which can 
be replaced by robots and automatic machines. 
This leads to the depreciation of human values 
[44, p. 41];
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 – the social exclusion of a significant segment 
of a society that consists of individuals-specialists 
whose profession is unclaimed in the labor market;

 – section of the market logic of global network 
flows of capital and human worker experience.

Agreeing that the problem of personal profes-
sional development in Ukraine and personal devel-
opment of a professional still has no adequate 
legislative, socio-pedagogical and scientific-theo-
retical solution [3], the conceptual design of organ-
izational models of psychological and pedagogical 
support for the professional development of per-
sonality in the field of socio-occupational profes-
sions is not appropriate for the absence of active 
labor market models. In addition, the formalization 
of creativity as a process and result is a false way 
to mastering the “technology of anthropo-social 
development of individual life” of a person.
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Ясинська Н. А., Радченко Т. М. Домінанти фінансової просвіти українців в умовах 
децентралізації (досвід Польщі та Німеччини)

В умовах системних реформ, які проводяться в Україні, необхідні зміни доступу до фінан-
сування навчального процесу, виявлення поточної домінанти фінансової просвіти українців 
і рівня їх фінансової грамотності та культури. Ці дослідження є актуальними та такими, 
які мають бути впроваджені в систему державного моніторингу з метою виправлення домі-
нуючих компонентів навчального процесу та потреб ринку праці. Враховуючи зарубіжний 
досвід (Польща та Німеччина), специфіка освітніх реформ в умовах внутрішньої конкурен-
ції між адміністративно-територіальними одиницями (землями, провінціями, громадами) за 
низкою соціальних та фінансових показників є складною. У статті проаналізовано сучасний 
стан функціонування фінансового просвітлення українців в умовах України за результата-
ми першого етапу фінансової децентралізації. Так, досліджено Індекс людського розвитку 
в Україні, Німеччині, Польщі у 1990–2015 роках, показники безперервності освіти в окремих 
країнах світу та наведена порівняльна таблиця конкурентних переваг окремих країн у реа-
лізації концепції «Індустрії 4.0». У статті представлені етапи розвитку системи освіти в 
умовах децентралізації в Польщі, Німеччині та Україні. Стверджується, що за умови рефор-
мування освітньої системи та децентралізації в Україні на фоні технологічної модернізації 
галузі у світі доцільно вдосконалювати всі напрями освітньої підготовки. Поряд із цим вони 
повинні мати високий рівень фінансової грамотності. Водночас усі суб’єкти навчального 
процесу повинні бути орієнтовані на поточні вимоги ринку праці, конкурентні переваги та 
повинні максимізувати власні фінансові надходження від надання (або отримання) освіт-
ніх послуг. У статті пропонується вирішення проблеми підвищення фінансової освіти гро-
мадян в умовах децентралізації шляхом фундаменталізації загальної тенденції в системі 
освіти та практичного використання зазначених у статті інструментів, механізмів та 
джерел.

Ключові слова: фінанси, освіта, культура, досвід, розподіл, компетентність, індекс 
людського розвитку.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ (АТО-ООС)
У статті проаналізовано дослідження щодо соціально-психологічної реабілітації учас-

ників бойових дій (Антитерористичної операції – Операції об’єднаних сил). Виокремлено 
теоретичний та практичний аспекти проблематики психологічного супроводу учасників 
Антитерористичної операції та їх адаптації до професійної діяльності. Зазначено, що успіх 
процесу адаптації залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників. Серед внутрішніх чин-
ників виокремлено розвиток механізмів психологічної адаптації, індивідуально-типологічні 
якості особистості, стан фізичного здоров’я, ступінь психологічної зрілості та мотивації 
до роботи, а серед зовнішніх – морально-психологічний клімат у сім’ї, професійному середо-
вищі, матеріально-економічний стан особистості та країни загалом.

Акцентовано увагу на терміні «психологічна реабілітація» як специфічному виді психоло-
гічної допомоги, що надається воїнам, які переживають або мають гострі реакції на акту-
альний стрес, загострення відтермінованих негативних психічних наслідків, відтермінова-
них реакцій та розладів, що зумовлені раніше пережитим, як правило, психотравмуючим 
стресом. Звернено увагу на психолого-педагогічні аспекти відновлення здоров’я учасників 
бойових дій після перенесеної бойової травми та посттравматичного синдрому, а також 
акцентовано увагу на тому, що сімейний підхід до психологічного супроводу учасників Анти-
терористичної операції є одним з найважливіших напрямів соціальної реабілітації учасників 
бойових дій, тому необхідно проводити серйозну психолого-реабілітаційну роботу з члена-
ми сімей учасників Антитерористичної операції. Автором запропоновано вжиття заходів 
щодо ефективного вирішення проблеми посттравматичного стресового розладу в Україні 
серед учасників Антитерористичної операції, ветеранів цієї операції та членів їх родин.

Зазначено важливість створення та постійного вдосконалення міжвідомчого реєстру 
учасників бойових дій, а також визначення при Міністерстві ветеранів та окупованих тери-
торій його адміністратора від МОЗ України. Потребують, на думку науковців, терміново-
го вирішення питання організаційної моделі, програми та стандартизованих протоколів 
медико-психологічної реабілітації учасників АТО. Зазначено, що в Україні має бути розро-
блена інтегративна методика, в основу якої будуть покладені відповідні стандарти НАТО, 
Ізраїлю, Польщі, Угорщини, Чехії та України.

Ключові слова: державна політика, учасники бойових дій, соціально-психологічна реабі-
літація, ПТРС, АТО-ООС.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ  
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ  

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
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Постановка проблеми. Нині у кризовий 
період війни, розпаленої РФ на Сході України, 
постає актуальним питання необхідності реа-
білітації українських військових після бойових 
дій. Зокрема, все більшої актуальності в сучас-
них умовах набуває психологічна допомога вій-
ськовим, які повернулися після ротації, демобі-
лізації, а також пораненим бійцям, які лікуються 
у військових шпиталях, або тим, які демобілі-
зувались та повертаються до мирного життя із 
зони АТО, зустрівши зовсім інші соціальні реалії 
та маючи власну гостру реакцію на неї. Потре-
бують соціальної реабілітації члени сімей заги-
блих воїнів. Майже 360 тис. громадян України 
вже стали учасниками АТО-ООС, багато з них 
потребують соціального захисту, допомоги дер-
жави в соціальній адаптації, особливо реабілі-
тації. Держава виявилась неготовою до такого 
потоку ветеранів, що потребують допомоги, 
тому нею не створено дієвої системи соціаль-
ного супроводу УБД, які часто змушені «вири-
вати» обіцяні нею соціальні пільги, а проблема 
адаптації та реабілітації залишається за межа-
ми її впливу, часто – на плечах волонтерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження щодо проведення держа-
вою соціально-психологічної реабілітації учас-
ників бойових дій, різних аспектів реабілітацій-
ної роботи з військовослужбовцями здійснюють 
вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Г. Акі-
мов, О. Лобастов, Р. Грінкер, Д. Шпігель (пси-
хотравмуючі наслідки світових війн), А. Бравєє, 
В. Гічун, В. Ковтун, О. Коржиков, Ю. Лях (меди-
ко-соціальні аспекти реабілітації військовос-
лужбовців), В. Березовець, П. Ворона, С. Заха-
рик, В. Знаков, І. Ліпатов, Т. Пароянц, В. Попов, 
П. Сідоров, В. Стасюк, О. Тополь (психотравму-
ючі наслідки локальних воєнних зіткнень).

Аналіз наукових досліджень змісту реабі-
літаційної роботи з учасниками бойових дій 
свідчить про складність такої роботи та необ-
хідність комплексних зусиль з її дослідження 
науковцями-практиками та організації медиків, 
соціальних працівників, психологів. Застосу-
вання специфічних форм та методів відповідної 
роботи вимагає її проведення висококваліфіко-
ваними фахівцями в галузі медико-психологіч-
ної реабілітації, що загострює наявну потребу 
фахової підготовки спеціалістів за спеціалізаці-
єю «Соціально-психологічна реабілітація».

Метою статті є аналіз основних напря-
мів досліджень вітчизняних науковців щодо 
соціально-психологічної реабілітації учасни-

ків бойових дій (АТО-ООС), виокремлення 
основних проблем цього процесу.

Виклад основного матеріалу. В. Лесков 
визначає соціально-психологічну реабілітацію 
учасників бойових дій як систему психологічних, 
психотерапевтичних і психолого-педагогічних 
заходів, вжиття яких спрямоване на відновлен-
ня психічного здоров’я, порушених психічних 
функцій і станів, особистісного та соціального 
статусу військовослужбовців, які брали участь 
у бойових діях в районах військових конфлік-
тів [4, c. 16]. На психолого-педагогічних аспек-
тах відновлення здоров’я учасників АТО після 
перенесеної бойової травми та посттравма-
тичного синдрому (ПТРС) наголошує доктор 
наук з державного управління, учасник АТО 
П. Ворона [1]. На його думку, військовослуж-
бовці, які брали участь у бойових діях, піддані 
воєнно-травматичному стресу, що викликаний 
такими обставинами. По-перше, військовос-
лужбовці перебувають в ситуації, яка безпосе-
редньо загрожує їхньому життю, вони опосе-
редковано переживають смерть та поранення 
товаришів, крім того, психологічна напруга під-
тримується постійними негативними очікуван-
нями. По-друге, військовослужбовці в бойових 
умовах перебувають у стані психічної депри-
вації (“deprivation” – «втрата, обмеження»), що 
викликана неможливістю довгий час задоволь-
нити важливі життєві потреби (спілкування 
з близькими тощо). По-третє, бійці в зоні АТО, 
які здебільшого стримують натиск супротивни-
ка, а не здійснюють активні наступальні дії, 
переживають психічний стан фрустрації, який 
виникає за невідповідності реальної дійсності 
очікуванням людини [5].

Фрустрація виникає в разі зіткнення з об’єк-
тивними непереборними труднощами (напри-
клад, неможливістю одержати перемогу над 
супротивником з об’єктивних причин його кра-
щої технічної оснащеності) або суб’єктивними 
переживаннями (наприклад, неможливістю 
побороти ворога, оскільки керівництво не віддає 
відповідних наказів). Участь українських вій-
ськових в АТО-ООС, які морально не готові до 
бойових дій, є причиною ПТРС. Війна, як і будь-
яка інша діяльність, висуває вимоги до осо-
бистості, які має не кожна людина з огляду на 
свої психологічні, фізичні, духовні якості. Вона 
вимагає кваліфікованої підготовки, оскільки від 
цього залежить не лише професійне виконання 
завдань, але й життя військового та його това-
ришів по службі [5].
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На думку доктора юридичних наук, про-
фесора З. Кісіля, в проблематиці збереження 
й відновлення фізичного і психічного здоров’я, 
психологічного благополуччя й адекватної пси-
хологічної поведінки УБД варто виокремити такі 
особливості: дія стресогенних чинників, адже 
вони викликають у значної кількості УБД прояви 
бойової психічної травми (БПТ) та її ускладнень 
у формі гострих реакцій на стрес; ПТРС; роз-
лад психічного й фізичного здоров’я, хронічних 
психопатологічних змін особистості, соціальної 
дезадаптації та асоціальної поведінки. Зазна-
чені наслідки БПТ створюють серйозні тривалі 
економічні, соціальні, політичні проблеми для 
України [3], а для компенсації дії стресогенних 
чинників та зменшення патологічних змін внас-
лідок БПТ необхідно на етапах призиву та під-
готовки в навчальному центрі, участі у бойових 
операціях, періоду виведення з району бойо-
вих дій для відпочинку й переформатування, 
лікування, адаптації до мирного життя вживати 
щодо УБД заходів медико-психологічної реабі-
літації не за бажанням УБД, а як обов’язковий 
складник програми лікування та адаптації.

Якісна допомога із соціальної реабілітації 
УБД (зокрема, АТО-ООС), на думку науковців 
і практиків, є можливою за умови зважених 
та професійних рішень керівництва держа-
ви. Для цього вкрай необхідні скоординовані 
та синхронізовані дії МОЗ України, Міністер-
ства у справах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміщених осіб 
України, Національної академії медичних наук 
України, Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій, Міністерства соціальної полі-
тики, Міністерства освіти і науки України, сило-
вих відомств, адже лише тоді є можливими 
залучення досвідчених фахівців і раціональне 
застосування сил, засобів і ресурсів, успіш-
не впровадження та ефективне застосування 
сучасних форм і методів медико-психологічної 
реабілітації [3].

Формами медико-психологічної реабілітації, 
які, на думку науковців, доцільно застосовувати 
для учасників АТО-ООС, є превентивна, клініч-
на, функціональна й психологічна реабілітація, а 
заходами – психодіагностика, психотерапія, пси-
хокорекція, фізіотерапія, тренінги, аутотренінги.

Потребують, на думку науковців, термінового 
вирішення питання організаційної моделі, про-
грами та стандартизованих протоколів меди-
ко-психологічної реабілітації учасників АТО. 
Було б доцільно створити міжвідомчу робочу 

групу з питань медико-психологічної реабіліта-
ції УБД, до складу якої слід включити досвідче-
них щодо реабілітації фахівців різних спеціаль-
ностей (лікарів, соціологів, психологів, педагогів 
тощо) Цим фахівцям робочої групи слід дору-
чити створення у стислі терміни концептуаль-
ної моделі медико-психологічної реабілітації 
УБД з урахуванням місцевих особливостей 
кожної області. Важливо створити й постійно 
вдосконалювати міжвідомчий реєстр учасників 
УБД, а саме АТО-ООС, а також визначити при 
Міністерстві ветеранів його адміністратора від 
МОЗ України. Основними елементами реєстру 
повинна бути база даних результатів психодіа-
гностики, що дасть змогу облікувати учасників 
АТО, проводити динамічне спостереження за 
станом їхнього здоров’я, досліджувати прояви 
ВТМ і застосовувати індивідуальні програми 
реабілітації [3].

Психологічна реабілітація – це специфіч-
ний вид психологічної допомоги, що надається 
воїнам, які переживають або гострі реакції на 
актуальний стрес, або загострення відтерміно-
ваних негативних психічних наслідків, відтер-
мінованих реакцій та розладів, що зумовлені 
раніше пережитим, як правило, психотравму-
ючим стресом. Безперечно, у другому варіанті 
психолог співпрацює з військовими або цивіль-
ними лікарями, а воїн під час психологічної 
реабілітації звільняється від виконання служ-
бових обов’язків і перебуває або у стаціонарі 
медичного підрозділу, або у реабілітаційному 
відділенні військового шпиталя. До методів пси-
хологічної реабілітації можна віднести психое-
дукацію, стабілізацію (техніка заземлення, тех-
ніка релаксації), роботу з травмою та адаптацію 
до змін у житті [6]. Кандидат психологічних наук 
О. Христук наводить приклад надання допомо-
ги волонтерами Кризової психологічної служби 
м. Львова, які, працюючи в травматологічно-
му відділенні Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону, отримали унікальний 
досвід поєднання методів класичної психологіч-
ної реабілітації з методом дзеркальної терапії 
в роботі з військовими, що втратили кінцівки. 
Методика дзеркальної терапії запропонована 
була ще у 1995 році професором кафедри пси-
хології Каліфорнійського університету в Сан- 
Дієго (США) В. Рамачандраном, отримавши наз-
ву «Дзеркальний здоровий зворотній зв’язок» 
[3]. Вона особливо актуальна у зв’язку з поді-
ями на Сході України та збільшенням кількості 
військових з ампутованими кінцівками. Методи-
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ка успішно застосовується для лікування паці-
єнтів, яких турбують фантомні болі після пере-
несеної ампутації кінцівки. Фантомна біль – це 
пекуче болісне відчуття в ампутованій кінцівці, 
що виникає у пов’язаній з нею дієздатній ділян-
ці мозку. Дуже суттєвим є поєднання методу 
дзеркальної терапії з методами релаксації, що 
робить ефект позбавлення від фантомного 
болю більш прискореним та стійкішим [6].

В. Карпенко та Н. Карпенко акцентують увагу 
на основних напрямах психологічної та психо-
терапевтичної допомоги й соціально-психоло-
гічної реабілітації осіб, що постраждали внаслі-
док військових дій в зоні АТО. Розлади у бійців 
характеризуються високим рівнем конфліктно-
сті, підвищеною агресією, апатією, низькою пра-
цездатністю, загостренням та розвитком хро-
нічних захворювань, інсультами, інфарктами, 
зростанням алкоголізму, наркоманії, асоціаль-
ною поведінкою, підвищенням ймовірності суї-
цидів, скороченням тривалості життя тощо [2].

Як свідчить міжнародний досвід, УБД після 
повернення до мирного життя можуть стати 
загрозою як для власних сімей, так і для всього 
суспільства. Згідно зі статистикою їх більшість 
потребує кваліфікованої допомоги внаслідок 
отриманої психологічної травми (¼ потребує 
її відразу, решта – через 3–6 місяців і більше). 
Наприклад, ПТСР розвинувся у 30% з 3,1 млн. 
американських ветеранів війни у В’єтнамі через 
деякий час після бойових дій; 15% з них страж-
дали на цей розлад навіть через 15–20 років 
після закінчення війни. Подібним чином серед 
військовослужбовців строкової служби СРСР 
та Росії, які брали участь у бойових діях в Афга-
ністані, Нагірному Карабасі, Абхазії, Таджикис-
тані та Чечні, психічні розлади сягають 79%; 
у 15–20% посттравматичні стани стали хроніч-
ними. Втім, безпрецедентність АТО та бойових 
дій на території України, відповідно, відсутність 
такого явища, як ПТСР у масовому прояві, 
є причинами недостатнього усвідомлення орга-
нами державної влади України всіх масштабів 
проблеми, що в умовах відсутності послідовної 
політики терапії ПТРС матиме наслідком дегра-
дацію значного сегменту нації на декілька поко-
лінь уперед. Згідно зі свідченнями фахівців ця 
проблема буде лишатися актуальною для Укра-
їни не менш ніж найближчі 25 років [2].

Сьогодні у державі фінансування спеціаль-
ної психотерапевтичної програми допомоги 
постраждалим через масові протести періоду 
Майдану та військові дії на Донбасі є мінімаль-

ним. Також практично мінімально фінансується 
підготовка фахівців, які можуть надати кваліфі-
ковану допомогу. Вжиття психопрофілактичних 
та коригувальних заходів у зоні АТО та місцях 
підготовки військовослужбовців до несення 
служби (зокрема, в бойових умовах) виявилися 
недостатньо ефективними. Вони забезпечують 
лише припинення ядерного деструктивного пси-
хосоматичного процесу, але не завжди дають 
змогу зберегти на службі повноцінного бійця. 
Таким чином, в Україні спостерігається тен-
денція до збільшення кількості «прихованих» 
і наявних інвалідів серед учасників АТО через 
нервово-психічні розлади здоров’я, зростання 
криміналізації. Все це приводить до стрімко-
го збільшення небойових втрат учасників АТО 
і зростання насильства та асоціальної пове-
дінки під час повернення їх до мирного життя  
та/або ротації.

В. Карпенко та Н. Карпенко вважають, що 
зростання небезпеки негативних психологіч-
них наслідків як для учасників АТО, так і для 
цивільного населення обумовлюється такими 
чинниками [2], як відсутність об’єктивних дослі-
джень, а також моніторинг змін (по регіонах, 
соціальних групах тощо); бойова, оперативна 
обстановка, що свідчить про зростання непово-
ротних втрат військовослужбовців за відсутно-
сті силового контакту з противником (суїциди, 
алкоголізація, необережне поводження зі збро-
єю тощо), а також правопорушення за участю 
учасників АТО як у зоні бойових дій, так і за її 
межами; відсутність координації в масштабах 
країни між психологічними службами силових 
структур та цивільними психологами, ВНЗ за 
напрямом підготовки «Психологія», державни-
ми установами соціального блоку та охорони 
здоров’я; вдосконалення фахової підготовки 
військових цивільних психологів з урахуванням 
потреб клієнтів та наявного ефективного міжна-
родного досвіду; відсутність відпрацьованості 
програми соціально-психологічної реабілітації 
учасників та цивільного населення впродовж 
усього часу АТО [2].

Відзначаємо, що з огляду на відсутність 
масштабної участі українців у бойових діях, 
передусім на територіях України, досліджен-
ня такого явища, як ПТСР, та його соціальних 
наслідків за часів незалежної України не мало 
масштабного характеру в науково-експертному 
середовищі. Відповідно, в українському науко-
вому психологічному та динамічному середо-
вищі бракує власних терапевтичних методик, 
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які були би протестовані в клінічних умовах 
з достатньою статистично достовірною вибір-
кою. Натомість у світі існує чимало сучасних 
ефективних систем та методів лікування ПТСР, 
побудованих передусім на когнітивно-пове-
дінковій терапії (є методики та напрацювання 
в Україні) та бойовій фармакотерапії (методика 
відсутня в Україні). В Україні має бути розробле-
на інтегративна методика, в основу якої будуть 
покладені відповідні стандарти НАТО, Ізраїлю, 
Польщі, Угорщини, Чехії та України.

Науковці пропонують вжиття таких заходів 
щодо ефективного вирішення проблеми ПТСР 
в Україні серед учасників АТО, ветеранів АТО 
та членів їх родин:

 – проведення діагностики (скринінгу) задля 
виявлення наявної кількості людей серед УБД, 
що потребують психотерапевтичної та психоло-
гічної допомоги внаслідок отримання ними бо-
йової психологічної травми;

 – створення дієвого механізму координації 
фахівців психологічних служб силових структур 
цивільних психологів, викладачів ВНЗ за напря-
мом підготовки «Психологія», волонтерів-пси-
хологів, капеланів, працівників державних 
установ соціального захисту та блоку охорони 
здоров’я (шкільних психологів, психотерапевтів 
та психіатрів МОЗ) задля їхньої підготовки та 
перепідготовки за сучасними системами та ме-
тодами надання ефективної допомоги особам, 
постраждалим від ПТРС;

 – організація за допомогою ЗМІ та відпо-
відних силових структур програм постійної ін-
формаційної та профілактичної роботи щодо 
ризику та наслідків психотравматизації (зокре-
ма, ПТСР), її ознак та їхнього виявлення серед 
населення України, перш за все серед призов-
ників, військовослужбовців, демобілізованих та 
членів їхніх сімей;

 – розроблення інтегративної системи пси-
хологічної реабілітації та організаційних за-
ходів (лікування, психотерапії) психотравмо-
ваних, хворих на ПТСР та системи підготовки 
фахівців (психологів, психотерапевтів, психі-
атрів тощо) на основі провідних ефективних 
систем та методів НАТО, Ізраїлю та інших 
країн, що мають досвід успішного подолання 
проблем з психотравмування (ПТСР), форму-
вання та підтримування стресостійкості та бо-
йової готовності;

 – формування тренерських груп з котера-
певтів США, Ізраїлю, Польщі, України та інших 
країн для оперативного практичного та ефек-

тивного впровадження цієї системи, які прово-
дитимуть семінари та тренінги з обов’язковим 
компонентом клінічної та польової практики 
для волонтерів, психологів (зокрема, військо-
вих та медичних), психіатрів, соціальних пра-
цівників, студентів медичних та психологічних 
спеціальностей ВНЗ;

 – формування кваліфікованих команд з 
числа дипломованих та сертифікованих пси-
хологів, психотерапевтів, психіатрів, психофі-
зіологів, робітників соціальних служб та психо-
логів освітніх навчальних закладів (комбіновані 
команди закордонних та українських фахівців), 
волонтерів, фасилітаторів, капеланів;

 – створення всеукраїнського (міжнародно-
го) реєстру підготовлених спеціалістів та сис-
теми постійного контролю за якістю, ефектив-
ністю надання ними допомоги та постійного 
підвищення рівня кваліфікації;

 – створення постійної діючої групи фахів-
ців-тренерів, які будуть займатися формуван-
ням, підбором та підготовкою команд, спеці-
алістів (з числа українських молодих фахівців 
та студентів психологічних та медичних спе-
ціальностей), які будуть постійно працювати з 
так званими групами ризику та постраждалими 
внаслідок психотравмування, а також здійсню-
вати постійний контроль за ефективністю робо-
ти підготовлених фахівців та дотримання ними 
міжнародних стандартів надання психологічної, 
психотерапевтичної, психіатричної, соціальної, 
фасилітаторської, відновлювальної та профі-
лактичної допомоги УБД.

Висновки і пропозиції. Проблема психоло-
гічного супроводу учасників АТО та їх адапта-
ції до професійної діяльності є актуальною як 
у теоретичному, так і в практичному аспектах. 
Формування професійної активної ефектив-
ної особистості здійснюється досить складно 
й суперечливо. Комфортність працівника, який 
щойно повернувся із зони АТО, в новому про-
фесійному та соціальному середовищі буде 
залежати від успішності проходження ним усіх 
рівнів адаптаційного процесу. На успіх проце-
су адаптації впливають внутрішні та зовніш-
ні чинники. Серед внутрішніх чинників можна 
виокремити розвиток механізмів психологіч-
ної адаптації, індивідуально-типологічні якості 
особистості, стан фізичного здоров’я, ступінь 
психологічної зрілості та мотивації до роботи, 
а серед зовнішніх – морально-психологічний 
клімат у сім’ї, професійному середовищі, мате-
ріально-економічний стан особистості та краї-
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ни загалом. Сімейний підхід до психологічного 
супроводу учасників АТО є одним з важливих 
напрямів, тому необхідно проводити серйоз-
ну психолого-реабілітаційну роботу з членами 
сімей учасників АТО. Варто якомога швидше 
створити консолідовану дієву модель соціаль-
ного супроводу УБД, надавши їм змогу після 
гідно виконаного обов’язку перед державою 
й народом повернутись до мирного життя, тоб-
то «повернутися з війни».
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Kryvoshei V. M. Actuality of research on social-psychological rehabilitation of participants 
of the battle action (ATO-OOS)

In the article, the author analyzes the researches concerning the social and psychological reha-
bilitation of the participants of military operations (Anti-terrorist operation – Joint forces operations). 
It distinguishes the theoretical and practical aspect of the problem of psychological support of par-
ticipants of the Anti-terrorist operation and their adaptation to professional activity. Indicates that 
the success of the adaptation process depends on internal and external factors. Among the internal 
factors are the following: the development of mechanisms of psychological adaptation, individual-
ly - typological qualities of the individual, the state of physical health, the degree of psychological 
maturity and motivation to work. The external ones include the moral and psychological climate in 
the family, the professional environment, the material and economic state of the individual and the 
country as a whole.

Emphasis is placed on the definition of “psychological rehabilitation” as a specific type of psy-
chological care provided to soldiers who are experiencing or have acute reactions to actual stress, 
exacerbation of delayed negative mental effects, delayed reactions and previously disturbed psy-
chological disorders. Stress attention is paid to the psychological and pedagogical aspects of the 
recovery of health of combatants after suffering a traumatic trauma and post-traumatic syndrome, 
and it is emphasized that family approach to psychological support of participants of the Anti-terrorist 
operation is one of the most important directions of social rehabilitation of combatants, rehabilitation 
work with family members of participants of the Anti-Terrorist Operation. The author proposes mea-
sures to effectively solve the problem of post-traumatic stress disorder in Ukraine among participants 
of the Anti-terrorist operation, veterans of this operation and their families.

The importance of creation and continuous improvement of the interdepartmental register of par-
ticipants of participants of hostilities and to define at the Ministry of veterans and occupied territories 
of its administrator from the Ministry of Health of Ukraine is noted. According to scientists, urgent 
solution of the issue of organizational model, program and standardized protocols of medical and 
psychological rehabilitation of ATO participants is needed. It was stated that an integrative method-
ology should be developed in Ukraine, based on the relevant standards of NATO, Israel, Poland, 
Hungary, Czech Republic and Ukraine.

Key words: state policy, participants of hostilities, social and psychological rehabilitation, PTSD, 
ATO-OOS, psychological rehabilitation.
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Департаменту організації роботи, планування та контролю
Адміністрації Державної прикордонної служби України

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ  
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
У статті викладено рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правових механіз-

мів стратегічного планування у сфері забезпечення безпеки державного кордону України. 
Нові реальні та потенційні загрози національній безпеці України, обумовлені «гібридною» 
агресією Росії, порушенням норм укладених з Україною міждержавних договорів з прикордон-
них питань, виявили проблеми функціонування системи забезпечення безпеки державного 
кордону. Недостатня наукова обґрунтованість наявних механізмів державного управління 
у сфері захисту національних інтересів на державному кордоні та недосконалість мето-
дичного забезпечення обумовлюють актуальність проблем, пов’язаних зі стратегічним 
плануванням. Аналіз наукових праць сучасних українських учених дає змогу стверджувати, 
що без ґрунтовної наукової бази державним інституціям вкрай важко впроваджувати на 
практиці сучасні механізми із захисту національних інтересів на державному кордоні. При 
цьому необхідно врахувати тенденції змін геополітичної ситуації навколо України, світових 
міграційних процесів, а також спроможності держави. Крім того, невирішеними залишають-
ся питання вдосконалення організаційно-правових механізмів стратегічного планування з 
реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону. Їх недосконалість не 
дає змоги на високому науковому рівні розробити стратегічні документи згідно з чинним 
законодавством. Це може привести до зниження ефективності державної політики у сфері 
забезпечення безпеки державного кордону та конфлікту інтересів між органами державної 
влади, які безпосередньо опікуються питаннями захисту національних інтересів на кордоні, 
а також непорозумінь із суміжними державами та міжнародними безпековими організаціями. 
У контексті цього дослідження під забезпеченням безпеки державного кордону України розу-
міється процес захисту національних інтересів на державному кордоні та складова систе-
ми національної безпеки. Виконання наведених у статті рекомендацій сприятиме реалізації 
стратегічного курсу України на євроінтеграцію та посиленню ролі її прикордонної інститу-
ції в протидії транскордонній злочинності.

Ключові слова: національна безпека, національні інтереси, державна політика, страте-
гічні документи, державний кордон України.

Постановка проблеми. Вдосконалення 
організаційно-правових механізмів стратегіч-
ного планування у сфері національної безпеки 
та їх впровадження є одними з пріоритетних 
напрямів формування та підвищення ефектив-
ності реалізації державної політики із захисту 
національних інтересів. В України необхідність 
удосконалення стратегічного планування у сфе-
рі забезпечення безпеки державного кордону 
обумовлена багатоваріантністю змін, що відбу-
ваються в навколишньому геополітичному про-
сторі; неможливістю здійснення однозначного 

прогнозування розвитку суспільно-політичної 
ситуації; високим динамізмом трансформацій 
простору безпеки. Недостатня наукова обґрун-
тованість механізмів державного управління 
й недосконалість методичного та інформацій-
но-аналітичного забезпечення обумовлюють 
актуальність проблем, пов’язаних зі стратегіч-
ним плануванням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення національної безпеки 
України та ефективності стратегічного плану-
вання тісно пов’язані з широким спектром чин-
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ників, які досліджували сучасні вчені, зокрема 
В. Абрамов, В. Бегма, В. Богданович, О. Бодрук, 
В. Горбулін, С. Горбатюк, Є. Горбунов, І. Грицак, 
С. Дрьомов, О. Євмєшкіна, В. Іваха, А. Качин-
ський, І. Коваль, В. Колеснік, Д. Кучма, В. Ліп-
кан, В. Мандрагеля, Р. Марутян, А. Нашинець- 
Наумова, Н. Нижнік, А. Павліковський, А. Паде-
рін, О. Паливода, В. Пеньковський, Г. Перепели-
ця, В. Почепцов, О. Резнікова, А. Семенченко, 
Г. Ситник, В. Смолянюк, Т. Стародуб, В. Телелим, 
А. Храбан, В. Цюкало, В. Чалий, Л. Чекаленко, 
В. Чорний, М. Шевченко. У їхніх працях прове-
дено аналіз теоретичних та прикладних проблем 
забезпечення національної безпеки; досліджено 
різні складові державної політики у сфері стра-
тегічного планування; здійснено формалізацію 
процесів стратегічного планування в інтересах 
національної безпеки та оборони; наведено 
практичні рекомендації, які підвищують ефек-
тивність політики національної безпеки України.

Науково-теоретичним та прикладним про-
блемам захисту національних інтересів на 
державному кордоні присвячені дослідження 
О. Біньковського, В. Довганя, С. Жука, І. Кукі-
на, Г. Магася, В. Мазура, А. Махнюка, А. Миси-
ка, І. Катеринчука, В. Кириленка, Д. Купрієнка, 
В. Назаренка, Б. Олексієнка, В. Серватюка, 
А. Сицінського, Д. Хруста, О. Цевельова, О. Шин-
карука, П. Шишоліна та інших учених.

Аналіз наукових праць згаданих авторів дає 
змогу стверджувати, що без ґрунтовної науко-
вої бази державним інституціям вкрай важко 
впроваджувати на практиці сучасні механізми із 
захисту національних інтересів на державному 
кордоні з урахуванням тенденцій змін геополі-
тичної ситуації навколо України, світових мігра-
ційних процесів, наявних та прогнозованих 
спроможностей держави на найближчу та від-
далену перспективу тощо. Нині невирішеними 
залишаються питання вдосконалення організа-
ційно-правових механізмів стратегічного плану-
вання з реалізації державної політики у сфері 
безпеки державного кордону. Їх недосконалість 
не дає змоги на високому науковому рівні роз-
робити стратегічні документи згідно з чинним 
законодавством. Це може привести не лише 
до зниження ефективності державної політики 
у сфері безпеки державного кордону, але й до 
конфлікту інтересів між органами державної 
влади, які безпосередньо опікуються питання-
ми захисту національних інтересів на кордоні, 
а також непорозумінь із суміжними державами 
та міжнародними безпековими організаціями.

У контексті цього дослідження під забезпе-
ченням безпеки державного кордону України 
розуміються процес захисту національних інте-
ресів на державному кордоні та складова сис-
теми національної безпеки.

Мета статті. Метою статті є викладення 
рекомендації щодо вдосконалення організацій-
но-правових механізмів стратегічного плану-
вання у сфері забезпечення безпеки державно-
го кордону України.

Виклад основного матеріалу. За резуль-
татами сучасних досліджень українських уче-
них зі стратегічного планування рекоменду-
ється насамперед враховувати зарубіжний 
досвід [1–3]. Для його ефективної імплемента-
ції доцільно враховувати таке.

1) З огляду на принцип об’єктивності під час 
оцінювання тих чи інших соціально-політич-
них явищ події (факти), що вивчаються, необ-
хідно розглядати без спотворення реальності 
та прагнення видати бажане за дійсне. Для 
цього потрібні критичний та неупереджений під-
хід, відмова від ідеалізації як вітчизняних, так 
і зарубіжних досягнень;

2) Слід вимагати виділення загального 
й особливого, здійнсювати пошук загальних 
та специфічних рис у соціально-політичних 
явищах і процесах в Україні та за кордоном. Це 
дасть змогу визначити схожі проблеми й оціни-
ти можливість застосування конкретного інстру-
ментарію для їх вирішення.

3) Потрібні адаптація досвіду до вітчизня-
ної соціально-політичної теорії та практики, 
обов’язкове врахування специфіки України, бо 
іноземна соціально-політична теорія й практика 
складалися тривалий час в умовах, які істотно 
відрізнялися від українських.

4) Принцип конструктивного використання 
вимагає, щоби запозичений зарубіжний досвід 
не зруйнував вітчизняну систему стратегічного 
планування у сфері забезпечення національної 
безпеки.

5) Принцип доцільності встановлює необхід-
ність орієнтуватися на потреби практики, засто-
совувати зарубіжний досвід там, де це справді 
необхідно, в тих сферах, де існують невирішені 
проблеми.

Нині в Україні стратегічні документи з реа-
лізації державної політики у відповідній сфері 
базуються на оптимальному варіанті розв’я-
зання проблеми та мають містити такі розділи, 
як проблема, що потребує розв’язання; мета 
й строки реалізації стратегічного документа; 
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шляхи та способи розв’язання проблеми; очіку-
вані результати; обсяг фінансових, матеріаль-
но-технічних, трудових ресурсів [4].

Нові реальні та потенційні загрози націо-
нальній безпеці України у зв’язку з російською 
«гібридною» агресією, порушенням загально-
визнаних норм міжнародного права та норм 
укладених з Україною міждержавних договорів 
з прикордонних питань, тимчасовою окупацією 
частини території України виявили проблеми 
функціонування системи забезпечення безпеки 
державного кордону.

Нині основна мета реформування системи 
національної безпеки спрямована на реаліза-
цію стратегічного курсу України щодо інтегра-
ції до Європейського Союзу. З огляду на це дія 
сучасних організаційно-правових механізмів 
стратегічного планування у сфері забезпечен-
ня безпеки державного кордону має бути спря-
мована на створення ефективної прикордонної 
інституції європейського типу, яка гарантовано 
забезпечуватиме захист національних інтересів 
на державному кордоні в умовах впливу сучас-
них загроз, а також з посиленням своєї ролі 
серед інших складових сектору безпеки та обо-
рони в протидії транскордонній злочинності.

Попередні документи зі стратегічного плану-
вання у Державній прикордонній службі України 
розроблялися в умовах мирного часу та не вра-
ховували отриманий протягом 2014–2019 років 
досвід протидії російській «гібридній» агресії.

До 2014 року реформа прикордонної інсти-
туції України орієнтувалась на європейський 
зразок та передбачала виключно правоохорон-
ні функції. Одним з наслідків цього стало те, 
що військова компонента була суттєво обме-
жена. Нині залишаються не реалізованими 
надані Державній прикордонній службі Укра-
їни частиною першою статті 2 Закону України 
«Про Державну прикордонну службу України» 
та частиною третьою статті 2 Закону України 
«Про державний кордон України» повноважен-
ня щодо координації нею діяльності військових 
формувань та правоохоронних органів держави 
із захисту державного кордону. Відсутній дієвий 
механізм взаємодії Державної прикордонної 
служби України зі Збройними силами та Наці-
ональною гвардією щодо залучення до вжиття 
заходів з посилення охорони державного кор-
дону та суверенних прав України в її В(М)ЕЗ їх 
з’єднань, військових частин та підрозділів від-
повідно до Законів України «Про Збройні Сили 
України», «Про Національну гвардію України». 

З урахуванням сучасних викликів та загроз 
територіальній цілісності й суверенітету Укра-
їни, недоторканності її кордонів потребує вдо-
сконалення система інтегрованого управління 
кордонами (далі – ІУК), а також розширення її 
суб’єктів.

Нині основними шляхами щодо вдоскона-
лення організаційно-правових механізмів стра-
тегічного планування у сфері забезпечення 
безпеки державного кордону України можна 
визначити:

– розроблення нової нормативно-правової 
бази задля приведення підстав, повноважень 
і способів бойової та оперативно-службової 
діяльності органів та підрозділів прикордонного 
відомства до нагальних потреб суспільства;

– вдосконалення механізмів ІУК та підви-
щення якості управлінської діяльності в нових 
умовах розвитку геополітичної обстановки, 
необхідності протидії інформаційній агресії 
Росії проти України;

– зміцнення ресурсного забезпечення (мате-
ріально-технічного, кадрового та фінансового) 
для створення необхідних умов щодо реалізації 
прикордонною інституцією своєї місії;

– розвиток демократичного цивільного 
контролю задля посилення відповідальності 
прикордонної інституції перед українським сус-
пільством.

На нашу думку, принциповою відмінністю 
нових організаційно-правових механізмів стра-
тегічного планування може бути врегулювання 
питань ведення операцій прикордонними під-
розділами у складі сил проведення Операції 
об’єднаних сил та забезпечення інформаційної 
безпеки персоналу.

Необхідність розвитку механізмів, методів 
та способів забезпечення інформаційної без-
пеки персоналу викликана активним веденням 
Росією інформаційної війни проти України. Це 
потребує створення умов та забезпечення віль-
ного доступу персоналу до інформації; гармо-
нічного розвитку особистості кожного прикор-
донника; вдосконалення навчальних програм 
з теорії та історії держави, теорії права, вій-
ськової історії, політології, психології, іноземних 
мов; запровадження суб’єктивно незалежних 
методик відбору кандидатів для проходжен-
ня служби, планування кар’єрного зростання; 
запобігання корупції; соціального захисту при-
кордонників; сприяння та заохочення державою 
розвитку творчих здібностей, участі в патріотич-
ному вихованні молоді.
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Рекомендаціями щодо вдосконалення орга-
нізаційно-правових механізмів стратегічного 
планування у сфері забезпечення безпеки дер-
жавного кордону є такі.

1) Вдосконалення правових засад стратегіч-
ного планування у сфері забезпечення безпеки 
державного кордону. Для цього:

– Верховній Раді України рекомендується 
змінити законодавство з питань розроблення 
та реалізації державної політики у сфері захисту 
національних інтересів на державному кордоні;

– Міністерству внутрішніх справ України 
рекомендується розробити зміни щодо взає-
модії з іншими складовими сектору безпеки 
та оборони та до законодавства з прикордон-
них питань щодо співробітництва з міжнародни-
ми безпековими організаціями, а також в уста-
новленому порядку внести їх до Закону України 
«Про Державну прикордонну службу України»;

2) Удосконалення організаційних засад стра-
тегічного планування у сфері забезпечення без-
пеки державного кордону. Для цього Державній 
прикордонній службі України рекомендується 
в рамках виконання завдань реформування 
державного управління за компетенцією забез-
печити реалізацію основних напрямів рефор-
мування державного управління, таких як:

– створення (вдосконалення) системи стра-
тегічного планування для реалізації державної 
політики її моніторингу та оцінювання;

– організація (вдосконалення) системи 
та структури органів управління;

– управління людськими ресурсами, оптимі-
зація чисельності органів управління;

– управління фінансами;
– впровадження електронного врядування.
Результатами вдосконалення організацій-

но-правових механізмів стратегічного плану-
вання у сфері забезпечення безпеки державно-
го кордону мають бути:

– підвищення ефективності державної полі-
тики у сфері охорони та оборони державно-
го кордону України та зменшення корупційних 
ризиків;

– удосконалення системи ІУК;
– зміцнення ресурсного потенціалу прикор-

донної інституції;
– вдосконалення взаємодії з правоохорон-

ними органами, військовими формуваннями, 
органами державної влади та місцевого само-
врядування, прикордонними службами суміж-
них та інших держав, міжнародними безпекови-
ми організаціями;

– налагодження конструктивного діало-
гу з громадськістю та контролю за діяльністю 
органів державної влади.

Щодо діалогу з громадськістю та контролю 
за діяльністю органів державної влади, то тут 
необхідна організація ефективного зворотного 
зв’язку. Тут можна погодитися з думкою сучас-
них фахівців у сфері національної безпеки 
та врахувати їхні рекомендації. Їхні досліджен-
ня доводять, що під час функціонування меха-
нізму державного управління у сфері націо-
нальної безпеки (здійснення зворотного зв’язку 
від об’єкта до суб’єкта управління, коли інфор-
мація про отриманий результат надходить до 
суб’єктів і порівнюється з базовими інтересами) 
працює така тенденція: ступінь об’єктивності 
інформації безпосередньо залежить від кілько-
сті, якості та способу надання від джерел цієї 
інформації до суб’єкта управління [5].

Висновки і пропозиції. Виконання зазна-
чених рекомендації щодо вдосконалення орга-
нізаційно-правових механізмів стратегічного 
планування у сфері забезпечення безпеки дер-
жавного кордону сприятиме реалізації страте-
гічного курсу України на інтеграцію до Євро-
пейського Союзу, посиленню ролі прикордонної 
інституції у протидії транскордонній злочинності.

Напрямами подальших досліджень можна 
вважати визначення системи показників для 
оцінювання результативності виконання дер-
жавних нормативно-правових актів зі страте-
гічного планування; напрями впровадження 
державних механізмів щодо запровадження 
у діяльність правоохоронних органів системи 
міжнародних стандартів ISO серії 9000 (управ-
ління якістю); розвиток механізмів громадського 
контролю за діяльністю правоохоронних орга-
нів України та налагодження дієвого зворотного 
зв’язку між суб’єктами забезпечення національ-
ної безпеки та суспільством.
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Morochov O. O. Recommendations in relation to improvement of organizationally and legal 
mechanisms of strategic planning in the field of providing of safety state to the border 
of Ukraine

Recommendations are expounded in relation to the improvement of organizationally and legal 
mechanisms of the strategic planning in the field of providing of safety of state boundary of Ukraine. 
The new are real and potential threats to national safety of Ukraine, conditioned by “hybrid” aggres-
sion of Russia, by violation of norms of entered into with Ukraine intergovernmental contracts on fron-
tier questions, problems educed in functioning of the system of providing of safety of state boundary. 
Insufficient scientific validity of existent mechanisms of state administration in the field of securing 
of national interests for a state boundary and imperfection of the methodical providing is stipulated 
actuality of the problems related to the strategic planning. The analysis of scientific works of the 
modern Ukrainian scientists allows asserting that without a sound scientific base to the state insti-
tutes it is extremely difficult to inculcate in practice modern mechanisms from securing of national 
interests for a state boundary. It is thus necessary to take into account the tendencies of changes of 
geopolitical situation round Ukraine, world migratory processes, and also possibilities of the state. In 
addition, the unsolved are remained by questions in relation to the improvement of organizationally 
and legal mechanisms of the strategic planning from realization of public policy in the field of safety 
of state boundary.

Their imperfection does not allow at high scientific level to work out corresponding strategic doc-
uments in obedience to a current legislation. It can result in the decline of efficiency of public policy 
in the field of providing of safety of state boundary, but also to the conflict of interests between public 
authorities that directly care of questions of defense of national interests on a border, and also mis-
understanding with the contiguous states and international safety organizations. In the context of 
this research the process of defense of national interests on a state boundary and constituent of the 
system of national safety understand under providing of safety of state boundary of Ukraine. Imple-
mentation of the recommendations presented in the article will assist realization of strategic course 
of Ukraine on Euro integration and strengthening of role of her frontier institutes in counteraction to 
transnational criminality.

Key words: national safety, national interests, public policy, strategic documents, state boundary 
of Ukraine.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

200 © Торічний В. О., 2019

УДК 351:342.57
DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-35

В. О. Торічний
кандидат психологічних наук,

викладач кафедри спеціальних дисциплін 
факультету правоохоронної діяльності

Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті досліджено методи оцінки результативності державної інформаційної політи-

ки в контексті забезпечення державної безпеки. Зокрема, здійснено умовний поділ методів 
оцінки результативності державної інформаційної політики на групи відповідно до їхніх осо-
бливостей. Проведено огляд групи методів, що орієнтовані на специфічну інтерпретацію 
державної інформаційної політики: антропологічний, соціологічний, психологічний, біхевіо-
ристський, нормативно-ціннісний, процесуальний, структурно-функціональний, систем-
ний, інституційний, порівняльний та історичний. Показано, що найважливішими серед цих 
підгруп є методи оцінки та подання інформації, відмінною рисою яких виступає орієнтація 
на специфічну інтерпретацію державної інформаційної політики та її проявів і, відповідно, 
на особливий підхід до її аналізу.

Проведено аналіз методів організації та процедури дослідження інформаційно-пізнаваль-
ного процесу: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, абстрагування, сходження від абстрактно-
го до конкретного, поєднання історичного і логічного аналізу, аналогію, моделювання. Під-
креслено, що хоча методи цієї підгрупи не носять специфічно-політологічного характеру і 
можуть використовуватися всіма іншими науками, вони, проте, мають важливе значення 
у справі підвищення ефективності вивчення розглянутого процесу. Виділено характерні 
риси методів отримання первинної інформації. Акцентовано увагу на опитуванні як ключо-
вому методі отримання необробленої інформації. Відмічено, що виділяється анкетне опи-
тування – вид опитування, за допомогою якого на базі вибіркового статистичного аналізу 
визначається думка конкретних груп людей щодо тих чи інших політичних подій, дається 
наукова інтерпретація отриманих формальних даних з метою вироблення відповідної лінії 
політичної поведінки або її коригування. Крім того, існує інтерв’ю – вид опитування, що 
проводиться, як правило, за заздалегідь наміченим планом і темою та передбачає прямий 
контакт інтерв’юера з учасниками політичних подій.

Ключові слова: державна інформаційна політика, оцінка результативності, державна 
безпека, методи оцінки.

Постановка проблеми. Враховуючи те, що 
державна інформаційна політика чинить сут-
тєвий вплив на соціально-економічний розви-
ток країни, а також, відповідно, на рівень гро-
мадської безпеки, слід підкреслити, що на всіх 
етапах її розроблення та впровадження вона 
повинна бути ретельно проаналізована.

Слід підкреслити, що в нинішніх умовах вико-
ристовуються численні методи й інструменти 
аналізу державної інформаційної політики, які 
характеризують її ефективність і результатив-
ність із різних точок зору. Саме це зумовлює 
актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання оцінки результативності державної 
інформаційної політики неодноразово потра-
пляли у коло наукових інтересів численних уче-
них та практиків, зокрема таких: Н.В. Грицяк, 
Б.А. Кормич, Т.В. Федорів, М.Т. Солоха та ін.

Проте зв’язок державної інформаційної полі-
тики та державної безпеки все ще потребує 
подальшого доопрацювання. 

Мета статті. Відповідно, метою даної роботи 
є дослідження методів оцінки результативності 
державної інформаційної політики в контексті 
забезпечення державної безпеки. 
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Необхідність досягнення поставленої мети 
передбачає постановку та вирішення таких від-
повідних завдань:

– здійснення умовного поділу методів оцін-
ки результативності державної інформаційної 
політики на групи відповідно до їхніх особли-
востей;

– огляд групи методів, що орієнтовані на спе-
цифічну інтерпретацію державної інформацій-
ної політики;

– проведення аналізу методів організації 
та процедури дослідження інформаційно-пізна-
вального процесу;

– виділити характерні риси методів отриман-
ня первинної інформації.

Виклад основного матеріалу. Умовно мето-
ди аналізу державної інформаційної політики 
можна розділити на дві великі групи. Першу 
з них становлять методи, пов’язані з пізнанням 
будь-яких політичних явищ і процесів загалом, 
включаючи сюди й інформаційну політику. Фак-
тично це методи політології як науки, що вико-
ристовуються в даному випадку для аналізу 
конкретного політичного процесу. Друга група 
включає в себе сукупність специфічних методів 
здійснення (реалізації) інформаційної політики 
держави. Зрозуміло, що кожна з цих груп має 
цілком самостійне значення, оскільки вико-
ристовується під час дослідження різних аспек-
тів інформаційної політики держави [1; 3].

Приступаючи до характеристики першої гру-
пи методів, слід зауважити, що їх у свою чергу 
можна розділити на кілька підгруп.

Найважливішими серед цих підгруп є методи 
оцінки та подання інформації, відмінною рисою 
яких виступає орієнтація на специфічну інтер-
претацію державної інформаційної політики 
та її проявів і, відповідно, на особливий підхід 
до її аналізу.

До таких методів слід віднести:
1) антропологічний – орієнтується на оцінку 

й аналіз державної інформаційної політики дер-
жави як явища, зумовленого природою людини 
(як родової істоти);

2) соціологічний – орієнтується на оцінку 
й аналіз державної інформаційної політики як 
явища зумовленого соціально (економікою, 
соціальною структурою, ідеологією і культурою);

3) психологічний – орієнтується на оцінку 
й аналіз державної інформаційної політики як 
явища, зумовленого психологічними характе-
ристиками людей, включаючи сюди і їхні соці-
ально-психологічні особливості;

4) біхевіористський – орієнтується на оцін-
ку й аналіз державної інформаційної політики 
як явища, чинить потужний вплив на поведінку 
окремих осіб та груп;

5) нормативно-ціннісний – орієнтується на 
оцінку й аналіз державної інформаційної полі-
тики з точки зору її аксіологічної сутності, відпо-
відності функціонуючим та ідеальним нормам 
і цінностям;

6) процесуальний – орієнтується на оцінку 
й аналіз державної інформаційної політики як 
циклічного процесу, що має певні фази або стадії;

7) структурно-функціональний – орієнтуєть-
ся на оцінку й аналіз державної інформаційної 
політики як явища, що володіє складною струк-
турою, кожний елемент якої має певне призна-
чення і виконує свої специфічні функції;

8) системний – орієнтується на оцінку й ана-
ліз державної інформаційної політики як ціліс-
ного, впорядкованого і саморегульованого 
механізму;

9) інституційний – орієнтується на оцінку 
й аналіз тих соціально-політичних інститутів, за 
допомогою яких реалізується державна інфор-
маційна політика;

10) критично-діалектичний – орієнтується 
на оцінку й аналіз державної інформаційної 
політики з точки зору її критичного розгляду, а 
також на виявлення суперечностей як джерела 
її саморуху;

11) порівняльний – орієнтується на оцін-
ку й аналіз державної інформаційної політики 
шляхом зіставлення її однотипних форм, що 
функціонують у різних умовах, з метою їх опти-
мізації;

12) історичний – орієнтується на оцінку й ана-
ліз державної інформаційної політики під кутом 
зору її послідовного тимчасового розвитку, на 
виявлення в ній зв’язку минулого, теперішнього 
і майбутнього [2; 3].

Іншу підгрупу першої групи становлять мето-
ди організації та процедури дослідження інфор-
маційно-пізнавального процесу. І хоча методи 
цієї підгрупи не носять специфічно-політологіч-
ного характеру і можуть використовуватися всі-
ма іншими науками, вони, проте, мають важли-
ве значення у справі підвищення ефективності 
вивчення розглянутого процесу.

Основними з цієї підгрупи методів виступа-
ють такі:

– аналіз;
– синтез;
– індукція;
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– дедукція;
– абстрагування;
– сходження від абстрактного до конкретного;
– поєднання історичного і логічного аналізу;
– аналогія;
– моделювання [1; 4].
До окремої підгрупи першої групи слід від-

нести також методи одержання первинної (не 
обробленої) інформації про політичні факти, 
події, явища.

Серед них можна виділити такі. 
1. Метод спостереження – один із найпоши-

реніших методів отримання первинної інфор-
мації. При цьому спостереження може бути 
короткочасним, середнім за терміном часу 
і довготривалим, індивідуальним і колективним, 
безпосереднім (коли спостерігач безпосеред-
ньо бере участь у політичних подіях, що ним 
досліджуються) і стороннім (тобто зовнішнім).

2. Опитування – найважливіший інструмент 
виявлення стану громадської думки. У практиці 
опитування громадської думки фактично засто-
совується як метод політичної розвідки і вияв-
лення позицій населення з найрізноманітніших 
проблем політичного характеру. З часом вони 
перетворилися з методів виявлення настроїв 
громадян у засіб надання певної спрямованості 
цим настроям. Виступаючи як інструмент про-
паганди і одночасно виконуючи допоміжну роль 
по відношенню до засобів масової інформації, 
опитування громадської думки дає змогу пере-
вірити ефективність пропагандистського забез-
печення певного політичного курсу. У багатьох 
відносинах опитування громадської думки 
містять значний елемент запрограмованості 
і можуть бути використані з метою маніпулюван-
ня громадською думкою [2; 3]. У таких випадках 
засоби масової інформації перетворюються 
в знаряддя, які допомагають несумлінним учас-
никам політичної гри реалізовувати свої задуми.

Розрізняють:
– анкетне опитування – вид опитування, за 

допомогою якого на базі вибіркового статистич-
ного аналізу визначається думка конкретних 
груп людей (аж до громадської думки) щодо 
тих чи інших політичних подій, дається науко-
ва інтерпретація отриманих формальних даних 
з метою вироблення відповідної лінії політичної 
поведінки або її коригування;

– інтерв’ю – вид опитування, що проводить-
ся, як правило, за заздалегідь наміченим пла-
ном і темою та передбачає прямий контакт 
інтерв’юера з учасниками політичних подій.

3. Бесіда відрізняється від інтерв’ю тим, що 
носить двосторонній характер, унаслідок чого її 
учасники знаходяться в рівному становищі.

4. Аналіз статистичних матеріалів – метод, 
що дозволяє абстрагуватися від обмежень часу 
і простору і на основі завантажених статистич-
них відомостей виявити відповідні тенденції 
або простежити діючі закономірності.

5. Вивчення документів. Даний метод вклю-
чає аналіз офіційних матеріалів (стенограм 
засідань уряду або парламенту, програм полі-
тичних партій тощо), особистих документів 
(листи, щоденники, мемуари), а також фото-, 
аудіо-, кіно -, відеодокументів тощо).

6. Експеримент − метод, під час застосу-
вання якого імітується розвиток того чи іншого 
політичного явища, у результаті чого з’являєть-
ся можливість передбачати подальший перебіг 
реального політичного процесу як результат 
розкриття його внутрішніх механізмів [1; 2].

Не применшуючи значення першої групи мето-
дів, слід підкреслити, однак, що найбільш ефек-
тивною виступає група специфічних методів 
здійснення (реалізації) інформаційної політики.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
у результаті проведення даного дослідження 
було отримано такі висновки.

1. Здійснено умовний поділ методів оцін-
ки результативності державної інформаційної 
політики на групи відповідно до їхніх особли-
востей. Підкреслено, що першу з них станов-
лять методи, пов’язані з пізнанням будь-яких 
політичних явищ і процесів загалом, включаючи 
сюди й інформаційну політику. Зазначено, що 
друга група включає в себе сукупність специ-
фічних методів реалізації інформаційної політи-
ки держави. 

2. Проведено огляд групи методів, що орі-
єнтовані на специфічну інтерпретацію держав-
ної інформаційної політики: антропологічний, 
соціологічний, психологічний, біхевіористський, 
нормативно-ціннісний, процесуальний, струк-
турно-функціональний, системний, інституцій-
ний, порівняльний та історичний.

3. Проведено аналіз методів організації 
та процедури дослідження інформаційно-піз-
навального процесу: аналіз, синтез, індук-
ція, дедукція, абстрагування, сходження від 
абстрактного до конкретного, поєднання істо-
ричного і логічного аналізу, аналогія, моделю-
вання. Підкреслено, що хоча методи цієї під-
групи не носять специфічно-політологічного 
характеру і можуть використовуватися всіма 
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іншими науками, вони, проте, мають важливе 
значення у справі підвищення ефективності 
вивчення розглянутого процесу.

4. Виділено характерні риси методів отри-
мання первинної інформації. Зазначено, що 
з часом вони перетворилися з методів виявлен-
ня настроїв громадян у засіб надання певної 
спрямованості цим настроям.
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Torichniy V. O. The investigation of methods of assessing of effectiveness of State 
information policy in the context of State security

The methods of assessing of effectiveness of State information policy in the context of State 
security are investigated in the article. In particular, the conditional division of methods of assess-
ing of impact of State information policy into groups according to their characteristics is made. The 
group of the following methods focused on the specific interpretation of State information policy is 
reviewed: anthropological, sociological, psychological, bichevioristic, normative and value, proce-
dural, structural-functional, systemic, institutional, comparative and historical ones. It is shown that 
methods of assessment and reporting are the most important ones of these sub-groups. They are 
characterized by a focus on the specific interpretation of the State information policy and its mani-
festations and, accordingly, on a special approach to its analysis. The analysis of the following meth-
ods of organization and procedure of research of information and cognitive process is carried out: 
analysis, synthesis, induction, derivation, abstraction, ascent from abstract to concrete, combination 
of historical and logical analysis, analogy, modelling. Other sub-group of the first group is presented 
by the methods of organization and procedure of research of informative and cognitive process. 
And although the methods of this sub-group are not political specifically-science ones and can be 
used by all other sciences, they, nevertheless, have an important value on increase of efficiency of 
study of the considered process. The characteristics of methods of primary information obtaining are 
highlighted. The focus of the article is on the survey as a key method of raw information obtaining. 
It is noted that a questionnaire survey is a type of survey, which determines the opinion of specific 
groups of people on certain political events on the basis of a sample statistical analysis. It provides 
scientific interpretation of the obtained formal data in order to develop an appropriate line of political 
behaviour or its correction. In addition, there is an interview – a type of survey conducted, as a rule, 
according to the previous plan and topic and which provides the direct contact of the interviewer with 
participants of political events.

Key words: state information policy, performance assessment, State security, evaluation  
methods.
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ШЛЯХИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ  
НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ, 
ПІДТРИМУВАНОГО ЗЗОВНІ
На нинішньому етапі Україна розбудовує систему своєї національної безпеки в порівняно 

нестабільному міжнародному середовищі за умови неучасті в оборонних союзах і за різно-
спрямованих та неузгоджених військово-політичних орієнтаціях країн свого найближчого 
оточення.

Зміни, що сталися в Європі останніми роками (підвищення рівня воєнного протистояння, 
активізація процесу озброєння та розміщення нових контингентів військ тощо), підкреслю-
ють, що одним із найважливіших завдань держави є захист її суверенітету, незалежності і 
територіальної цілісності та недоторканості кордонів.

Національні інтереси України формуються під впливом реально існуючих для неї воєнних 
небезпек та загроз. Оцінюючи сучасну воєнно-політичну обстановку у світі, можна зробити 
висновок, що для України існує реальна воєнна загроза з боку інших країн. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу проблем, що 
виникають у період ускладнення обстановки та тривалого ведення військового конфлікту 
всередині держави, що підтримується ззовні та пошуку шляхів їх ефективного вирішен-
ня. Президент України у своєму зверненні до Верховної Ради України нового скликання чіт-
ко окреслив основні завдання щодо посилення національної безпеки і оборони, подальшого 
реформування правоохоронних органів та якнайшвидшого завершення війни на Донбасі, від-
новлення контролю над втраченими територіями [1]. Завдання, поставлені Президентом 
України, повністю стосуються прикордонного відомства, яке як суб’єкт сектору безпеки і 
оборони держави має бути готове виконати їх у повному обсязі.

Такий важливий напрям державної діяльності, як військова й правоохоронна, особливо це 
стосується забезпечення захисту та охорони державного кордону, потребує глибокого 
аналізу та оцінки для якісного виконання всіх завдань і недопущення прорахунків у їх рефор-
муванні та підлягає в об’єктивному контролі з боку держави та суспільства.

Виявлені проблемні питання державного реагування на загрози національній безпеці у сфе-
рі захисту та охорони державного кордону перш за все вказують на недосконалість законо-
давчої та нормативно-правової бази щодо організації оперативно-службової і службово-бо-
йової діяльності, на низьке фінансування заходів реформування прикордонного відомства.

Критичний аналіз проблем розвитку прикордонної служби в умовах виникнення військо-
вого конфлікту необхідний для визначення ефективних шляхів державного реагування на 
загрози та подолання негативних явищ з метою посилення захисту та охорони державно-
го кордону.

Ключові слова: національна безпека, державне реагування, загроза, захист та охорона, 
державний кордон, прикордонна служба. 

Постановка проблеми. Питання забезпе-
чення безпеки країни у сфері захисту та охо-
рони державного кордону завжди знаходилось 
у полі зору держави і державної влади. Вияв-
лені проблеми під час реформування при-

кордонного відомства та організації захисту 
і охорони кордону вказують на необхідність 
дотримання інтересів національної безпеки 
України та вироблення ефективних заходів 
державного реагування в умовах зміни геополі-
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тичної ситуації та подальшої інтеграції України 
в європейські та північноатлантичні структури 
безпеки. Існування в Європі потужних центрів 
сили з інтересами, відмінними від національних 
інтересів України, військово-політичний дисба-
ланс сил навколо України, неефективність дії 
норм міжнародного права, економічні, політич-
ні та військові проблеми Української держави 
зумовлюють потребу в удосконаленні системи 
державного реагування у сфері захисту та охо-
рони державного кордону. 

Під час загострення відносин із Російською 
Федерацією побудована за роки незалежнос-
ті система забезпечення національної безпеки 
України у сфері захисту та охорони державного 
кордону виявила свою слабкість і неготовність 
протистояти воєнним загрозам, що виникли 
на сучасному етапі. Унаслідок досить умов-
ного характеру територіального розмежуван-
ня колишніх радянських республік державний 
кордон України опинився фактично відкритим 
для безконтрольного пересування незаконних 
мігрантів, контрабанди товарів і вантажів, пере-
міщення зброї, вибухових речовин та наркотич-
них засобів, а також переміщення незаконних 
військових формувань. 

Реформування прикордонного відомства 
було направлено переважно на переорієнту-
вання його в правоохоронний орган зі спеціаль-
ним статусом. Водночас під час змін не були 
в повному обсязі враховані загрози у воєнній 
сфері, а саме: незавершеність оформлення 
державного кордону в міжнародно-правовому 
відношенні, існування поблизу кордонів України 
осередків воєнних конфліктів, неприховані пре-
тензії з боку суміжних країн на територіальну 
цілісність нашої держави, і це неповний пере-
лік воєнних загроз, що існують у сфері захисту 
та охорони державного кордону.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз наукових досліджень і публіка-
цій свідчить, що питання захисту державного 
кордону, ролі та місця Державної прикордон-
ної служби України в системі оборони держа-
ви є предметом широкого кола досліджень 
вітчизняних науковців. Розгляду основних 
науково-теоретичних та прикладних аспектів 
у сфері захисту та охорони державного кордону 
й державного реагування на процеси протидії 
загрозам національній безпеці на державному 
кордоні присвячені дослідження: В.О. Білецько-
го, О.В. Деркач, І.В. Вичалківського, І.В. Коржа, 
А.І. Коротушака, М.М. Литвина, П.П. Лисака, 

А.В. Махнюка, О.Г. Мельникова, В.Ю. Миша-
ковського, В.О. Назаренка, В.С. Нікіфоренка, 
Б.М. Олексієнка, В.К. Плешка, В.М. Серватюка, 
А.С. Сіцінського, П.А. Шишоліна та ін.

Водночас комплексне дослідження питань, 
в якому з позицій системного підходу розгля-
даються аналіз прорахунків реформування 
прикордонного відомства, механізми держав-
ного реагування на загрози воєнного характеру 
у сфері захисту та охорони державного кордо-
ну, фактично відсутнє та потребує подальшого 
вдосконалення.

Метою статті є аналіз основних проблем 
розвитку Державної прикордонної служби Укра-
їни на сучасному етапі в умовах існуючих воєн-
них загроз національній безпеці у сфері захисту 
та охорони державного кордону і визначення 
заходів державного реагування для підготовки 
прикордонного відомства до вирішення покла-
дених завдань та відновлення контролю над 
державним кордоном у межах тимчасово оку-
пованих територій. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи 
ситуацію, що склалась у прикордонному відом-
стві України, через воєнний конфлікт на сході 
країни, що підтримується ззовні, існує нагальна 
потреба у вивченні загроз національній безпеці 
України у сфері захисту та охорони державно-
го кордону й проведенні аналізу вжитих заходів 
державного реагування для їх зменшення чи 
мінімізації.

З метою визначення загроз та їх кваліфікації 
необхідно чітко усвідомити положення норма-
тивно-правової бази, яка визначає сферу захи-
сту та охорони державного кордону.

Так, у ст. 17 Основного закону – Конститу-
ції України визначено, що захист суверенітету 
і територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки 
є найважливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності 
покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист 
державного кордону України покладаються на 
відповідні військові формування та правоохо-
ронні органи держави, організація і порядок 
діяльності яких визначаються законом [2, ст. 17].

Відповідно до вимог ст. 2 Закону України 
«Про Державний кордон України» захист дер-
жавного кордону України є невід’ємною части-
ною загальнодержавної системи забезпечення 
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національної безпеки і полягає у скоординова-
ній діяльності військових формувань та право-
охоронних органів держави, організація і поря-
док діяльності яких визначаються законом. Ця 
діяльність провадиться в межах наданих їм 
повноважень шляхом вжиття комплексу полі-
тичних, організаційно-правових, дипломатич-
них, економічних, військових, прикордонних, 
імміграційних, розвідувальних, контррозвіду-
вальних, оперативно-розшукових, природоохо-
ронних, санітарно-карантинних, екологічних, 
технічних та інших заходів.

Координацію діяльності військових фор-
мувань та правоохоронних органів держави із 
захисту державного кордону здійснює Держав-
на прикордонна служба України.

«Охорона державного кордону України 
є невід’ємною складовою частиною загально-
державної системи захисту державного кордо-
ну і полягає у здійсненні Державною прикор-
донною службою України на суші, морі, річках, 
озерах та інших водоймах <…> заходів з метою 
забезпечення недоторканності державного кор-
дону України» [3, ст. 2].

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України 
«Про національну безпеку України» воєнна без-
пека – це захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності і демократичного кон-
ституційного ладу та інших життєво важливих 
національних інтересів від воєнних загроз.

Державна безпека – захищеність державного 
суверенітету, територіальної цілісності і демо-
кратичного конституційного ладу та інших життє-
во важливих національних інтересів від реаль-
них і потенційних загроз невоєнного характеру.

Загрози національній безпеці України – яви-
ща, тенденції і чинники, що унеможливлюють 
чи ускладнюють або можуть унеможливити чи 
ускладнити реалізацію національних інтересів 
та збереження національних цінностей України 
[4, ст. 1].

Ураховуючи вимоги основних законів Укра-
їни та інших нормативно-правових актів, що 
стосуються забезпечення національної без-
пеки держави, слід узагальнити загрози наці-
ональній безпеці у сфері захисту та охорони 
державного кордону, які наведені в Страте-
гії національної безпеки та Воєнній доктрині 
України, й розподілити їх за термінами, що 
наведені в Законі України «Про національну 
безпеку України» (табл. 1).

Багатьма науковцями визначено, що безпека 
держави починається з безпеки її кордонів, тому 

захист та охорона державного кордону є одні-
єю з важливих функцій держави щодо забез-
печення безпеки України. Захист являє собою 
сукупність заходів політичного, правового, орга-
нізаційного, дипломатичного, економічного, 
оборонного, прикордонного, розвідувального, 
контррозвідувального, оперативно-розшуково-
го, митного, природоохоронного, санітарно-е-
підеміологічного, екологічного та іншого харак-
теру, що здійснюються органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування 
з метою прогнозування, виявлення та ліквідації 
насамперед зовнішніх загроз безпеці України 
для забезпечення її інтересів у прикордонній 
сфері й полягає в їхній узгодженій діяльності 
щодо здійснення повноважень із захисту та охо-
рони державного кордону [4, ст. 12].

Аналіз законодавчої бази на сьогодні вка-
зує на те, що організаційно-правові механізми 
формування й реалізації державної політики 
забезпечення національної безпеки України 
у сфері захисту та охорони державного кор-
дону України та її суверенних прав у виключ-
ній (морській) економічній зоні, які визначено 
законодавством України, спрямовані на врегу-
лювання проблемних питань договірно-право-
вого оформлення спільних ділянок державного 
кордону із суміжними державами, дотримання 
режиму державного кордону та прикордонно-
го режиму, функціонування пунктів пропуску 
та прикордонної інфраструктури, реадмісії 
осіб, прикордонно-представницької діяльності, 
а також питання нормативно-правового забез-
печення діяльності суб’єктів забезпечення 
прикордонної безпеки.

Водночас аналіз загроз у сфері захисту 
та охорони державного кордону вказує на те, 
що фактично половина з них належить до сфе-
ри воєнної безпеки як прямо, так й опосередко-
вано, але вони тісно пов’язані зі сферою дер-
жавної безпеки.

Не оформлені в міжнародно-правовому 
відношенні державні кордони являють собою 
потенційну воєнну загрозу національній безпеці 
у сфері захисту та охорони державного кордону 
й небезпеку втрати державності, суверенітету 
та територіальної цілісності кожної держави.

Отже, можна зробити висновок, що загро-
зи невоєнного характеру є основними для 
Державної прикордонної служби України, але 
захист державного кордону, державного суве-
ренітету та територіальної цілісності держави 
від воєнних загроз є невід’ємною частиною опе-
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ративно-службової діяльності прикордонного 
відомства.

Сьогоднішні потенційні загрози національ-
ній безпеці України у сфері захисту та охоро-
ни державного кордону зумовлюють нагальну 
потребу в удосконаленні законодавчого та нор-
мативно-правового забезпечення прикордонної 
безпеки, що спрямоване на створення системи 
інтегрованого управління безпекою держав-
ного кордону, підвищення рівня боєздатності 
органів і підрозділів Державної прикордонної 

служби України та їх спроможності до вико-
нання завдань із захисту державного кордону, 
з метою захисту суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності державних кордо-
нів, реалізації її політичних, торговельно-еконо-
мічних та інших національних інтересів, а також 
відновлення територіальної цілісності держави, 
реінтеграції тимчасово окупованих і неконтро-
льованих територій.

Водночас на сьогодні на законодавчому рів-
ні досі не вирішено питання щодо визначення 

Таблиця 1
№
п/п

Воєнна безпека
(захищеність від воєнних загроз)

Державна безпека
(захищеність від загроз невоєнного характеру)

1.

намагання деяких країн вирішити 
питання щодо зміни проходження 
лінії державного кордону або про-
ведення політики на відторгнення 
частини території України

незаконне або неконтрольоване ввезення (вивезення) зброї, боє-
припасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоак-
тивних і наркотичних речовин у пунктах пропуску через державний 
кордон та поза ними

2.

загроза виникнення прикордонного 
конфлікту із застосуванням сили або 
погроза застосування сили з метою 
вирішення територіальних притягань 
до України

використання підроблених, недійсних або чужих паспортних доку-
ментів чи без документів під час перетинання державного кордону 
в пунктах пропуску через державний кордон

3.

озброєні та неозброєні провокації 
на державному кордоні з метою 
втягування України в регіональні 
конфлікти

неможливість або протидія виконанню законних функцій Державної 
прикордонної служби України на державному кордоні та прикордон-
них районах через незавершеність договірно-правового оформлен-
ня державного кордону та його недостатнє облаштування

4.

загроза нападу на персонал 
та об’єкти Державної прикордонної 
служби України з метою оволодіння 
зброєю, технікою, майном або під 
час здійснення персоналом своїх 
функціональних обов’язків з охорони 
державного кордону

зміна проходження лінії державного кордону через надзвичайні події 
природного та техногенного характеру

5.

незаконне перетинання державного 
кордону України великими масами 
населення прикордоння (біженцями) 
через виникнення регіональних або 
прикордонних конфліктів поблизу 
державного кордону України

незаконне або неконтрольоване ввезення (вивезення) через дер-
жавний кордон товарів, вантажів без митного та інших видів контро-
лю

6.
руйнування об’єктів Державної прикордонної служби України, 
забруднення території, на якій знаходяться об’єкти та персонал, 
через надзвичайні події природного і техногенного характеру

7.
використання підроблених, недійсних або чужих паспортних доку-
ментів чи без документів під час перетинання державного кордону 
в пунктах пропуску через державний кордон

8.
незаконне або неконтрольоване ввезення магнітних носіїв, апа-
ратури та агітаційної літератури антидержавного, терористичного, 
сепаратистського, націоналістичного і екстремістського змісту

9.

незаконне та неконтрольоване ввезення в Україну екологічно 
небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, 
збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організ-
мів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених 
рослин, організмів, речовин та похідних продуктів

10. незаконне втручання в службову діяльність Державної прикордонної служби України, використовуючи тех-
нічні засоби прослуховування, спостереження та телекомунікаційних засобів, мереж тощо

11. недостатнє фінансування заходів розбудови державного кордону

12.

створення злочинних угруповань, що здійснюють свою діяльність на 
державному кордоні та в межах прикордонних районів, та спроби 
втягування персоналу Державної прикордонної служби у протиправ-
ну діяльність
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ролі й місця Державної прикордонної служби 
України в системі оборони держави та порядку 
й способу залучення прикордонних підрозділів 
і особового складу до бойових дій. 

Так, відповідно до вимог ст. 12 Розділу IV 
Загону України «Про національну безпеку Укра-
їни» Державна прикордонна служба входить до 
складу сил безпеки і оборони та реалізує дер-
жавну політику у сфері безпеки державного кор-
дону України [5, ст. 12].

У Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 
26 травня 2015 року № 287/2015, визначено, 
що розвиток Державної прикордонної служби 
України як військового формування має забез-
печити ефективну реалізацію політики безпеки 
у сфері захисту та охорони державного кордону 
України [6, ст. 2].

Але відповідно до вимог п. 7 ст. 18 Закону 
України «Про національну безпеку України» 
та Закону України «Про Державну прикордонну 
службу України» прикордонна служба є право-
охоронним органом спеціального призначення, 
який здійснює правозастосовні та правоохорон-
ні функції, тобто функції, не пов’язані з веден-
ням бойових дій. 

Лише відповідно до вимог п. 2–4 ст. 19 Зако-
ну України «Про Державну прикордонну службу 
України» на органи охорони та підрозділи дер-
жавного кордону покладені завдання, які мають 
виконуватися шляхом ведення бойових дій 
[7, ст. 18–19].

У Воєнній доктрині України, яка затвердже-
на Указом Президента України від 24 вересня 
2015 року № 555/2015, підкреслено, що однією 
з основних цілей застосування Україною воєн-
ної сили є: у разі збройного конфлікту на дер-
жавному кордоні України – забезпечення захи-
сту державного кордону, ліквідація (локалізація, 
нейтралізація) збройного конфлікту на почат-
ковій стадії і недопущення його переростання 
у війну. Роль Державної прикордонної служби 
України визначається у безпосередній участі 
в припиненні збройного конфлікту на державно-
му кордоні, боротьбі з тероризмом; припиненні 
збройних та інших провокацій на державному 
кордоні [8, ст. 2]. 

Аналіз обов’язків та організаційно-штатної 
структури Державної прикордонної служби 
свідчить, що органи охорони державного кордо-
ну та загони морської охорони одночасно вико-
нують як правоохоронні завдання, так і завдан-
ня з оборони держави. Таким чином, одночасно 

із правоохоронним статусом Державна прикор-
донна служба, яка комплектується військово- 
службовцями, має всі ознаки військового фор-
мування, що визначені у ст. 1 Закону України 
«Про оборону України».

Так, Державна прикордонна служба Украї-
ни є державною структурою мілітаризованого 
типу, тобто військовим формуванням. Відповід-
но до чинного законодавства у воєнній сфері 
в Держприкордонслужбі: запроваджено проход-
ження військової служби як у військовому фор-
муванні; в інші державні структури військовос-
лужбовці можуть лише відряджатися; основу 
штату складають військовослужбовці, які при-
ймають Воєнну присягу – ритуал – клятву воїна 
на вірність своєму народові і своїй Вітчизні; за 
військовослужбовцями закріплюється відповід-
на зброя і техніка, їм присвоюються військові 
звання; повсякденне життя військовослужбов-
ців чітко регламентовано військовими стату-
тами Збройних Сил; їхня діяльність пов’язана 
з виконанням обов’язків військової служби; піс-
ля закінчення військової служби зазначені осо-
би отримують пенсію і встають на військовий 
облік, що встановлюється спеціальним законом 
у воєнній сфері, тощо [4, ст. 4–5].

Законом України «Про військовий обов’я-
зок та військову службу» в ст. 2 визначається, 
що військова служба є державною службою 
особливого характеру, яка полягає у профе-
сійній діяльності придатних до неї за станом 
здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із 
захистом Вітчизни [9, ст. 2].

Водночас у жодному нормативно-право-
вому акті, що стосується функцій та завдань 
Державної прикордонної служби України, не 
визначено порядок виконання їх шляхом без-
посереднього ведення воєнних (бойових) дій, 
що суперечить вимогам вищезазначеного 
Закону України [10, ст. 1].

Тому необхідно визначитися на державному 
рівні зі статусом Державної прикордонної служ-
би України – чи це правоохоронний орган, який 
виконує суто правоохоронні та правозастосовні 
функції і завдання, чи це військове формуван-
ня, або визначитися зі спеціальним статусом, 
який на сьогодні в жодному нормативному доку-
менті не розкриває його зміст та направленість.

Також основною загрозою для надійного 
захисту й охорони державного кордону зали-
шається недостатнє фінансування Державної 
прикордонної служби та реалізації заходів роз-
будови прикордонного відомства. Державне 



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

209

реагування на мінімізацію цього виду загрози 
стосується не лише центрального органу вико-
навчої влади, до сфери діяльності якого вхо-
дять функції захисту й охорони державного кор-
дону, а також Кабінету Міністрів та профільного 
міністерства України.

Так, відповідно до вимог ст. 2 Закону України 
«Про державний кордон України» Кабінет Міні-
стрів України у межах своїх повноважень вжи-
ває заходів щодо забезпечення захисту та охо-
рони державного кордону і території України, 
тобто розглядає та затверджує державні цільові 
програми розбудови прикордонного відомства, 
виділяє необхідні ресурси для зміцнення захи-
сту й охорони державного кордону, покращен-
ня умов для перетинання державного кордону 
особами, транспортними засобами [3, ст. 2]. 

На сьогодні для повного задоволення Дер-
жавної прикордонної служби України та забез-
печення її сталого розвитку на 2019 рік потреба 
у фінансовому забезпеченні становила близько 
33 млрд грн.

Водночас Державним бюджетом України 
передбачено лише 11 млрд грн, що становить 
33,04% від запланованого, з них за загальним 
фондом – 10,7 млрд грн (97%) та за спеціальним 
фондом – 37,1 млн грн (3,4%). Загалом видатки 
споживання становлять – 87%, а видатки роз-
витку – лише 13%. Фінансова забезпеченість 
Державної прикордонної служби України в мину-
лих роках також становила від 32 до 41% від 
потреби, що з року в рік не давало можливості 
здійснювати модернізацію існуючих технічних 
засобів охорони кордону та закуповувати сучас-
ні засоби й озброєння (фінансування Служби 
у 2015 році становило приблизно 41% від потре-
би; у 2016 – 35,8%, а у 2017 – 27,5%) [11, ст. 58].

Враховуючи вимоги стандартів НАТО, видат-
ки споживання не повинні перевищувати 50% 
від потреби, а на видатки розвитку озброєння 
і техніки спрямовується близько 30%, але фонд 
оплати праці разом із нарахуваннями Держпри-
кордонслужби становить близько 8 млрд грн 
(73% від бюджету Служби).

Водночас затверджений фонд на 2019 рік 
виділено під діючу, а не під штатну чисель-
ність Державної прикордонної служби Украї-
ни. Порівняно з 2018 роком фонд оплати праці 
збільшено на 22,9%, але для виконання рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони України 
та підвищення розміру грошового забезпечен-
ня військовослужбовців Держприкордонслужби 
на поточний рік додатково потрібно виділити 

з Державного бюджету ще 1,2 млрд грн (11% від 
виділеного бюджету на 2019 рік).

Виходячи з прогнозу Бюджетної декларації 
на 2020–2022 роки, що пов’язано із забезпе-
ченням національної безпеки України, бюджет 
Державної прикордонної служби до 2023 року 
ймовірно становитиме: на 2020 рік – близько 
16,2 млрд грн; на 2021 рік – близько 18 млрд 
грн, на 2022 – біля 19 млрд грн.

З одного боку, довідкова інформація вказує 
на поступове, а подекуди і значне (на 49,5% від-
носно бюджету на 2019 рік) зростання бюдже-
ту Державної прикордонної служби України, 
а з іншого – на те, що виділення достатнього 
фінансового ресурсу для Служби як складо-
вої частини сектору безпеки і оборони в обсязі 
бюджетного запиту на 2019 рік (32,707 млрд грн) 
відповідно до прогнозу не буде досягнуто навіть 
через три-чотири роки, водночас сума бюджет-
ного запиту значно зросте. У разі подальшого 
такого фінансування прикордонного відомства 
його розвиток та технічне оснащення розтяг-
неться на довгі роки, що значно послабить мож-
ливості реагування на загрози у сфері захисту 
й охорони державного кордону.

Висновки і пропозиції. Враховуючи завдан-
ня, що стоять перед Державною прикордонною 
службою, та стан її бойових можливостей, захо-
дами державного реагування на мінімізацію 
загроз національній безпеці України у сфері 
захисту та охорони державного кордону мають 
стати такі.

По-перше, проведення глибокого, всебічного 
та принципового функціонального обстеження 
діяльності Адміністрації Державної прикордон-
ної служби, регіональних управлінь, органів охо-
рони державного кордону та загонів морської 
охорони за результатами якого необхідно опра-
цювати Аналітичний звіт з акцентуванням уваги 
на основних проблемах розвитку прикордонно-
го відомства, його спроможності протистояти 
наявним загрозам у сфері захисту та охорони 
державного кордону й визначенням основних 
напрямів розвитку, враховуючи реальний стан 
фінансування. Це дасть змогу оптимізувати 
організаційно-штатну структуру прикордонного 
відомства, наблизити її до реальних завдань; 
визначити пріоритетні завдання розвитку служ-
би на середню та далеку перспективу; розро-
бити необхідні нормативні документи щодо 
порядку застосування та способів дій органів 
(підрозділів) прикордонної служби у разі загро-
зи обстановки на державному кордоні.
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По-друге, опрацювання проектів норматив-
но-правових документів, у яких мають бути 
уточнені основні функції та завдання прикор-
донної служби, порядку застосування сил 
і засобів служби під час захисту та охорони 
державного кордону, шляхів удосконалення 
взаємодії зі Збройними Силами, іншими вій-
ськовими формуваннями й правоохоронними 
органами України з метою виконання визна-
чених завдань. Також треба чітко визначитися 
зі статусом Служби як самостійної структури, 
що відповідає за безпеку державного кордону, 
та порушити питання щодо виведення її з-під 
спрямування й координування, а фактично 
керування, Міністром внутрішніх справ України. 
Особливо це стосується сьогодення з внесен-
ням змін до Закону України «Про оборону Укра-
їни» в частині розробки на затвердження плану 
оборони держави [10].

Водночас треба опрацювати Концепцію 
та Державну цільову програму розвитку прикор-
донної служби на період до 5 років, погодити її 
з Генеральним штабом у частині, що стосується 
участі Державної прикордонної служби України 
в силах оборони, та подати її на затвердження 
Кабінету Міністрів України.

Враховуючи те, що бюджет, який щоро-
ку виділяється для Державної прикордонної 
служби, не в повному обсязі задовольняє 
потреби відомства (від 36 до 42% від потре-
би), особливо з питань матеріально-технічно-
го забезпечення (8–12%) та модернізації сис-
теми охорони державного кордону (до 10%), 
є нагальна потреба в розробленні поетап-
ної цільової програми на середню та далеку 
перспективу. Доцільно етапи такої програми 
поділити на 2–3 роки, які визначатимуть роз-
виток та модернізацію одного з напрямів сис-
теми захисту та охорони державного кордону. 
Це надасть можливість зосередити фінансові 
зусилля на одному, а не розпорошувати кошти 
за всіма напрямами.

При цьому основними напрямами розвит-
ку доцільно розглянути: будування сучасних 
прикордонних кораблів та катерів (придбання 
в інших країнах); технічне оснащення охорони 
державного кордону (засоби контролю, відео-
відстеження та фіксації порушення, оснащен-
ня пунктів пропуску); створення та оснащення 
спеціальних сил реагування (прикордонних 
підрозділів швидкого реагування або сил бойо-
вої підтримки); удосконалення системи зв’язку, 
інформатизації, управління та кібербезпеки.

По-третє, удосконалення системи підготов-
ки всіх категорій військовослужбовців, направ-
леної на практичну підготовку до виконання 
завдань із захисту та охорони державного 
кордону, в точності – поновлення вивчення 
загальновійськової тактики підрозділів і частин 
у повному обсязі. Збільшення заходів спільної 
підготовки у складі відділень, відділів, застав 
та підрозділів, направлених на злагодження 
органів управління та підрозділів охорони дер-
жавного кордону; поновлення заходів опера-
тивної підготовки для всіх органів управління.

За останній період через брак коштів утра-
чено можливість проведення такої форми 
навчання, як тактичні навчання із практичним 
залученням органів управління та підрозділів 
охорони державного кордону з виходом органів 
управління в райони зосередження й практич-
ним управлінням своїми підрозділами в умовах 
загострення обстановки. 

По-четверте, подальше інженерне облашту-
вання державного кордону з відновленням на 
прикордонних підрозділах опорних пунктів чи 
районів оборони на одному з важливих напрям-
ків на всій протяжності державного кордону, 
враховуючи те, що загрози воєнного характеру 
залишаються як на сході, так і на інших ділян-
ках державного кордону.

Досі законодавчо не врегульовано порядок 
відведення земельних ділянок для розбудо-
ви прикордонної інфраструктури вздовж лінії 
державного кордону та немає механізму їх 
вилучення у приватних, комунальних та інших 
власників з передаванням у постійне користу-
вання Державній прикордонній службі України, 
тобто виділення інших земельних ділянок влас-
нику замість тих, що вилучаються, з оплатою  
за їх оформлення.

Законом України не врегульовано питання 
звільнення органів Державної прикордонної 
служби від відшкодування втрат сільсько-
господарського та лісогосподарського вироб-
ництва, що не дає можливості прикордонним 
підрозділам створювати відповідну систему 
оборонних та інженерних споруд. Це питання 
потребує негайного вирішення з боку Кабінету 
Міністрів України.

По-п’яте, більш детальне вивчення закор-
донного досвіду з питань захисту та охорони 
державного кордону, нормативно-правової бази 
з прикордонних питань та структури прикордон-
них відомств інших країн. Коли в країні ведуться 
бойові дії, не оформлено в міжнародно-право-
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вому відношенні державний кордон, неможли-
во, щоб Державна прикордонна служба зали-
шалась суто правоохоронним органом, а її 
спеціальний статус не дає повного юридичного 
права бути військовим формуванням. Необхід-
но вивчити досвід прикордонної служби Фінлян-
дії, яка у мирний час є правоохоронним органом, 
а у разі загострення обстановки виконує функції 
військового формування у складі збройних сил, 
Республіки Азербайджан, де у складі прикор-
донної служби є військова компонента, прото-
тип прикордонних військ, які знаходяться на кор-
доні воєнного конфлікту в Нагорному Карабаху. 

По-шосте, виважена та більш продумана 
кадрова політика на всіх рівнях. Хаотичність 
під час прийняття рішень щодо призначення 
офіцерів, які не пройшли службу в підрозді-
лах державного кордону, мають досвід роботи 
з особовим складом та керуванням підрозді-
лу лише півроку чи рік, має бути припинено. 
Доцільно розглянути систему призначення офі-
церів як по вертикалі, так і по горизонталі. До 
призначення офіцера на посади керівника при-
кордонного загону, начальника штабу потрібно, 
щоб він пройшов посади офіцера штабу заго-
ну, регіонального управління та Адміністрації 
Державної прикордонної служби, що надасть 
майбутньому керівнику достатньо теоретичних 
і практичних знань та розширить його кругозір.

По-сьоме, боротьба з корупцією у Державній 
прикордонній службі, яка повинна носити прак-
тичний характер, а не залишатися на рівні лозун-
гів. Необхідно зупинити постановку завдань, 
що не забезпечені матеріальними засобами 
в повному обсязі. Це стосується облаштування 
підрозділів, приведення їх до так званих «євро-
пейських стандартів» за рахунок нібито шеф-
ської допомоги, показових заходів, які також 
не несуть змістовного навантаження. Треба 
направити зусилля керівників на вирішення 
питань захисту та охорони державного кордону.
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Tsevelov O. Ye. Ways of state response to the threats to the national security of Ukraine in 
the field of protection and protection of the state border in the conditions of military conflict 
within a supported state from the outside

At the present stage, Ukraine is building up its national security system in a relatively unstable 
international environment, provided it does not participate in defense alliances and in the diverse and 
inconsistent military and political orientations of its immediate surroundings.

The changes that have taken place in Europe in recent years (increasing the level of military con-
frontation, stepping up the process of arming and deploying new troops), emphasize that one of the 
most important tasks of the state is to protect its sovereignty, independence and territorial integrity 
and inviolability of borders.

Ukraine's national interests are shaped by the influence of real military threats and threats. 
Assessing the current military and political situation in the world, we can conclude that for Ukraine 
there is a real military threat from other countries.

The urgency of the study is due to the need for a comprehensive analysis of problems that arise 
during a period of complication of the situation and prolonged military conflict within the state, sup-
ported from the outside and finding ways to effectively resolve them. In his address to the Verkhovna 
Rada of Ukraine of the new convocation, the President of Ukraine clearly outlined the main tasks of 
strengthening national security and defense, further reforming the law enforcement agencies and 
the early end of the war in the Donbass, regaining control over the lost territories [1]. The tasks set 
by the President of Ukraine relate fully to the border agency, which, as a subject of the security and 
defense sector of the state, should be ready to fulfill them in full.

Such an important area of public activity as military and law enforcement, especially in the field 
of protection and protection of the state border, requires a thorough analysis and evaluation for the 
qualitative fulfillment of all tasks and prevention of budgets in their reformation, and is subject to 
objective control by the state and society.

The identified problematic issues of state response to threats to national security in the field of 
protection and protection of the state border indicate, first of all, the imperfection of the legislative 
and regulatory framework regarding the organization of operational, service and combat operations; 
low funding for border reform.

A critical analysis of the problems of the development of border service in the event of a military 
conflict is necessary to identify effective ways of state response to threats and overcoming negative 
phenomena in order to strengthen the protection and protection of the state border.

Key words: national security, state response, threat, protection, of the state border, border ser-
vice.
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 МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР 
ТРАНСФОРМАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
У статті обґрунтовано механізм забезпечення функціонування відкритої освітньої сис-

теми. Ефективність розвитку сучасної освітньої діяльності на місцевому рівні визначає 
можливість виконання контрольних функцій у сфері фінансової підтримки соціально-еконо-
мічного розвитку держави. Ознакою прогресивних перетворень в національній економіці має 
стати створення умов для задоволення потреб реального сектору економіки достатніми 
фінансовими ресурсами, вдосконалення системи механізмів державного регулювання освіт-
ньої діяльності на внутрішньому ринку, посилення співпраці з приватного сектору, а також 
посилення моніторингу якості освіти на підтримку розвитку держави. 

Побудований цільовий контроль інфраструктури освітнього інформаційного просто-
ру. Освітня діяльність в Україні вимагає якісних змін у відтворювальних процесах, змін у 
структурі органів місцевого самоврядування в галузі управління освітою та їх державного 
регулювання, нарощування кількісного потенціалу. Все це покликане задовольнити потре-
би державних установ та створити потужну платформу для ефективної конкуренції на 
регіональному та державному рівнях. Державне управління якістю освіти на місцевому рівні 
утворює лише частину складової державного управління якістю освіти та має специфічні 
особливості, впорядковуючи способи постановки та досягнення соціально значущих цілей у 
конкретних умовах управління освітньою середовищем. 

Визначення механізму розвитку освітньої системи з урахуванням інтересів та потреб 
споживачів, управління якістю умов освітнього процесу, безумовно, повинно забезпечити 
вплив на якість результатів. Головним завданням сьогодні є розробка контролю та стабі-
лізації фінансових механізмів, за допомогою яких держава візьме на себе деякі ризики та про-
демонструє власний рівень впевненості в ефективності використання відкритої освітньої 
системи, не залишаючи приміщення для зловживання державною підтримкою. 

Важливими напрямками розвитку функціональної системи вищої освіти в Україні є ово-
лодіння державою центральноєвропейськими орієнтирами, збільшення капіталізації та лік-
відності фондового ринку, поліпшення умов та правил державного регулювання, а також 
моніторинг якості освіти в місцевий рівень.

Ключові слова: контроль, державна освітня  політика,  вища освіта, реформи, освітній 
процес, управління якістю освіти, органи місцевого самоврядування, моніторингу якості 
освіти.

Постановка проблеми. Актуальним завдан-
ням на сьогодні є розбудова контрольних та ста-
білізаційних фінансових механізмів, за допо-
могою яких держава візьме на себе частину 

ризиків і продемонструє власний рівень довіри 
до ефективності використання відкритої освіт-
ньої системи, не залишаючи при цьому можли-
вості для зловживань державною підтримкою. 
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Важливими напрямами розвитку функціональ-
ної системи вищої освіти України є опанування 
державою середньоєвропейських орієнтирів, 
збільшення капіталізації та ліквідності фондо-
вого ринку, удосконалення умов і правил дер-
жавного регулювання, контролю якості освіти 
на місцевому рівні.

Як показує світовий досвід, освіта і суспіль-
ство не віддільні один від одного, що являє єди-
ну систему. І якщо реформуванню та відновлен-
ню підлягають умови і чинники, безпосередньо 
пов'язані зі становленням особистості, її куль-
турним та духовно-моральним розвитком, то 
незамінним засобом такого розвитку є утворен-
ня і все, що пов'язано з ним. Одним з найважли-
віших напрямків країни є пріоритетний розвиток 
освітньої сфери, яка для багатьох країн була, 
є і залишається стратегічною точкою зростан-
ня, оскільки створює найефективніший, най-
потужніший інвестиційний ресурс – людський 
потенціал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державного управління сучасною 
системою вищої освіти в України розглядались 
В. Андрущенко, В.Бесчастним, В.Гальпєріною, 
В.Журавським, В.Огаренком, Л, Прокопенко, 
В. Красняковим, В.Кременем, В.Луговим, К.Кор-
саком, С.Ніколаєнком.

Метою статті є реалізація державної освіт-
ньої політики та сприяння забезпечення полі-
тико–економічних особливостей реалізації 
державної освітньої політики високого рівня, 
здатних компетентно впроваджувати новітні 
освітні технології  щодо факторів трансформа-
ції сфери освіти на місцевому рівні.

ІІІ. Результати. Сучасні процеси децен-
тралізації та реформування місцевого само-
врядування висувають нові вимоги до якості 
та результативності діяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування, яка безпосеред-
ньо позначається на рівні соціально-економіч-
ного розвитку як окремих територій, так і країн 
в цілому. Нові українські реалії спонукають до 
визначення шляхів радикального покращення 
існуючих моделей управлінської діяльності на 
місцевому рівні, в адміністративно-територіаль-
них утвореннях. 

Державна освітня політика спрямована на 
забезпечення суспільства знаннями, необхід-
ними для суспільного розвитку. Для досягнення 
цієї мети держава здійснює узгодження з різних 
суспільних процесів, які впливають на „вироб-
ництво знань” та „виробництво фахівців”, які 

ці знання застосовують. Зазначені процеси 
можуть відбуватися як у сфері освіти, так і по 
за нею. Для забезпечення освітнього процесу 
необхідні також інші умови, що не стосуються 
безпосередньо змісту освіти: наявність квалі-
фікованих кадрів, необхідна інфраструктура, 
відсутність екстремістських політичних впливів, 
наявність нормативно–правової бази освітньої 
діяльності тощо [1]. 

Для формування інтегрованого процес-
но-функціонального механізму забезпечення 
функціонування відкритої освітньої системи 
запропоновано підхід, який ураховує особли-
вості управління на рівні територіальних гро-
мад, специфіку умов, що створюються на тлі 
процесів децентралізації влади та об'єднання 
громад, розвиток програмно-цільового підходу, 
співробітництва громад, становлення грома-
дянських компетентностей їх членів, базується 
на підходах і моделях, розглянутих вище. Меха-
нізм ураховує, що основні процеси інтегровано-
го процесно-функціонального "поглинаються" 
стратегією розвитку територіальної громади, 
і в її межах здійснюються. Для визначення функ-
цій, які мають бути реалізовані інноваційним 
управлінням з метою отримання результату на 
основі потенціалу досліджуваний процес пред-
ставлено в тривимірному просторі з координа-
тами "освітній потенціал", "процес управління 
освітою", "освітній результат", що дало змогу 
сформувати функції, виходячи зі змісту отрима-
них у вибраних координатах площин. Крім того, 
механізм передбачає, що визначені за змістом 
функції реалізуються в часі за відповідними ета-
пами процесу освітнього розвитку: етап форму-
вання потенціалу та інфраструктури освітнього 
розвитку; етап формування ризик-орієнтованої 
стратегії і її реалізація; етап моніторингу та оці-
нювання.

Механізм демонструє, що функції реаліза-
ції процесу управління інтегрованою процес-
но-функціональним процесом здійснюються за 
схемою та взаємно підтримуються. Так, інно-
ваційно-процесна функція, що полягає у фор-
муванні освітнього базису для розроблення 
стратегії розвитку територіальної громади, при-
родним чином повинна мати зв'язок з інновацій-
но-інфраструктурною функцією для створення 
належної інституціональної основи освітньої 
діяльності, забезпечення органічного зв'язку 
науки з практикою, створення конкурентного 
середовища у сфері освітній діяльності. Зв'язок 
з освітньо-інструментальною функцією є необ-
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хідним, зокрема, для здійснення бенчмаркінгу, 
у ході якого виконують порівняння з прогресив-
ними аналогами, виявляють можливості запо-
зичення передового досвіду та кращих освітніх 
практик, у тому числі зарубіжних. 

Взаємозв'язок з інформаційно-комунікатив-
ною функцією полягає в необхідності комуніка-
тивної підтримки процесів формування освіт-
нього потенціалу, зокрема такими сучасними 
формами електронної комунікації, як спільноти 
практики місцевого самоврядування. Підвищен-
ня важливості та складності управлінсько-ан-
тикризової функції з огляду на те, що саме в її 
межах здійснюється запобігання ризикам та реа-
гування на їх виникнення, зумовлює необхідність 
її підтримки освітньо-інструментальною функ-
цією, ураховуючи, зокрема, що саме остання 
забезпечує належне формування різних проек-
тів створення інтегрованих структур [5].

Сформована за пропонованим підходом 
процесно-функціонального механізму інтегрує 
різноманітні процеси освітнього характеру 
в єдину цілеспрямовану систему управління 
інтегрованого процесно-функціонального, яка 
має за суттю партнерський характер. Зазна-
чений механізм забезпечує синергетичний 
ефект управління через партнерські відносини 
"влада-бізнес-освіта-громада", а також "грома-
да-громада"; взаємопідтримку відносин освіт-
нього та стратегічного ризик-орієнтованого 
управління з орієнтацією на соціально визна-
чені орієнтири освітнього управління й сталий 
розвиток; цілеспрямовану реалізацію взаємо-
посилювальних функцій у тривимірному про-
сторі "освітній потенціал - освітній процес - 
освітні результати".

Як один з елементів методико-технологічного 
забезпечення системи управління інтегрованим 
процесно-функціональним механізмом сфор-
мовано контекстуальну систему імплементації 
менеджмент-орієнтованих підходів у реалізацію 
компетентностно орієнотваної системи ініціа-
тив. її призначенням є проектування належного 
"контексту" організації діяльності зі створення 
компетентностно орієнотваної системи  на ета-
пі її ініціалізації як проекту. Базуючись на сус-
пільно корисних відносинах місцевої влади, яка 
виконує роль "соціального замовника" створен-
ня компетентностно орієнотваної системи, і біз-
нес-структур території, які зацікавлені в набутті 
підвищеної конкурентоспроможності для успіху 
на насиченому ринку споживача,   за   допомо-
гою   різноманітного   арсеналу   підходів    і   мето-

дів менеджменту механізм окреслює ринкову 
нішу для компетентностно орієнотваної систе-
ми ініціатив й дає змогу органічно "вбудувати" 
його в ринковий простір[6].

Державна політика у сфері вищої освіти 
ґрунтується на принципах:

1) сприяння сталому розвитку суспільства 
шляхом підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу та створення умов для осві-
ти протягом життя;

2) доступності вищої освіти;
3) незалежності здобуття вищої освіти від 

політичних партій, громадських і релігійних орга-
нізацій (крім закладів вищої духовної освіти);

4) міжнародної інтеграції та інтеграції систе-
ми вищої освіти України у Європейській простір 
вищої освіти, за умови збереження і розвитку 
досягнень та прогресивних традицій національ-
ної вищої школи;

5) наступності процесу здобуття вищої освіти;
6) державної підтримки підготовки фахівців 

з вищою освітою для пріоритетних галузей еко-
номічної діяльності, напрямів фундаменталь-
них і прикладних наукових досліджень, нау-
ково-педагогічної, мистецької та педагогічної 
діяльності;

7) державної підтримки освітньої, наукової, 
науково-технічної, мистецької та інноваційної 
діяльності університетів, академій, інститутів, 
коледжів, зокрема шляхом надання пільг із 
сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів закладам вищої освіти, що провадять 
таку діяльність;

8) сприяння здійсненню державно-приватно-
го партнерства у сфері вищої освіти;

9) відкритості формування структури і обся-
гу освітньої та професійної підготовки фахівців 
з вищою освітою.

2. Формування і реалізація державної політи-
ки у сфері вищої освіти забезпечуються шляхом:

1) гармонійної взаємодії національних сис-
тем освіти, науки, мистецтва, бізнесу та держа-
ви з метою забезпечення стійкого соціально-е-
кономічного розвитку держави;

2) збереження і розвитку системи вищої осві-
ти та підвищення якості вищої освіти;

3) розширення можливостей для здобуття 
вищої освіти та освіти протягом життя;

4) створення та забезпечення рівних умов 
доступу до вищої освіти, у тому числі забез-
печення додатковою підтримкою в освітньому 
процесі осіб з особливими освітніми потребами, 
зокрема психолого-педагогічним супроводом, 
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створення для них вільного доступу до інфра-
структури закладу вищої освіти;

5) розвитку автономії закладів вищої освіти 
та академічної свободи учасників освітнього 
процесу. Автономія закладу вищої освіти зумов-
лює необхідність таких самоорганізації та само-
регулювання, які є відкритими до критики, слу-
жать громадському інтересові, встановленню 
істини стосовно викликів, що постають перед 
державою і суспільством, здійснюються прозо-
ро та публічно;

6) визначення збалансованої структури 
та обсягу підготовки фахівців з вищою освітою 
з урахуванням потреб особи, інтересів держа-
ви, територіальних громад і роботодавців;

7) забезпечення розвитку наукової, науко-
во-технічної, мистецької та інноваційної діяль-
ності закладів вищої освіти та їх інтеграції 
з виробництвом;

8) надання особам, які навчаються у закла-
дах вищої освіти, пільг та соціальних гарантій 
у порядку, встановленому законодавством;

9) належної державної підтримки підготовки 
фахівців із числа осіб з особливими освітніми 
потребами на основі забезпечення їх додатко-
вою підтримкою, зокрема психолого-педагогіч-
ним супроводом, та створення для них вільного 
доступу до освітнього процесу, зокрема забез-
печення вільного доступу до інфраструктури 
закладу вищої освіти;

10) створення умов для реалізації випус-
книками закладів вищої освіти права на пра-
цю, забезпечення гарантії рівних можливостей 
щодо вибору місця роботи, виду трудової діяль-
ності на підприємствах, в установах та органі-
заціях усіх форм власності з урахуванням здо-
бутої вищої освіти та відповідно до суспільних 
потреб;

11) запровадження механізмів стимулюван-
ня підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності до надання першого робочого місця 
випускникам закладів вищої освіти.

Незважаючи на твердження багатьох фахів-
ців, усвідомлення пріоритетності розвитку осві-
ти в нашому суспільстві повністю не відбулося, 
в результаті чого залишаються зруйнованими 
зв'язки між духовними гуманістичними тради-
ціями народів, філософією освіти, освітньою 
політикою, політикою прийняття управлінських 
рішень на всіх рівнях і довготривалою стратегі-
єю в цій області.

Особливостями сучасного етапу реалізації 
державної освітньої політики в розвитку сис-

теми освіти, є необхідністю реформування цієї 
системи і подолання вже виниклих перекосів 
і труднощів у процесі початкових перетворень. 
Істотні зміни змушують політиків розглядати 
освіту як вищий пріоритет в системі державних 
цілей. Воно фактично стає єдиним механізмом, 
який може забезпечити відтворення інтелекту, 
сформувати новий суспільну свідомість, новий 
світогляд, здатні змінити прагматизм людини 
і стабілізувати справжні моральні орієнтири 
і цінності.

Масштабність освітньої сфери, її інерцій-
ність уповільнюють в ній кризові і руйнівні про-
цеси, видимі наслідки. Проте вихід із занепаду 
з цих же причин є довготривалим і трудомістким. 
Однією з найвагоміших методологічних позицій 
дослідження розвитку державного управління 
якістю вищої освіти є системний підхід, систем-
ний метод та системний аналіз [2]. 

Великі дослідження проблем інформатизації 
сучасної освіти, присвячені проблемам освіт-
ньої філософії, політики і практики подолання 
гострої соціально-економічної кризи, обґрунту-
ванню місця і ролі освіти в умовах становлення 
державності, баченню тенденцій подальшого 
вдосконалення і розвитку системи освіти.

Сучасна практика реформування держав-
ної освітньої політики відчуває гостру потребу 
в концептуальному забезпеченні з багатьох 
напрямків її перетворення і вдосконалення. 
У той же час у поглядах на стан і характер 
сучасної освітньої політики України, на шляху її 
якісного вдосконалення і розвитку немає єдино-
го розуміння з точки зору того, що повинно ста-
ти змістом нової освітньої парадигми. Відсутнє 
достатнє наукове розуміння співвідношення між 
філософією політики і політикою освіти, дер-
жавною політикою і освітньою практикою.

Освіта в новому українському суспільстві 
має постати як відкрите, індивідуалізоване 
явище, що постійно творить знання, робить їх 
модернізаційним засобом навчання і самонав-
чання людини. Якщо створення освітньої сис-
теми нового типу, не знаходить відповідного 
рішення, якщо можливості нових інформаційних 
технологій натрапляють на консерватизм освіт-
ньої системи і не використовуються для цілей 
освіти, тоді сучасні технології можуть призвести 
не до розвитку особистості, а до її деформації 
через неправильне використання комп’ютерної 
і телекомунікаційної техніки, зловживань нею 
[4]. Оновлений зміст реалізації державної освіт-
ньої політики разом з технологіями та політико–
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економічними особливостями має стати осно-
вою нової державної освітньої політики.  

Формування муніципально-освітніх класте-
рів доцільно здійснювати як проекти розвитку, 
запропоновано методико-технологічну модель 
створення муніципально-освітнього кластеру 
на основі проектного підходу. Проектна техно-
логія створення кластера дає змогу систем-
но й алгоритмізовано проводити визначеною 
командою управління проектом процеси фор-
мування концепції кластера з визначенням його 
продукту та результатів для різних цільових 
груп, здійснювати поглиблене обґрунтування 
життєздатності кластера з використанням про-
ектного аналізу, ієрархізувати проектні робо-
ти, визначити сфери відповідальності учасни-
ків проекту, раціонально управляти роботами 
та бюджетом проекту з використанням часових 
графіків і проектних технологій.

ІV. Висновки. Проаналізовано існуючі під-
ходи, що можуть бути застосовані до оціню-
вання успішності процесно-функціонального 
механізму та управлінської діяльності в сфері 
освіти. Показано, що таке оцінювання може 
здійснюватися, зокрема, з використанням 
методології збалансованої системи показників, 
для якої характерні логічна цілісність й систем-
ність, і довела свою ефективність у світі. Оці-
нювання на основі методології В8С за умов 
певної її адаптації дає змогу проводити оці-
нювання успішності управління та динаміки 
стратегічного розвитку не тільки комерційних 
компаній, а й організацій публічного управлін-
ня. Оцінювання успішності управління ІРТГ 
запропоновано здійснювати на основі вимірю-
вання стратегічних досягнень за двохаспек-
тним підходом, у якому виокремлено функці-
ональну та цільову складові. Функціональний 
аспект оцінювання полягає у визначенні рівня 
прирощення та ступеня використання потенці-
алу території через індикатори: показники при-
рощення освітнього потенціалу за напрямами 
ресурси, продукування освіти, інфраструкту-
ра; показники ступеня використання освітньо-

го потенціалу, освітньої активності (проекція 
"внутрішні процеси"); показники задоволе-
ності членів територіальної громади (проек-
ція "студент"); показники динаміки зовнішніх 
та внутрішніх інвестицій (проекція "фінанси"); 
показники динаміки підвищення кваліфіка-
ції персоналу, динаміки навчання персоналу, 
динаміки навчально-освітніх заходів (проекція 
"підвищення кваліфікації"). За цільовим аспек-
том оцінювання визначають рівень основних 
показників сталого розвитку, які являють собою 
"квантифіковане" відображення комплексного 
результату будь-якого розвитку, у тому числі 
освітньому. Очевидно, що індикатори такого 
аспекту оцінювання перебувають не під пря-
мим, а під опосередкованим впливом управ-
ління, тому до набору відповідних індикаторів 
обирають ті, які найбільше стосуються до ста-
новлення стратегічних пріоритетів.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ
У статті представлено концептуальні основи використання інституційних інструментів 

реалізації механізмів публічного управління інтелектуальними ресурсами економіки, засто-
сування яких підвищить якість вітчизняної освіти й інноваційний поступ відповідно до світо-
вих стандартів, сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального 
потенціалу суспільства й систематизації, розвитку інституту спеціалізованого законодав-
ства. Встановлено, що об’єктивна потреба інноваційного розвитку держави вимагає нового 
механізму підготовки кадрів. В його основу повинні бути покладені такі принципи: розвиток і 
самореалізація творчої особистості; постійна націленість на генерацію перспективних нау-
ково-технічних нововведень, пошук шляхів і методів їх практичної реалізації; орієнтація на 
підготовку висококваліфікованих і високоінтелектуальних фахівців, системних менеджерів 
інноваційної діяльності та інші. Визначено, що ефективна реалізація механізмів публічного 
управління інтелектуальними ресурсами економіки вимагає створення на державному рівні 
інституційного механізму стійкого відтворення кадрового потенціалу за допомогою прове-
дення системної публічної політики у сферах, що формують інтелектуальний потенціал кра-
їни. Це передбачає осмислення та законодавче закріплення довгострокових цілей і системи 
пріоритетів держави, а також форм її участі у процесі розширеного відтворення кадрового 
потенціалу вітчизняних промислових підприємств. На наш погляд, механізм публічного управ-
ління інтелектуальними ресурсами економіки повинен включати комплекс таких взаємопов’я-
заних заходів: 1) упровадження ефективних механізмів державного фінансування відтворення 
інтелектуального капіталу; 2) розробка моделей взаємодії держави, бізнесу та суспільства за 
допомогою залучення у сферу відтворення кадрового потенціалу недержавних підприємств 
та установ, створення сприятливих умов для їх діяльності; 3) розробка державних і регіо-
нальних прогнозів потреби в кадрах, що припускають формування держзамовлення на підго-
товку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 4) удосконалення структури служби 
зайнятості, її функцій і системи фінансування.

Ключові слова: інтелектуальні ресурси, публічне управління, розвиток, освіта, інновації, 
механізми, економіка. 

Постановка проблеми. У сучасному 
суспільстві інтелектуальні ресурси стають 
основою багатства. Саме вони визначають 
конкурентоспроможність економічних систем, 
виступають ключовим джерелом їх розвитку. 
У процесі створення, трансформації й викори-
стання інтелектуальних ресурсів беруть участь 
комерційні підприємства, державні й суспільні 
установи та організації, тобто всі суб’єкти рин-
кових відносин. Здатність держави створювати 
й ефективно використовувати інтелектуальні 
ресурси визначає силу нації, її добробут. Сучас-
ний етап суспільного розвитку характеризується 
ключовою роллю інновацій і високих технологій 
в економіці. В умовах становлення постінду-

стріального суспільства здійснюється перехід 
від моделі економічного розвитку, заснованої 
на експорті природних ресурсів, до економіки 
знань, що є найпотужнішим відтворювальним 
ресурсом людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошук напрямів та заходів щодо удосконален-
ня управліяння інтелектуальними ресурсами 
України представлено у наукових працях таких 
вітчизняних нуковців як: О. Амосова, В. Базиле-
вича, І. Білоус, Н. Гавкалова, В. Гейця, Б. Дерга-
люк, Ю. Зайцева, С. Кісь, Н. Кравчук, Л. Курило, 
Л. Лазебник, Г. Ляшенко, Е. Лібанової, В. Манди-
бури, Р. Марутян, Ю. Пахомов, О. Попело, В. Сав-
чука, Л. Федулової, А. Чухно, В. Якубенко та ін.
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Мета статті – обґрунтування науково-при-
кладних засад використання інституційних інстру-
ментів реалізації механізмів публічного управлін-
ня інтелектуальними ресурсами економіки.

Виклад основного матеріалу.  Завдяки роз-
витку людського та інтелектуального капіталу 
відбувається задоволення інноваційних потреб. 
Інтелектуалізація суспільного життя є неодмін-
ною умовою ефективного державного управ-
ління як визначального фактора конкуренто-
спроможності. Тому, знову ж таки, пріоритетом 
в інноваційному розвитку виступає інтелекту-
альний капітал, адже його політико-економічна 
сутність виражається в історично визначених 
відносинах з приводу формування й викори-
стання знань, які мають цінність інтелектуаль-
них здібностей працівників і господарюючих 
суб’єктів, які забезпечують їх ефективне вико-
ристання з метою додаткового доходу [1].

Розвиток публічного управління інтелекту-
альними ресурсами економіки регіонів визна-
чає рівень інноваційності економіки. Саме тому 
знаннєва, інтелектуальна, інноваційна компо-
нента дедалі більше перетворюється на про-
відну на всіх етапах «життєвого циклу» нових 
товарів і послуг, домінує на стадії проектуван-
ня, виробництва, управління матеріальними 
і нематеріальними активами [2].

У багатьох країнах визнана пріоритетність 
розвитку інноваційної економіки, розв’язання 
комплексу проблем освіти, науки та техноло-
гій, створення сприятливих умов для новато-
рів і підприємців у державній політиці. Методи 
реалізації такої стратегії визначили місце і роль 
більшості країн у світовій спільноті, забезпечи-
ли провідні позиції лідерів у принципово важли-
вих напрямках державного управління.

Економіці знань як інституціональній систе-
мі притаманна всезагальна інтелектуалізація 
та інформатизація суспільно-економічних від-
носин. Визначальну роль у розвитку цього типу 
економіки як її первинна ланка відіграють інте-
лектуальні ресурси освіти й науки. Система-
тизуємо наступні ознаки базованої на знаннях 
постіндустріальної економіки (рис. 1).

Її особливості як способу виробництва, інте-
лектуалізованої інституціональної системи про-
дукування благ полягають у швидкому зростан-
ні науково-технічних можливостей учасників 
ринку; зростанні трансакційних витрат, які пов’я-
зані з пошуком інформації про ринок, захистом 
прав власності, укладанням контрактів тощо; 
підвищенні ролі менеджменту інтелектуальних 
ресурсів [3].

Таким чином забезпечуються інституціональ-
ні умови, які сприяють максимальній, всебічній 
інтелектуалізації життєдіяльності людини, що 
зумовлює інновативний характер відносин.

Розкриваючи інституціональні засади публіч-
ного управління інтелектуальними ресурсами 
економіки необхідно зазначити, що одним із 
предметних покажчиків потрібно вважати ево-
люційну економіку. Дана концепція пов’язуєть-
ся з появою ярко виражених інститутів інфор-
маційного суспільства. Предметом еволюційної 
економіки є динаміка технологічного процесу, 
причини, економічні наслідки інновацій, конку-
ренція в системі реалізації технологій [4]. 

Важливість еволюційного підходу полягає 
у позиціонуванні регіону як головного об’єкта 
проведення інновацій, який у свою чергу здійс-
нює вибір раціональних інвестиційних рішень. 
Таким чином, в економіці знань регіон – голов-
ний інститут інноваційної діяльності. Разом із 

1-ша стадія – втілене в продуктах і послугах знання  
формує більшу частину створеної суспільством вартості

Шляхи проходження стадії (набуття ознаки)

1-й шлях – інтелектуалізація
використовуваних технологій

2-й шлях – підвищення
наукоємності товарів і послуг

3-й шлях – домінування  
на ринку власне

інтелектуальних товарів і послуг
2-га стадія – утвердження діяльності пов’язаної з виробництвом, зберіганням, передачею, 

використанням знань як визначальної в економіці
Освіта і перепідготовка спеціалістів вважаються основним критерієм ефективності й продуктивності 

економічних систем
3-тя стадія – перетворення «працівників знання» у домінуючу групу персоналу організацій

«Працівники знання», які виконують інтелектуальну працю,  
є основою продуктивно зайнятих в економіці

Рис. 1. Ознаки економіки знань постіндустріального суспільства
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тим основними факторами розвитку залиша-
ються знання і людський капітал, які продуку-
ють інновації, високі технології. Це вища фор-
ма постіндустріальної й інноваційної економік, 
яка є фундаментом побудови інформаційного 
суспільства. Їй притаманна всебічна інтелек-
туалізація суспільно-економічних відносин, 
високотехнологічний характер господарських 
взаємодій, а людський капітал стає основою 
національного багатства [5].

Економіка знань має відповідну інфраструк-
туру, до якої входять наступні складові та драй-
вери розвитку: ефективні державні інститути, 
які реалізують високу якість життя; високоякіс-
на освіта; ефективна фундаментальна наука; 
ефективний науково-технічний венчурний біз-
нес; високоякісний людський капітал; виробни-
цтво знань і високих технологій; інформаційне 
суспільство; інфраструктура реалізації й транс-
феру ідей, винаходів і відкриттів від фундамен-
тальної науки до виробництв [6].

Державна політика в Україні вимагає фор-
мування та функціонування нових механіз-
мів і форм управління людськими ресурсами. 
Необхідне їхнє теоретичне обґрунтування, 
оскільки змінюються умови формування, роз-
витку та затребуваності кваліфікованих кадрів. 
Відбуваються суттєві зміни в плануванні, фінан-
суванні, організації процесу управління кадра-
ми промислових підприємств, поширюються 
процеси регіоналізації, інтеграції, диверсифіко-
ваності виробництва [4].

Логічним шляхом виходу з критичної ситу-
ації можна вважати взаємовигідне об’єднання 
зусиль сфер науки, економіки та освіти.

У період формування державної політи-
ки щодо розвитку публічного управління інте-
лектуальними ресурсами економіки необхідно 
кардинально змінити відношення до головної 
продуктивної сили суспільства — високоінтелек-
туальної людини та її високопродуктивної праці.

Роль висококваліфікованого фахівця у ство-
ренні та реалізації високотехнологічних іннова-
ційних проектів вирішальна і постійно зростати-
ме. Об’єктивна потреба інноваційного розвитку 
держави вимагає нового механізму підготовки 
кадрів. В його основу повинні бути покладені 
такі принципи:

– розвиток і самореалізація творчої особи-
стості;

– постійна націленість на генерацію перспек-
тивних науково-технічних нововведень, пошук 
шляхів і методів їх практичної реалізації;

– орієнтація на підготовку висококваліфікова-
них і високоінтелектуальних фахівців, системних 
менеджерів інноваційної діяльності [6];

– відношення до процесу навчання та підго-
товки кадрів як до складової виробничого про-
цесу, коли витрати на підготовку кадрів повинні 
сприйматися не як витрати на працівників, а як 
довгострокові інвестиції, необхідні для процві-
тання підприємства, регіонів і країни в цілому;

– забезпечення управління соціальними 
та психологічними аспектами процесу створен-
ня інновацій, використання творчого потенціалу 
колективу, прискореного широкомасштабного 
впровадження у практику інноваційних розробок;

– створення системи безперервного навчання, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
інтегрованої у виробництво інноваційної продукції;

– співробітництво університетів та інших 
вищих навчальних закладів з передовими під-
приємствами будь-яких форм власності, що 
реалізують інноваційні проекти, та їх спіль-
на діяльність щодо розробки спеціалізованих 
навчальних програм, видання підручників, 
монографій з метою підготовки фахівців вищої 
кваліфікації [5].

На наш погляд, механізми публічного управ-
ління інтелектуальними ресурсами економіки 
повинні включати комплекс таких взаємопов’я-
заних заходів:

1) упровадження ефективних механізмів 
державного фінансування відтворення інтелек-
туального капіталу. Держава повинна прагнути 
до створення системи, що підвищує ймовір-
ність одержання вищої освіти незаможними, 
але здібними громадянами, шляхом надання 
фінансової допомоги, що компенсують на піль-
говій, зворотній основі значну частину індивіду-
альних витрат;

2) розробки моделей взаємодії держави, бізне-
су та суспільства за допомогою залучення у сферу 
відтворення кадрового потенціалу недержавних 
підприємств та установ, створення сприятливих 
умов для їх діяльності. Вітчизняна економіка має 
гостру потребу в життєздатних інститутах соці-
ального партнерства у сфері зайнятості для коор-
динації діяльності населення, недержавних і дер-
жавних підприємств, що представляють інтереси 
їх союзів та асоціацій. У нашій країні такі інститути 
тільки зароджуються;

3) розробки державних і регіональних про-
гнозів потреби в кадрах, що припускають фор-
мування держзамовлення на підготовку, підви-
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
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4) удосконалення структури служби зайнято-
сті, її функцій і системи фінансування.

Висновки. Досліджено інституціональні 
механізми публічного управління інтелекту-
альними ресурсами економіки. Складовими 
інституціонального середовища формування 
та функціонування інтелектуального капіталу 
є формальні та неформальні інститути. До фор-
мальних відносяться: Закони України, Постано-
ви Уряду і Верховної Ради, установи з реєстра-
ції права інтелектуальної власності, установи 
юстиції, міжнародні норми і конвенції. Нефор-
мальні включають в себе: ментальність, тра-
диції, визнання власника, установки, правила 
(інституції), стереотипии, соціальний капітал. 
Встановлено, що об’єктивна потреба інновацій-
ного розвитку держави вимагає нового механіз-
му підготовки кадрів. В його основу повинні бути 
покладені такі принципи: розвиток і самореалі-
зація творчої особистості; постійна націленість 
на генерацію перспективних науково-техніч-
них нововведень, пошук шляхів і методів їх 
практичної реалізації; орієнтація на підготовку 
висококваліфікованих і високоінтелектуальних 
фахівців, системних менеджерів інноваційної 
діяльності; відношення до процесу навчання 
та підготовки кадрів як до складової виробни-
чого процесу, коли витрати на підготовку кадрів 
повинні сприйматися не як витрати на праців-
ників, а як довгострокові інвестиції, необхідні 
для процвітання підприємства, регіонів і країни 
в цілому; забезпечення управління соціальними 
та психологічними аспектами процесу створен-
ня інновацій, використання творчого потенціа-
лу колективу, прискореного широкомасштаб-
ного впровадження у практику інноваційних 
розробок; створення системи безперервного 

навчання, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів, інтегрованої у виробництво 
інноваційної продукції; співробітництво універ-
ситетів та інших вищих навчальних закладів 
з передовими підприємствами будь-яких форм 
власності, що реалізують інноваційні проекти, 
та їх спільна діяльність щодо розробки спеціа-
лізованих навчальних програм, видання підруч-
ників, монографій з метою підготовки фахівців 
вищої кваліфікації.
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Shopsha M. M. Іnstitutional instruments of implementation of mechanisms of public 
management of intellectual resources of economy

The article presents the conceptual bases of using institutional tools for implementing mecha-
nisms of public management of intellectual resources of the economy, the use of which will improve 
the quality of domestic education and innovative progress in accordance with international stan-
dards, promote intellectual, cultural, spiritual and moral potential of society and systematization. It 
is established that the objective need for innovative development of the state requires a new train-
ing mechanism. It should be based on the following principles: development and self-realization 
of the creative personality; constant focus on the generation of promising scientific and technical 
innovations, the search for ways and methods of their practical implementation; focus on training 
highly qualified and highly intelligent professionals, system managers of innovation and others. It is 
determined that the effective implementation of mechanisms of public management of intellectual 
resources of the economy requires the creation of an institutional mechanism at the state level of 
sustainable reproduction of human resources through a systematic public policy in areas that shape 
the intellectual potential of the country. This provides for the understanding and legislative consoli-
dation of long-term goals and priorities of the state, as well as forms of its participation in the process 
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of expanded reproduction of human resources of domestic industrial enterprises. In our opinion, the 
mechanism of public management of intellectual resources of the economy should include a set of 
the following interrelated measures: 1) introduction of effective mechanisms of state financing of 
intellectual capital reproduction; 2) development of models of interaction of the state, business and 
society by means of involvement in the sphere of reproduction of personnel potential of the non-state 
enterprises and establishments, creation of favorable conditions for their activity; 3) development of 
state and regional forecasts of staffing needs, which involve the formation of state orders for train-
ing, retraining and retraining; 4) improving the structure of the employment service, its functions and 
financing system.

Key words: intellectual resources, public administration, development, education, innovations, 
mechanisms, economy.
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завідувач відділення планування та закупівель 
Національної академії внутрішніх справ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
В СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
В статті розкрито особливості функціонування системи державного регулювання сфе-

ри публічних закупівель в Україні, що дозволило виділити такі ключові механізми: фінансо-
во-економічний й інституціональний, які потребують реформування та мають ґрунтува-
тися на застосуванні таких базових показників як аналіз потреби, оцінка ефективності 
розміщення замовлення, оцінка економічного і соціального аспекту розміщення замовлення, 
контроль виконання публічних функцій за допомогою розміщення замовлень. Виокремлено 
мега-, макро-, мезо та мікрорівні функціонування механізму системи публічних закупівель й на 
основі функціонального та суб’єктного поділу організаційної структури регулювання сфери 
публічних закупівель. Розроблено функціональний підхід до розкриття сутності організацій-
но-структурного елементу інституціонального механізму державного регулювання сфе-
ри публічних закупівель. Під час аналізу чинної практики розміщення публічного замовлення 
нами було виділено важливу роль органів державної влади в організації та поширенні інфор-
мації (наприклад, державної статистичної звітності). Наявність подібної практики фор-
мує умови для реалізації одного із пріоритетних принципів системи публічних закупівель –  
відкритості. Ідентифіковані етапи державного регулювання розміщенням замовлень для 
потреб конкретного державного замовника: детальний аналіз розміщення замовлень мину-
лих періодів; формування фінансового плану розміщення замовлення; укладання з перемож-
цем процедури державний контракт; контроль за виконанням публічних контрактів, який 
здійснюється державним замовником протягом усього терміну дії контракту; оцінка діяль-
ності з розміщення замовлення (зіставлення прогнозних розрахунків з поточними потре-
бами та суми витрачених на розміщення коштів відповідного бюджету з сумами, які були 
закладені в прогнозі закупівель і фінансовому плані). Визначено, що процес побудови нової 
світової системи публічних закупівель ґрунтується на основоположних принципах прок’юре-
мента: відкритість, рівність, справедливість, гласність.

Ключові слова: публічні закупівлі, державне регулювання, замовлення, механізми, еконо-
міка. 

Постановка проблеми. В умовах глобальної 
економічної та фінансової кризи, друга хвиля 
якої находить на Україну, зростає роль держав-
ного регулювання процесу витрачання бюджет-
них коштів, що здійснюється через систему 
регулювання розміщенням замовлень на поста-
чання товарів, надання послуг та виконання 
робіт й спрямоване на скорочення та оптимі-
зацію видатків бюджетів усіх рівнів. Володіючи 
значними фінансовими ресурсами, держава 
є найбільшим і найвпливовішим суб’єктом рин-
кових відносин. Управлінські рішення про при-
дбання певних товарів, робіт, послуг прийняті 
під час здійснення закупівель продукції органа-
ми влади та іншими замовниками впливають 
на функціонування відповідних ринків, особли-

во тих, де єдиним покупцем продукції є держа-
ва, – соціальні послуги, наукові дослідження, 
забезпечення безпеки держави. Отже, система 
публічних закупівель виступає як найважливі-
ший елемент системи державного регулюван-
ня соціально-економічного розвитку. Потреба 
в підвищенні ефективності процесу забезпечен-
ня публічних потреб продиктована суттєвими 
обсягами закупівель продукції, що здійснюються 
за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів і позабю-
джетних джерел фінансування [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів регулювання сис-
теми публічних закупівель присвячено праці 
таких авторів, як Г. Вестрінг [2], І. Влялько [3], 
А. Галущак [4], Н. Дроздова [5], В. Зубар [6], 
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І. Лопушинський [7], О. Міняйло [8], О. Турченко 
[9], І. Школьник [10] та ін.

Мета статті – обґрунтування науково-
прикладних засад державного регулювання 
сфери публічних закупівель з урахуванням 
змін, що відбуваються в глобальній економіці 
та системних ризиків, що виникають при цьому.

Виклад основного матеріалу.  Істотним 
інструментом впливу як на економіку держа-
ви в цілому, так і на підприємницьке середо-
вище, є державне замовлення – система, за 
допомогою якої закуповуються товари, робо-
ти й послуги для потреб держави. Державне 
замовлення –це фактор, що серйозно впливає 
на економічне зростання й розвиток, підвищен-
ня ділової активності. Державне замовлення 
виконує регулюючу роль у сфері структурних 
змін в економіці розвинених країн, стає гнучким 
інструментом бюджетно-податкової політики 
держави [5].

Створення сприятливих умов для участі 
держави в економіці через ефективну систему 
публічних закупівель – важливе завдання дер-
жавної влади [1]. Особливо слід підкреслити 
важливість державної участі в регулюванні еко-
номічних процесів в умовах глобальної еконо-
мічної кризи, яка торкнулася України.

Таким чином, позначивши вихідну методоло-
гічну посилку даного дослідження місця й ролі 
системи публічних закупівель у ринковій еконо-
міці та визначення головних напрямів удоскона-
лення системи регулювання державними заку-
півлями, нами було визначено, що ефективна 
участь держави у функціонуванні економіки 
шляхом формування конкурентного середови-
ща під час розміщення публічних замовлень 
є однією з необхідних умов для здійснення 
публічних функцій.

Нинішнього часу офіційні дані Державного 
комітету статистики України про практику роз-
міщення державного замовлення, на жаль, не 
дозволяють повною мірою мати уявлення про 
систему публічних закупівель в Україні. Немає 
можливості отримати достовірні статистичні 
відомості, які дали б можливість з наукової точки 
зору об’єктивно оцінити працездатність та ефек-
тивність системи публічних закупівель. На нашу 
думку, це викликано низкою чинників, а саме:

– частина відомостей становить державну 
таємницю й не підлягає оприлюдненню;

– не досяг належного рівня контроль над 
розміщенням публічних замовлень суб’єктів 
України;

– недостатнє дотримання вимог законодав-
ства в ході проведення публічних закупівель;

– помилки й неточності у відомостях про дер-
жавні закупівлі, що спрямовуються державними 
замовниками до Державного комітету статисти-
ки України.

При цьому аналіз результатів функціонуван-
ня системи публічних закупівель за матеріала-
ми Державного комітету статистики України [6] 
свідчить про щорічне зростання державного 
замовлення, що робить його привабливішим 
для постачальників.

Нами виділено низку причин, через які впро-
вадження конкурентних методів розміщення 
замовлення відбувається не досить ефективно. 
Серед них:

– неадаптованість контрактної системи до 
умов ринку;

– відсутність стимулів у публічних агентів до 
використання ефективних методик розміщення 
державного замовлення та досягнення економії 
бюджетних коштів;

– корупція;
– брак усталених правил функціонування 

ринків товарів, робіт, послуг.
За даних обставин, які значною мірою мають 

характер стійких тенденцій, одним зі способів 
підвищення ефективності ринкової поведінки 
публічних замовників є законодавче зобов’я-
зання використовувати визначені маркетин-
гові процедури вивчення ринку потенційних 
контрагентів для об’єктивного аналізу можли-
востей постачальників (підрядників) й відна-
ходження оптимальних варіантів та способів 
закупівель [3].

Проте в конкурентній системі розміщення 
замовлення виникає суперечність: конкуренція 
під час проведення закупівлі спричинить вижи-
вання найсильнішого постачальника, і в умовах 
вільної конкурентної боротьби кількість силь-
них гравців скорочується. Таким чином, доско-
нала конкуренція переростає у двосторонню 
монополію, коли в результаті збільшення акти-
вів певних постачальників держави інші підпри-
ємства стають неконкурентоспроможними під 
час чергової процедурі розміщення замовлен-
ня. Крім того, постачальники, які не змогли здо-
бути перемогу під час розміщення замовлення, 
як правило, не беруть повторної участі в проце-
дурах розміщення [7]. Отже, політика держави 
в сфері публічних закупівель повинна відобра-
жати принципи рівності й відкритості, а також 
бути конкурентною і збалансованою.
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Процеси глобалізації у світовій економіці 
сприяють видозміні конкуренції між державами. 
В умовах глобалізації роль і місце держави на 
міжнародній арені наряду з іншими факторами 
визначаються внеском у світові відтворення. 
Політичний вплив держави, її військова міць 
у сучасному світі визначаються рівнем розвитку 
національної економіки. Завдання з досягнення 
стабільного економічного зростання визнача-
ють посилення ролі держави в регулюванні еко-
номіки в сфері публічних закупівель як елемен-
ту безпосередньої державної участі в економіці, 
не використовуються інструменти підвищення 
ефективності та максимізації економії [10].

Зокрема, не визначено механізму вико-
ристання таких інструментів, як планування 
публічних закупівель. Це негативно познача-
ється на ефективності витрачання коштів дер-
жавного бюджету і як наслідок викликає непов-
не виконання державою покладених на неї 
функцій; в даний час немає чіткого визначення 
порядку використання ринкових інструментів 
дослідження та маркетингу під час розміщення 
публічних замовлень – розв’язання даної про-
блеми є основою для ефективного функціону-
вання держави-підприємця у сфері публічних 
замовлень [8].

На нашу думку, вищезазначені проблеми тіс-
но пов’язані між собою і потребують розв’язаня. 
Наявна практика в сфері публічних закупівель 
свідчить, що підходи, які використовуються дер-
жавними замовниками та уповноваженими роз-
порядниками бюджетних коштів до визначення 
власних потреб у товарах, роботах і послугах, 
не грунтуються на принципах планування 
та прогнозування. Крім того, під час розміщен-
ня публічних замовлень визначення початкової 
вартості державного контракту відбувається 
без урахування специфіки ринку на продукцію, 
роботи й послуги, які закуповуються, не вико-
ристовуються інструменти маркетингу, наслід-
ком чого стає неефективне дороге розміщення 
державного замовлення.

Механізм державно-
го регулювання системи 
публічних закупівель – це 
сукупність організацій-
них і методичних основ, 
які перебувають під впли-
вом зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Він виражаєть-
ся в практичній діяльності 
всіх елементів даної систе-

ми в досягненні певних цілей, тобто головним 
чином у забезпеченні публічних функцій [6].

Вважаємо, що механізм державного регулю-
вання системи публічних закупівель залежить 
від узаємодії таких його рівнів:

– регулювання системи розміщення держав-
ного замовлення в Україні, як елементом еконо-
мічної політики держави;

– регулювання процесом розміщення дер-
жавного замовлення з боку державного замов-
ника як основної ланки системи публічних заку-
півель.

У рамках здійснення державної економічної 
політики механізми державного регулювання 
системи публічних закупівель в Україні, на нашу 
думку, можна подати у вигляді схеми (рис. 1).

При цьому нині не враховується ще один 
основний сегмент – моніторинг та аналіз ста-
тистичних показників. Саме моніторинг та ана-
ліз поточної ситуації в системі публічних заку-
півель слід покласти в основу заходів щодо 
розвитку системи державного замовлення.

Відсутність моніторингу та прийняття рішень 
на його підставі є передумовою низької ефек-
тивності заходів, що вживає держава щодо роз-
витку системи публічних закупівель. 

Основна мета державного регулювання 
системи публічних закупівель – ефективне 
розміщення замовлень на поставки товарів, 
виконання робіт, надання послуг, що дозволяє 
здійснювати державні функції. Розміщення 
замовлення ми вважаємо ефективним у тому 
разі, коли досягнуто оптимального співвід-
ношення якості й вартості товарів, робіт або 
послуг, які закуповуються. При цьому поняття 
“якість” включає в себе всі споживчі властивості 
купованого суспільного товару (роботи, послу-
ги): функціональні, ергономічні, надійності, 
естетичні, безпеки та ін. Поняття “ціна” включає 
в себе сукупність усіх витрат повного життєвого 
циклу суспільного блага, яке купується, а саме: 
одноразові витрати під час придбання, експлу-
атаційні витрати та витрати на утилізацію [11].

 

Законодавче забезпечення 
системи державних 

закупівель 

Планування та 
бюджетний процес 

 
Координація 

 
Інформація 

 
Контроль 

Процес  
державних закупівель 

 
Рис. 1. Механізм державного регулювання системи публічних закупівель
Джерело: складено автором
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Водночас, під час розміщення замовлень 
для публічних потреб визначення ефективнос-
ті розміщення замовлення має здійснюватися 
з урахуванням такої важливої складової, як 
“суспільна корисність”, тобто економічного або 
соціального ефекту, що виникає під час при-
дбання державою тієї чи іншої продукції (робіт, 
послуг) та її використання кінцевим споживачем. 
Компонент “суспільна корисність” у поєднан-
ні з двома попередніми дозволяє відобразити 
такий ступінь користі для реалізації державою 
своїх функцій, що виникає з використанням від-
повідних товарів, робіт і послуг [2].

Досягнення оптимального співвідношення 
ціни та якості відбувається в умовах відкритої 
конкуренції, вільного доступу на ринок публіч-
них закупівель потенційних постачальників 
і запобігання монополії на поставки товарів, 
робіт і послуг. Ці умови виконуються за наяв-
ності відповідної нормативно-правової бази, 
під час здійснення контролю за її дотриманням 
та залучення найбільшої кількості потенційних 
постачальників, стимулювання до участі в роз-
міщенні замовлення за допомогою взаємови-
гідних умов публічних контрактів, авансування, 
кредитування, субсидування.

Збільшення кількості потенційних постачаль-
ників, на наш погляд, дозволить створити умо-
ви для розміщення публічних замовлень з най-
більшою ефективністю, тобто оптимальним 
співвідношенням ціни і якості закуповуваної 
продукції (робіт, послуг). Разом з тим, на нашу 
думку, досягнення ефективного використання 
бюджетних коштів – умова, яка сприяє як мінімі-
зації бюджетних витрат, так і запобіганню коруп-
ції. Для формування таких умов законодавчо 
повинна встановлюватися чітка послідовність 

дій замовника від розміщення інформації про 
закупівлю до укладення державного контракту. 
Зазначається, що умови для застосування рег-
ламентованих процедур розміщення замовлен-
ня нині перебувають в стадії становлення.

Конкурсні торги в українському законодав-
стві встановлені як пріоритетний спосіб розмі-
щення замовлення, що тягне за собою пере-
ваги відкритої конкуренції та ефективності 
розміщення замовлення. У єдиного постачаль-
ника розміщуються замовлення на надання 
комунальних послуг (водопостачання, водо-
відведення, газопостачання, електропостачан-
ня, постачання теплової енергії тощо). Таким 
чином, десь близько однієї чверті всіх витрат 
державного бюджету і бюджетів суб’єктів Укра-
їни на державні закупівлі припадає на оплату 
послуг суб’єктів природних монополій [4].

Проаналізувавши практику розміщення дер-
жавного замовлення органів виконавчої влади 
замовниками регіонального і місцевого рівня, 
ми пропонуємо механізм державного регулю-
вання розміщенням замовлень для потреб кон-
кретного державного замовника (рис. 2), що 
дозволяє підвищити ефективність розміщення 
державного замовлення, сприяє формуванню 
найдоцільнішого, з погляду державного фінан-
сування, державного замовлення.

На нашу думку, механізм державного регу-
лювання розміщенням замовлень для потреб 
конкретного державного замовника має скла-
датися з декількох етапів:

– першим етапом формування замовлен-
ня є детальний аналіз розміщення замовлень 
минулих періодів. Достовірні вихідні дані спри-
яють визначенню майбутніх потреб у товарах, 
роботах і послугах. Аналіз дозволяє вияви-
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 Рис. 2. Пропонований механізм державного регулювання процесом розміщення замовлень
Джерело: розроблено автором
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ти структуру раніше розміщеного замовлен-
ня й визначити основні напрями розміщен-
ня замовлення на поточний період. Разом 
з тим на даному етапі замовник має можливість 
визначити суспільну корисність того чи іншого 
замовлення на поставку товарів, оцінити ефек-
тивність розміщення замовлення і ступінь задо-
волення суспільних потреб, а також повноту 
реалізації функцій органу державної влади (міс-
цевого самоврядування), що забезпечуються за 
рахунок розміщення замовлень; за підсумками 
й на підставі аналізу розміщених замовлень 
державний замовник оцінює і прогнозує май-
бутню потребу в товарах, роботах і послугах. 
На даному етапі замовник має зіставити умови 
минулих і поточного періодів, оцінити вірогідну 
потребу в тих чи інших товарах, роботах або 
послугах, визначити, які першочергові категорії 
закупівель необхідні для здійснення держав-
ним замовником своїх безпосередніх функцій, 
скласти прогноз закупівель на поточний період;

– на другому етапі, за підсумками прогно-
зування, державний замовник формує фінан-
совий план розміщення замовлення. Фінан-
сування запланованих витратних зобов’язань 
потребує економічного та фінансового обґрун-
тування. На даному етапі державний замовник 
зобов’язаний сформулювати обґрунтування 
розміщення зазначених у прогнозі закупівель 
і дати оцінку економічної (соціальної) ефектив-
ності тієї чи іншої закупівлі. Формуючи економіч-
не обґрунтування закупівлі замовник водночас 
має здійснити моніторинг необхідного сегмента 
ринку й визначити ціновий інтервал закупівлі із 
застосуванням інструментів маркетингу; проце-
дура розміщення повинна здійснюватися згідно 
з вимогами законодавства у сфері розміщення 
замовлення. Державний замовник відповідно 
до обсягу виділених з певного бюджету коштів 
і суспільної важливості закупівлі визначає спо-
сіб розміщення замовлення. Під час розміщен-
ня замовлення державний замовник зобов’я-
заний забезпечити інформаційний супровід 
процедури закупівлі шляхом інформування 
зацікавлених осіб через інформаційні ресурси 
в мережі Інтернет та друковані засоби масової 
інформації [8];

– на третьому етапі, за підсумками проце-
дури закупівлі, державний замовник укладає 
з переможцем процедури державний контр-
акт. При цьому умовами державного контракту 
державний замовник має бути захищений від 
неправомірних дій постачальника, невиконання 

постачальником своїх зобов’язань – обов’яз-
ково встановлюється відповідальність сторін 
за неналежне дотримання умов державного 
контракту. Разом з тим державний контракт 
повинен містити чітко сформульовані вимоги 
до виконавця контракту, щоб уникнути зловжи-
вань з боку публічних замовників. Відомості про 
укладення публічних контрактів направляються 
державними замовниками в певний орган вико-
навчої влади для внесення до реєстру публіч-
них (регіональних) контрактів – інформаційний 
ресурс, у якому відповідно до законодавства 
розміщується інформація про укладення 
публічних контрактів [5];

– контроль за виконанням публічних контр-
актів здійснюється державним замовником 
протягом усього терміну дії контракту, що доз-
воляє створити умови для повного виконання 
сторонами всіх зобов’язань за державним кон-
трактом, або, в разі виявлення недобросовіс-
них намірів виконавця за контрактом уникнути 
втрати коштів бюджету [10];

– на завершальному етапі державний замов-
ник проводить оцінку діяльності з розміщення 
замовлення – зіставляє прогнозні розрахунки 
з поточними потребами та суми витрачених 
на розміщення коштів відповідного бюджету 
з сумами, які були закладені в прогнозі заку-
півель і фінансовому плані. За підсумками 
зіставлення, державний замовник оцінює еко-
номічний та соціальний ефект від розміщен-
ня замовлення, ступінь задоволення суспіль-
них потреб і забезпечення публічних функцій, 
економію коштів бюджету під час розміщення 
замовлень [9].

Реалізація даного механізму, на нашу дум-
ку, дозволить державному замовнику сформу-
вати оптимальну структуру замовлення, най-
більш повно забезпечити реалізацію публічних 
функцій, здійснити розміщення замовлення 
з найбільшою економічною ефективністю і най-
кращим соціальним ефектом, при цьому до 
розміщення замовлення за рахунок широкого 
інформаційного забезпечення буде залучено 
найбільшу кількість потенційних постачальни-
ків, забезпечено умови відкритості та конку-
рентності розміщення замовлення.

Висновки. Визначено, що в умовах глоба-
лізації світове співтовариство перебуває в про-
цесі вироблення єдиних стандартів і механізмів 
здійснення публічних закупівель. Процес побу-
дови нової світової системи публічних закупі-
вель ґрунтується на основоположних принципах 
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прок’юремента: відкритість, рівність, справед-
ливість, гласність. Разом з тим кожна держава 
має свої унікальні відмітні особливості і засто-
сування єдиних стандартів має здійснюватися 
на основі міжнародного нормативно-правового 
акта, який повинен мати універсальний харак-
тер і проголошувати вищезазначені принципи 
з урахуванням збереження місцевої специфіки 
розміщення державного замовлення.
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Mishchenko R. I. State regulation of public procurement in the modern geoeconomic context
The article reveals the peculiarities of the system of state regulation of public procurement in 

Ukraine, which allowed to identify the following key mechanisms: financial, economic and institution-
al, which need reform and should be based on the use of such basic indicators as needs analysis, 
evaluation of order efficiency, evaluation of economic and social aspect of order placement, con-
trol over the performance of public functions through the placement of orders. The mega-, macro-, 
meso- and micro-levels of functioning of the mechanism of the public procurement system and on 
the basis of functional and subjective division of the organizational structure of public procurement 
regulation are singled out. A functional approach to revealing the essence of the organizational 
and structural element of the institutional mechanism of state regulation of public procurement has 
been developed. During the analysis of the current practice of public procurement, we highlight-
ed the important role of public authorities in the organization and dissemination of information (for 
example, state statistical reporting). The existence of such a practice creates the conditions for the 
implementation of one of the priority principles of the public procurement system – openness. The 
stages of state regulation by placing orders for the needs of a specific state customer are identified: 
a detailed analysis of placing orders of previous periods; formation of a financial plan for placing an 
order; concluding a state contract with the winner of the procedure; control over the implementation 
of public contracts, which is carried out by the state customer throughout the term of the contract; 
assessment of the ordering activity (comparison of forecast calculations with current needs and the 
amount spent on the placement of the relevant budget with the amounts that were laid down in the 
procurement forecast and financial plan). It is determined that the process of building a new world 
system of public procurement is based on the fundamental principles of procuracy: openness, equal-
ity, fairness, transparency.

Key words: public procurement, state regulation, orders, mechanisms, economy.
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ЕКОЛОГІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
У статті окреслено актуальні питання збалансованого (сталого) розвитку загалом та 

на рівні територіальних громад. Встановлено, що до економічних викликів відносять фінан-
сові кризи, до соціальних зараховують нерівність доходів громадян, відмінний рівень досту-
пу до різних благ тощо, екологічні включають вагомий рівень забруднення вичерпаності 
природних ресурсів та навколишнього середовища. Наголошено на важливості формуван-
ня нового світогляду не лише суб’єктів господарювання, а й населення. Встановлено, що 
концепція сталого розвитку включає вимогу гармонійного узгодження всіх трьох складових 
з метою досягнення балансу між задоволенням наявних потреб розвитку суспільства та 
формуванням системи захисту інтересів майбутніх поколінь. Зазначено, що використан-
ня терміна «збалансований розвиток» відповідає розвитку як процесу змін з утриманням 
еколого-економічного та соціального балансу. Охарактеризовано стійкість як універсаль-
ну властивість різних типів систем, що полягає в їхній здатності ефективно виконувати 
свої функції, незважаючи на негативний вплив екзогенних чи ендогенних факторів. Наве-
дено хронологію формування поняття «сталий розвиток». З’ясовано, що сталий розви-
ток передбачає скорочення споживання ресурсів, перехід на екологічні види енергоджерел, 
впровадження безвідходних технологій, а результатом має бути зменшення навантаження 
на здоров’я людини та довкілля. Встановлено, що основою сталого розвитку суспільства 
можна вважати екологічну безпеку країни та представлено логічний ланцюг побудови його 
інституційного середовища. Окреслено взаємозв’язок культури та природи у процесі роз-
витку суспільства. Розкрито практичні аспекти збалансованого розвитку громад та рів-
ні участі громадськості в цьому процесі. Запропоновано послідовні кроки підвищення рівня 
поінформованості громадськості щодо екологічних проблем та шляхів їх вирішення. 

Постановка проблеми. Осмислення клю-
чових положень щодо економічної, соціальної 
та екологічної складових розвитку держави вже 
вийшло за межі суто теоретичних досліджень. 
Збалансований (сталий) розвиток сьогодні 
вже є міждисциплінарним поняттям, оскільки 
деструктивні процеси різного характеру позна-
чаються на всіх сферах господарювання в дер-
жаві. Безліч поглядів щодо практичної реаліза-
ції ефективних шляхів такого розвитку сьогодні 
формуються і в межах управлінської науки. До 
потужних економічних викликів відносять фінан-
сові кризи, до соціальних науковці справедливо 
зараховують такі, як нерівність доходів грома-
дян, відмінний рівень доступу до різних благ 
тощо. Водночас екологічні виклики сьогодення 
включають вагомий рівень забруднення вичер-
паності природних ресурсів та навколишнього 
середовища. Отже, беззаперечною є необхід-
ність формування новітнього світогляду в усіх 

без винятку сферах діяльності не лише суб’єк-
тів господарювання, а й населення. 

Аналіз актуальних досліджень і публіка-
цій. Обґрунтування теоретичних основ забез-
печення збалансованого розвитку є предметом 
наукових інтересів широкого кола вітчизняних 
і закордонних дослідників, серед яких: В. Амб-
росов, М. Кропивка, П. Макаренко, В. Юрчишин 
та інші. Питанням збалансованого розвитку на 
рівні територіальних громад свої праці присвя-
тили, зокрема: В. Бабаєва, О. Коротич, Ю. Куц, 
О. Лазор та інші. Підтримуючи погляди про-
відних теоретиків та практиків, зазначимо, що 
концепція сталого розвитку є дієвим способом 
поступального досягнення глобального роз-
витку людства. Ця концепція включає вимогу 
гармонійного узгодження всіх трьох складових 
з метою досягнення балансу між задоволенням 
наявних потреб розвитку суспільства та форму-
ванні системи захисту інтересів майбутніх поко-
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лінь. Однак у процесі пошуку найкращих шляхів 
подальшого збалансованого розвитку територі-
альних громад доцільно детальніше розглянути 
додаткові можливості його досягнення.

Мета статті полягає в досліджені актуаль-
них аспектів екологічної збалансованості роз-
витку територіальних громад та формуванні 
послідовних кроків щодо підвищення рівня поін-
формованості мешканців громад з екологічних 
питань.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Концепція сталого розвитку (англ. 
sustainable – підтримуючий, тривалий, безпе-
рервний; development – розвиток) передбачає: 
задоволення потреб сучасного покоління без 
шкоди для майбутніх поколінь; розвиток країн 
і регіонів, коли різні види діяльності суспільства 
(економічне зростання, матеріальне виробни-
цтво тощо) відбуваються в межах, що дозволяє 
екосистем відновлюватися, поглинати забруд-
нення і підтримувати життєдіяльність теперішніх 
та майбутніх поколінь. Хоча переклад на україн-
ську мову має декілька варіантів, в Україні тер-
мін сталий розвиток є офіційно визнаним відпо-
відником англійського терміна. Також науковці 
використовують термін «збалансований розви-
ток» як такий, що більш відповідає суттєвості 
розвитку як процесу змін з утриманням еколо-
го-економічного та соціального балансу [1]. 

Універсальною властивістю різних типів сис-
тем (включно з територіальними) є стійкість, що 
полягає в їхній здатності ефективно виконувати 
свої функції, незважаючи на негативний вплив 
екзогенних чи ендогенних факторів. Водночас 
збереження стійкості системи має межі й коли 
умови середовища виходять за них – відбу-
вається порушення функціонування системи, 
або навіть структурні зміни. Положення області 
стійкості кордонів змінюється разом з еволю-
цією системи [2]. Так, В. Вернадський зробив 
фундаментальний висновок про те, що між усі-
ма живими і неживими частинами Земної кулі 
йде безперервний матеріальний і енергетичний 
обмін, який у процесі часу виражається зако-
номірними змінами та безперервно прагне до 
стійкості та рівноваги [3]. На думку деяких нау-
ковців, поняття «стійкість» і «розвиток» супере-
чать одне одному, оскільки «розвиток у принципі 
не може бути стійким» [4]. Л. Пемірова вказує, 
що розвиток (країни, території, соціальної групи 
тощо) у певний період є стійким, якщо він збері-
гає певний інваріант, тобто не змінює, не ставить 
під загрозу будь-яку властивість, об’єкт, став-

лення [5]. В. Данилов-Данильян підкреслює, що 
«скільки б не претендували на нього економісти, 
соціологи, культурологи та фахівці різних інших 
областей, «сталий розвиток має і походження, 
і зміст переважно екологічний» [6].

Водночас від самого початку розвиток пов’я-
зували лише з економічним прогресом (50–
60-і рр.). З часом (70-і рр.) на тлі зростання 
кількості бідних країн почали розглядати питан-
ня соціальної справедливості. Майже одразу 
загострились і питання споживання природних 
ресурсів, що призводять до деградації довкіл-
ля та негативного впливу на здоров’я людей. 
У 1972 Римський клуб звертає увагу всього сві-
ту на «межі зростання», чим акцентує увагу на 
необхідності включення «збереження довкілля» 
до концепції розвитку для уникнення екологічної 
кризи. У 1980 р. з’являється термін «збалансо-
ваний розвиток» («Всесвітня стратегія охорони 
природи» (ВСОП)) та висувається положення 
про те, що збереження природи тісно пов’яза-
не з розвитком, який має відбуватися за умови 
збереження природи. Як відомо, Концепція зба-
лансованого розвитку набула важливого ста-
тусу після Конференції ООН з довкілля та роз-
витку (1992 р). Глобальні цілі сталого розвитку 
були затверджені у 2015 році на саміті ООН, а 
15 вересня 2017 року Уряд України представив 
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: 
Україна», і якій виокремлюються базові показ-
ники для досягнення цілей з урахуванням наці-
ональних аспектів розвитку.

Сталий розвиток передбачає скорочення 
споживання ресурсів, перехід на екологічні види 
енергоджерел, впровадження безвідходних 
технологій, а результатом має бути зменшення 
навантаження на здоров’я людини та довкілля. 
Сьогодні науковці підтверджують, що найбільш 
точне визначення курсу сталості представлено 
в доповіді Г.-Х. Брутланд: «сталим можна назва-
ти такий розвиток, який веде до мінімізації нега-
тивних наслідків виснаження природних ресур-
сів і забруднення навколишнього природного 
середовища для майбутніх поколінь у результа-
ті соціально-економічного розвитку покоління, 
яке зараз проживає на планеті» [2]. Науковці 
наголошують, що сучасний розвиток світового 
суспільства, спрямований на вирішення гло-
бальних проблем людства, визначає страте-
гічні пріоритети для розвитку країн у третьому 
тисячолітті. Основні положення таких пріорите-
тів узагальнені в розумінні сталого розвитку, що 
включає потребу в безпечному та здоровому 



Серія: Державне управління, 2019 р., № 3 (67)

231

довкіллі [7]. Отже, стержнем сталого розвитку 
суспільства можна вважати екологічну безпеку 
країни. На рис. 1 представлено логічний ланцюг 
побудови його інституційного середовища. 

Цінності: суспільні; окремих груп людей; особисті  

Норми
неформальні (традиційні): культурні традиції та цінності, що 

існують у суспільстві; традиції взаємодії; довіра; корупція тощо 

Формування інституційного середовища збалансованого 
розвитку 

Правила 
політичні (юридичні), економічні тощо

Інституції 

Атрибути: фактори; мета; умови дії; санкції тощо

 

Рис. 1. Процес розбудови інституційного 
середовища сталого розвитку 

Джерело: побудовано на основі [8]

Екологічна криза багатьма вченими різних 
наукових напрямів (соціологами, філософами, 
екологами, політиками та іншими) пов’язується 
із залежністю природи від соціокультурної прак-
тики та розвитку науки та техніки. У табл. 1 пред-
ставлено характеристики взаємозв’язку культу-
ри та природи у процесі розвитку суспільства

Сьогодні пропонується велика кількість різ-
них шляхів щодо збереження природи відпо-
відно до причин екологічної кризи, які виявле-
ні на основі різних аналітичних даних. Однак 
культурологічний напрям, що зачіпає духовні 
та морально-етичні аспекти ставлення люд-
ського суспільства до природи, досі залишаєть-
ся малодослідженим. Раніше головною метою 
культури було створення матеріальних і духов-

них благ заради виживання людини, сьогодні ж 
культурологія підвищує статус екологічної куль-
тури. Тобто відбувається пошук шляхів гармо-
нійного узгодження культури і природи, які утво-
рюють єдину біосоціотехногенну систему [9]. 

Стосовно практичних аспектів збалансо-
ваного розвитку громад, варто зазначити, що 
відповідно до Стратегії з питань екологічної 
збалансованості розвитку територіальних гро-
мад Асоціації міст України (допомагає містам 
та громадам проєктувати власні стратегії у сфе-
рі екологічного захисту) на період до 2030 року 
участь громадськості у процесі прийняття 
рішень (інформування, консультації, залучен-
ня (Організація з економічного співробітництва 
і розвитку (ОЕСР); інформування, консультації, 
діалог, партнерство (Рада Європи), що дета-
лізовано в табл. 2) є необхідною з огляду на 
пріоритети громадськості у процесі прийняття 
рішень належного демократичного врядування. 

Отже, для досягнення збалансованого роз-
витку на рівні територіальних громад необхід-
но залучати найкращі практики участі громад-
ськості. Очікуваними результатами Стратегії 
з питань екологічної збалансованості розвитку 
територіальних громад є: 1) зміцнення спро-
можності місцевого самоврядування у проце-
сі реалізації заходів із вирішення екологічних 
проблем, запобігання зміні клімату та адаптації 
до неї; 2) розширити можливості Асоціації міст 
України і її членів реагувати та відповідати на 
часті зміни у правових рамках, які стосуються 
екологічної збалансованості розвитку; 3) спри-
яти вирішенню екологічних проблем міст і тери-
торій; 4) зміцнити потенціал територіальних 
громад; 5) сприяти розвитку екологічно орієн-
тованого малого і середнього підприємництва; 
6) сприяти дотриманню міжнародних зобов'я-
зань в частині охорони і збереження довкілля, 
а також запобігання зміні клімату. Тобто, зба-

Таблиця 1
Взаємозв’язок культури та природи в процесі розвитку суспільства

Автор Характеристика взаємозв’язку
І. Гердер гуманістичні основи розуму і культури в людині заклала природа; 
Е. Кант головне призначення природи щодо культури вбачав у підготовці людей до свободи;
Л. Гумельов розвиток культури розглядав як наслідок дії космічних сил, а поява нових етносів пов’я-

зував з пасіонарністю індивідів (описує історичний процес як взаємодію та розвиток 
етносів з утворюючим ландшафтом та іншими етносами);

В. Вернадський виникнення культури пояснював проблемами природи і космосу; 
О. Чижевський підкреслював нерозривний зв’язок соціокультурних процесів на Землі з фізичними яви-

щами, які відбуваються на Сонці, заклав основу біосферної концепції культури;
Л. Кейсевич, 
І. Олексієнко

завдання людства вбачали у досягненні необхідної рівноваги між природними та цивілі-
заційними чинниками для продовження життя на планеті

Джерело: складено на основі [9]
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лансований розвиток вже не є суто науковою 
проблемою, а реалізація його основ на терито-
ріальному рівні відіграє серйозну роль в систе-
мі проблем нашої держави. [11]. План реалізації 
цієї Стратегії на 2017-2019 рр. також деталізує 
основні цілі: 1) сприяння врахуванню пріори-
тетів екологічної збалансованості розвитку 
в національному законодавстві; 2) допомога 
територіальним громадам та їх органам само-
врядування у впровадженні інструментів еколо-
гічної збалансованості розвитку; 3) залучення 
ресурсів для вирішення екологічних проблем 
територіальних громад; 4) підвищення рівня 
поінформованості мешканців міст і територі-
альних громад з екологічних питань [12]. 

З огляду на зазначене сьогодні одним з акту-
альних питань розвитку екологічної культури 
на рівні територіальних громад у контексті еко-
логічної збалансованості розвитку є питання 
поінформованості мешканців щодо екологічних 
проблем та шляхів їх вирішення. Тож, певні кро-
ки можна представити у вигляді рис 2.

Отже, сприяти досягненню екологічної зба-
лансованості розвитку на рівні територіальних 
громад можна за рахунок поширення екологічної 
культури серед населення, що включає такі умо-
ви: ефективну екологічну орієнтацію органів міс-
цевого самоврядування, бізнес-структур, інсти-
тутів громадянського суспільства тощо; активне 
стимулювання попиту на екологічні товари; діє-

Таблиця 2
Характеристика рівнів взаємодії громадськості в процесі прийняття рішень

Рівні взаємодії Характеристика
Інформування надання інформації громадськості (зацікавленим групам, організаціям) на які потенційно 

впливає відповідна політика. Цей процес є однобічним, тобто наслідками сприйняття 
інформації і думкою щодо предмета інформування не цікавляться. Водночас без резуль-
тативного інформування справжня громадська участь є неможливою; 

Консультації консультації з громадськістю під час прийняття рішень та в процесі вироблення і реаліза-
ції політики (електронні консультації, публічні громадські обговорення, вивчення громад-
ської думки). Процес також однобічний (органами влади не лише окреслюється коло 
питань, а й визначається ступінь врахування пропозицій від громадськості. На практиці 
консультації часто використовують формально (для легітимізації владних рішень);

Залучення участь громадян (їх об’єднань) за власною ініціативою у формуванні публічної політики, а 
також в її реалізації, експертизі, моніторингу та оцінці. Такий тип передбачає двобічність, 
а пропозиції мають розглядатися та враховуватися за певною процедурою; 

Діалог концепція діалогу передбачає, що кожна сторона комунікації може бути ініціатором. Роз-
різняють два види діалогу: необмежений (формат варіюється від громадських слухань 
до спеціалізованих нарад між НУО та органами державної влади, а на обговорення може 
бути винесено будь-яке політичне питання) та конкретний (для вироблення спільної реко-
мендації, стратегії або законопроєкту стосовно окремого політичного процесу); 

Партнерство передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на кожному етапі прийняття 
політичних рішень, спільні зустрічі представників НУО та органів державної влади для 
тісної співпраці. НУО можуть бути наділеними конкретними завданнями, передбачається 
створення органів для прийняття спільних рішень. 

Джерело: складено авторкою на основі [10]
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 Рис. 2. Основні кроки щодо підвищення рівня поінформованості мешканців громад  

з екологічних питань
Джерело: запропоновано авторкою на основі [12]
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вість інституційної системи; активізацію еколого 
орієнтованої інноваційної складової; побудову 
безперервної системи інформування населення 
щодо екологічних питань тощо. 

Висновки. Науковці схильні до думки, яку 
підтримує і авторка, що забезпечення збалан-
сованого розвитку не є технічною проблемою, а 
є проблемою трансформації суспільних відно-
син у напрямі формування суспільства, яке не 
буде руйнувати середовище власного існуван-
ня. У такому випадку концепція збалансованого 
розвитку слугує дороговказом. Ключовою ідеєю 
такого розвитку є однакова важливість еколо-
гічних та соціальних проблем. Відповідно, еко-
логічні проблеми можна вирішити лише у зв’яз-
ку із соціальними проблемами за рахунок зміни 
суспільних відносин чи соціально-політичних 
систем. Отже, соціальна організація суспіль-
ства має забезпечувати гармонійне ставлення 
до природи, чого не можна досягти без підви-
щення екологічної культури суспільства. Для 
вирішення проблеми збалансованого розвитку 
необхідна дієва національна політика політич-
на воля, а сам процес реалізація потребує стра-
тегічного підходу, який також є об’єктом дослі-
джень авторки. 
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Kononenko I. A. ECOLOGICAL BALANCE OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL 
COMMUNITIES: CURRENT ASPECTS

The article outlines topical issues of balanced (sustainable) development in general and at the 
level of territorial communities. It is established that economic challenges include financial crises, 
social ones include income inequality of citizens, an excellent level of access to various benefits, and 
the like, environmental ones include a significant level of pollution of depletion of natural resources 
and the environment. The importance of forming a new worldview not only of economic entities but 
also of the population is noted. It is established that the concept of sustainable development includes 
the requirement of harmonious coordination of all three components to achieve a balance between 
meeting the existing needs of the development of society and the formation of a system to protect 
the interests of future generations. It is noted that the use of the term "sustainable development" 
corresponds to the materiality of development as a process of change with the content of ecological, 
economic, and social balance. Stability is characterized as a universal property of various types of 
systems, consisting in their ability to effectively perform their functions, despite the negative impact 
of exogenous or endogenous factors. The chronology of the formation of the concept of "sustainable 
development" is given. It was found out that sustainable development involves reducing resource 
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consumption, switching to ecological types of energy sources, the introduction of waste-free technol-
ogies, and the result should be a reduction in the burden on human health and the environment. It 
is established that the basis of sustainable development of society can be considered the ecological 
security of the country and the logical chain of building its institutional environment is presented. The 
interrelation of culture and nature in the process of social development is outlined. Practical aspects 
of balanced community development and levels of public participation in this process are revealed. 
Consistent steps are proposed to raise public awareness of environmental problems and ways to 
solve them.

Key words: ecological culture, public participation, development strategy, environmental prob-
lems, sustainable development.
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Активна зовнішньоторговельна діяльність набуває в державі пріоритетне значення та 

багато в чому визначає характер розвитку господарського комплексу Міжнародна торгівля 
є головною формою економічного співробітництва між різними країнами. І її регулювання у 
тій чи іншій мірі відбувається залежно від того, які соціальні, економічні, політичні завдання 
у самій країні та обстановки у всьому світі. У сучасному світі постійно відбуваються зміни 
кон’юнктури на ринку, які безпосередньо пов’язані зі стратегічними орієнтирами та конкрет-
ними умовами ринкового середовища. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків та підвищення 
їх ефективності є пріоритетними напрямками національної економічної політики. У статті 
розглянули основні напрями державного регулювання зовнішньоторговельної політики Укра-
їни. Враховуючи активізацію сучасних міжнародних торговельних відносин, зокрема, через 
розвиток технологій та можливості прискореного обміну інформацією зміна нормативного 
впливу на зовнішньоекономічні відносини відходять від заборон, які стають все менш ефек-
тивними, до розширення  кола дозволених операцій з одночасним посиленням нагляду дер-
жави. Дослідили, що державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності є системою 
заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, покликаних удосконалити 
зовнішньоекономічну діяльність на користь національної економіки. Для досягнення цілей і 
рішення завдань управління зовнішньоторговельної політики сучасні держави мають різ-
номанітні способи і великі можливості. За своїм змістом способи державного регулювання 
зовнішньоекономічною діяльністю представляють велику сукупність використовуваних дер-
жавними органами і службами інститутів, методів і інструментів дії на економічні стосунки 
між країнами відповідно до державних і національних інтересів. Регулююча дія держави здійс-
нюється за допомогою ухвалення законів і інших державних актів, постанов і рішень уряду. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачає створення певних умов 
та механізмів для ефективного розвитку відносин господарюючих суб'єктів у різних країнах.

Ключові слова: зовнішня торгівля, державне регулювання, механізм регулювання, зов-
нішньоторговельна політика, напрями державного регулювання.

Постановка проблеми. В умовах гло-
бального світового економічного простору від 
сучасної держави вимагається застосування 
відповідних регуляторних засобів, що мають 
поєднувати у собі як інтеграційний, так і захис-
ний складники. Якщо інтеграційний складник 
спрямовує економічну політику на підтриман-
ня і розвиток участі держави та її резидентів – 
господарюючих суб’єктів – у якомога ширшому 
колі міжнародних торговельних відносин, то 
захисний складник покликаний забезпечувати 

економічну стабільність всередині держави, 
відстоювання національних економічних інте-
ресів та добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблеми правових засад регулювання зовніш-
ньоекономічних відносин країн знаходяться на стику 
теоретичних досліджень сучасної економічної теорії, 
теорії міжнародних економічних відносини та прав. 
Основними науковцями у цій сфері були: Щерба-
тюк Н. В., Чечель О.М., Алексеев С. С., Осадчий В. І., 
Валевський О.Л., Георгіаді Н.Г., Князь С. В. та інші.
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Мета статті – визначити основні напрями 
державного регулювання зовнішньоторговель-
ної політики України.

Викладення основного матеріалу. В одно-
сторонньому порядку держава регулює міжна-
родну торгівлю, тобто, інструменти такого регу-
лювання застосовуються урядом без погоджень 
та консультацій з торговими партнерами. Регулю-
вання також може здійснюватися і у двосторон-
ньому порядку. Є і багатостороннє регулювання, 
тобто торговельна політика регулюватиметься 
різними багатосторонніми угодами.

Міжнародна торгова політика – політика 
багатьох країн-учасників міжнародних еконо-
мічних відносин, що втілюється за допомогою 
встановлених міжнародних правил торгівлі, 
традицій та звичаїв.

Зовнішньоекономічна політика держави 
є цілеспрямованою діяльністю держави з фор-
мування та використання всіх закордонних гос-
подарських цілісних зв'язків для того, щоб зміц-
нювати свій національний торговий потенціал 
і ефективно брати участь в процесах міжнарод-
ного об'єктивного поділу праці. Практична реа-
лізація цих завдань залежить від подальшого 
вдосконалення нормативно-правового забезпе-
чення зовнішньоторговельної експортної діяль-
ності, скорочення адміністративних та ефек-
тивного застосування економічних методів 
державного регулювання зовнішньої торгівлі.

У процес реформування законодавчої бази 
регулювання зовнішньоторговельної діяльно-
сті залучено безліч державних органів. Нерідко 
це призводить до того, що нормативні правові 
акти, що видаються ними, діють фрагментар-
но, ізольовано один від одного (без взаємного 
зв'язку чи доповнення). Чимало і правових про-
галин. Тому одним із першочергових завдань 
у реформуванні законодавства є створення 
комплексної нормативно-правової бази зовніш-
ньоторговельної діяльності.

Для забезпечення ефективного функціону-
вання ринку та досягнення поставлених цілей 
в сфері зовнішньоторговельної діяльності, 
необхідно створити національну систему, що 
в свою чергу буде відповідати основним вимо-
гам міжнародного правового простору. Варто 
додати, що існує необхідність створення ефек-
тивного механізму та інституцій системи для 
забезпечення належного виконання поставле-
них завдань.

Протягом тривалого часу у вітчизняних нау-
ковців переважає позиція, що в ринкових умо-

вах усі процеси руху товарів і капіталів регулю-
ються ринком, а роль державного регулювання 
мінімізується. З огляду на форми та методи, 
які використовується в системі міжнародних 
економічних відносин розвиненими країнами, 
виникає необхідність вивчення реального стану 
державного впливу на ці процеси.

Під державним регулюванням зовнішньотор-
говельної політики розуміємо систему заходів, 
яка має законодавчий, виконавчий і контролю-
ючий характер, що має забезпечити ефективну 
експортно-імпортну діяльність в інтересах наці-
ональної економіки.

До завдань державного регулювання зов-
нішньоторговельної діяльності відноситься 
створення відповідних умов та механізмів, що 
забезпечать ефективний розвиток відносин 
суб'єктів господарювання в різних країнах.

Поняття механізму правового регулювання 
дозволяє систематизувати юридичні засоби 
правового впливу на суспільні відносини, визна-
чити місце і роль того чи іншого юридичного 
засобу у правовому житті суспільства [10]. Все 
це на тлі відсутності законодавчого закріплення 
поняття механізму правового регулювання, а 
отже, провідним чинником його розуміння є док-
тринальні позиції вчених, які торкнулися цього 
питання у своїх наукових роботах. Саме тому, 
ґрунтовне вивчення такої правової категорії, як 
механізм правового регулювання, нині є цілком 
доречним і доцільним.

Уперше дефініцію «механізм правового регу-
лювання» визначив С. С. Алексєєв. Під меха-
нізмом правового регулювання науковець про-
понує розуміти сукупність юридичних засобів, 
які забезпечують правовий вплив на суспільні 
відносини [1,ст. 24].

Питаннями механізму правового регулювання 
займався Т. П. Мінка та у своїй роботі науковець 
зазначає, що механізм правового регулювання – 
це юридична категорія, що показує як здійсню-
ється правове регулювання і є загальним поряд-
ком, процесом дії та реалізації права [7].

Цікавим є погляд В. І. Осадчого на визначен-
ня поняття «механізм правового регулювання – 
це засоби функціонування єдиної системи пра-
вового регулювання в сучасному українському 
суспільстві з метою забезпечення прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, функціонування громадянського 
суспільства і держави [8]. 

З метою формування комплексного, ціле-
спрямованого та ефективного механізму пра-
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вового регулювання зовнішньоторговельної 
діяльності вважаємо за необхідне розглянути 
визначення його сутності.

Сучасний механізм регулювання експорт-
но-імпортними операціями — це сукупність 
взаємодоповнюючих тарифних та нетарифних 
силових заходів, які можуть постійно змінюва-
тися під впливом виробничого розвитку, меха-
нізмів міжнародно-правового та національно-
го регулювання, а також інтересів виробників 
і споживачів. Використання обох цих методів 
відповідає світовій практиці. За допомогою мит-
но-тарифного регулювання країни світу забез-
печують не тільки захист національного вироб-
ника та поповнення бюджету, а й відповідний 
рівень економічної безпеки країни [13].

Правове регулювання зовнішньоторговель-
ної діяльності країни є складним процесом, 
що має на меті досягнення певних результатів. 
А саме, досягнення певного соціально-еконо-
мічного розвитку країни за допомогою правових 
заходів, які можуть впливати на суб’єкти госпо-
дарювання та забезпечувати встановлення гос-
подарського правопорядку [5]. У зв’язку з цим 
участь України у правовому регулюванню зов-
нішньоторговельної діяльності країни повинно 
здійснюватися в рамках, що чітко визначені на 
основі законодавства держави з дотриманням 
певних меж державного втручання у процес 
господарської діяльності.

Основними цілями при формуванні механізму 
державного регулювання зовнішньоторговель-
ної діяльності є визначення необхідних заходів 
для: стимулювання збільшення обсягів і ефек-
тивності експорту, а також зміни його структури 
на користь конкурентоспроможних у перспективі 
видів діяльності (машинобудування, приладобу-
дування тощо); сприяння підвищенню рівня між-
народної конкурентоспроможності продукції на 
основі впровадження інновацій; збільшення част-
ки доданої вартості у експортній продукції; ство-
рення передумов для акумуляції промисловими 
підприємствами коштів інвестиційного призна-
чення, зокрема, за рахунок прибутку; заохочен-
ня залученню іноземних інвестицій як важливого 
фактора підвищення фінансових можливостей 
промислових підприємств в умовах перехід-
ної економіки; спрощення процедур ввезення 
та мінімізація тарифних бар’єрів стосовно імпорту 
основних виробничих фондів, виробництво ана-
логів яких не налагоджено в Україні; застосування 
експортного мита стосовно сировини та ресурсів; 
сприяння мінімізації тарифних бар’єрів та лікві-

дації нетарифних бар’єрів зі сторони країн-імпор-
терів вітчизняної продукції; мінімізації переду-
мов і можливостей підприємств до зловживання 
стимулюючими засобами, здійснення діяльності 
у тіньовому секторі економіки, оподаткування 
прибутків у офшорних зонах тощо [4].

Державному регулюванню зовнішньотор-
говельної діяльності притаманні такі напрями: 
забезпечення стабільного розвитку економі-
ки. Зокрема, держава складає прогнози обся-
гів і структури експортно-імпортних операцій, 
здійснює митний та валютний контроль, забез-
печуючи репатріацію валютної виручки з тим, 
щоб не допустити експорту товарів і ресурсів за 
заниженими цінами і відтоку капіталу з країни, а 
отже – захищає свої економічні інтереси; забез-
печення безпеки здоров’я громадян та захист 
навколишнього середовища [6].

Важливим завданням при створенні механіз-
му державного регулювання зовнішньоторго-
вельної діяльності є:

– Опис складових елементів механізму, 
які прямо чи опосередковано впливають на 
зовнішньоекономічну діяльність регіональних 
виробничих систем;

– Визначення зв’язків та залежностей між 
складовими;

– Окреслення можливих змін зв’язків 
та елементів, які потрібні для досягнення впли-
ву на регулювання та стимулювання;

– Виділення суб’єктів регулювання зовніш-
ньоторговельної діяльності, що прямо чи опосе-
редковано впливатимуть на введення елемен-
тів механізму регулювання в дію;

– Створення списку нормативно-правових 
документів та окреслення відповідних змін, які 
необхідно впровадити з метою створення меха-
нізму.

Під методами державного регулювання еко-
номіки розуміємо різні способи державного 
впливу на сферу бізнесу, інфраструктуру ринку, 
а також некомерційний сектор економіки, голов-
ним завданням яких є створення умов ефектив-
ного функціонування всіх суб’єктів відповідно 
до напрямків державної економічної політики. 

В цілому, з урахуванням проведеного вище 
аналізу наукових думок з питання державного 
регулювання зовнішньоторговельної політики, 
вважаємо необхідним надати уточнення його 
визначення. Так, державне регулювання зов-
нішньоторговельної діяльності – це комплекс 
заходів, що застосовуються в межах складових 
зовнішньоторговельної політики держави щодо 
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різнохарактерних операцій суб'єктів господа-
рювання на зовнішньому ринку, спрямованих 
на підтримання зовнішньоекономічних зв'язків 
та ефективної участі країни у процесах міжна-
родного поділу праці відповідно до національні 
інтереси.

Вплив держави на суб’єкти зовнішньотор-
говельної діяльності може бути прямим або 
непрямим. Прямі та непрямі методи впливу  на 
державне регулювання реалізуються на під-
ставі прийняття законодавчих та нормативних 
актів, що в свою чергу регулюють відносини, що 
виникають при веденні зовнішньоторговельної 
діяльності. Такий вплив з боку держави має на 
меті захист громадських та приватних інтересів 
суб’єктів діяльності [11].

На безпосереднє функціонування різних 
суб’єктів впливу впливають прямі методи впли-
ву. Безпосередній вплив здійснюється за допо-
могою інструментів адміністративно-право-
вого характеру, які регламентують діяльність 
суб’єктів та інструментів зовнішньоторговельної 
діяльності. Останні регулюють темпи зростан-
ня і структури економіки, об’єми споживання, як 
виробничого, так і невиробничого та масштаби 
громадської діяльності [12].

Завданням методів непрямого регулюван-
ня є регламентація поведінки суб'єктів ринку 
не прямо, а опосередковано. Тобто держава 
регулює експортно-імпортну діяльність через 
створення певного економічного середовища, 
яке змушує діяти суб’єкти в потрібному держа-
ві напрямку. Всі свої рішення держава реалізує 
завдяки методам мотивування. У даному кон-
тексті мотивація - це процес спонукання суб'єк-
тів ринку до діяльності в напрямку державних 
пріоритетів.

До ресурсного забезпечення державного 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності 
належать нормативно-правові акти, інформа-
ційні, фінансові, економічні та кадрові ресурси.

Важливим методом державного регулю-
вання зовнішньоекономічними відносинами 
є комплекс тарифних та нетарифних заходів, 
які належать до важелів управлінського впли-
ву на зовнішньоекономічну діяльність. В стат-
ті 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» визначається, що регулювання зов-
нішньоторговельної діяльності в Україні здійс-
нюється за допомогою передбачених в законах 
України актів тарифного і нетарифного регу-
лювання, які видаються державними органами 
України в межах їх компетенції [9].

Державні методи регулювання (тарифні 
та нетарифні) є історично першим інструмен-
том протекціонізму та регулювання зовніш-
ньої торгівлі. Вони займають центральне місце 
у системі реалізації державного регулювання 
експортно-імпортних операцій. Тарифні методи 
розроблені досить досконало та зведені до сис-
теми єдиних митних тарифів.

На рис. 1. зазначені держані органи регу-
лювання експортно-імпортних операцій. Кожен 
орган відповідає за ухвалення відповідних 
управлінських рішень, включаючи вибір страте-
гії розвитку зовнішньоторговельної діяльності, 
вироблення тактики досягнення цілей, ство-
рення правил та процедур трудової поведін-
ки у структурних підрозділах, що в свою чергу 
спеціалізується на експортно-імпортних опера-
ціях, побудови систем мотивації, внутрішнього 
контролю, аудиту тощо. Після того, як органи 
державного регулювання приймають відповідні 
рішення, вони доводять їх до виконання підлег-
лим та здійснюють контроль та регулювання 
поточного стану їх виконання [2].

Верховна Рада Україна забезпечує на зако-
нодавчому рівні ефективну експортно-імпортну 
діяльність, а саме: приймає та регулює закони, 
що стосуються експортно-імпортних операцій. 
Також, до повноважень ВРУ належить вста-
новлення спеціальних  режимів зовнішньотор-
говельної діяльності, затвердження митних 
тарифів та зборів та укладання договорів на 
міжнародному рівні.

Кабінет Міністрів України у свою чергу 
займається затвердженням нормативних актів 
в межах своїх повноважень, які координують 
експортно-імпортну діяльність країни.

До повноважень Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України відноситься управ-
ління процесом реалізації державної зовніш-
ньоторговельної політики.

Головним завданням Держаної митної служ-
би є забезпечення, координування та контро-
лювання ефективної діяльності митних органів 
та організацій щодо виконання митного законо-
давства [28].

До завдань Національного Банку України 
у сфері реалізації зовнішньоторговельної політи-
ки країни є регулювання валютних та міжнарод-
них питань зовнішньоторговельної діяльності, 
також, регулювання національного курсу валют.

Міністерство закордонних справ є провідним 
органом виконавчої влади щодо реалізації зов-
нішньої державної політики, завданням якого 
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є реалізація стратегічних цілей зовнішньоторго-
вельної політики.

Відтак, головною метою зазначених органів 
управління у сфері регулювання зовнішньотор-
говельної діяльності є  забезпечення збалан-
сованості економіки та рівноваги внутрішнього 
ринку України, стимулювання прогресивних 
структурних змін в економіці та створення най-
сприятливіших умов для залучення економіки 
нашої держави до системи світового поділу 
праці та наближення її до ринкових структур 
розвинених країн світу.

За допомогою низки актів господарського 
законодавства, які мають загальний та спеці-
альний характер сфери дії, здійснюється нор-
мативно-правове регулювання зовнішньоторго-
вельної діяльності

Законодавство спеціальної сфери склада-
ється з актів різноманітної юридичної сили, 
які призначені для регулювання цієї діяльності 
та інших норм, що присутні в нормативно-пра-
вових актах загального характеру дії, що може 
поєднуватись із зовнішньоекономічною діяль-
ністю. Зважаючи на це, систему законодавчих 
актів про зовнішньоекономічну діяльність мож-
на поділити на загальні, до яких відносяться 
нормативно-правові акти загального характеру, 
та спеціальні, які містять акти, що визначають 
специфіку зовнішньо-економічної діяльності 

в певних сферах економіки, на окремих регіо-
нах та за участю певних суб’єктів.

Вважаємо за необхідне далі провести аналіз 
нормативно-правової бази регулювання екс-
портно-імпортних операцій, виокремити про-
блемні питання у досліджуваній сфері. Регулю-
вання здійснюється на підставі законів України, 
актів тарифного та нетарифного регулювання, 
постанов Кабінету Міністрів України. 

Конституція України чітко регламентує права 
та обов’язки громадянина, право на підприєм-
ницьку діяльність, право приватної власності, 
визначає повноваження органів влади щодо 
зовнішньоторговельної діяльності.

Серед головних засад зовнішньоторговель-
ної політики України  у законодавчій базі необ-
хідно виділити моменти, які охоплюють аспекти 
забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, 
а саме інтересів, використання міжнародного 
потенціалу для забезпечення та розвитку суве-
ренної, демократичної та незалежної держави, 
її постійного економічного розвитку, забезпе-
чення розвитку науково-технічної та інтелекту-
альної співпраці з іншими державами, розши-
рення меж міжнародної співпраці, залучення 
міжнародних інвестицій, інтеграція міжнарод-
ного досвіду в діяльність України та створення 
умов для розвитку новітніх технологій та торгі-
вельної сфери.

 

Зовнішньоторговельна діяльність 

Експортні операції Імпортні операції 

Тарифні 

Нетарифні 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, Державна митна служба, 
Національний банк України, Міністерство 

закордонних справ 

Державні 
органи 
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регулювання 

Форми 

Рис. 1. Державне регулювання зовнішньоторговельною діяльністю
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Головним законодавчим актом, який закрі-
плює правові засади провадження зовнішньо-
торговельної діяльності суб’єктами господарю-
вання на території України є Закон України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність", який визна-
чає принципи даної діяльності, головні правові 
та організаційні засади провадження зовніш-
ньоторговельної діяльності та встановлює спе-
цифічні правові режими зовнішньоторговельної 
діяльності на території України, окреслює від-
повідальність всіх суб’єктів даного виду діяль-
ності та захист прав і інтересів. Даний закон 
спрямований на вдосконалення регулювання 
всіх видів зовнішньоторговельної діяльності, 
а саме торгівлю, науково- технічне та еконо-
мічне співробітництво, надання послуг згідно 
норм, правил  та принципів міжнародної торгівлі 
в рамках міжнародних угод.

Висновки. Державне регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності передбачає створен-
ня певних умов та механізмів для ефективно-
го розвитку відносин господарюючих суб'єктів 
у різних країнах. За роки незалежності України, 
розроблено систему законодавства, яка забез-
печує правове регулювання зовнішньоеконо-
мічних процесів та відносин. Основою даного 
законодавства є положення Конституції про 
те, що зовнішня політична діяльність України 
забезпечує національні інтереси і безпеку дер-
жави за допомогою ефективної та взаємовигід-
ної співпраці з суб’єктами міжнародного співто-
вариства за прийнятими принципами і нормами 
міжнародного права.
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Krutik Iu. V., Stoliar Yu. A. DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF UKRAINIAN FOREIGN 
TRADE POLICY

While strengthening state supervision. They studied that state regulation of foreign trade is a sys-
tem of legislative, executive and regulatory measures aimed at improving foreign economic activity 
in favor of the national economy. To achieve the goals and objectives of foreign trade policy manage-
ment, modern states have a variety of ways and great opportunities. In their content, the methods of 
state regulation of foreign economic activity represent a large set of institutions, methods and tools 
used by state bodies and services to act on economic relations between countries in accordance 
with state and national interests. The regulatory action of the state is carried out through the adoption 
of laws and other state acts, decrees and decisions of the government. State regulation of foreign 
economic activity involves the creation of certain conditions and mechanisms for the effective devel-
opment of relations between economic entities in different countries.

Key words: foreign trade; state regulation, regulatory mechanism; foreign trade policy; directions 
of state regulation.
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СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Забезпечення національної безпеки кожної держави є однією із основних проблем сучас-

ності. Центральне місце у забезпеченні національної безпеки займає охорона громадського 
порядку. Провідна роль охорони громадського порядку відводиться правоохоронній діяльно-
сті, метою якої є охорона суспільних відносин. Правоохоронна системи держави є особли-
вим напрямком державного управління, адже від ефективності та результативності пер-
шої залежить безпека соціальних систем та рівень громадського порядку в суспільстві. У 
сучасному світу правоохоронну діяльність вважають особливим видом соціальної діяльності 
держави, який в першу чергу визначений об’єктивною необхідністю впливу на суспільні від-
носини та є втілений у процесі функціонування правоохоронних органів, робота яких спря-
мована на попередження, запобігання правопорушенням, а також застосовування до осіб, 
котрі порушили законодавство, громадського впливу або державного примусу. Виконання 
державних функцій стосовно свого народу, є основним напрямом діяльності, спрямованої 
на просування соціальних прав суб’єктів суспільства. Тому перед державою стоїть одне з 
основних завдань: забезпечення реалізації прав громадян на свободу, безпеку та власність. 
Тематика, пов'язана з правоохоронною діяльністю, була і є предметом численних науко-
вих досліджень у вітчизняній та закордонної юриспруденції, що зумовлено її актуальністю, 
пов'язаністю з безпекою індивіда, а також практичною значимістю. Застосувавши систем-
ний підхід до дослідження проблем державного управління в сфері правоохоронної діяльно-
сті комплексно підійшли до складових правоохоронної системи.  У статті було досліджено 
мету, функції, ознаки та суб’єкти правоохоронної діяльності, оскільки вони є теоретичним 
підґрунтям розвитку державного управління в сфері правоохоронної діяльності. Детальний 
аналіз зазначених складових правоохоронної системи дав можливість визначити порядок 
здійснення, ефективність, спрямованість та причинність правоохоронної діяльності. Було 
визначено сутність правоохоронної діяльності як об’єкту державного управління.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, державне управління, мета правоохоронної 
діяльності, функції правоохоронної діяльності, ознаки правоохоронної діяльності.

Постановка проблеми. Для забезпечен-
ня та зміцнення правопорядку та законно-
сті в державі необхідно з’ясувати сутність 
правоохоронної діяльності та вийти за межі 
нормативного підходу праворозуміння. Така 
необхідність зумовлена сучасним етапом 
розвитку національної державності та досяг-
неннями юридичної науки у сфері правоохо-
ронної діяльності. Дане поняття на сьогодні 
перебуває у стадії наукової розробки. Тому 
аналіз поняття та сутності правоохоронної 
діяльності, механізмів її здійснення, визна-

чення перспективних напрямів її вдоскона-
лення є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній юридичній літературі можна знай-
ти чимало точок зору на визначення сутнос-
ті та змісту правоохоронної діяльності. Варто 
звернути увагу на дослідження таких вітчиз-
няних вчених як О.Л. Соколенко, Т.М. Шам-
ба, Б.М. Гук, Й.І. Горінецький, М.І. Копетюк, 
В.М. Дубінчак, О.В.Негодченко, О.В. Тюріна, 
О.С.Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Коваль-
ський , В.Т. Маляренко та ін. Варто зауважити, 
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що сьогодні перед науковцями постають якіс-
но нові виклики та завдання, які в свою чергу 
вимагають системного та комплексного вивчен-
ня проблеми. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення сутності правоохоронної діяльно-
сті як об’єкту державного управління.

Виклад основного матеріалу. Визначення 
терміна «правоохоронні діяльність» досі зали-
шається дискусійним моментом. Вчені не при-
йшли до єдиної думки щодо переліку елементів 
системи правоохоронних органів, що, на нашу 
думку, вимагає самостійного наукового розв'я-
зання цієї проблеми.

Щоб дати характеристику терміну «право-
охоронна діяльність», слід пам'ятати, що вчені 
вкладають у цей термін різне значення. Ці зна-
чення містять досить часто обмежений зміст.

І хоча термін «правоохоронна діяльність» 
досить часто зустрічається в сучасній юридич-
ній літературі, втім, у правовій науці не виробле-
но єдиного підходу до визначення цього понят-
тя та його ознак, що призводить до численних 
дискусій із цього приводу. Ускладнюється ситу-
ація із відсутністю законодавчо затвердженого 
поняття «правоохоронна діяльність».

Слід констатувати, що термін «правоохоро-
нна діяльність» і поняття, що ним позначається 
є порівняно молодими. Вони введені в юридичний 
обіг всього лише наприкінці 50-х - початку 60-х рр. 
минулого століття. Виходячи з цього, на думку 
К.Ф. Гуценка, можна пояснити той факт, що понят-
тя «правоохоронна діяльність» ще не досконало 
вивчене й на сьогоднішній день у правовій науці 
не вироблено єдиного підходу до визначення тер-
міну «правоохоронна діяльність» [3].

Для вирішення поставленого завдання необ-
хідно уточнити поняття «правоохоронна діяль-
ність». У досліджуваному понятті виокремимо 
наступні складові: «діяльність», «охорона» 
та «право». 

У Словнику української мови– охорона 
визначається як дія за значенням охороня-
ти; спеціальна служба, що охороняє, оберігає 
що-небудь [9].

Закон України «Про охоронну діяльність» 
визначає охоронну діяльність як надання послуг 
з охорони власності та громадян [5].

Слово «діяльність» визначається як засто-
сування своєї праці до чого-небудь; праця, дії 
людей у якій-небудь галузі; робота, функціону-
вання якоїсь організації, установи, машини і т. 
ін.; виявлення сили, енергії чого-небудь [9]. 

Ключовим показником є визначення поняття 
«право». Згідно законодавства право визнача-
ється як здійснювана державою форма законо-
давства, залежна від соціального устрою країни. 
Визначеннями поняття «право» згідно словни-
ка є система встановлених, або санкціонованих 
державою загальнообов'язкових правил (норм) 
поведінки, що виражають волю пануючого класу 
(в експлуататорському суспільстві) або всього 
народу (в соціалістичному суспільстві); обумов-
лена певними обставинами підстава, здатність, 
можливість робити, чинити що-небудь, користу-
ватися чим-небудь [9].

У сучасній юридичній літературі можна знай-
ти дуже багато точок зору визначення сутності 
та змісту правоохоронної діяльності. Так, про-
фесор Т.М. Шамба розглядає цей вид діяльності 
у вузькому і широкому розумінні. У вузькому зна-
ченні правоохоронна діяльність тлумачиться як 
безпосередня охорона встановленого законом 
порядку суспільних відносин, тобто боротьба 
з правопорушниками шляхом притягнення вин-
них до юридичної відповідальності. У широко-
му розумінні – не тільки безпосередня охорона 
сформованих суспільних відносин, але й під-
тримка та зміцнення правопорядку, створення 
позитивних умов для безперешкодної реалізації 
всіма суб’єктами своїх прав і обов’язків [11].

На думку Й.І. Горінецького доцільно виділити 
видову класифікацію правоохоронної діяльності 
на онові суб’єктивно-об’єктивного критерію, що 
поділяє на такі види, як: правосуддя; забезпе-
чення конституційної законності; прокурорська 
діяльність, у тому числі нагляд за додержан-
ням законів; поліцейська діяльність (виявлення 
і розслідування злочинів, кримінальне переслі-
дування); адміністративно-юрисдикційний кон-
троль (контроль виконавчої влади); надання 
юридичної допомоги індивідам та організаці-
ям; надання охоронних послуг населенню [2]. 
Виходячи з результатів дослідження, науковець 
вважає поліцейську діяльність частиною право-
охоронної діяльності та зводить до виявлення 
і розслідування злочинів, що є виключно компе-
тенцією державних органів.

Так, С.Л. Лонь вважає, що «правоохорон-
на діяльність — це така, передбачена чинним 
законодавством, державна або санкціонована 
державою діяльність, спрямована на охоро-
ну та захист прав громадян, юридичних осіб 
та держави та забезпечення виконання ними 
своїх обов'язків, що здійснюється, як правило, 
у певному процесуальному порядку спеціально 
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уповноваженими на те особами та пов'язана 
із застосуванням законних заходів державного 
примусу» [8].

У свою чергу, В.М. Дубінчак стверджує, що 
правоохоронна діяльність є активною формою 
поведінки уповноважених суб'єктів з можливіс-
тю застосування встановлених законом приму-
сових засобів, що націлена на охорону та захист 
(відновлення, профілактику порушень) прав, 
свобод і законних інтересів осіб, та реалізує 
правоохоронну функцію держави [4].

Дослідивши думки багатьох науковців, ми 
виявили, що в основі більшості визначень 
закладено наявність державних і недержавних 
суб’єктів правоохоронної діяльності. Більшість 
авторів переконують, що правоохоронна діяль-
ність може здійснюватися як державою, її орга-
нами і посадовими особами, державними орга-
нізаціями, так і недержавними структурами.

Для того, щоб дати власне визначення 
поняттю «правоохоронна діяльність» необхідно 
детальніше дослідити її мету, функції та суб’єкти.

Зазначені вище компоненти більшою мірою 
визначають порядок здійснення, ефективність, 
спрямованість та причинність правоохоронної 
діяльності, а також дозволяють говорити про 
існування певної правоохоронної системи, що 
нагадує цілий комплекс різних теоретичних 
напрямів осмислення явища, є комплексним 
уявленням про предмет розгляду.

Варто звернути увагу на ч. 2 ст. 3 Конституції 
України, яка закріплює: «Права і свободи люди-
ни та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утверджен-
ня і забезпечення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави» [6]. Іншими словами 
у зазначеній статті наголошується на беззапе-
речному та неухильному виконанні приписів 
усіма державними органами.

Погоджуємося з думкою Ю. Ведєрнікова, 
що завдяки реалізації мети правоохоронної 
діяльності досягається відповідний соціальний 
ефект, забезпечуються суспільні та державні 
інтереси. Ця теза підтверджується міжнарод-
ними процесами, що відбуваються в сучасному 
світі і носять чітко виражений антропоцентрич-
ний характер. Крім цього, для ефективної охо-
рони прав та свобод, безпеки людини в державі 
мають бути забезпечені конституційний лад, 
суверенітет і територіальна цілісність, еконо-
мічна та інформаційна безпека країни в ціло-
му. Вказані положення слід вважати основними 

орієнтирами при з’ясуванні мети та завдань 
правоохоронної діяльності, оскільки в них чітко 
позначені ті цінності, що повинні охоронятися. 
Автор вбачає мету правоохоронної діяльності 
в реалізації: 

– охороні прав і свобод людини й громадя-
нина; 

– забезпеченні громадського порядку та гро-
мадської безпеки;

– підтриманні правопорядку; 
– втіленні в життя принципу верховенства 

права [1].
Загалом, метою правоохоронної діяльності 

є забезпечення та підтримання правопорядку 
у суспільстві та державі, а також охорона прав, 
свобод та законних інтересів громадян. Іншими 
словами, аксіологічна цінність правоохорон-
ної діяльності полягає у забезпеченні реаліза-
ції розпоряджень норм права всіма суб'єктами 
права, охороні права, забезпеченні верховен-
ства права в суспільстві.

Крім того, для досягнення мети правоохорон-
ної діяльності слід згадати і її об'єкти. Як об'єкт 
виділяється правопорядок, який являє собою 
якесь поле, на якому відбуваються основні пра-
вові події: формуються, застосовуються право-
ві норми, зазнають зміни тощо. Це, по суті, те, 
на що спрямовані конкретні дії правоохоронців 
у повсякденному житті.

Об'єктами правоохоронної діяльності дер-
жави є багато різновидів життєвого устрою 
суспільства та держави на базі осмислено вста-
новленого правопорядку: світовий та регіональ-
ний порядок, державний порядок, громадський 
порядок, порядок управління.

На нашу думку, доцільно окремо звернути 
увагу на головні ознаки правоохоронної діяльно-
сті. Кучук А.М. визначає ознаки правоохоронної 
діяльності і розкриває їх зміст. Автор акцентує, 
що вказані ознаки правоохоронної діяльності 
слід розглядати в їх сукупності, й лише тоді, 
коли вони всі притаманні певному виду діяль-
ності, діяльність можна вважати правоохорон-
ною. Вказується, що до ознак правоохоронної 
діяльності слід віднести такі:

1) спрямованість на охорону прав і свобод 
людини, законності та правопорядку, усіх врегу-
льованих правом суспільних відносин;

2) реалізується на підставі та відповідно до 
закону і, переважно, у відповідній процесуаль-
ній формі;

3) при її здійсненні застосовуються, як пра-
вило, правові засоби;
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4) здійснюється спеціально уповноваженими 
суб’єктами на професійній основі [7]. 

Відомий науковець Р.Я. Шай виділяє наступ-
ні ознаки правоохоронної діяльності:

– це діяльність, спрямована на охорону пра-
ва від буд-яких порушень;

– вона може здійснюватися не в будь-який 
спосіб, а лише через застосування норматив-
но-правових актів;

– ця діяльність має відповідати приписам 
матеріального закону, відхилення від цієї норми 
вважається незаконним;

– реалізується з дотриманням законодавчо 
встановлених процедур, порушення яких тягне 
за собою визнання рішення незаконним;

– безпосередньо пов’язана із застосуванням 
примусу стосовно осіб, які порушують право;

– реалізується спеціально уповноваженими 
на те органами, основу яких становлять профе-
сійно підготовлені службовці [10].

Юзікова Н.С. вказує на наступні ознаки пра-
воохоронної діяльності:

– владний характер захисту суспільних від-
носин компетентними органами;

– визначеність діяльності у регламентованих 
законом процедурних межах і формах;

– можливість застосування заходів держав-
ного примусу;

– здійснення правоохоронної діяльності спе-
ціально уповноваженими державою органами, 
які комплектуються кваліфікованими фахівця-
ми, переважно юристами [12].

Автор особливо акцентує увагу на першій 
ознаці правоохоронної діяльності. Ми пого-
джуємось з думкою науковця, що правоохо-
ронна діяльність виходить за межі охоронних 
норм права та охоронних правовідносин на що 
вказують й інші науковці. Варто відмітити, що 
в більшості випадках діяльність правоохоронних 
суб’єктів спрямована на припинення правопору-
шень та притягнення винних до юридичної від-
повідальності за свої протиправні дії. Вважаємо, 
що одним з основних напрямів правоохоронної 
діяльності має бути профілактика протиправної 
поведінки особи, що не може бути обмежена 
лише правоохоронними відносинами.

Суб'єктами правоохоронної діяльності дер-
жави виступають багато різних структур дер-
жавного апарату, що належать до різних гілок 
влади та видів державної діяльності.

Функціями правоохоронної діяльності вва-
жаємо основні напрями діяльності правоохо-
ронних органів. Дані функції характеризуються 

чітким розподілом компетенції правоохорон-
них органів. Діяльність останніх відбувається 
за основними напрямками, що визначаються 
функціональним розподілом та наявністю спе-
ціалізації правоохоронних органів. Усі функції 
є взаємопов'язаними та взаємозалежними.

До функцій правоохоронної діяльності може-
мо віднести наступні:

– оперативно-розшукова діяльність; 
– розслідування кримінальних справ і справ 

про адміністративні правопорушення;
– охорона громадського порядку та громад-

ської безпеки;
– надання правової допомоги;
– контроль за переміщенням людей, тран-

спортних засобів, товарів та інших предметів 
чи речовин через державний і митний кордони; 
нагляд і контроль за виконанням законів.

– розвідувальна діяльність; виконання виро-
ків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов 
та приписів органів досудового слідства й про-
куратури.

На основі проведеного дослідження, під пра-
воохоронною діяльністю пропонуємо розуміти 
правомірну діяльність держави, що має за мету 
забезпечення правопорядку у суспільстві, а 
також охорону прав, свобод та законних інтере-
сів громадян.

Висновки. В результаті реалізації правоохо-
ронної діяльності досягаються суспільна згода 
та стабільність у цивільному суспільстві, ство-
рюються необхідні умови для забезпечення гід-
ного та безпечного існування кожної конкретної 
особи у тому числі і громадянського суспільства 
загалом. Ідентифікація сутності правоохоронної 
діяльності є основою розробки результативних 
та суспільно-значимих реформ, які дозволять 
підвищити ефективність правоохоронної діяль-
ності та забезпечити довіру до правоохоронних 
органів з боку суспільства.
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Malyshev K. V., Hrobust O. O. The essence of law enforcement activity as an object of public 
administration

Ensuring the national security of each state is one of the main problems of our time. Central to 
ensuring national security is the protection of public order. The leading role in the protection of public 
order is given to law enforcement activities, the purpose of which is to protect public relations. Law 
enforcement of the state is a special area of   public administration, because the effectiveness and 
efficiency of the first depends on the security of social systems and the level of public order in soci-
ety. In the modern world, law enforcement is considered a special type of social activity of the state, 
which is primarily determined by the objective need to influence public relations and is embodied in 
the functioning of law enforcement agencies, whose work is aimed at preventing, preventing crime 
and applying to violated the law, public influence or state coercion. Performing state functions in 
relation to its people is the main direction of activities aimed at promoting the social rights of soci-
ety. Therefore, the state faces one of the main tasks: ensuring the realization of citizens' rights to 
freedom, security and property. Topics related to law enforcement have been and are the subject of 
numerous scientific studies in domestic and foreign jurisprudence, due to its relevance, related to 
the security of the individual, as well as practical significance. Applying a systematic approach to the 
study of public administration problems in the field of law enforcement comprehensively approached 
the components of the law enforcement system. The article examines the purpose, functions, fea-
tures and subjects of law enforcement, as they are the theoretical basis for the development of 
public administration in the field of law enforcement. A detailed analysis of these components of 
the law enforcement system made it possible to determine the procedure, effectiveness, direction 
and causality of law enforcement activities. The essence of law enforcement as an object of public 
administration was defined.

Key words: law enforcement activity, public administration, the purpose of law enforcement, law 
enforcement functions, signs of law enforcement.
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