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МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

УДК 351.823 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 Анікєєнко В.М.  
кандидат наук з державного управління, здобувач 

Класичний приватний університет 
 

І. Вступ 
Продовольча забезпеченість є однією зі 

складних глобальних проблем людства. 
Особливо актуальною вона є для країн, що 
розвиваються, і держав з перехідною еко-
номікою, де через слабку розвиненість і не-
ефективність сільськогосподарського виро-
бництва, низьку платоспроможність насе-
лення душове споживання продуктів харчу-
вання значно нижче від прийнятих медичних 
норм. Ця обставина значною мірою загост-
рює проблеми здоров’я людей, провокує 
соціальну напруженість, формує залежність 
країни від імпортних постачань продовольс-
тва, підриває основи державної безпеки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – запропонувати систему 

державного управління процесами вироб-
ництва й обігу продовольчої продукції в ре-
гіоні. 

ІІІ. Результати 
Проблемами державного регулювання 

продовольчого забезпечення займаються 
такі провідні фахівці, як: Г.О. Андрусенко, 
Л.М. Анічин, П.П. Борщевський, В.В. Галанець, 
В.А. Ільяшенко, М.Х. Корецький, М.А. Латинін, 
Т.М. Лозинська, С.М. Майстро, Г.І. Мостовий, 
О. Скидан, В.О. Ушкаренко, А.О. Чемерис, 
Л.Г. Чернюк. Актуальність організації систе-
ми державного управління процесами виро-
бництва й обігу продовольчої продукції та 
фінансів на території регіону диктується не-
обхідністю забезпечення економічної й про-
довольчої безпеки Запорізької області та 
України в цілому. 

Проект створення торговельно-оптового 
ринку (далі – ТОР) складається з двох час-
тин: 

1. Організація системи електронних аук-
ціонів, що проводяться біржею в режимі ре-
ального часу в загальнодоступній мережі 
Інтернет, у тому числі з метою закупівель 
продукції для державних і регіональних пот-
реб на регіональному оптовому ринку. 

2. Визначення системи заходів, що реа-
лізуються органами державної виконавчої 
влади спільно з біржею з метою створення 
умов економічної зацікавленості суб’єктів 
регіонального ТОР і забезпечення збалан-
сованості обороту продовольчих товарів. 

Система електронних аукціонів, у свою 
чергу, має включати: формування й підтри-
мку баз даних про попит і пропозицію в еле-
ктронному вигляді в режимі реального часу, 
суміщене з функціонуванням інтернет-
виставки; здійснення операцій між продав-
цями і покупцями безпосередньо в самій 
електронній біржовій торговельній системі; 
встановлення контрактних відносин між 
учасниками торгів на підставі зареєстрова-
них у процесі торгів операцій з використан-
ням електронного цифрового підпису; при 
постачаннях продукції для державних і регі-
ональних потреб проводиться аналіз ходу й 
результатів біржових торгів, а також коор-
динація дій державних і регіональних замо-
вників з боку виконавчої влади через упов-
новаженого координатора. 

Система заходів, що реалізуються орга-
нами державної виконавчої влади спільно з 
регіональною біржею з метою створення 
умов економічної зацікавленості суб’єктів 
ринку і збалансованості обороту продово-
льчих товарів, у свою чергу, включає: 
– концентрацію фінансових ресурсів бю-

джетів усіх рівнів для формування най-
більш об’єктивної ринкової ціни продук-
ції на конкретній території, у конкретний 
проміжок часу на основі економічної за-
цікавленості учасників біржового ринку; 

– поєднання ринку розміщення державних 
і регіональних замовлень із загальним 
регіональним електронним ТОР у цілому; 

– забезпечення умов збалансованості 
обороту продукції і фінансів на основі 
сформованих ринкових цін у рамках бі-
ржового електронного товарно-оптового 
ринку; 
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– активізацію обороту продовольчих то-
варів, збільшення доходів бюджету за 
рахунок реалізації клірингу й залучення 
вільних грошей банків для розрахунків 
контрактних відносин і здійснення 
обов’язкових платежів за результатами 
торгів на біржовому ринку. 

На підставі аналізу визначено, що зага-
льними завданнями в період інституційних 
перетворень мають бути: 
– створення ефективної системи захисту 

прав власників [1]; 
– приведення регіональних програм у від-

повідність до державних, розробка регі-
ональних законодавчих актів; 

– створення інститутів інтеграційної еко-
номічної політики регіону; 

– стимулювання розвитку інститутів суспі-
льної самоорганізації асоціацій підприє-
мців, банків, профспілок, союзів спожи-
вачів, наукових співтовариств тощо. 

Можна виділити п’ять основних напрямів 
інституційних перетворень на регіональному 
рівні, які дадуть змогу підвищити ефектив-
ність регіональних інституційних структур. До 
них належать: моніторинг державного і регіо-
нального регулювання ринків; створення й 
упровадження системи фінансових інструме-
нтів (ф’ючерсних регіональних контрактів) на 
сільськогосподарських ринках регіону; роз-
робка й упровадження нових інститутів у га-
лузі державних закупівель; створення інсти-
тутів з акумуляції інвестиційних ресурсів на 
рівні регіону; розробка та реалізація регіона-
льної концепції розкриття інформації про 
стан і динаміку товарно-оптового ринку. 

Підвищення ефективності торгів на ТОР 
пов’язане з переходом на нову технологічну 
основу їх проведення – електронні торги. 
Сучасні інформаційні інтернет-технології 
приводять до різкого багаторазового зде-
шевлення операцій пошуку альтернатив на 
ринку і розширюють кон’юнктуру глобально-
го ринку. Оскільки в основі електронної тор-
гівлі лежать інформаційні мережі й потоки, 
інтегровані в мережу Інтернет, то це покра-
щує транспарентність ринків: покупці і про-
давці практично миттєво отримують інфор-
мацію про ціни, якість і умови постачання, 
пропоновані різними конкурентами. Форму-
ється інформація для проведення найбільш 
ресурсоощадної аукціонної форми торгів. 
Крім того, електронні торги самі по собі зда-
тні запобігати таким негативним явищам, як 
криміналізація ринкових процесів, ухилення 
від податків, відплив капіталів за кордон. 

Створення електронної системи торгів 
щодо закупівлі (продажу) товарів і послуг 
для державних потреб у регіоні дають мож-
ливість: 
– забезпечення єдиних технологічних 

зв’язків з використанням сучасних інфо-
рмаційних технологій віртуального прос-

тору, запобігання роз’єднаності органів 
виконавчої влади регіону в питаннях 
державних закупівель і державного ре-
гулювання, що може призвести до втра-
ти економічного контролю і значних до-
даткових витрат при закупівлі товарів, 
робіт і послуг; 

– проведення аналізу руху товарів для 
державних потреб та інших спеціальних 
питань з найменшими витратами; 

– забезпечення моніторингу, контролю й 
обліку вільних фінансових і матеріаль-
них ресурсів і тих, яких не вистачає; 

– аналізу фінансових і товарних потоків на 
регіональному та місцевому рівнях; 

– оптимізації податкової, тарифної та ми-
тної політики у сфері торговельних і фі-
нансових операцій; 

– економії бюджетних коштів, що виділя-
ються на закупівлю товарів і послуг для 
державних потреб (15–20% і більше); 

– інтеграції в міжнародні інформаційні си-
стеми закупівель товарів і послуг для 
державних потреб. 

Необхідність вирішення намічених Про-
грамою створення ТОР масштабних і зна-
чущих із соціально-економічного погляду 
проблем за допомогою залучення й викори-
стання значних фінансових ресурсів ставить 
питання про фінансову прозорість і конт-
роль за використанням державних бюджет-
них коштів при реалізації Програми. 

Фінансова прозорість реалізації Програ-
ми повинна бути досягнута шляхом упрова-
дження довершеної системи програмно-
цільового фінансування реалізації Програми 
в цілому, а також окремих заходів і проектів, 
що проводяться в її рамках. Доцільне вико-
ристання інструментів оперативного фінан-
сового контролю над заходами, що прово-
дяться, і проведення оцінювання кінцевих і 
проміжних результатів цих заходів. Дуже 
важливим елементом слід вважати контро-
льованість основних операторів трансфер-
тів, що спрямовуються на вирішення перед-
бачених завдань. Враховуючи високий рі-
вень надійності казначейської системи як 
оператора трансфертів, основна робота в 
цій галузі має бути сконцентрована на бан-
ківській системі регіону. Істотну допомогу 
тут надасть забезпечення фінансової про-
зорості витрачання коштів бюджетами регі-
онального й державного рівнів, а також ви-
користання інструментів фінансового конт-
ролю над цільовим та ефективним викорис-
танням коштів, що виділяються, підрядчи-
ками – приватними фірмами. 

Основний акцент зроблений на розвиток 
прогресивних механізмів залучення поза-
бюджетних ресурсів у сектор малого бізне-
су. У процесі реалізації програмних заходів 
закладається основа, що дає змогу після 
2010 р. створити умови для ресурсного за-



Держава та регіони 

 6 

безпечення малого підприємництва за ра-
хунок внутрішніх джерел. 

Пріоритетні напрями Програми передба-
чають розробку нових схем роботи з банка-
ми і кредитно-фінансовими установами 
(створення спеціалізованих кредитних орга-
нізацій для фінансування малих і середніх 
підприємств, розвиток ринку цінних паперів 
малих і середніх підприємств). 

Необхідність створення міжрегіонального 
ТОР визначається рівнем розвитку агроп-
ромислового комплексу регіону й розмірами 
його товарних ресурсів, що в сукупності з 
платоспроможним попитом населення зу-
мовлює рівень ввозу і вивозу продовольст-
ва. 

Міжрегіональний ТОР перш за все вирі-
шує проблеми продовольчого забезпечен-
ня, незалежно від того, є регіон постачаль-
ником продукції чи її споживачем. Крім того, 
міжрегіональний ТОР, сформований на бір-
жі, сприяє надходженню коштів до місцевого 
бюджету за рахунок легалізації торгівлі. На-
решті, легалізація торгівлі сама по собі по-
зитивно впливає на економіку. На міжрегіо-
нальному ТОР торгівля набуває реєстрацій-
ного характеру; полегшується уніфікація 
контрактів; підвищується рівень правового 
забезпечення електронних торговельних 
операцій на біржі. 

Специфіка міжрегіонального ТОР та аг-
рокліматичні умови регіону висувають ряд 
вимог до видів продовольства, які будуть на 
ньому представлені, а саме: істотна частка 
в харчовому раціоні населення; висока тра-
нспортабельність, що дає змогу перерозпо-
діляти продовольство між регіонами; прида-
тність до порівняно тривалого зберігання. 

Ми рекомендуємо проведення торгів на 
ТОР, використовуючи біржові механізми 
електронної торгівлі. Для наочної ілюстрації 
проведення біржових торгів доцільно розг-
лянути технологію одного торговельного 
дня. 

Регіональна біржа на підставі документів 
з акредитації формує електронну базу учас-
ників біржових торгів та ідентифікацію кож-
ного учасника шляхом призначення кодів. 
Код учасника торгів одночасно є номером 
аналітичного рахунку учасника для обліку 
гарантійних внесків і зобов’язань за резуль-
татами біржових торгів. 

Під біржовим товаром розуміють не ви-
лучений з обороту товар певного роду і яко-
сті, зокрема стандартний контракт і коноса-
мент на вказаний товар, допущений в уста-
новленому порядку біржею до біржової тор-
гівлі [3]. Торги ведуться за встановленого 
номенклатурою відповідно до системи коду-
вання товарів. 

Враховуючи, що сервер біржі в мережі 
Інтернет функціонує 24 години на добу без 
вихідних, кожен учасник біржових торгів у 

будь-який час може подати заявку на черго-
ві біржові торги, які проводяться за прави-
лами біржових торгів з 11:00 до 15:00 щодня 
з понеділка до п’ятниці. Електронна система 
торгів дає змогу приймати заявки в такому 
вигляді: активна заявка на продаж продук-
ції, активна заявка на купівлю продукції. 

У день проведення торгів електронна то-
рговельна система автоматично активує 
торговельну сесію відповідно до регламен-
ту, унаслідок чого, згідно з умовами поданих 
на торги заявок, починають формуватися 
операції. До критеріїв вибору заявок, що 
збігаються, входять такі параметри, як збіг 
коду номенклатури товарів, час подачі зая-
вок, цінові параметри заявок, умови актива-
ції заявок у передбачених випадках. 

З метою забезпечення серйозності намі-
рів учасника торгів з купівлі або продажу 
продукції всі учасники біржових торгів вно-
сять гарантійні внески. Доступ державних і 
регіональних замовників до електронної то-
ргової системи може бути здійснений за од-
ним із запропонованих варіантів: безпосе-
редня участь у біржових торгах з біржового 
торговельного залу через оператора біржі; 
безпосередня участь в електронних торгах 
через засоби телекомунікації і віддалений 
термінал учасника електронних біржових 
торгів; через одну з брокерських контор, ак-
редитованих на біржі як її члени, або пос-
тійних відвідувачів біржових торгів. 

Акредитовані учасники біржових торгів 
беруть участь у торговельній сесії через 
окремі торговельні термінали, використову-
ючи будь-який з доступних способів пере-
дачі даних. Це може бути локальна мережа 
біржі, корпоративна мережа регіону або 
глобальна мережа Інтернет. 

У процесі проведення торгів заявки на 
купівлю або продаж задовольняються за 
такими правилами. 

1. За пріоритетом ціни: на купівлю – в 
порядку убування цін у заявках на продаж; 
на продаж – у порядку зростання цін у заяв-
ках на купівлю. 

2. За пріоритетом часу: за умов рівності 
заявлених цін заявок задовольняються ті, 
які були подані раніше. 

Всі зареєстровані в процесі біржового 
торгу операції включаються в “Реєстр опе-
рацій” конкретної дати торгів. У період з 
15.00 до 16.00 години біржа здійснює пере-
вірку забезпеченості операцій, погоджує 
параметри операцій державних замовників 
або операцій, здійснених у їх інтересах, з 
координатором дій державних і регіональ-
них замовників на біржових торгах відповід-
но. У період з 16.00 до 18.00 години із заре-
єстрованих за наслідками біржових торгів 
контрактів біржа формує зведений кліринго-
вий звіт і робить всі необхідні дії для реалі-
зації клірингу зобов’язань учасників біржо-
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вих торгів в обслуговуючому банку. Біржа не 
є стороною за біржовим контрактом, а здій-
снює їх реєстрацію. 

Розміщення державного й регіонального 
замовлення через відкриті біржові аукціони 
дає змогу забезпечити взаємне проникнен-
ня ринку продовольства, організовуваного 
виробниками і споживачами продукції, в ри-
нок державного й регіонального замовлен-
ня, забезпечує прозорість цінових показни-
ків розміщення такого замовлення та само-
регулювання з урахуванням узагальненого 
попиту й пропозиції. Цінові показники такого 
ринку безпосередньо впливають на доходи 
бюджету через деклароване біржею котиру-
вання ціни. 

Доходи й витрати бюджету формуються 
від різного рівня ціни продукції. При цьому 
ціни закупівель продукції для державних і 
регіональних потреб (витрачання бюджет-
них коштів), як правило, вищі за ціни, від 

яких розраховується база оподаткування 
підприємства. 

Система організації розміщення держав-
ного й регіонального замовлення не забез-
печує формування умов збалансованості 
обороту фінансів при виконанні бюджету 
поточного року на рівні цінового показника. 
Держава щорічно витрачає колосальні фі-
нансові ресурси при закупівлях продукції 
для державних і регіональних потреб. 

Цінові показники таких закупівель не мо-
жуть реально вплинути на стабілізацію ці-
нових показників ринку продукції відповідно 
до чинного законодавства. 

Використання біржових торгів з метою за-
купівлі продукції для державних і регіональних 
потреб на ТОР дає змогу отримати рівень 
такої ринкової ціни, динаміку її зміни в часі та 
використовувати ці показники для регулюван-
ня доходів бюджету. Схему активізації регіо-
нального ТОР при проведенні державних і 
регіональних замовлень подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема активізації регіонального ТОР при проведенні державних та регіональних замовлень через біржі 

 
Запропоновані механізми розміщення 

державного й регіонального замовлень при-
водять відносини державних і регіональних 
замовників з постачальниками до функції 
узгодження попиту та пропозиції на ТОР 
через біржові торги. Технологія біржових 
торгів створює умови, за яких держава без-
посередньо бере участь у розвитку моделі 

цивілізованого ТОР. При цьому оборот про-
дукції між підприємствами будується за та-
ким самим принципом (рис. 2). Концентрація 
попиту і пропозиції в одному місці з метою 
контрактації дає змогу застосувати для збі-
льшення оборотності фінансових ресурсів 
на регіональному ринку систему біржового 
клірингу. 
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Рис. 2. Товарно-фінансовий оборот між підприємством та його контрагентами через біржові торги 
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Враховуючи, що контрактні відносини на 
регіональному ринку, як правило, будуються 
між підприємствами, що обслуговуються в 
різних банках, застосування банківського 
клірингу неефективне. 

Біржовий кліринг будується на основі 
проведення розрахунків за рахунками спе-
ціалізованих брокерських контор, що пред-
ставляють інтереси різних підприємств, які 
на біржі є розрахунковими фірмами й обслу-
говуються в одному банку [1]. 

Проведення закупівель продукції для 
державних і регіональних потреб на біржо-
вому ринку, що регламентується і контро-
люється з боку держави, приведе до органі-
зації обороту продукції і між підприємствами 
на цьому самому ринку. 

Поточний контроль над цінами для цілей 
оподаткування з боку державної податкової 
служби сприятиме забезпеченню збалансо-
ваності цін витрачання бюджету з цінами, від 
яких розраховується база оподаткування під-
приємства, зникненню економічної складової 
формування тіньового ринку. Збільшення об-
сягів збираних податків у відсотках від подат-
кового потенціалу території дасть змогу без-
болісно знизити ставки оподаткування і тим 
самим зменшити податковий тягар. 

Активізація обороту продукції і фінансів 
на ТОР завдяки біржовим торгам, ліквідація 
тіньового ринку спонукатиме підприємства-
виробників до дій, спрямованих на підви-
щення ефективності виробництва й реалі-
зацію продукції законними способами, зу-
мовить необхідність займатися плануван-
ням виробництва і цін вироблюваної проду-
кції. 

Біржа здатна представити на ринок сис-
тему планування через організацію обороту 
стандартних контрактів і хеджування вироб-
ників на біржовому ринку стандартних конт-
рактів і реальних активів. 

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання: 
– сформувати нормативно-правову базу, 

що забезпечує виконання організаційних 
заходів і залучення адміністративного 
ресурсу до реалізації Програми; 

– для забезпечення участі в реалізації Про-
грами державних органів влади затверди-
ти умови економічного експерименту від-
повідно до цієї Програми; 

– розмежувати функції державних замов-
ників при здійсненні закупівель товарів 
для державних потреб, передавши фун-
кції організатора торгів на ТОР біржам. 
При цьому функції покупця товарів слід 
залишити за державними замовниками; 

– забезпечити збалансованість товарних і 
фінансових потоків на регіональному 
ТОР через використання рівня біржових 
котирувань цін (ринкових цін), що сфор-
мувалися, для контролю над закупівля-

ми товарів для державних потреб і для 
цілей оподаткування; 

– за рахунок погашення неплатежів сфо-
рмувати фонди: мобілізаційного резер-
ву, стратегічного і тактичного державно-
го резерву, інтервенційні, інвестиційні, 
для реалізації цільових програм, для 
реалізації міжрегіональних і міжнарод-
них програм, для ведення наукової дія-
льності й організації впровадження нау-
кових розробок у повсякденне життя, 
для підтримки соціального розвитку сус-
пільства; 

– створити систему складів для нагрома-
дження, зберігання й роботи з активами 
фондів (резервним, стабілізаційним, ін-
вестиційним, інтервенційним фондами); 

– організувати випуск подвійних складсь-
ких свідоцтв (СС), забезпечених това-
рами таких фондів; 

– розробити заходи (за участю всіх заці-
кавлених міністерств і відомств) щодо 
використання активів таких фондів для 
досягнення мети Програми; 

– організувати на біржі заставу товарів, 
забезпечених подвійними складськими 
сертифікатами, для випуску і стабільного 
обігу ф’ючерсних контрактів на торгах; 

– запровадити державних агентів з метою 
хеджування на біржових ринках термінових 
контрактів і реальних товарів з викорис-
танням активів стабілізаційного й інтерве-
нційного фондів. Забезпечити залучення 
до ринку стандартних контрактів виробни-
ків. 

Доцільно забезпечити участь у реалізації 
Програми регіональних об’єднань, бюджет-
них і позабюджетних фондів, а також органі-
зацій, що фінансуються ними. Це дасть змо-
гу створити інфраструктуру корпоративного 
управління економікою, побудовану на 
принципах економічної зацікавленості, яка 
забезпечує просування заходів Програми на 
регіональному ТОР. 

ІV. Висновки 
Обґрунтовано необхідність існування між-

регіонального торговельно-оптового ринку. 
Запропоновано проведення торгів на ТОР з 
використанням біржових механізмів електрон-
ної торгівлі. Створення електронної системи 
торгів щодо закупівлі (продажу) товарів і послуг 
для державних потреб у регіоні дає можли-
вість: проведення аналізу руху товарів для 
державних потреб та інших спеціальних питань 
з найменшими витратами; забезпечення моні-
торингу, контролю й обліку вільних фінансових 
і матеріальних ресурсів і тих, яких не вистачає; 
аналіз фінансових і товарних потоків на регіо-
нальному та місцевому рівнях; оптимізації по-
даткової, тарифної та митної політики у сфері 
торговельних і фінансових операцій; забезпе-
чення на торгах достатнього рівня конкуренції 
та контролю за використанням бюджетних ко-
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штів регіонального й державного рівнів; еконо-
мії бюджетних коштів, що виділяються на заку-
півлю товарів і послуг для державних потреб. 

Запропоновані механізми розміщення 
державного й регіонального замовлень при-
водять відносини державних і регіональних 
замовників з постачальниками до функції 
узгодження попиту та пропозиції на ТОР 
через біржові торги. Технологія біржових 
торгів створює умови, за яких держава без-
посередньо бере участь у розвитку моделі 
цивілізованого ТОР. 

Інституційні перетворення на регіональ-
ному рівні дадуть змогу підвищити ефектив-
ність регіональних інституційних структур, 
активізації регіонального ТОР при прове-
денні державних та регіональних замовлень 
через біржі. 
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І. Вступ 
В умовах сьогодення значної актуально-

сті набувають питання правового забезпе-
чення медичної діяльності. Це пов’язано з 
низкою причин, основною з яких може вва-
жатись незадовільний стан вітчизняної охо-
рони здоров’я і, як наслідок, невдоволеність 
значної частини пацієнтів якістю та доступ-
ністю медичної допомоги. Не варто при 
цьому забувати, що згідно з Конституцією 
України медична допомога в державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я 
має надаватись безоплатно. Проте практика 
свідчить про інше. Видається, що одним із 
ключових кроків держави в цьому плані має 
стати законодавче запровадження 
обов’язкового медичного страхування як 
форми організації надання та фінансування 
медичної допомоги. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити нормативно-

правове регулювання системи охорони здо-
ров’я зарубіжних країн. 

ІІІ. Результати 
Питання правового регулювання охорони 

здоров’я розглядаються в багатьох міжна-
родних документах, прийнятих Генераль-
ною Асамблеєю ООН, ВООЗ, Всесвітньою 
медичною асоціацією, Всесвітньою асоціа-
цією психіатрів, Радою Європи тощо.  

Так, у 1948 р. Генеральна Асамблея ООН 
прийняла Загальну декларацію прав люди-
ни, в якій зафіксовано, що кожна людина 
має право на такий життєвий рівень, вклю-
чаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і 
необхідне соціальне обслуговування, який 
необхідний для підтримання здоров’я і доб-
робуту її самої та її сім’ї [1, с. 20].  

У Статуті ВООЗ проголошується, що 
уряди несуть відповідальність за здоров’я 
своїх народів, і ця відповідальність вимагає 
прийняття відповідних заходів соціального 
характеру в галузі охорони здоров’я. 

Світова практика виробила три основні 
моделі фінансування медицини: 

1. Бюджетна (державна) модель фінан-
сування (модель Беверіджа), згідно з якою 
на державний сектор припадає переважна 
(більша) частина витрат щодо утримання 
установ охорони здоров’я. Така модель на-
була поширення у Великобританії, Швеції, 
Фінляндії, Іспанії, Канаді, Австралії, Греції, 

де держава фінансує понад 80% усіх видат-
ків на охорону здоров’я. І хоч завдяки дер-
жавному фінансуванню створюються пере-
думови для найповнішого забезпечення на-
селення з різним рівнем доходу медичними 
послугами, бюджетна медицина є привілеєм 
багатих країн. 

2. Платна (приватна) модель фінансу-
вання, що створює елементи конкуренції на 
ринку лікувальних послуг. Найбільше плат-
на медицина поширена в Японії та США, де 
понад 30% вартості медичних послуг фінан-
сується безпосередньо пацієнтом, а кошти 
приватного страхування становлять 30–40% 
усіх видатків на охорону здоров’я. Головною 
проблемою платної медицини є її недоступ-
ність для малозабезпечених громадян. Не-
стача матеріального забезпечення в деяких 
випадках означає відсутність медичної до-
помоги і лише надію на безоплатну допомо-
гу за рахунок благодійних фондів (напри-
клад, Червоного Хреста). 

3. Страхова (змішана) модель фінансу-
вання (модель Бісмарка), що забезпечує 
підтримку сфери охорони здоров’я за раху-
нок трьох джерел: внесків підприємницьких 
структур, працівників і держави, причому 
10–20% вартості медичних послуг сплачу-
ється з особистих коштів громадян. Така 
система фінансування охорони здоров’я на 
страхових засадах дає змогу збільшити об-
сяг фінансування в 1,5–2 рази порівняно з 
бюджетною моделлю (використовується в 
таких європейських країнах, як Франція, Ні-
меччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, 
Бельгія) [2, c. 278]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я, 
проаналізувавши систему медичного обслу-
говування 191 країни, віддала першість 
Франції. При цьому враховувалися такі кри-
терії, як доступність, ефективність, відпові-
дність потребам населення. З’ясувалося, 
що саме в цій країні найкращі лікарні, най-
компетентніші медики, сучасне обладнання, 
до того ж, до всіх цих медичних благ мають 
доступ практично будь-які соціальні проша-
рки населення. 

Цікаво, що міністерство, яке опікується у 
Франції охороною здоров’я, протягом 
останнього століття дев’ять разів змінювало 
свою назву та функції, паралельно займаю-
чись також соціальним забезпеченням та 
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охороною праці. Крім того, протягом усього 
періоду існування державної політики в га-
лузі охорони здоров’я деякими питаннями, 
які стосуються медицини, займаються інші 
міністерства. Наприклад, шкільна гігієна та 
охорона здоров’я студентів перебувають у 
юрисдикції міністерства народної освіти, 
військова медицина підпорядкована мініс-
терству оборони тощо.  

Як у більшості західних країн, медицина 
у Франції страхова. Оплата за обслугову-
вання проводиться через так звані “каси”, 
тобто страхові компанії. У кожного працюю-
чого жителя країни відраховується певний 
відсоток із заробітної плати, щоб у майбут-
ньому можна було заплатити за медичне 
обслуговування та отримати кошти на заку-
півлю ліків. Це так зване “соціальне страху-
вання”. Навіть уже отримуючи пенсію, фра-
нцузи продовжують платити у “каси”. Якщо 
людина захворіє і потребуватиме стаціона-
рного лікування, перші 33 дні перебування в 
лікарні оплачуватиме страхова компанія. 
Далі хворий мусить платити із власної ки-
шені. Однак якщо людина хворіє довше ніж 
60 днів, її переводять у безкоштовну лікар-
ню. Якщо ж цей стан триває три роки, мож-
на отримати інвалідність. У Франції існують 
лише дві групи інвалідності: перша, коли 
людина не може обслуговувати себе сама, 
та друга – охоплює всі інші випадки. 

Згідно із законодавством, у Франції за-
страховано понад 80% населення. Службо-
вці та наймані робітники страхуються всі без 
винятку. Ті, хто не працює або має вільну 
професію, отримують право на соціальне 
страхування, якщо їхній річний прибуток не 
перевищує встановлений максимум.  

Застрахований у разі хвороби має право 
звернутися за бажанням не лише до держа-
вної лікарні, а й до приватної або до лікаря, 
який практикує приватно. Однак страхова 
“каса” тоді оплатить лише 80% вартості меди-
чних послуг і стільки ж по рахунках за ліки та 
госпіталізацію. А це недешево. Так, візит до 
терапевта коштує близько 20 євро. До вузько-
спеціального фахівця – вже 35–40 євро. До 
того ж приймають здебільшого готівку – для 
країни, де всюди розраховуються кредит-
ними картками, це рідкісне явище. Багато 
лікарів, які працюють у лікарнях та госпіта-
лях, мають також свої приватні кабінети. 

У Франції є багато великих науково-
дослідних установ, які одночасно лікують. 
Майже всі лікарні належать муніципалітетам 
міст і підпорядковуються адміністративним 
радам під головуванням мерів. Заклади для 
лікування психічно хворих та хворих на ту-
беркульоз належать департаментам чи 
приватним особам. Диспансери здебільшого 
засновуються на приватні пожертви, а в ду-
же великих містах – на муніципальні кошти. 
При кожній лікарні є клініка для амбулатор-

них хворих. Офіційно визнані незаможні лі-
куються у спеціальних безкоштовних полік-
лініках. 

У структурі правової системи Франції за-
кони, що регулюють суспільні відносини в 
галузі охорони здоров’я, зведені в кодекс 
законів про громадське здоров’я – Code de 
la sante publique. Кодифікація була здійсне-
на відповідно до постанови уряду від 
05.10.1953 р. У цьому кодексі зібрані закони 
та підзаконні нормативні акти, зазначено їх 
першоджерела, дати прийняття і внесення 
поправок. Крім того, до кожної статті закону 
додаються підзаконні нормативні акти, що 
конкретизують юридичний механізм їх реа-
лізації. Кодекс складається з таких частин: 

1. Загальні питання охорони громадсь-
кого здоров’я. 

2. Санітарні та медико-соціальні заходи 
сприяння сім’ї, дітям та молоді. 

3. Боротьба з негативними соціальними 
явищами та хворобами. 

4. Лікарські спеціальності та середній 
медичний персонал. 

5. Фармація. 
6. Використання продуктів людського 

походження з лікувальними цілями. 
7. Заклади охорони здоров’я, курорти та 

санаторії, лабораторії. 
8. Установи. 
9. Персонал. 
Отже, приклад структуризації системи 

права є досить показовим, гідним насліду-
вання. Хоча в кодексі і недостатньо відо-
бражені питання економічних механізмів 
функціонування закладів охорони здоров’я, 
як державного, так i приватного сектора, та 
є певні недоліки і в структурі цього докумен-
та, але в цілому можна відзначити раціона-
льність такого підходу. 

Таким чином, можна зробити висновок, 
що основна відповідальність за планування 
в системі охорони здоров’я, відповідно до 
цього закону, зосереджується на регіональ-
ному рівні і є предметом піклування не лише 
органів охорони здоров’я, а й територіаль-
них органів державного управління. 

Реформування правової бази сучасної 
системи охорони здоров’я Канади почалося 
з 1940 р., коли законодавчо було встанов-
лено надання низки спеціальних цільових 
субсидій для програм охорони здоров’я та 
будівництва лікарень. Механізм субсидій 
сприяв швидкому розвитку лікарняних за-
кладів по всій країні, закладаючи традиції 
медичної допомоги в лікарнях, що і на сьо-
годні є характерним для Канади. Розвиток 
сучасної канадської системи медичного 
страхування почався в 1957 р. з прийняття 
Акта про госпітальне страхування і діагнос-
тику, який закріпив федерально-
провінційний розподіл коштів на лікарняну 
медичну допомогу з умовою відповідності 
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провінційних планів медичної допомоги ря-
ду національних вимог. Головними джере-
лами фінансування медичної допомоги ста-
ли федеральний та провінційний уряди, а 
лікарі зберегли контроль над вирішенням 
лікувально-клінічних питань і питань, 
пов’язаних з їхніми приватними практиками. 

Наступний крок зроблено в 1968 р., коли 
було прийнято Акт медичної допомоги. Цей 
документ встановлював федерально-
провінційний розподіл коштів на лікарняну 
та позалікарняну медичну допомогу і ство-
рював канадську систему медичного стра-
хування – “Медикер”. Зазначена програма, 
як відомо, фінансується за рахунок внесків, 
які сплачують працівники та роботодавці в 
розмірі 1,45% від заробітної плати. Програ-
ма надає послуги лише людям віком понад 
65 років, деяким інвалідам та людям, що 
мають постійну ниркову недостатність. “Ме-
дикер” складається з двох частин. Частина І 
– лікарняне страхування, яке покриває ліка-
рняні послуги, такі як стаціонарні послуги, 
послуги лікарень, що надають екстрену ме-
дичну допомогу, заклади, що надають сер-
тифіковану сестринську допомогу, хоспіси 
та стаціонари на дому. Частина ІІ – медичне 
страхування, яке покриває послуги лікарів, 
амбулаторну допомогу та деякі інші медичні 
послуги, що не входять до частини І. У час-
тині І особа отримає послуги “Медикер” без-
платно, якщо чоловік (або дружина) про-
працювали принаймні 10 років на роботі, 
яка покривається програмою “Медикер”, або 
вони мають інвалідність. Частина ІІ перед-
бачає сплату страхового внеску розміром 
50 дол. США на місяць. Ця частина є доб-
ровільною [3, с. 65]. 

Такий крок зачепив інтереси лікарів, зу-
мовив протистояння. Таке рішення було 
сприйняте як втручання уряду у сферу при-
ватних інтересів. Конфлікт був вирішений 
лише тоді, коли лікapi погодилися підкори-
тися Актові, отримуючи міцну посередниць-
ку владу для їхньої професійної асоціації. 
Поки провінційні медичні асоціації вели пе-
реговори з федеральним урядом про визна-
чення рівня виплат для лікарів за їхні послу-
ги, лікарі зберігали свої права на безпосе-
реднє видання пацієнтам рахунків за послу-
ги, котрі коштують більше, ніж це встанов-
лено провінційним планом медичного за-
безпечення. Значення цього рішення для 
канадської системи медичної допомоги по-
лягало в тому, що фінансування медичної 
допомоги перейшло до державного сектора, 
а надання медичних послуг залишилося в 
приватному. Лікарська практика та лікарні 
перебувають у віданні приватних установ, 
однак під зростаючим впливом державного 
регулювання. 

Ще один крок, що спричинив значні зміни 
в канадській системі охорони здоров’я, був 

зроблений у 1977 р. прийняттям Акта вста-
новлення програм фінансування. Цим Актом 
зберігалося дотримання провінціями прин-
ципів політики в галузі охорони здоров’я, що 
визначала на федеральному piвнi умови 
отримання федерального фінансування, 
але змінювалася формула розподілу коштів 
між столицею та провінціями. Замість без-
посередньої оплати 50% витрат провінції на 
охорону здоров’я, як було раніше, федера-
льний уряд перейшов на систему блокових 
субсидій для фінансування витрат на меди-
чну допомогу та вищу освіту. Вирішення ро-
зподілу та використання блокових субсидій 
ввійшло у відання провінцій. Така система 
була привабливою для федерального уря-
ду, бо вона забезпечувала краще плану-
вання та контроль над видатками системи 
охорони здоров’я. Вона також була прийня-
тною для провінцій, оскільки надавала їм 
більше можливостей та незалежності в 
розв’язанні проблем системи охорони здо-
ров’я. Були, правда, відмічені i негативні 
прояви: після прийняття Акта почалося про-
гресуюче подрібнення національної системи 
охорони здоров’я на провінційні плани ме-
дичної допомоги. 

Продовження конфлікту між медичною 
асоціацією та урядом Канади, незадоволен-
ня народу зростаючими видатками на ме-
дичну допомогу та можливим зменшенням 
доступності медичної допомоги привели до 
створення в 1979 р. Національної королів-
ської комісії, яка підтвердила фундамента-
льні принципи “Медикеру” та піддала крити-
ці збільшення оплати медичних послуг по-
над рівень, встановлений федеральним 
урядом. 

Результатом цього процесу став закон 
про охорону здоров’я (1984 р.), який закрі-
пив принципи “Медикеру”. Для отримання 
федеральної частки коштів на фінансування 
системи охорони здоров’я провінції мали 
дотримуватися низки національних станда-
ртів, що вимагають включення до планів 
провінцій таких елементів: 

1. Всеохопне забезпечення всіх необхід-
них медичних послуг та лікування в лікар-
нях. 

2. Обов’язкове забезпечення медичною 
допомогою вcix канадських громадян та тих, 
хто має дозвіл на проживання в Канаді. 

3. Державне управління неприбутковими 
провінційними системами медичного стра-
хування. 

4. Взаєморозрахунки за страхові послуги, 
отримані будь-де в Канаді, незалежно від 
місця постійного проживання пацієнта. 

5. Доступність медичної допомоги, не-
зважаючи на фінансове становище пацієн-
та. 

Більше того, цей закон чітко i ясно забо-
роняє прибуткове приватне надання тієї ж 
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самої допомоги, яка вже оплачена провін-
ційною системою медичного страхування. 
Цим самим Канада відкинула ринковий під-
хід до надання медичної допомоги, вважаю-
чи, що медична допомога є правом грома-
дянина, а не товаром, який вибирають і ку-
пують. 

Національна служба охорони здоров’я 
(НСОЗ) Великобританії є найбільш відомою 
універсальною системою медичної допомо-
ги з 1948 р., коли вона була запроваджена. 
Це державна система, що фінансується в 
основному за рахунок податків. Послуги в 
межах НСОЗ всім верствам населення на-
даються безкоштовно, за винятком тих ви-
падків, коли пацієнт потребує особливих 
умов або додаткового лікування. Для деяких 
груп населення також існує певна співопла-
та за стоматологічну допомогу. Пацієнти 
можуть вільно вибирати своїх сімейних лі-
карів (або лікарів загальної практики). 

Спочатку система була організована як 
державна в цілому. Послуги лікарів загаль-
ної практики та стаціонарна допомога фі-
нансувалися державою і контролювалися 
державними органами влади. Однак ця ор-
ганізація була значною мірою змінена в 
1990-х рр. Основною зміною було те, що 
покупці послуг і надавачі медичних послуг 
були розділені, і в межах системи був вве-
дений “внутрішній ринок”. Ринок працює че-
рез лікарів загальної практики та регіональні 
адміністрації охорони здоров’я, які закупо-
вують послуги лікарень від імені свого заре-
єстрованого населення або пацієнтів, що 
проживають на їхній території. Основною 
метою такої реорганізації було підвищення 
рівня конкуренції серед надавачів медичних 
послуг і забезпечення можливостей підви-
щити ефективність при закупівлі та наданні 
медичних послуг. Але фінансування цієї си-
стеми залишилося за державою. 

Система оплати лікарям загальної прак-
тики є комплексним поєднанням гонорарів 
та цільових виплат, що визначаються їх ко-
нтрактами. Основною формою оплати є по-
душна. Рівень оплати залежить від віку па-
цієнта. Деякі послуги (наприклад, контраце-
пція або вакцинація) оплачуються окремою 
статтею. Крім того, існують заохочувальні 
платежі. Лікарі загальної практики – фондо-
тримачі, які становлять майже половину всіх 
лікарів загальної практики, отримують бю-
джет для надання первинної медико-
санітарної допомоги та придбання всіх видів 
спеціалізованої і високоспеціалізованої до-
помоги для прикріпленого контингенту паці-
єнтів. Фондотримачі не можуть збільшити 
власний дохід, але можуть реінвестувати 
свої заощадження. Стоматологи, в основ-
ному, отримують оплату за послугу [4, 
c. 57]. 

Оплата аптекарям встановлюється на 
основі домовленості між центральним уря-
дом та представниками цієї професії [5, 
c. 31]. 

В результаті реформи 1990-х рр. стало 
очевидно, що первинна медико-санітарна 
допомога та лікарі загальної практики, як і 
раніше, працюють ефективно. Акцент на 
первинному рівні допомоги завжди вважав-
ся сильною стороною системи, тому він був 
збережений і після проведення реформи. 
Однак спеціалізована допомога, за деякими 
оцінками, вважається проблемним секто-
ром, оскільки на неї не вистачає ресурсів. 
Існують довгі черги на госпіталізацію, що, 
можливо, є результатом недостатньої коор-
динації роботи між лікарями загальної прак-
тики і лікарнями, а також між самими лікар-
нями. 

Що стосується збільшення обсягу прива-
тних послуг, то проведені дослідження свід-
чать, що основними причинами того, що 
населення підписується на медичне страху-
вання, є зменшення часу очікування для 
отримання лікування, оскільки приватні пос-
луги дають можливість планувати час ліку-
вання; приватна палата забезпечує більш 
спокійні умови для лікування і графік відві-
дування хворих є більш гнучким [6, c. 187]. 

Приватна форма фінансування охорони 
здоров’я характерна для США, де оплата 
медичних послуг здійснюється головним 
чином за рахунок населення. Близько 90% 
американців користуються послугами при-
ватних страхових компаній, витрачаючи на 
внесок більш ніж 10% сімейного доходу. 
Обсяг медичної допомоги за таких умов за-
лежить від розміру внеску. Більшість амери-
канців страхується своїми роботодавцями 
або через такі організації, як професійні то-
вариства або об’єднання малих підпри-
ємств. Ця система існує вже декілька деся-
тиліть. Вона підтримується усередині штатів 
організацією Синього хреста і Синього щи-
та. Ці некомерційні організації зобов’язані 
застрахувати всіх бажаючих. Але вони та-
кож можуть відстрочити виплату за лікуван-
ня на два – три роки. Страхові внески мо-
жуть бути дуже високими.  

Існують також альтернативні системи 
страхування. Це приватні комерційні компа-
нії та організації підтримки здоров’я. Вони 
більш перебірливі у виборі тих, кого страху-
ють, і можуть відмовити у страхуванні осо-
бам із захворюваннями, лікування яких пот-
ребує значних витрат. Пропонуючи страху-
вання відносно здоровим людям, вони при-
значають їм значно менші страхові внески, 
ніж Синій хрест і Синій щит, можуть обме-
жити вибір лікаря. 

Для медичного обслуговування малоза-
безпечених соціальних груп створені дер-
жавні програми медичної допомоги: “Меди-
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кейд” – для осіб із низьким рівнем доходів і 
безробітних і “Медикер” – для осіб похилого 
віку. 

У системі “Медикейд” основні витрати 
покладаються на штати і місцеві органи, 
федеральний уряд відшкодовує їм половину 
витрат на госпіталізацію та амбулаторну 
допомогу. 

Система “Медикер”, створена для пенсі-
онерів віком старше 65 років, фінансується 
за рахунок податків на підприємців і на пра-
цюючих. За своїми витратами “Медикер” – 
величезне підприємство [7, c. 142]. 

Стаціонарну допомогу громадяни США 
одержують у госпіталях, які поділяються на 
дві групи: федеральні, які підпорядковують-
ся уряду і федеральним відомствам; муні-
ципальні, які підпорядковані місцевій владі 
штатів, релігійним організаціям, власникам 
й ін. Висока вартість госпітальної медичної 
допомоги змушує скорочувати терміни ліку-
вання. В середньому один хворий перебу-
ває в стаціонарі близько 9 днів. Плану “ліж-
ко-день” у США не існує. 

Догоспітальну медичну допомогу насе-
ленню США майже повністю надають лікарі 
приватної практики. Приватною практикою 
охоплено близько 65–70% всіх лікарів. 

За різними оцінками, від 10 до 15% аме-
риканців не мають жодного медичного стра-
хування.  

До недоліків американської приватної 
системи медичного страхування варто від-
нести те, що вона залишає значну частину 
населення без страхування здоров’я. Серед 
незастрахованих багато молоді, а також 
осіб, які працюють на малих підприємствах, 
і членів їх сімей.  

Іншою проблемою американської охоро-
ни здоров’я є різке подорожчання медичних 
послуг, яке призводить до того, що невеликі 
фірми не завжди можуть страхувати своїх 
працівників. 

Фінансова ситуація в США є такою, що 
при зростанні загальних витрат на охорону 
здоров’я реальний обсяг медичного обслу-
говування в цілому скорочується.  

Досвід США показує, що запроваджувати 
комерційне страхування у соціальній сфері 
як основне джерело фінансування недоці-
льно, оскільки можливі серйозні фінансові 
диспропорції в охороні здоров’я [7, c. 21]. 

Організація і фінансування системи охо-
рони здоров’я в Німеччині базується на тра-
диційних принципах соціальної солідарнос-
ті, децентралізації та саморегуляції. Роль 
центрального уряду обмежена розробкою 
законодавчої бази, в рамках якої відбува-
ється надання медичних послуг, тоді як ос-
новні виконавчі функції належать адмініст-
раціям окремих земель, федеральне мініс-
терство охорони здоров’я є основною уста-
новою на федеральному рівні, якій підпо-

рядковані органи наукової експертизи. На 
місцевому рівні існують загальні місцеві лі-
карняні каси (Allgemeine Ortskrankenkassen), 
лікарняні каси компаній 
(Betriebskrankenkassen) та спеціальні каси 
для окремих професійних груп населення 
(моряків, фермерів, шахтарів та інших) [8, 
c. 82]. 

Система обов’язкового медичного стра-
хування охоплює близько 88% населення. 
Працівники, що мають річний дохід нижче 
певного встановленого рівня, повинні 
обов’язково бути учасниками системи. Ті, 
чий дохід перевищує встановлений поріг, 
можуть добровільно бути членами системи 
обов’язкового страхуванням або застраху-
ватись в одній із 45 приватних страхових 
компаній. Безробітні повністю застраховані 
державою, а державні службовці застрахо-
вані через свого роботодавця. Непрацюючі 
члени сім’ї є застрахованими через того 
члена сім’ї, який працює. 

Тарифи на послуги встановлюються в 
процесі переговорів, що проходять між ос-
новними учасниками системи надання пос-
луг. 

Лікарні, як приватні, так і державні, що 
входять до схем, прийнятих землями, фі-
нансуються подвійним чином: передбача-
ється покриття капітальних витрат урядом 
землі, а оперативних витрат – лікарняними 
касами. Оперативні витрати в рамках 
обов’язкового медичного страхування фі-
нансуються на основі комплексних розраху-
нків, які включають оплату за окремі випад-
ки захворювань (клініко-статистичні групи), 
оплату за процедури та добові витрати від-
ділення. Лікарняні послуги для приватно 
застрахованих покриваються відповідно до 
окремих тарифів [9, c. 207]. 

Амбулаторна допомога фінансується ме-
тодом оплати окремих послуг, тарифи на які 
в балах встановлюються під час складного 
процесу переговорів між представниками 
лікарняних кас та асоціаціями лікарів і сто-
матологів. Для надання послуг членам ліка-
рняних кас лікарі повинні вступити у відпо-
відні асоціації. Існує федеральний тариф-
ний план – єдиний стандарт оцінювання, 
фактична грошова вартість послуг визнача-
ється на регіональному рівні і залежить від 
загальної кількості набраних лікарями балів. 
Пацієнти безпосередньо не платять за ам-
булаторну допомогу. 

У Німеччині встановлені єдині ціни на лі-
ки. Вартість більшості препаратів відшкодо-
вується на основі системи реферативних 
цін. Лікар має право виписати хворому 
більш дорогий продукт, але пацієнт повинен 
буде заплатити різницю між фактичною ці-
ною ліків і реферативною ціною. Незважаю-
чи на поступове зростання цін, рівень співо-
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плати за ліки є одним із найнижчих у ЄС [10, 
c. 31]. 

Системі вдалося охопити всі верстви на-
селення і забезпечити їм рівний доступ до 
великого обсягу сучасних медичних послуг. 
Більшість вважає цю систему доволі ефек-
тивною. Причину такого успіху вбачають у 
децентралізованому механізмі прийняття 
рішень і ефективній системі переговорів між 
надавачами послуг та платниками (лікарня-
ними касами) на національному, земельно-
му та місцевому рівнях. Однак система має 
деякі суттєві проблеми. Старіюче населення 
створює загрозу для стабільності механізму 
соціального забезпечення, заснованому на 
поточних внесках працюючого покоління. 
Враховуючи зростання витрат на охорону 
здоров’я і їх рівень – і в розрахунку на душу 
населення, і як частку ВВП, система охоро-
ни здоров’я в Німеччині є однією з найдо-
рожчих у ЄС [7, c. 132]. 

У Латвії служби спеціалізованої та високо-
спеціалізованої допомоги нині об’єднуються з 
регіональними лікарняними касами. Лікар-
няний сектор залишається на 95% держав-
ним.  

Програма базового обсягу послуг фінан-
сується згідно з кількістю ліжко-днів, але 
зараз здійснюється перехід до механізму 
клініко-статистичних груп. 

Кошти на покриття мінімального пакета 
послуг збираються з таких джерел: частина 
прибуткового податку населення; фіксовані 
субсидії з державного бюджету; співоплата 
з боку пацієнтів, що вноситься самими паці-
єнтами або третьою особою замість них – 
сім’єю, роботодавцем або приватним стра-
ховиком; інші платежі з боку третіх осіб. 

Відповідно до державного наказу, почи-
наючи з серпня 1995 р., медичні заклади 
можуть брати плату з пацієнтів у межах ба-
зового обсягу послуг до 25% від вартості 
послуг, що надаються. 

Муніципалітети можуть регулювати цю 
частку, за винятком тих випадків, коли до-
помога надається дітям віком до 18 років, 
вагітним та пацієнтам, які отримують невід-
кладну медичну допомогу, плата за яку не 
стягується. Мінімальний обсяг медичних 
послуг, що включено в базовий пакет, може 
бути розширений залежно від економічних 
можливостей муніципалітетів, що дає мож-
ливість їм виділяти додаткові ресурси на 
фінансування медичної допомоги. 

Державною програмою медичної допо-
моги (1995) передбачалось надання медич-
них послуг у спеціалізованих державних 
медичних закладах. Це лікування та реабі-
літація психічних хворих та різних видів за-
лежності, туберкульозу, хронічних захворю-
вань дихальних шляхів, онкологічних захво-
рювань, первинної та вторинної реабілітації, 
лікування препаратами крові та розчинами, 

що вводяться внутрішньовенно, перината-
льну допомогу та лікування прокази. Держа-
вна програма також покриває всі витрати на 
невідкладну допомогу. Крім того, до цієї 
програми були включені адміністративні ви-
трати, витрати на державну медичну стати-
стику, екологічні програми, проведення ре-
форми системи охорони здоров’я, судово-
медичну експертизу, патолого-анатомічну 
службу, програми імунізації, планування 
сім’ї, а також на заходи, пов’язані з ліцензу-
ванням та контролем медичних закладів і 
працівників [5, c. 17]. 

Так званий базовий пакет послуг визна-
чив мінімальний обсяг медичної допомоги, 
яку повинні надавати всім жителям держав-
ні та муніципальні заклади. Ці послуги опла-
чуються територіальними лікарняними ка-
сами з бюджету муніципалітетів, а також 
самими пацієнтами згідно із законом про 
часткове покриття пацієнтами витрат на 
медичну допомогу. 

Територіальними лікарняними касами 
оплачуються такі заходи, як: 
– невідкладна допомога, що надається 

незалежно від місця проживання пацієн-
та; 

– діагностика гострих та хронічних захво-
рювань, їх лікування та динамічне спо-
стереження за ними; 

– відвідування вдома тих пацієнтів, чий 
стан здоров’я не дає їм змоги відвідува-
ти медичний заклад; 

– огляд вагітних, допомога при пологах та 
в разі патології вагітності; 

– профілактика, діагностика та лікування 
інфекційних захворювань та інфекційних 
захворювань шкіри; 

– специфічна та неспецифічна вакцинація 
і специфічна імунотерапія відповідно до 
наказу департаменту охорони здоров’я 
Міністерства соціальної допомоги; 

– всі види медичної допомоги дітям до 18 
років, включаючи стоматологічну допо-
могу; 

– медична допомога на випадок травма-
тизму та професійних захворювань; 

– забезпечення ліків, до яких застосову-
ються знижки згідно з наказом Міністер-
ства соціальної допомоги; 

– медична допомога особам, що постраж-
дали внаслідок Чорнобильської аварії. 

Медичні заклади можуть стягувати з паціє-
нтів співоплату за послуги, що включені в ба-
зовий пакет, у розмірі не більше ніж 15% вар-
тості послуги, що надається. Ця співоплата 
визначається Міністром і є єдиною для всієї 
країни. Але оскільки є групи населення, які 
звільнені від співоплати, пряма оплата паціє-
нтів “з кишені” покриває близько 4% від зага-
льних виплат надавачам послуг [11, c. 81]. 

Якість та обсяг послуг, що надаються, 
контролюються лікарями – інспекторами 
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територіальних лікарняних кас, інспекцією 
контролю за якістю медичної допомоги та 
експертизою інвалідності або запрошеними 
нею експертами. 

Державні програми медичної допомоги 
фінансуються безпосередньо за рахунок 
доходів державного бюджету. Державна 
програма, підпрограми та інші заходи по-
винні фінансуватися Державним централь-
ним фондом медичного страхування, кошти 
якого формуються за рахунок: 
– цільової частини прибуткового податку, 

що надходить на рахунок фонду від 
Служби державних надходжень; 

– надходжень від муніципалітетів, які ма-
ють контракти з Міністерством фінансів 
про збір прибуткових податків; 

– частини базової бюджетної субсидії із 
загальних державних надходжень для 
покриття витрат на надання базового 
пакета послуг. 

Лікарні в середньому використовують 
40% своїх коштів на покриття матеріальних 
витрат (оренда, електроенергія, опалення, 
водопостачання, послуги пральні, їжа тощо) 
та 60% – на виплату заробітної плати та 
соціальне страхування. 

Фінансовою проблемою є те, що лікарня 
отримує лише 80% всього свого бюджету 
від лікарняної каси, 20% має покриватися 
оплатою з боку пацієнтів. 

Якщо держава не може забезпечити дос-
татніх надходжень і муніципалітети не вико-
нують своїх фінансових зобов’язань, відбу-
вається компенсаторне підвищення розміру 
співоплати з боку пацієнтів. Усі надавачі 
медичних послуг мають право брати плату з 
пацієнтів у розмірі, що не може перевищу-
вати 25% від загальної вартості послуг, 
оплачуваних лікарняною касою. 

Для захисту громадян від можливих ви-
трат через необхідність вносити додаткову 
плату за лікування було запроваджено доб-
ровільне медичне страхування. Регіональна 
лікарняна каса Риги продає страхові поліси 
цього виду страхування з метою покриття 
витрат з кишені пацієнтів (“зелена картка”). 

Але приватне медичне страхування є 
надто дорогим для більшості громадян, на-
віть за наявності знижок для пенсіонерів та 
людей, що живуть за межею бідності, а та-
кож для дітей і студентів. 

IV. Висновки  
За результатами проведеного аналізу 

можна стверджувати, що жодна з моделей 
систем охорони здоров’я, які діють у зарубі-
жних країнах, в ідеальному варіанті не є за 
нинішніх умов прийнятною для України. В 
усьому світі організація сфери охорони здо-
ров’я розглядається як суспільна (націона-
льна) справа, для забезпечення якої ство-
рюються солідарні механізми, що акумулю-
ють ресурси суспільства (в ринково-

солідарних і/або в державно-солідарних 
формах). 

Ми дійшли висновку, що ідеальних моде-
лей фінансового забезпечення охорони здо-
ров’я не існує, кожному варіантові притаман-
ні свої переваги і недоліки. Як правило, в од-
ній системі використовується кілька підходів, 
що дає змогу компенсувати недоліки окре-
мих моделей і поєднати їх переваги. Досвід 
Європейського Союзу, а також США та країн 
колишнього радянського табору показує, що 
механізм фінансового забезпечення охорони 
здоров’я можна успішно вдосконалювати в 
рамках як бюджетного фінансування, так і 
соціального медичного страхування. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 Гринчак О.О. 
здобувач Національної академії державного управління при Президентові України 

 

І. Вступ 
Проблеми, пов’язані з таким небезпеч-

ним суспільним явищем, як корупція, нале-
жать до тих, що мають масштабний глоба-
лістичний характер і, на жаль, на сучасному 
етапі розвитку світової досить поширені. 
Цим ганебним соціальним явищем вражені 
тією чи іншою мірою всі країни планети, але 
в Україні ця проблема сьогодні постає все 
жорсткіше та гостріше. 

Про корупцію в Україні говорять вже да-
вно і майже всі: від опозиційних політиків до 
високих посадовців та пересічних громадян. 
На державному рівні неодноразово прийма-
лися відповідні закони, концепції та програ-
ми боротьби з цим суспільно небезпечним 
явищем, проте, незважаючи на всі заходи, 
що вживаються владою, на думку наших 
громадян, масштаби корупції в українському 
суспільстві лише розширюються. 

Корупція в сучасних умовах стала чинни-
ком, який реально загрожує національній 
безпеці і конституційному ладу України. Це 
явище негативно впливає на різні сторони 
суспільного життя: економіку, політику, 
управління, соціальну і правову сфери, гро-
мадську свідомість, міжнародні відносини. 
Корумповані відносини все більше витісня-
ють правові, етичні відносини між людьми, із 
аномалії поступово перетворюються в нор-
му поведінки. 

Актуальність вивчення цього явища по-
лягає в його феноменальній здатності існу-
вати в кожній країні незалежно від історич-
ного розвитку, рівня економіки, соціального 
розвитку та наявності законодавчої бази, 
яка повинна протидіяти цьому. Унікальність 
його полягає в можливості постійно розви-
ватися, перетворюватись у різні нові форми 
прояву, вдосконалюватися, пристосовува-
тися до наявної правової бази та співіснува-
ти поряд з обов’язковими принципами, які 
притаманні правовій, демократичній держа-
ві: законності, верховенства права, рівності 
всіх перед законом, дотримання прав і сво-

бод громадян 14, с. 191. 
Феномену корупції, передумовам виник-

нення та існування її в суспільстві, шкідли-
вим наслідкам, яких завдає суспільству це 
явище, а також заходам, спрямованим на 
протидію та обмеження її поширення, 
останнім часом приділяється значна увага з 

боку влади. Крім того, доцільно звернути 
увагу на наукові здобутки вітчизняних вче-
них, які присвятили свої праці вивченню ко-
рупції, зокрема на публікації М.І. Мельника 

7, Є.В. Невмержицького 8, Л.І. Аркуші 1, 

О.Г. Кальмана 4, у яких досліджено про-
блеми, пов’язані з природою, існуванням та 
заходами протидії корупції, а також особли-
востями антикорупційного законодавства 
європейських країн. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є привернення уваги до 

проблеми поширення корупційних проявів в 
Україні, системний аналіз причин неефекти-
вності заходів протидії та запобігання кору-
пції. 

Досягнення поставленої мети вимагає 
виконання таких дослідних завдань, як: 
– визначення сутності явища корупції на 

основі огляду праць з визначеного пи-
тання; 

– критичний розгляд передумов для знач-
ного поширення корупції в Україні та 
аналіз причин неефективності заходів 
протидії, у тому числі на основі новов-
веденого Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції” від 
07.04.2011 р. 

ІІІ. Результати 
Визначення сутності корупції. Це явище 

для історії, права та суспільства не нове. 
Воно існувало з давніх часів, з моменту ви-
никнення держави та створення нею влад-
них інстанцій та органів. Але водночас про-
тягом всієї історії існування цього явища не 
викликало сумнівів те, що воно є шкідливим 
для суспільства у всіх аспектах – від мора-
льно-етичного до економіко-правового. 

Ключовим питанням, яке не має на сьо-
годні чіткого й однозначного вирішення, є 
визначення самої сутності корупції. У широ-
ковживаний термін “корупція” різними авто-
рами вкладається найрізноманітніший зміст, 
починаючи від зведення корупції до такого 
злочину, як одержання хабара, закінчуючи 
визначенням її за допомогою загальних фо-
рмулювань, які не містять конкретних ознак 
правопорушення (стійкий зв’язок, система 
взаємовідносин тощо). Не з’ясовано також, 
чи можливо дати універсальне визначення 
сутності явища корупції. Разом з тим таке 
визначення дасть можливість окреслити 
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коло корупційних діянь, а також наповнити 
конкретним юридичним змістом зазначений 

термін 14, с. 215. 
Аналіз вживання терміна “корупція” в 

юридичній літературі засвідчує, що вчені 
висловлюють різні думки щодо розуміння 
суті цього явища. При цьому інколи вислов-
люються не тільки надзвичайно загальні, 
нечіткі формулювання, а й такі, що виклю-
чають одне одного. Як справедливо заува-
жує російський дослідник О.І. Мізерій, існує 
багато різних визначень поняття “корупція”, 
але повної ясності і правової точності до 
цього часу немає. 

Якщо звернутися до етимології цього те-
рміна, то дослідники виділяють кілька варіа-
нтів походження слова “корупція”. Одні вва-
жають, що він походить від сполучення ла-
тинських слів correi (кілька учасників зо-
бов’язальних відносин з приводу одного 
предмета) і rumpere (ламати, пошкоджува-
ти, порушувати, скасовувати). В результаті 
утворився самостійний термін corrumpere, 
який передбачає участь у діяльності кількох 
осіб, метою яких є “гальмування” нормаль-
ного ходу судового процесу або процесу 
управління справами суспільства. 

Інші дослідники цей термін пов’язують з 
латинським словом corruptio, яке тлума-
читься як “підкуп, продажність громадських і 
політичних діячів, посадових осіб”. 

Схиляється до останнього тлумачення 
цього терміна і С.І. Ожегов. Корупція, зазна-
чає він, – підкуп хабарами, продажність по-
садових осіб, політичних діячів. Крім підкупу 
і продажності, енциклопедичні словники 
тлумачать латинське слово corruptio ще й як 
псування і розбещування. Останнє, підкрес-
лює глибинний аспект корупції як соціально-
го явища, яке свідчить про розбещення пев-
них посадових осіб державних органів вла-
дою і розкладання системи державної вла-

ди 12, с. 186. 
Нагадаємо, що словник Г. Блека визна-

чає корупцію як діяння, яке вчиняється з 
наміром здобути деякі переваги, що несумі-
сні з офіційними обов’язками посадової 
особи і правами інших осіб; діяння посадо-
вої особи, яка неправомірно використовує 
своє становище чи статус для одержання 
будь-якої переваги для себе або іншої осо-
би в цілях, які суперечать обов’язкам і пра-

вам інших осіб 2, с. 107. 
Одним із перших варіантів офіційного 

розуміння поняття “корупція” з боку вищих 
органів державної влади України була зако-
нодавча пропозиція, яка містилась у листі 
Кабінету Міністрів України від 02.04.1993 р. 
№ 19-683/4, адресованому Верховній Раді 
України з приводу виконання п. 2 згаданої 
вище Постанови Верховної Ради “Про стан 
виконання законів і постанов Верховної Ра-
ди України з питань правопорядку і заходи 

щодо посилення боротьби із злочинністю” 
від 23.01.1993 р., який передбачав необхід-
ність законодавчого визначення названого 
поняття. Цим листом пропонувалось перед-
бачити в Законі, що корупція – це “суспільне 
небезпечне діяння, що полягає в корисли-
вому використанні посадовими особами 
свого службового становища і пов’язаних з 
ним можливостей для збагачення, проти-
правного одержання матеріальних чи інших 
благ і переваг в особистих чи групових інте-
ресах”. 

У Законі України “Про боротьбу з корупцією” 
(втратив чинність), прийнятому 05.10.1995 р., 
поняття корупції сформульовано таким чи-
ном: “Під корупцією в цьому Законі розумі-
ється діяльність осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави, спрямована на 
протиправне використання наданих їм пов-
новажень для одержання матеріальних 

благ, послуг, пільг або інших переваг” 9. 
Таке визначення поняття “корупція”, як 

зауважували численні дослідники, має бага-
то недоліків, оскільки воно відображає ро-
зуміння корупції у вузькому значенні і може 
бути застосоване лише в контексті зазначе-
ного закону. Проте на законодавчому ви-
значенні поняття “корупція” особливо напо-
лягали керівники правоохоронних органів, 
які вбачали у відсутності такого визначення 
основну правову перешкоду ефективній 
протидії корупції. В результаті багатьох дис-
кусій, у тому числі і на засіданні парламент-
ської Комісії з питань боротьби з організо-
ваною злочинністю і корупцією, було прийн-
ято компромісне рішення – дати загальне 
визначення поняття “корупція” і сформулю-
вати основні види корупційних діянь, що 
знайшло своє відображення у ст. 1 Закону 
України “Про боротьбу з корупцією”. 

Відтак, вказане в цьому законі визначен-
ня поняття “корупція” – це результат певно-
го компромісу, який, незважаючи на власну 
недосконалість, все ж зіграв свою позитивну 
роль у загальному розумінні поняття “кору-
пція”. 

До того ж 01.01.2010 р. повинен був на-
брати чинності новий Закон України “Про 
засади запобігання та протидії корупції” від 
11.06.2009 р. № 1506-VI. Слід зауважити, 
що цей закон дає більш детальне та повне 
визначення самого поняття “корупція”. Так, 
згідно зі ст. 1 цього Закону “корупція – це 
використання особою наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних з цим можливо-
стей з метою одержання неправомірної ви-
годи або прийняття обіцянки/пропозиції та-
кої вигоди для себе чи інших осіб або відпо-
відно обіцянка/пропозиція чи надання не-
правомірної вигоди такій особі або на її ви-
могу іншим фізичним чи юридичним особам 
з метою схилити цю особу до протиправно-
го використання наданих їй службових пов-
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новажень та пов’язаних з цим можливос-
тей”. При цьому неправомірною вигодою 
могли бути грошові кошти або інше майно, 
переваги, пільги, послуги матеріального або 
нематеріального характеру, які обіцяють, 
пропонують, надають або одержують безо-
платно чи за ціною, нижчою за мінімальну 
ринкову, без законних на те підстав. 

Однак Закону України “Про засади запобі-
гання та протидії корупції” від 11.06.2009 р. 
№ 1506-VI так і не довелося набути чиннос-
ті. Як відомо, цей Закон, як і ще два – “Про 
відповідальність юридичних осіб за вчинен-
ня корупційних правопорушень” та “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення”, спочатку повинні були 
ввестися в дію з 01.01.2010 р., потім – з 
01.04.2010 р., пізніше і цю дату змінили – на 
01.01.2011 р. 

Відповідно до Закону України “Про ви-
знання такими, що втратили чинність, де-
яких законів України щодо запобігання та 
протидії корупції” від 21.12.2010 р., що був 
опублікований і набув чинності 05.01.2011 р., 
були визнані такими, що втратили чинність, усі 
три вищезгадані закони, прийняті 11.06.2009 р. 
Таким чином, Закони України “Про засади 
запобігання та протидії корупції”, “Про від-
повідальність юридичних осіб за вчинення 
корупційних правопорушень” та “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення” фактично діяли тільки в 
період з 1 по 4 січня 2011 р. включно. 

З 01.07.2011 р. набув чинності новий ан-
тикорупційний Закон України “Про засади 
запобігання і протидії корупції” від 
07.04.2011 р. У ньому поняття корупції ви-
значено таким чином: “корупція – викорис-
тання особою, зазначеною в частині першій 
ст. 4 цього Закону, наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних із цим можливо-
стей з метою одержання неправомірної ви-
годи або прийняття обіцянки/пропозиції та-
кої вигоди для себе чи інших осіб або відпо-
відно обіцянка/пропозиція чи надання не-
правомірної вигоди особі, зазначеній в час-
тині першій ст. 4 цього Закону, або на її ви-
могу іншим фізичним чи юридичним особам 
з метою схилити цю особу до протиправно-
го використання наданих їй службових пов-
новажень та пов’язаних із цим можливос-
тей”. Звернемося до ч. 1 ст. 4 Закону, яка 
визначає суб’єктів корупційних діянь. Ними 
за новим Законом є: 

1) особи, уповноважені на виконання фу-
нкцій держави або місцевого самовряду-
вання; 

2) особи, які прирівнюються до осіб, упо-
вноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування; 

3) особи, які постійно або тимчасово 
обіймають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністрати-
вно-господарських обов’язків, або особи, 
спеціально уповноважені на виконання та-
ких обов’язків у юридичних особах приват-
ного права незалежно від організаційно-
правової форми, відповідно до закону; 

4) посадові особи юридичних осіб, фізи-
чні особи – у разі одержання від них особа-
ми, зазначеними у п. 1, 2 ч. 1 цієї статті, або 
за участю цих осіб іншими особами непра-
вомірної вигоди. 

Це визначення, як бачимо, є дуже близь-
ким за змістом до попереднього. Воно, на 
нашу думку, є більш системним та доклад-
ним, ніж попередні, проте також не дає пов-
ного уявлення про зміст явища корупції, про 
всі можливі його прояви. 

Відтак, з’ясовуючи сутність корупції як 
складного суспільного явища, можна з упе-
вненістю стверджувати, що незважаючи на 
багаторазові спроби законодавців і дослід-
ників дати повне та змістовне визначення 
поняттю “корупція”, дійсно вдалого та пов-
ного визначення сутності цього явища ще і 
досі немає. Зробимо припущення, що його і 
не з’явиться, принаймні найближчими рока-
ми. Зважаючи на здатність цього явища по-
стійно розвиватися, перетворюватись у різні 
нові форми прояву, вдосконалюватися, при-
стосовуватися до наявної правової бази, 
визначення самого поняття “корупція” прос-
то “не встигає” за його новими проявами та 
формами. 

Передумови та причини розвитку й по-
ширення корупційних проявів в Україні. Від-
ступаючи від визначення самого поняття 
“корупція”, спробуємо розібратися з тим, що 
ж насправді детермінує розвиток цього не-
гативного явища в суспільстві в цілому та в 
Україні зокрема, адже проблема поширення 
корупційних проявів для Української держа-
ви, як вже було сказано на початку статті, є 
однією з найболючиших та найгостріших, 
потребує негайного вирішення. 

Перш за все слід зазначити, що переду-
мовами розвитку корупції у світі, як свідчить 
аналіз публікацій різних авторів, є багато 
різних чинників, серед яких виділяють і ни-
зький рівень соціально-економічного розви-
тку держави, і морально-етичну деградацію 
суспільства, і політичну складову, і – для 
деяких країн – культурно-національні тра-
диції. Але для кожної окремої країни перед-
умови можливого розвитку корупції будуть 
різними, тому намагання деяких авторів уза-
гальнити їх є, на нашу думку, дещо непра-
вильним. 

У зв’язку з цим, повертаючись до Украї-
ни, слід зазначити, що в нашій країні значне 
поширення корупційних проявів часто 
пов’язують з бідністю населення, з високим 
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рівнем соціальної нерівності та бажанням 
будь-якими засобами забезпечити норма-
льні умови життя. З цим важко не погодити-
ся, бо ті гроші, які сьогодні пропонують лю-
дям похилого віку як пенсії чи працюючим у 
вигляді мінімальних заробітних плат, став-
лять під сумнів саме фізичне існування лю-
дини, задоволення мінімальних фізіологіч-
них потреб у вигляді їжі, одягу, житла тощо. 
Не дивно, що коли людині, яка досить три-
валий час обмежувала себе навіть у задо-
воленні власних мінімальних потреб, вда-
лося таки обійняти певну посаду з певним 
(не завжди великим) обсягом владних пов-
новажень, пропонують певну “винагороду” 
за якусь “послугу”, яка входить до її повно-
важень, вона її прийме, навіть у більшості 
випадків не замислившись про морально-
етичну сторону такого вчинку. 

Водночас проблемою українського суспі-
льства здебільшого є не те, що якийсь дріб-
ний чиновник взяв хабаря за видачу дозво-
лу чи ліцензії, а те, що країну поглинає так 
звана “велика” корупція, тобто корупція на 
високих щаблях влади та в особливо вели-
ких розмірах. Саме ця корупція засуджуєть-
ся суспільством та має особливо небезпеч-
ний вплив на соціально-економічний розви-
ток держави. 

Слід зауважити, що сприйняття корупції 
суспільством є одним з тих визначальних 
факторів, що, може, і не викоренить її повні-
стю, то хоча б суттєво знизить її рівень. 
Аналізуючи ставлення до корупції в україн-
ській спільноті, хотілося б зазначити, що 
однозначно негативного ставлення до кору-
пціонерів у нашій країні немає. Одностайно 
засуджується корупція лише у вищих еше-
лонах влади та особливо – серед політичної 
еліти країни. Проте багато хто з українців не 
вважає корупцією “подарунки” чиновникам 
за деякі послуги чи дрібні владні правопо-
рушення. Причинами такого ставлення в 
українському суспільстві до корупції є: по-
перше, те, що користуватися корупційними 
схемами задля вирішення власних справ 
іноді значно простіше, ніж виконувати всі 
зазначені законодавством бюрократичні 
процедури або чекати визначений (досить 
тривалий) час, а витрачені на це кошти – 
або невеликі, або не йдуть ні в яке порів-
няння із часом, який був зекономлений; по-
друге, ставлячи себе на місце дрібного чи-
новника досить велика кількість людей вчи-
няла б так само, що зумовлене знову ж таки 
соціально-економічними умовами життя та 
втраченими морально-етичними цінностя-
ми. 

Разом з тим списувати все на соціально-
економічні умови життя, на нашу думку, є 
неправильним, бо інакше всі розвинуті краї-
ни вже давно б забули про таке суспільно 
небезпечне явище, як корупція. Але ж і в 

розвинутих країнах, де рівень життя людей 
значно вищий, ніж в Україні, викоренити ко-
рупцію повністю не вдається, хоча її рівень 
більш контрольований та прогнозований. 

Зауважимо, що досить тривалий час се-
ред дослідників проблем корупції існувала 
думка про те, що суттєво знизити рівень ко-
рупції можна завдяки підвищенню рівня 
оплати праці державним службовцям. Але 
практика підвищення оплати праці вищим 
державним посадовцям і депутатам Верхо-
вної Ради України показала, що проблема є 
нібито більш глибокою, ніж це здавалося, і 
вирішити її лише завдяки збільшенню мате-
ріальної винагороди не можливо. 

Також серед причин корупції в Україні 

часто згадується “радянська спадщина” 4, 

с. 13. До певної міри це твердження не су-
перечить дійсності. Розростання величезно-
го апарату контролю за виробництвом і роз-
поділом, поширення тіньової економіки, що 
почалося ще в період процвітання планової 
системи, відмова України від проведення 
люстрації – тобто заборони колишнім ком-
партійним діячам займати відповідальні по-
сади в урядових структурах нової держави, 
створили сприятливі умови для перерозпо-
ділу власності і перетворення влади на чи 
не єдине джерело збагачення. Номенклату-
ра нової української держави зберегла за 
собою право на контроль за розподілом – 
тепер вже не продукції та пільгових путівок, 
а доступу до участі в приватизації, до вигід-
них державних замовлень та кредитів [14, 
с. 216]. 

Як вважають М.І. Камлик і 
Є.В. Невмержицький, корупцію стимулює 
наявність значних залишків старої команд-
но-адміністративної системи як надмірно 
великого управлінського апарату з необґру-
нтовано широкими повноваженнями, зокре-
ма розпорядчо-дозвільного змісту, та пере-
важання в ньому керівних посад, службовців 
старої генерації з консервативною психоло-
гією, які не сприймають потреби демократи-
чних перетворень [5, с. 62]. 

Однак навряд чи можна в усьому звину-
вачувати минуле. Останнім часом в Україні 
багато говориться про необхідність прозо-
рості і відповідальності влади і про те, що 
саме відсутність відповідальності політиків і 
державних службовців стала головним фак-
тором недовіри суспільства до влади. Проте 
для забезпечення прозорості влади потріб-
на як політична воля згори, так і вимога 
громадськості знизу, а очікувати вимогу та 
підтримку громадськості на шляху до подо-
лання корупції тоді, коли суспільство далеко 
не однозначно сприймає корупцію (точніше 
сказати, суспільство негативно ставиться до 
“великої” корупції, а корупційні прояви на 
більш низькому рівні не викликають одноз-
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начно негативної реакції), практично не мо-
жливо. 

Можна назвати ще не один десяток чин-
ників, що зумовлюють поширення корупцій-
ної діяльності в країні й низьку ефективність 
заходів протидії. Але, на думку 
О.Г. Кальмана, існує один чинник, який і 
стимулює прояви всіх інших чинників. Це 
відсутність жорсткого соціально-правового 
контролю за діяльністю посадових осіб та їх 
відповідальністю в умовах демократизації 
суспільного життя і переходу до ринкових 

відносин 4, с. 150. 
IV. Висновки 
Таким чином, у результаті розгляду про-

блем боротьби із корупцією в Україні можна 
стверджувати, що явище корупції настільки 
міцно ввійшло в суспільну свідомість кожно-
го українця, що сподіватися на легкий шлях 
вирішення проблем її здолання не можливо. 
Безумовно, новий закон щодо боротьби з 
корупцією, що набув чинності в липні 
2011 р., дає певну надію на стримання її 
розвитку, що зумовлено значним розширен-
ням суб’єктів корупційних правопорушень, 
обмеженнями щодо подарунків державним 
службовцям та іншими нововведеннями, які 
знайшли своє відображення в новому зако-
ні. Разом з тим ті проблеми, які протягом 
20 років незалежності України лише заглиб-
лювалися та загострювалися, введенням у 
дію одного закону не вдасться – корупція в 
Україні набула хронічної, глобальної та за-
коренілої форми. 

На нашу думку, ефективна боротьба з 
корупцією можлива лише за двох важливих 
умов: по-перше, максимальної прозорості 
влади та владних інститутів, зменшення та 
спрощення бюрократичних процедур, а по-
друге, підвищення свідомості та рівня мора-
лі в суспільстві, повернення певної етики та 
моральних принципів, що, на жаль, майже 
повністю були знищені за роки становлення 
української держави. Виконання цих 
обов’язкових умов поряд із впорядкуванням 
чинного законодавства щодо боротьби з 
корупцією, забезпеченням чіткої взаємодії 
всіх правоохоронних органів, що займають-
ся цими проблемами, та реформування 
чинної судової влади дасть змогу “зрушити” 
вирішення проблеми корупції з “мертвої то-
чки”. 
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І. Вступ 
У наш час існує необхідність розвитку 

державно-приватного партнерства як однієї 
з ефективних форм концентрації ресурсів 
влади, бізнесу і населення для вирішення 
завдань розвитку туризму. Разом з тим, не-
зважаючи на певні успіхи в розвитку туриз-
му, держава мало бере участь у його стано-
вленні: не визначено умови державно-
приватного партнерства у сфері туризму та 
механізми їх створення; не розроблено 
принципи розвитку державно-приватного 
партнерства; відсутні організаційні структу-
ри управління, що координують процеси 
взаємодії учасників партнерства; не розро-
блено економічні механізми участі населен-
ня в проектах розвитку інфраструктурних 
об’єктів туристичної галузі, що функціону-
ють на основі державно-приватного парт-
нерства. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити та проаналізува-

ти форми розвитку туристичної галузі в 
Україні, зокрема, державно-приватне парт-
нерство. 

ІІІ. Результати 
Державно-приватне партнерство – Public 

Private Partnerships – дуже поширена форма 
співпраці між державою і бізнесом у країнах 
з ринковою економікою, яка активно викори-
стовується державою для вирішення поточ-
них проблем громадян і задоволення їх зро-
стаючих потреб. 

Основним системоутворювальним еле-
ментом у розумінні державно-приватного 
партнерства є властива цій формі взаємодії 
особлива система партнерських відносин 
між державою і бізнесом. 

Система партнерських відносин держави 
і бізнесу передбачає сукупність суб’єктів, 
об’єктів, засобів, форм і механізмів взаємо-
дії, орієнтованої на досягнення намічених 
результатів. 

Суб’єктами партнерства виступають дер-
жава і бізнес. 

Об’єктами партнерства виступають дер-
жавна власність, монопольні види діяльнос-
ті держави, природні ресурси, види діяльно-
сті, що перебувають у компетенції держави, 

територіальні зони, сприятливі для цього 
виду економічної діяльності. 

Партнерство держави та бізнесу перед-
бачає спільне використання специфічних 
ресурсів держави й бізнесу з метою опти-
мального вирішення завдань, що відповіда-
ють громадським інтересам. 

Таким чином, державно-приватне парт-
нерство є системою економічних взаємовід-
носин між державою і бізнесом, метою яких 
є об’єднання досвіду, умінь і ресурсів парт-
нерів з таким розрахунком, щоб гарантувати 
досягнення кращих матеріальних і фінансо-
вих результатів з максимальною взаємною 
вигодою для учасників у процесі здійснення 
суспільно значущих проектів. 

Можна виділити два основні підходи до 
розуміння цілей державно-приватного парт-
нерства: 

1) метою партнерства є об’єднання дос-
віду, умінь і ресурсів партнерів з таким роз-
рахунком, щоб гарантувати досягнення 
кращих матеріальних і фінансових резуль-
татів з максимальною взаємною вигодою; 

2) партнерство держави і бізнесу має за 
мету задоволення громадських потреб за 
допомогою використання державної влас-
ності, природних ресурсів і залучення при-
ватних компаній до видів діяльності, що пе-
ребувають у компетенції держави. 

Державно-приватне партнерство як порі-
вняно нова система економічних відносин 
держави і бізнесу охоплює всю більшу кіль-
кість сфер національної економіки, зокрема, 
використовується в туристичній галузі. 

У сучасній науці туризм найчастіше розг-
лядається як вид господарської діяльності, 
яка не тільки приносить прибуток, а й задо-
вольняє потреби населення в частині одно-
го з найважливіших конституційних прав 
громадян – права на відпочинок. 

Індустрію туризму формують господа-
рюючі суб’єкти різних галузей, які є як дер-
жавними, так і приватними структурами. 

З боку держави суб’єктами державно-
приватного партнерства у сфері туризму ви-
ступають державні структури на всіх рівнях 
влади, що здійснюють функції управління, 
регулювання і контролю у сфері туризму. 
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Інтереси держави, бізнесу і населення у 
сфері туризму перебувають у різних площи-
нах, але, по суті, збігаються в багатьох по-
зиціях. 

Інтерес держави у сфері туризму поля-
гає, перш за все, в розвитку внутрішнього і 
в’їзного типів туризму. Це зумовлено пев-
ними економічними і загальними вигодами, 
які держава отримує як дивіденди. 

Інтерес бізнесу у взаємодії з державою 
на основі державно-приватного партнерства 
виявляється в одержанні доступу до тради-
ційно державної сфери, у прямій державній 
підтримці й участі, можливості довготрива-
лого розміщення інвестицій під гарантії, ро-
зподілі ризиків проекту з державою, можли-
вості вибору проектів спільної участі. 

Для підвищення ефективності роботи ту-
ристичної галузі доцільний розвиток систе-
ми взаємозв’язку державних органів, що 
здійснюють управління, контроль і регулю-
вання туристичної діяльності, з державними 
структурами, які виконують ті самі функції, в 
пов’язаних галузях. 

Мета розробки такої системи координації 
і субординації полягає в узгодженні турис-
тичної політики і політики в супутніх галузях, 
а також у формуванні спільних напрямів 
розвитку і спільності цілей. 

Не існує організаційної структури, що 
здійснює функції управління державно-
приватним партнерством у цій сфері. 

З метою управління державно-
приватним партнерством у сфері туризму 
доцільно створити спеціалізований галузе-
вий орган, що здійснює управління в цій 
сфері. 

Важливо враховувати, що управління 
державно-приватним партнерством може 
передбачати як управління функціонуван-
ням, так і управління розвитком. 

Для здійснення партнерства держави й 
бізнесу у сфері туризму та управління його 
розвитком необхідні: 
– технічні й організаційні умови надхо-

дження інформації про інтереси потен-
ційних учасників партнерства (сайт, 
офіс, персонал тощо), інвентаризації, 
оцінювання та систематизації ресурсної 
бази учасників; 

– ефективні механізми залучення й вико-
ристання туристичних ресурсів; 

– різноманітні інструменти реалізації інте-
ресів учасників; 

– система фінансових інструментів, що 
забезпечують надходження коштів на 
проекти державно-приватного партнерс-
тва у сфері туризму; 

– інститути управління розвитком держав-
но-приватного партнерства у сфері ту-
ризму; 

– нормативно-правові акти, що регулюють 
державно-приватне партнерство у сфері 
туризму. 

Розвиток сфери туризму як самостійної 
галузі економіки зумовлений такими 
об’єктивними причинами. 

Державна політика у сфері туризму, що 
реалізується до теперішнього часу, не 
сприяє вирішенню соціального завдання в 
повному обсязі.  

Процеси виробництва, надання та спо-
живання товарів, продуктів і послуг у туриз-
мі потребують серйозного вивчення з боку 
держави й розгорнутого економічного аналі-
зу з метою обґрунтування ключових напря-
мів розвитку туріндустрії. 

Слід зазначити, що в багатьох країнах 
туризм є самостійною галуззю народного 
господарства. 

Необхідне визнання “надгалузевої” сут-
ності туризму зумовлено такими важливими 
факторами, як: сильний економічний вплив 
туризму на супутні галузі економіки; залеж-
ність рівня конкурентоспроможності турис-
тичних продуктів і послуг від багатьох галу-
зей економіки. 

У багатьох наукових дослідженнях дове-
дено, що планомірний відпочинок і щорічна 
профілактика здоров’я людини позитивно 
позначаються на її фізичному і моральному 
стані, а також сприяють збільшенню трива-
лості життя людини. 

Слід мати на увазі, що в працівника як носія 
живої сили після повноцінного три-
/чотиритижневого відпочинку через шість 
тижнів потенціал працездатності вичерпу-
ється й повертається до початкового. Синд-
ром хронічної втоми спричинює підрив імун-
них і адаптивних здібностей. Індивідові це 
загрожує розвитком яких-небудь патологій, 
суспільству – малопродуктивною працею, 
браком, аваріями, катастрофами. Від якості 
відпочинку працівника безпосередньо зале-
жать рівень продуктивності, виробнича без-
пека і працездатність платника податків. 
Тижневого активного відпочинку на свіжому 
повітрі достатньо для того, щоб перервати 
накопичення стомлення й запобігти настан-
ню синдрому хронічної втоми. 

Поліпшення якості життя населення є 
одним з пріоритетних державних завдань 
України. Одним із способів оцінити рівень 
життя населення є розрахунок вартості спо-
живчого кошика за основними товарами і 
послугами. Тоді цілком обґрунтованим ви-
глядали б включення туристичних послуг у 
споживчий кошик, подальше врахування цієї 
статті витрат у бюджетах, зміна податкового 
законодавства в частині заохочення витрат 
громадян на відпочинок усередині країни й 
ініціатив бізнесу зі створення туристичної 
інфраструктури в регіонах. 
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Для того, щоб стандартизувати, уніфіку-
вати та підвищити якість створюваних на базі 
державних і регіональних програм туристич-
них продуктів та послуг, нами запропоновано 
методику побудови регіональних програм 
організованого масового відпочинку. 

Підходи до побудови цих регіональних 
програм ґрунтуються на принципі узгоджен-
ня завдань з розвитку інфраструктурного 
потенціалу цього регіону і програм розвитку 
туризму в регіоні. Пропонований підхід 
дасть змогу ефективно та в короткі терміни 
підвищити якість життя населення в країні й 
створити регіональні програми організова-
ного масового відпочинку. 

Як основні показники ефективної реалі-
зації регіональних програм організованого 
масового відпочинку ми пропонуємо такі: 
– відношення частки витрат на регіональ-

ний/виїздний туризм у споживчому ко-
шику різних груп населення; 

– зміна складу споживчих груп за віковою 
ознакою й за доходом; 

– збільшення реалізації нових туристич-
них продуктів і послуг (з урахуванням 
зміни кількості населення); 

– наявність стандартів туристичної інфра-
структури в регіональній програмі орга-
нізованого масового відпочинку. 

Проте для реалізації цілісної державної 
політики у сфері туризму, спрямованої на 
підвищення якості життя населення, необ-
хідно створення спеціалізованого уповно-
важеного органу з туризму, здатного розро-
бляти й пропонувати нові напрями та мето-
ди розвитку галузі. 

Одними з головних завдань такого орга-
ну мають стати розроблення нових підходів 
до розвитку туристичної галузі до рівня, що 
дає змогу реалізувати нові комплексні про-
грами оздоровчих заходів для населення і 
створити в Україні, зокрема, на основі дер-
жавно-приватного партнерства, нову про-
граму організованого масового відпочинку. 

Таким чином, однією з умов розвитку 
державно-приватного партнерства у сфері 
туризму в Україні, якої бракує, є створення 
спеціалізованого уповноваженого держав-
ного органу. 

На нашу думку, іншою важливою умовою 
є відсутність системних підходів і скоорди-
нованих дій місцевої влади в розвитку ін-
фраструктури регіону. 

Необхідне співвідношення цілей загаль-
ної державної соціально-економічної політи-
ки з метою регіональної й державної політи-
ки розвитку туризму. 

Важливими принципами формування за-
гальної державної політики соціально-
економічного розвитку та туристичної полі-
тики мають бути: 
– спільність і взаємозв’язок цілей програм; 

– орієнтованість програм на інтереси на-
селення; 

– наявність чітких інструментів реалізації 
програм; 

– координація в термінах виконання про-
грам. 

Відзначимо, що при досить великому об-
сязі послуг, віднесених до розряду туристи-
чних, не всі їх види наявні в класифікації 
послуг населенню в розділі “Туристичні пос-
луги”. 

Так, не представлені послуги рекреацій-
ного й оздоровчого туризму, фінансові пос-
луги та послуги оренди товарів. Послуги з 
надання помешкання, лікування й іншого 
обслуговування, що входять у вартість путі-
вки, а саме: проживання в санаторіях, про-
філакторіях, будинках (базах) відпочинку, 
пансіонатах, спеціалізованих санаторних 
дитячих базах відпочинку, літніх (сезонних) 
дитячих базах відпочинку, лікування; обслу-
говування в санаторіях, профілакторіях, 
спеціалізованих санаторних дитячих базах 
відпочинку; інші санаторно-оздоровчі послу-
ги, наведені в окремому розділі “Санаторно-
оздоровчі послуги”. 

Послуги готелів, мотелів і інших місць 
проживання подані також в окремому розді-
лі “Житлово-комунальні послуги”. 

На наш погляд, виокремлення наведених 
вище категорій послуг, що належать до роз-
ряду туристичних, у єдиний розділ “Турис-
тичні й екскурсійні послуги” є важливим за-
вданням для компетентних державних ор-
ганів, оскільки сприяє підвищенню точності 
туристичної статистики та визначенню част-
ки туристичних послуг у ВВП. 

Облік наданих туристичних послуг насе-
ленню дасть змогу економічно оцінити тури-
стичну діяльність. Введення нової єдиної 
статистики туризму в Україні передбачає: 
– розробку нової системи збору статисти-

чних даних усередині країни та приве-
дення їх у відповідність з міжнародними 
стандартами ВТО (Всесвітньої туристи-
чної організації); 

– упровадження основних індикаторів ту-
ризму згідно з вимогами ВТО; 

– здійснення переходу на міжнародну си-
стему статистичного обліку і звітності в 
туризмі; 

– введення нових показників туризму, та-
ких як туристичний мультиплікатор, ту-
ристичне споживання, туристичні витра-
ти, інтенсивність туризму, туристичний 
оборот. 

Важливим аспектом також є вдоскона-
лення стандартизації у сфері туризму. 

З погляду управління індустрією турис-
тичні послуги було б правильно визначити 
як технологію або сукупність спеціалізова-
них технологічних процесів, результатами 
яких є створення особливого товару – “ту-
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ристична послуга” й отримання прибутку від 
її реалізації. 

Розуміння туристичної послуги як техно-
логії створює основу для її стандартизації. 

Для формування баз статистичних даних 
необхідна первинна інформація, для чого 
слід провести інвентаризацію, оцінювання 
та систематизацію туристичних ресурсів, 
послуг й інфраструктури в Україні. 

Об’єкти інфраструктури туризму в ринковій 
економіці набули статусу об’єктів, які обслуго-
вують туризм. Це стосується не тільки транс-
портної, дорожньої та повітряної інфраструк-
тур, а й систем зв’язку, телекомунікаційних 
систем і інших інфраструктурних об’єктів. 

На нашу думку, необхідно в законодав-
чому порядку визначити об’єкти, що фор-
мують туристичні послуги, і надати їм стату-
су самостійних об’єктів туризму. 

Для ефективного використання ресурсів 
держави, серед яких і туристичні ресурси, 
необхідно визначити їх інвестиційну при-
вабливість, провести інвентаризацію, оці-
нювання ринкової вартості цих ресурсів і їх 
систематизацію. Таке оцінювання на сього-
дні не проводиться. 

Вивчення й розроблення певних способів 
розрахунку оцінки ринкової вартості турис-
тичних ресурсів потребує окремого дослі-
дження й не є завданням цієї статті. Проте 
його вирішення, на нашу думку, є необхід-
ною умовою для успішного державно-
приватного партнерства у сфері туризму. 

З метою розвитку механізмів державно-
приватного партнерства слід виділити 
об’єкти нерухомості, що перебувають у 
державній власності. Дані про об’єкти мають 
бути закріплені в нормативно-правових актах. 

Важливою умовою є вдосконалення за-
конодавчої бази для розвитку державно-
приватного партнерства, що передбачає 
формування спеціалізованого розділу зако-
нодавства про державно-приватне партнер-
ство, зокрема у сфері туризму. 

Однією з необхідних умов розвитку дер-
жавно-приватного партнерства є прийняття 
Закону “Про державно-приватне партнерст-
во в Україні”.  

IV. Висновки 
Створення вищеописаних необхідних 

умов дасть змогу забезпечити розвиток 
державно-приватного партнерства у сфері 
туризму й створення нових його механізмів, 
зокрема: 
– єдиного інформаційного сайта з туризму, 

що містить технологію збору, аналізу, 
зберігання та обміну інформації про існу-
ючі й такі, що виникають, інтереси держа-
ви, бізнесу та населення у сфері туризму; 

– банку проектів на основі технології бага-
торівневої системи збору, аналізу, сис-
тематизації та зберігання інформації 
про спільні проекти, що реалізуються у 

сфері туризму на основі взаємодії бізне-

су й влади; 
– правових умов, які забезпечують залу-

чення й використання ресурсів учасників; 
– механізмів участі населення в проектах 

державно-приватного партнерства у 
сфері туризму; 

– фінансових інститутів, які використову-
ються для підтримки проектів державно-
приватного партнерства у сфері туризму; 

– організаційної структури управління ро-
звитком державно-приватного партнер-
ства у сфері туризму. 

Пріоритетним державним завданням з 
формування умов розвитку державно-
приватного партнерства є створення право-
вих умов, що забезпечують залучення й ви-
користання ресурсів учасників. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ  
У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 Ісаєв К.А. 
аспірант Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

І. Вступ 
Масштабні реформи, що реалізуються в 

Україні, спрямовані на розвиток громадян-
ського суспільства і правової держави, умо-
вою існування яких є функціонування бага-
топартійної політичної системи. Між тим, не 
дивлячись на значні зусилля держави з її 
формування в останні 20 років, політичні 
партії в Україні так і не стали реальним 
суб’єктом захисту прав і інтересів громадян, 
перетворившись у більшості в закриті місте-
чкові клуби. Така ситуація ускладнює діалог 
між владою і суспільством, що зрештою 
призводить до гальмування соціально-
економічних перетворень. 

У цих умовах виникає потреба в розробці 
нової системи державного регулювання дія-
льності партій, що буде гарантувати спра-
ведливі умови політичної конкуренції і реа-
льне здійснення демократичних принципів 
державного управління. 

Беззаперечним є факт, що модернізація 
суспільно-політичного життя в Україні є мо-
жливою лише на основі самодіяльності й 
участі громадськості в здійсненні влади і 
контролі над владою [1, с. 89]. Публічно-
правова відповідальність партій – спосіб 
пробудити в людей причетність до реформ, 
що відбуваються, зменшити соціальну апа-
тію і “забезпечити розумний баланс між ін-
дивідуальними і колективними інтересами” 
[2, с. 34]. 

Проблемою державного регулювання 
політичного процесу займалися такі вчені, 
як Е. Афонін, В. Бакуменко, Т. Бутирська, 
О. Ігнатенко, В. Козбаненко, В. Князєв, 
О. Лебединська, А. Мерзляк, О. Мордвінов, 
В. Надолішній, В. Ребкало, Ю. Сурмін, 
В. Тертичка, В. Токовенко, Л. Шкляр, 
В. Юрчишин та ін. 

Віддаючи належне проведеним вітчизня-
ними і зарубіжними науковцями досліджен-
ням, слід зазначити, що в умовах швидкоп-
линних процесів глобалізації та розвитку 
інформаційного суспільства, великої недо-
віри різних соціальних спільнот як до полі-
тичних партій, так і до держави виникає по-
треба в розробці нових механізмів взаємодії 
між державою та політичними партіями, які 
б враховували сучасні світові тенденції й 

українські реалії. Зазначене і зумовлює ак-
туальність проведеного дослідження.  

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є спроба проаналізувати 

основні підходи до громадського контролю 
над діяльністю політичних партій у системі 
публічної влади. 

ІІІ. Результати  
Елементами інституту публічно-правової 

відповідальності є об’єкт і суб’єкт її застосу-
вання, основи виникнення, процедура за-
стосування. 

Об’єктом застосування публічно-правової 
відповідальності є політична партія і її чле-
ни. Однією з найбільш значущих проблем 
сучасного партійного законодавства є ви-
значення випадків, у яких політична партія 
нестиме відповідальність як єдиний суб’єкт 
правопорушення. 

Зрозуміло, порушення вимог чинного за-
конодавства здійснюється не політичною 
партією, а одним або декількома її членами, 
проте в разі, коли вони діють в інтересах 
політичної партії, яку вони представляють, 
заходи публічно-правової відповідальності 
мають бути застосовані до партії в цілому. 

Публічно-правова відповідальність може 
бути виражена як у негативній, так і в пози-
тивній оцінці діяльності політичної партії і її 
керівників державними органами і предста-
вниками громадськості. 

Негативна оцінка політичної партії виража-
ється в негативному ставленні представників 
держави і суспільства до її дії або бездіяльно-
сті. За загальним правилом, негативна оцінка 
виявляється в застосуванні заходів примусу, 
проте відносно політичної партії вона може 
бути виражена й у відмові вступати в політич-
ну партію або голосувати за висунених цією 
політичною партією кандидатів на виборах у 
представницькі органи державної влади або 
органи місцевого самоврядування. 

Підставами притягнення політичної партії 
до публічно-правової відповідальності є по-
рушення законодавства. Водночас такі нор-
ми, на жаль, не відображені в чинному укра-
їнського законодавства. Відповідно до цьо-
го, доцільним є перерахування у Законі 
України “Про політичні партії” правопору-
шень, за які партія в цілому або її лідери 
можуть притягати до дисциплінарної, адмі-
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ністративної і навіть кримінальної відпові-
дальності. 

Залежно від групи громадських відносин, 
на які посягає протиправна дія (чи бездіяль-
ність) політичної партії, підставами настан-
ня негативної публічно-правової відповіда-
льності можуть бути порушення законодав-
ства про протидію екстремістській діяльнос-
ті, порушення податкового і фінансового 
або виборчого законодавства і законодав-
ства про політичні партії. Як законодавчу 
гарантію публічно-правової відповідальності 
доцільно ввести в законодавство про партії 
термін “публічно-правова відповідальність” і 
підкріпити його внесенням у Закон про пар-
тії відповідної статті. Необхідно доповнити 
Закон України “Про політичні партії” розді-
лом “Публічно-правова відповідальність по-
літичної партії”. У цьому розділі слід зазна-
чити, що дії, які призводять до публічно-
правової відповідальності, можуть вчиняти-
ся: 
– керівниками або членами керівних орга-

нів політичної партії; 
– з відома керівника (керівників) або кері-

вних органів членами політичної партії; 
– без відома керівника (керівників) або ке-

рівних органів членами політичної партії. 
Між тим, суб’єктами публічно-правової 

відповідальності, навіть в останньому випа-
дку, повинні ставати керівники політичної 
партії, в разі якщо вони у встановлений те-
рмін не виступлять із заявою, що засуджує 
подібні дії. 

Необхідним елементом інституту публіч-
но-правової відповідальності політичної 
партії є процедура застосування заходів дії. 
Рівне становище всіх політичних партій, що 
виражається в єдиному статусі, однаковому 
порядку легалізації, процедурі участі в елек-
торальній діяльності, повинно передбачати 
однакові заходи відповідальності за здійс-
нювані правопорушення. 

Так, слід зауважити, що норми закону 
повинні чітко вказувати, що будь-яка полі-
тична партія, що завдала протизаконними 
діями матеріальний або моральний збиток 
фізичним і юридичним особам, державним і 
муніципальним органам влади, зобов’язана 
відшкодувати його в передбаченому зако-
нодавством порядку. 

Одним з інструментів упровадження пуб-
лічно-правової відповідальності є ефектив-
ний громадський контроль над діяльністю 
політичних партій. Громадський контроль 
можна подати як засіб правового захисту 
громадянина проти політичних рішень, що 
можуть завдавати шкоду правам і свободам 
громадянина.  

Громадський контроль є інструментом 
громадського оцінювання ступеня виконан-
ня органами влади та іншими підконтроль-
ними об’єктами їхніх соціальних завдань. 

Тобто характерні відмінності громадського 
контролю від будь-якого іншого виду контро-
лю перебувають у суб’єктно-об’єктній сфері і 
полягають у тому, що, по-перше, громадсь-
кий контроль здійснюється саме громадські-
стю (організованою та неорганізованою), і 
по-друге, у процесі здійснення громадського 
контролю контролюється виконання саме 
соціальних завдань, безпосередньо 
пов’язаних із захистом і реалізацією прав і 
свобод громадян, задоволенням й узго-
дженням соціальних потреб та інтересів на-
селення.  

Отже, громадський контроль – це здійс-
нюване громадянами і громадськими органі-
заціями спостереження за діяльністю дер-
жавних органів і інших суб’єктів політичної 
діяльності з метою перевірки відповідності 
рішень і дій підконтрольного об’єкта законо-
давству, а також оцінювання своєчасності і 
якості виконання їх програм і рішень. 

З управлінських позицій громадський ко-
нтроль, як і будь-який інший контроль, є од-
нією з функцій управління. Він здійснюється 
шляхом зіставлення діяльності підконтро-
льних об’єктів із певними соціальними нор-
мами, обраними як еталонні, на підставі чо-
го робиться висновок щодо відповідності 
цієї діяльності встановленим вимогам. Але 
завдання громадського контролю не зво-
диться лише до виявлення розбіжностей 
між заданими та фактичними результатами. 
Головна мета громадського контролю – усу-
нення та запобігання причинам, які поро-
джують цю невідповідність, забезпечення 
додержання об’єктами контролю відповід-
них норм – писаних та неписаних. Крім того, 
на думку російської дослідниці 
Е. Маштакової, завдання громадського кон-
тролю полягає в тому, щоб не допустити 
таких дій контрольованих суб’єктів, які ви-
ходять за межі законності й правопорядку, 
запобігти можливим відхиленням від намі-
чених цілей, а також інтересів суспільства 
та його суб’єктів, а у разі появи цих відхи-
лень усунути їх негативні наслідки [3, с. 29]. 

Громадський контроль є потужним фак-
тором залучення індивідуумів до демокра-
тичних групових процесів, що дає їм змогу 
набувати цінного досвіду та навичок арти-
куляції і реалізації власних інтересів у поєд-
нанні з інтересами громади. З метою поси-
лення суспільної значущості громадського 
сектора як одного з інститутів публічної 
влади суб’єкти громадського контролю ма-
ють бути уповноваженими звертатися для 
представлення та захисту прав громади до 
Конституційного Суду, Президента, органів 
виконавчої влади вищого рівня про визнан-
ня тих чи інших актів органів влади незакон-
ними, неефективними, недоцільними та їх 
скасування. Нереагування або неналежне 
реагування органів державної влади та ор-
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ганів місцевого самоврядування, їх посадо-
вих осіб на такі звернення суб’єктів громад-
ського контролю має передбачати відповідні 
санкції. 

Інституційну базу громадського контролю 
становлять чотири основні компоненти: 
суб’єкт, об’єкт, предмет і процедура його 
здійснення. Суб’єктами громадського конт-
ролю виступають громадяни та громадські 
об’єднання – неорганізована та організова-
на громадськість. Об’єктами громадського 
контролю можуть бути органи публічної 
влади, державні та комунальні підприємст-
ва, установи та організації, а також недер-
жавні суб’єкти будь-яких організаційно-
правових форм, що вирішують соціальні 
завдання. Предметом громадського контро-
лю є діяльність вказаних об’єктів з реаліза-
ції прав і свобод громадян, задоволення їх 
потреб та інтересів. Процедура громадсько-
го контролю містить комплекс форм і мето-
дів його здійснення відповідно до завдань 
та характеру згаданих вище компонентів. 

Суб’єктами громадського контролю може 
виступати організована та неорганізована 
громадськість.  

Організована громадськість – це органи 
самоорганізації населення, ЗМІ, громадські, 
профспілкові, творчі організації та інші гро-
мадські об’єднання. До цієї ж групи ми від-
носимо й ті політичні партії, які на сьогодні 
не пройшли до парламенту, а також партійні 
осередки обласного, районного, міського, 
районного в місті рівнів, які не представлені 
в органах місцевого самоврядування цього 
рівня. Ми виходимо з того, що парламентсь-
кі партії та партійні осередки, які представ-
лені у відповідних місцевих радах, є 
суб’єктами політичного контролю, який хоча 
і має певні спільні риси з громадським, але 
повинен розглядатися окремо.  

Право здійснення громадського контролю 
має належати тим громадським організаціям, 
серед видів діяльності яких є здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання та їх установ. Безпосередньо контроль 
здійснюється представниками цих організа-
цій – громадськими контролерами, кандида-
тури яких мають затверджуватися уповнова-
женим з прав людини на певній території або 
громадською радою, що створюється з пред-
ставників відповідної місцевої ради, адмініст-
рації та громадських об’єднань, які мають 
право здійснювати громадський контроль.  

Під неорганізованою громадськістю розу-
міємо громадян та їх сім’ї, які не поєднані між 
собою в будь-які організаційні форми і пред-
ставляють власні інтереси або ситуативно – 
спільні інтереси жителів, користувачів або 
споживачів з певної соціальної групи. 

Засобами здійснення або формами гро-
мадського контролю можуть виступати:  

– соціологічні дослідження; 
– участь громадян у виборах, референ-

думах, зборах, місцевих ініціативах, 
громадських слуханнях;  

– громадська експертиза актів органів пу-
блічної влади та їх проектів;  

– публікації у пресі, випуски по радіо, те-
лебаченню; 

– участь громадськості в роботі колегіаль-
них органів влади; 

– включення представників громади до 
складу робочих груп, які утворюються 
владою; 

– перевірка діяльності будь-якої організа-
ції або відповідальної особи, аналіз зві-
тності, результатів діяльності з наступ-
ним вжиттям певних заходів щодо при-
ведення цієї діяльності у відповідність із 
встановленими нормами; 

– пропозиції (зауваження), заяви, скарги, 
клопотання у вигляді письмових та ус-
них, індивідуальних та колективних зве-
рнень громадян. 

Громадський контроль може здійснюва-
тись ідеологічними, релігійними, соціокуль-
турними, морально-психологічними та ін-
шими методами залежно від конкретних 
умов і поставлених цілей. Критеріями для 
здійснення громадського контролю обира-
ють правові (писані) та етичні (неписані) но-
рми і суспільні цінності, які використовують-
ся як еталони при оцінюванні діяльності 
об’єктів контролю та її результатів. Суспіль-
ними наслідками громадського контролю 
можуть бути громадський осуд або громад-
ське схвалення. 

Найважливішу роль у забезпеченні гро-
мадського контролю покликані відігравати 
ЗМІ. Проте на сьогодні вони діють недоста-
тньо ефективно. У регіонах багато ЗМІ оріє-
нтовані на обслуговування поточних інте-
ресів влади. Центральні засоби масової ін-
формації хоча і є більш вільними, але й во-
ни поки що не стали гідним громадським 
контролером держави. Тому сьогодні голов-
ними завданнями є здобуття ЗМІ фінансово-
економічної самодостатності та забезпе-
чення цивілізованої конкуренції на ринку 
мас-медіа.  

Але і самі ЗМІ не повинні бути поза кри-
тикою суспільства – їх необхідно поставити 
в умови фінансової відповідальності за по-
рушення законодавства. Крім того, корпора-
тивні об’єднання ЗМІ самі повинні виробити 
та дотримуватися кодексу честі й професій-
ної етики. Головне завдання ЗМІ полягає в 
тому, щоб активно співпрацювати з іншими 
інститутами громадянського суспільства в 
ході контролю за діяльністю органів публіч-
ної влади та надавачами соціальних послуг.  

За терміном здійснення громадський ко-
нтроль буває попереднім, поточним та за-
ключним. Попередній громадський контроль 
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здійснюється напередодні певної події або 
рішення шляхом відстеження планів та на-
мірів об’єкта контролю, зокрема проектів 
актів, що готуються до прийняття. Поточний 
громадський контроль здійснюється безпо-
середньо в ході діяльності і полягає в регу-
лярній перевірці того, як триває робота, об-
говоренні проблем, що виникають, та виро-
бленні пропозицій щодо їхнього усунення. 
Заключний контроль здійснюється після то-
го, як роботу виконано. Він полягає в тому, 
що фактичні результати порівнюються із 
потрібними, на підставі чого виробляються 
заходи щодо неухильного виконання рішен-
ня або додержання норми та запобігання 
можливим відхиленням у майбутньому.  

Ефективність громадського контролю за-
лежить від чіткості встановлення завдань, 
обґрунтованості еталонних норм та якості 
розробки і додержання процедур його здій-
снення. На цей час в Україні немає спеціа-
льного закону про громадський контроль. 
Його нормативну базу становлять окремі 
норми Конституції та інших законів. Так, згі-
дно із ст. 5 і 38 Конституції України, народ є 
носієм суверенітету та єдиним джерелом 
влади в Україні, яку він здійснює безпосе-
редньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, а грома-
дяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами.  

Закон України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” як одну з форм громадсько-
го контролю визначає громадські слухання 
(ст. 13), у ході яких “територіальна громада 
має право зустрічатися з депутатами відпо-
відної ради та посадовими особами місце-
вого самоврядування, заслуховувати їх, по-
рушувати питання та вносити пропозиції 
щодо питань місцевого значення, що нале-
жать до відання місцевого самоврядуван-
ня”. 

Закон України “Про інформацію” закріп-
лює як обов’язок органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування інфо-
рмування про свою діяльність і прийняті рі-
шення (ст. 10). Держава гарантує вільний 
доступ суб’єктів інформаційних відносин до 
статистичних даних через запит (ч. 3 ст. 13). 
Кожний учасник інформаційних відносин 
для забезпечення його прав, свобод і за-
конних інтересів має право на одержання 
інформації про діяльність народних депута-
тів, органів державної влади, місцевого са-
моврядування та місцевої адміністрації 
(ст. 43). Закон встановлює і відповідальність 
за порушення законодавства про інформа-
цію.  

Закон України “Про об’єднання грома-
дян” (ч. 1 ст. 20) до прав зареєстрованих 
об’єднань громадян відносить і право отри-
мувати від органів державної влади й 
управління, органів місцевого самовряду-

вання інформацію, необхідну для реалізації 

своїх цілей і завдань 5.  
Згідно із Законом України “Про звернення 

громадян”, громадяни України мають право 
звертатись до органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян, установ та організацій незалежно 
від форм власності, до підприємств, до за-
собів масової інформації, до посадових осіб 
згідно з їх функціональними обов’язками із 
зауваженнями, скаргами та пропозиціями 
щодо їх статутної діяльності, заявою чи 
клопотанням стосовно реалізації своїх соці-
ально-економічних, політичних й особистих 
прав і законних інтересів та скаргами про їх 
порушення (ч. 1 ст. 1). Вказані суб’єкти ма-
ють розглянути ці звернення та сповістити 
їхніх авторів про результати розгляду 
(ст. 14). Причому ці права поширюються і на 
осіб, які не є громадянами України (ч. 3 
ст. 1). 

Закон “Про наукову та науково-технічну 
експертизу” вводить поняття громадської 
експертизи, яка згідно зі ст. 11 може прово-
дитися в будь-якій сфері наукової та науко-
во-технічної діяльності, що потребує враху-
вання громадської думки, з ініціативи гро-
мадськості, об’єднань громадян та трудових 
колективів на основі договорів на проведен-

ня цієї експертизи 5. 
А близький за сферою регулювання За-

кон України “Про наукову та науково-
технічну діяльність” передбачає (ст. 18), що 
органи державної влади можуть залучати 
громадські наукові організації за їхньою зго-
дою до участі в підготовці та реалізації рі-
шень стосовно наукової і науково-технічної 
експертизи та у взаємодії з ними інформу-
вати населення про безпеку, екологічну чи-
стоту, економічну та соціальну значущість, 
екологічні та соціально-економічні наслідки 
реалізації відповідних програм, проектів і 

розробок 5. 
Чинне законодавство України містить і 

норми щодо впровадження громадського 
контролю на рівні трудових колективів та 
професійних спілок. Зокрема, в Законі Укра-
їни “Про професійні спілки, їх права та гара-
нтії діяльності” (ст. 28) встановлено, що 
професійні спілки та їх об’єднання мають 
право одержувати інформацію від робото-
давців або їх об’єднань, органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування з 
питань, що стосуються трудових і соціаль-
но-економічних прав та законних інтересів 
своїх членів, а також інформацію про ре-
зультати господарської діяльності підпри-
ємств, установ та організацій. Крім того, 
ст. 30 цього Закону передбачає участь 
профспілок та їх об’єднань в охороні до-
вкілля, захисті населення від негативного 
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екологічного впливу та проведення ними 

громадських екологічних експертиз 6.  
Законодавча база захисту прав спожива-

чів в Україні нараховує нині понад 40 зако-
нів та підзаконних нормативних актів. Зок-
рема, це ст. 42 Конституції України та Закон 
України “Про захист прав споживачів”, який 
встановлює права споживачів та визначає 

механізм їх захисту 7. Згідно з цим Зако-
ном держава підтримує діяльність об’єднань 
споживачів (ст. 24), які мають право одер-
жувати від органів влади інформацію, необ-
хідну для реалізації своїх цілей і завдань; 
вносити їм пропозиції щодо розроблення 
нормативних документів, які встановлюють 
вимоги до якості продукції; представляти і 
захищати інтереси споживачів в органах 
виконавчої влади та органах місцевого са-
моврядування; вносити цим органам пропо-
зиції щодо підвищення якості продукції та з 
інших питань захисту прав споживачів 
(ст. 25). 

Отже, чинне законодавство визначає 
форми та методи громадського контролю за 
якістю товарів, робіт, послуг, що надаються 
державними, комунальними та приватними 
установами. Між тим, воно майже не регу-
лює питання громадського контролю за дія-
льністю політичних партій.  

Необхідно відзначити, що громадський 
контроль над діяльністю політичних партій 
має свою специфіку. З одного боку, перевір-
ка відповідності рішень і дій політичної пар-
тії законодавству, оцінювання своєчасності і 
якості виконання рішень державних органів 
покладено, передусім, на державні органи 
(правовий контроль). З іншого боку, спосте-
реження за дотриманням вимог внутріш-
ньопартійної дисципліни, контроль за до-
триманням рішень керівних органів вико-
навчими органами партії закріплено в стату-
тних документах і здійснюється кожною пар-
тією самостійно (внтрушньопартійний конт-
роль). 

Громадський контроль у сучасному сус-
пільстві є не менш важливим, оскільки не 
тільки сприяє розвитку демократії й захисту 
прав і свобод особистості, а й легітимації 
всього політичного процесу та забезпечує 
ефективність усіх видів політичних комуні-
кацій. 

Слід відзначити, що оцінки можуть бути 
як позитивними, так і негативними. В остан-
ньому випадку державні органи повинні ма-
ти право реалізації заходів щодо перевірки 
інформації, що надійшла, і важелі для від-
новлення порушених прав громадянина на 
доступ до інформації. 

Чинне в Україні законодавство закріплює 
можливість представників громадськості 
отримувати інформацію про політичну і фі-
нансову діяльність політичної партії на всіх 
етапах її існування – це є основою здійс-

нення зовнішнього громадського контролю. 
Проте підкріплення цих норм законодавства 
організаційними гарантіями у виборний і 
міжвиборний періоди існування політичної 
партії розподілено нерівномірно. 

Так, основні повноваження з громадсько-
го спостереження за ходом виборів і участю 
в них політичних партій покладені на офі-
ційних спостерігачів, діяльність яких потріб-
на для збільшення довіри населення до ви-
борів і є складовою загальновизнаної сис-
теми вільних виборів. Проте здійснення 
громадянами громадського контролю на 
виборах не гарантує збереження належної 
комунікації між політичними партіями і сус-
пільством. 

IV. Висновки 
Таким чином, можна зробити висновок, 

що на шляху розвитку в Україні демократи-
чної, соціальної, правової держави громад-
ський контроль є не тільки невід’ємною 
складовою державного управління та місце-
вого самоврядування, а й найважливішим 
чинником розвитку громадянського суспіль-
ства. Він потрібен перш за все самій публіч-
ній владі, щоб підвищити ефективність своєї 
діяльності та забезпечити додаткові заходи 
її захисту від захоплення впливовими полі-
тичними й економічними групами. Крім того, 
для свого успішного функціонування і роз-
витку влада гостро потребує постійного уз-
годження своїх дій із суспільними потреба-
ми та інтересами, які виражаються насе-
ленням як безпосередньо, так і через інсти-
тути громадянського суспільства. І громад-
ський контроль є одним з основних засобів 
такого узгодження.  
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Ісаєв К.А. Громадський контроль над діяльністю політичних партій у системі публічної 
влади 

Анотація. У статті розглянуто питання ролі громадського контролю над діяльністю по-
літичних партій. Розкрито проблеми інституційної бази громадського контролю, форми йо-
го реалізації.  
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партії, форми громадського контролю.  

Исаев К.А. Общественный контроль над деятельностью политических партий в систе-
ме публичной власти 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли общественного контроля над 
деятельностью политических партий. Раскрываются проблемы институциональной базы 
общественного контроля, формы его реализации. 

Ключевые слова: общественный контроль, публично-правовая ответственность поли-
тических партий, формы общественного контроля. 

Isaev K. Public Control Over the Аctivities of Рolitical Рarties in the System of Рublic Рower 
Annotation. The article discusses the role of public control over the activities of political parties. 

Problems of institutional grounds for social control, forms of its implementation are revealed.  
Key words: social control, public liability of political parties, forms of public control. 
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СИСТЕМНА КРИЗА ТА ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ 

 Клименко І.В. 
докторант Національної академії державного управління при Президентові України 

 

І. Вступ 
В умовах переходу до інформаційної ери 

країни світу переживають системну кризу, 
основу якої становлять неготовність і неба-
жання держави і соціуму проводити транс-
формуючі, модернізуючі реформи в усіх 
сферах життєдіяльності країни і суспільства, 
вироблення нового соціопсихокультурного 
простору. Якісні перетворення в економіч-
ній, соціальній, виробничій, науковій і освіт-
ній сферах потребують відповідних транс-
формацій системи державного управління, 
основою яких є нові вимоги до змісту, орга-
нізації, форм і методів управлінської діяль-
ності органів державної влади і місцевого 
самоуправління. Однією з інноваційних 
форм і концепцій державного управління на 
сучасному етапі загальноцивілізаційного 
розвитку є електронне врядування та як 
стратегічний напрям розвитку держави – 
побудова держави загального добробуту, 
які повною мірою відповідають демократич-
ному, відповідальному та громадянському 
суспільству. Виникає багато питань щодо 
потенціалу електронного врядування в кон-
тексті вибудови і досягнення стратегічних 
цілей для розвитку держави і суспільства, 
вироблення механізмів і методів його реалі-
зації, але безперечно одне – за цією іннова-
цією майбутнє держави і суспільства. 

Електронне урядування є предметом до-
слідження вітчизняних і зарубіжних фахівців 
у сфері державного управління, слід згадати 
праці О.П. Голубуцького, О.В. Даніліна, 
Дж. Демпсі, В.І. Дрожжинова, А.В. Колодюка, 
Л.В. Сморгунова, С.А. Чукут, F.-V. Antiroikko, 
D. Osborne, J. Sl. Yong, у яких розглянуто 
національні особливості формування елек-
тронного врядування, методологічні та 
практичні аспекти впровадження та реалі-
зації складових електронного врядування. 
Проте не проводилося вивчення електрон-
ного врядування як інновації державного 
управління для подолання системної кризи. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати системну 

кризу в контексті переходу до постіндустрі-
альної цивілізації, зміни технологічних укла-
дів, архетипічної та соціетальної складової 
постмодерного суспільства та людини, за-
пропонувати інновації державного управлін-
ня для подолання системної кризи. 

ІІІ. Результати 
Системну кризу сьогодення країн світу 

характеризує синергетична циклічна дина-
міка демографічної, екологічної, технологіч-
ної, економічної, державно-політичної, соці-
окультурної сфер життєдіяльності держави і 
суспільства, а також загальноцивілізаційна 
криза переходу індустріальної цивілізації до 
постіндустріальної/інформаційної цивіліза-
ції, головними відмінностями якої є: провід-
на роль суспільних і гуманітарних наук (на-
дають людині та суспільству методологію 
для усвідомлення себе і своєї місії); орієн-
тація на раціональну коеволюцію суспільст-
ва і природи; пріоритет духовної сфери і 
формування суспільства, що базується на 
знаннях, а не тільки на виробничих потуж-
ностях, економічному базисі, ринкових від-
носинах; створення інтегрального соціоку-
льтурного устрою. 

Для системної кризи характерним є пос-
тійне, некероване накопичення соціальних, 
управлінських патологій, дисфункцій, про-
блемних ситуацій у всіх сферах життєзабез-
печення країни, держави, суспільства, при-
чому вся ця система суперечностей само-
розвиваються і її можна усунути тільки че-
рез вироблення, прийняття і впровадження 
комплексних державно-управлінські рішень, 
спрямованих на системне вирішення згада-
них проблем. 

Однією з можливих причин загострення 
системної кризи є факт нерозуміння і запере-
чення її системності політичними лідерами, 
правлячою елітою, державними діячами та 
посадовцями, суспільством. Зауважимо, що 
системна криза ототожнюється з некомпетен-
тністю, неефективністю та історичною нелегі-
тимністю державної влади в країні, влади, яка 
не здатна бути відповідальною за сьогодення 
і майбутнє країни, суспільства [6]. 

В ціннісному розумінні системна криза 
свідчить про необхідність пошуку і прийнят-
тя сенсу існування людини, особистості, су-
спільства, країни. І в цьому відношенні вла-
да повинна відшукати і запропонувати ідео-
логічні, культурні міфологеми, національні 
ідеї, спрямовані на стратегічну самоіденти-
фікацію суспільства. Всі традиційні соціаль-
ні та політичні теорії, парадигми, концепції і 
моделі в перехідні періоди спрацьовують 
хаотично та неефективно, не реагують на 
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динамічні зміни в державі та суспільстві, 
стають ілюзорними або віртуальними. Пер-
шим кроком виходу з цієї ситуації є карди-
нальне, архетипове переформатування цін-
ностей, пошук сакрального сенсу життя лю-
дини, суспільства, нації, держави. Системна 
криза перш за все є кризою державної вла-
ди, яка не здатна: брати на себе відповіда-
льність за країну і суспільство; запропону-
вати інноваційну соціокультурну концепцію 
розвитку країни і суспільства, що підтриму-
вала б стратегічну самоідентифікацію окре-
мої людини та суспільства; зосередитися на 
розв’язанні проблем у всіх сферах внутріш-
ньої та зовнішньої політики, економіки, соці-
окультурних та ціннісних перетвореннях (у 
кращому випадку державна влада сконцен-
трована на вирішенні питань безпеки, еко-
номіки, зовнішньої політики). 

Загальна теорія систем доводить, що шу-
кати вихід із системної кризи методами, які 
пропонуються і застосовуються самою систе-
мою, безперспективно: будь-які рішення щодо 
подолання кризи тільки загострять кризу, пе-
реводячи її в стан ще меншої потенційної 
енергії (ще глибша потенційна “яма”), і, будь-
які дії, які не вирішують системної кризи, а 
тільки використовують ресурси, збільшують 
глибину потенційної “ями”. Всі спроби вирі-
шення окремо взятих проблем (економічних, 
соціальних, політичних, владних, психологіч-
них, ідеологічних, інтелектуальних тощо) без 
їх системного взаємозв’язку з іншими супере-
чностями, будуть призводити до зростання 
конфліктного потенціалу системної кризи. Ви-
хід з кризи, що базується на дотриманні виро-
блених правил гри, неможливий, і тільки їх 
порушення дає позитивний ефект при руйну-
ванні системи задля інноваційних перетво-
рень. Системна криза в управлінні державою 
завжди зумовлена і підтримується колектив-
ною ментальністю владної еліти, представни-
ки якої розуміють складність проблеми, необ-
хідність зміни внутрішньо- і зовнішньоеконо-
мічного, політичного, ідеологічного курсу, не-
безпеку бездіяльності/імітацію дій (і будь-яке 
оцінювання ефективності управління є анор-
мальним), але в рамках системи неспроможні 
до результативних дій. Колективна менталь-
ність жорстко окреслює межі всім можливим 
інноваціям, потенційно здатним перемогти 
кризисні явища, і причиною таких тенденцій є 
факт породження кризи колективною мента-
льністю і її несумісністю з безкризовим розви-
тком [6]. 

Тобто системна криза є мірилом адеква-
тності нового рівня проблемних явищ та ін-
телектуального рівня політичної, управлін-
ської еліти, інституцій, офіційної влади та 
опозиції. 

Завершення системної кризи може зна-
менувати якісну трансформацію суспільства 
до інформаційного, перехід до постіндустрі-

альної ери і закономірності такого переходу 
керовані глобальним середовищем. 

Перехід від авторитарних і тоталітарних 
форм державного управління до демократич-
них форм урядування потребує не просто ви-
вчення і запровадження досвіду розвинених 
держав світу в політичній, економічній, право-
вій сферах, а і втілення в життя духовних цін-
ностей західних держав, без яких не будуть 
мати успіху жодні економічні або політичні ре-
форми. Саме гуманізм, який виявляється в 
таких цінностях, як індивідуалізм, солідарність, 
справедливість, свобода, є однією з найваж-
ливіших ознак західного суспільства. Він є ос-
новою і суттю нової парадигми розвитку дер-
жави та суспільства, центром уваги якого є 
людина як найвища цінність, мета і головна 
умова суспільного розвитку [7, с. 4]. Справед-
ливість передбачає кожному рівні шанси на 
самовизначення. Солідарність зобов’язує кож-
ного використовувати свою свободу, дотриму-
ючись відповідальності перед тим чи іншим 
суспільством як його члена. Свободу можна 
розглядати як право на самостійний розвиток 
особистості відповідно до основних цінностей, 
кожна людина повинна володіти матеріальни-
ми засобами – економічними, соціальними і 
культурними – для життя на основі особистої 
відповідальності [7, с. 21, 26]. Якраз принцип 
особистої відповідальності покладено в основу 
модернізованої концепції “держави загального 
добробуту”, згідно з якою держава не надає 
соціальну допомогу, а лише створює сприят-
ливі умови для забезпечення людиною своїх 
потреб самостійно й ініціює недержавні органі-
зації до здійснення благодійної діяльності. Та-
ким чином, на зміну “державі загального доб-
робуту” має прийти “суспільство добробуту” 
або “держава можливостей”. Характерними 
рисами такої держави є значне розширення 
мереж громадських (приватних, церковних, 
благодійних) і комунальних інститутів, поклика-
них надавати соціальні послуги, таким чином 
держава знімає з себе тягар витрат на соціа-
льні заходи і перекладає їх на громадянське 
суспільство. Соціальні реформи будуть успіш-
ними лише за умови взаємопов’язаності влади, 
політики, моралі, соціальної етики, права із 
загальнолюдськими гуманістичними цінностя-
ми. Тобто структуру соціальних реформ стано-
влять такі компоненти, як: економічні реформи, 
квінтесенцією яких є зміни у відносинах влас-
ності, податкова, земельна, грошова реформи; 
політичні реформи – зміна політичної системи, 
поява нових суб’єктів політичного процесу, ад-
міністративна реформа, реінжиніринг бюрокра-
тичного апарату, реформування виборчого 
законодавства; соціокультурні реформи – осві-
тянська реформа як інструмент ідеологічного 
забезпечення нової соціально-економічної сис-
теми та її відтворення у прийдешніх поколін-
нях, нові норми соціального контролю, що ба-
зуються на незалежності громадянської думки, 
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перетворення у сфері духовного життя суспі-
льства. В монографії Е.А. Афоніна, 
О.М. Бандурки, А.Ю. Мартинова [2, с. 71–72] 
зазначається, що структура соціальних ре-
форм на певних стадіях історичного розвитку 
суспільства є принципово різною. Найбільш 
адекватною моделлю для дослідження дина-
міки та статики процесів є універсальний епо-
хальний цикл, що складається з чотирьох пері-
одів розвитку: двох нормативних (стійких) пері-
одів – “інволюція” та “еволюція” і двох перехід-
них (кризових) періодів – “коеволюція” і “рево-
люція”. На фазах циклу – інволюції та еволюції 
– зберігаються існуючі системи соціального 
контролю, реформи мають “косметичний” ха-
рактер та спрямовані на вдосконалення та по-
ліпшення існуючих механізмів соціального кон-
тролю. На еволюційній стадії розвитку циклу 
накопичуються соціальні інновації, які в майбу-
тньому приводять до якісних змін у стані соціа-
льної статики та динаміки, формуючи нову мо-
дель соціальної держави. 

Системна криза також видозмінює та пе-
реформатовує ключовий елемент суб’єктивної 
реальності – людську ідентичність. Так, в епоху 
постмодерну вона трансформується із соціа-
льної ідентичності (ототожнення людини із со-
ціальними групами та спільнотами) в соціета-
льну (психосоціальну) (ототожнення людини із 
самою собою в контексті цілісності та безпере-
рвності власного розвитку). Соціетальна іден-
тичність означає неподільність і спадковість 
соціального (соціально-матеріального) та пси-
хологічного (соціально-ідеального, символічно-
го) світів. Зазначені види ідентичності супрово-
джують будь-яку суспільно-історичну епоху, а 
домінування соціального або соціетального 
модусу визначає характер тієї суспільно-
історичної епохи, в якій існує держава і суспі-
льство [1, с. 267]. Якраз інноваційна психосоці-
альна культура перетворюється на джерело (і 
водночас на засіб запобігання незворотності) 
подальших суспільних реформ, вона є надій-
ним засобом гармонізації внутрішнього життя 
соціуму, запорукою його самоприйняття й по-
дальшого розвитку. Соціетальна ідентичність 
зумовлена, зокрема, архетипічними образами, 
які, у свою чергу, детермінують процеси 
сприйняття реальності, стимулюють певну мо-
дель поведінки людини і соціуму. Адже немає 
більш сталого і відносно незмінного, ніж психіка 
соціального суб’єкта – особистості, суспільст-
ва, цивілізації. Ані політика, ані економіка, ані 
технологія чи будь-який технологічний аспект 
цивілізації, її культури не можуть змагатися за 
рівнем фундаментальності і відносної сталості, 
яким характеризується психіка і психологія со-
ціального суб’єкта [3]. Cаме психосоціальний, 
або соціетальний фактор ніби у фокусі зосере-
джує і відображає всі складнощі й перипетії 
сучасних суспільно-історичних змін; успіх сус-
пільних реформ лежить у площині відносин, 
що складаються між матеріальним та ідеаль-

ним, зовнішнім і внутрішнім, психічним і соціа-
льним у людській природі, а конфлікти, що су-
проводжують суспільні перетворення та реалі-
зацію державно-політичних рішень, зосере-
джені переважно у психокультурі політико-
управлінської еліти та соціуму. Кожному соціа-
льному суб’єкту притаманні базові архетипи з 
різним ступенем їх прояву. Для опису проявів 
базових архетипів у характері та поведінці 
суб’єктів застосовують бінарні шкали “екстра-
версія/інтроверсія”, “емоцій-
ність/прагматичність”, “ірраціональ-
ність/раціональність”, “інтуїтив-
ність/сенсорність”, “екстерналь-
ність/інтернальність”, “екзекутив-
ність/інтенціональність”, кожна з яких є наслід-
ком, історичним результатом того, що не раз 
повторювалося в поведінці окремих людей і 
долі цілої нації. Самобутність, або національ-
ний характер, менталітет тощо – це те найси-
льніше і найприродніше в життєпроявах наро-
ду, що історично забезпечувало виживання і 
розвиток, збереження здатності соціуму пове-
рнутися до самого себе. В праці [3] автори за-
значають, що “за шкалою “екстравер-
сія/інтроверсія” суспільство може бути оцінено 
з точки зору рівня його орієнтованості на цінно-
сті оточуючого світу (екстраверсія) чи на власні 
цінності (інтроверсія). При цьому зависокий 
рівень його екстравертованості може свідчити 
про експансивність і агресивність суспільства 
чи певної його частки відносно інших, про лег-
коважність, безвідповідальність і слабкість ду-
ху щодо вирішення власних внутрішніх про-
блем. І навпаки, надвисокий рівень інтроверто-
ваності свідчить про закритість і небажання 
вести діалог з іншими людьми, групами людей, 
країнами і народами. В цілому ж та чи інша 
надмірність рівня сформованості зазначених 
соцієтальних ознак може свідчити як про силу, 
так і про слабкість суспільства; показник “екс-
тернальність/інтернальність” відображає особ-
ливості механізмів соціального контролю: його 
орієнтованість на зовнішні (суспільні) чи внут-
рішні (індивідуальні) форми відповідальності, 
контроль чи самоконтроль. Проведений авто-
рами моніторинг проявів архетипів для Украї-
ни, відображає пасіонарність владно-
політичної еліти та “перехідний” стан власти-
востей керівних кадрів держави, зокрема, “екс-
траверсія” (41,5%) налаштовує їх на застарілі 
матеріальні ресурси творення державної полі-
тики; позбавляє змоги реалістично оцінити змі-
ни в сучасному суспільстві, зокрема нове місце 
і роль у ньому людини і в цілому суб’єктивного 
чинника як базового не тільки для реалізації, а і 
для творення державної політики і суспільно-
політичних реформ; “інтуїтивність” (72,7%) сві-
дчить, що в контексті творення державної полі-
тики вони все ще віддають перевагу “глобаль-
ним”, “універсальним”, “інваріантним”, “абстра-
ктним” способам мислення і дії. Саме це від-
даляє сучасну владно-політичну еліту від прак-
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тичних аспектів подолання системної кризи, 
реалізації суспільних реформ; “прагматичність” 
(16,4%), яка за своєю природою налаштовує 
людей на прийняття утилітарних цінностей, що 
лежать у площині сучасних європейських оріє-
нтацій, поки що охоплює недостатню частку 
керівних кадрів. Також слід згадати про проце-
си формування “нової” людини в інформаційну 
постмодерну добу. Так, “універсальну, одномі-
рну, економічну людину” епохи модерну, орієн-
товану на задоволення власних матеріальних 
потреб, заміщує “людина раціональна”, життє-
діяльність якої зумовлюється знаннями влас-
ного професіоналізму і компетентності, власно-
го інтересу та власного правового поля. Люди-
ну постмодерну відзначає багатоплановість, 
творчість, окреслена індивідуальність, її рушій-
ною силою є необхідність подолання соціаль-
но-економічного і політичного відчуження, зві-
льнення від знеособлюючої масовості індустрі-
ального суспільства, самореалізація і самост-
вердження у творчій діяльності в будь-яких 
сферах життєдіяльності країни та суспільства. 
В цій площині людина є носієм знань і метою 
соціокультурного розвитку. Якщо розглядати 
державного службовця інформаційної епохи, 
то він виступає фахівцем, здатним вирішувати 
проблему цілісно та багатопланово, і весь про-
цес аналізу, пошуку, вироблення, прийняття і 
впровадження управлінського рішення щодо 
розвитку територій і суспільства охоплює про-
блему в контексті природи її виникнення, фаз і 
напрямів розвитку, ресурсної бази, альтерна-
тивних шляхів подолання і в подальшому за-
побігання виникненню кризових явищ. Доціль-
ним було б створення в майбутньому прошар-
ку державно-управлінського соціального інте-
лекту, який реалізується через мережеву вза-
ємодію; формування інформаційного динаміч-
ного середовища віртуального моделювання 
процесів подальшого розвитку людини, суспі-
льства, держави, цивілізації, що супроводжу-
ється процесами патологій і кризових станів; 
соціальної пам’яті; інтелектуальної еліти, що 
продукує нові ідеї та знання; спеціалістів-
кібернетиків, інтелектуального ринку. 

В постіндустріальну добу одним з фун-
даментальних принципів демократії і необ-
хідною умовою суспільного розвитку є віль-
ний доступ до інформації всіх верств суспі-
льства, кожного громадянина (закритість 
інформації супроводжує авторитарні та то-
талітарні режими). Інформація в постіндуст-
ріальному суспільстві виступає каталізато-
ром трансформаційних змін у державі і сус-
пільстві; формує “інформаційну свідомість”; 
виступає товаром, засобом праці та прибут-
ку, ресурсом послуг і знань; інструментом 
стабільного розвитку суспільства, злагоди в 
ньому. Культурна цінність інформації сприяє 
розвитку людини, її самоідентифікації. 

Сьогодення можна охарактеризувати 
співіснуванням трьох парадигмальних під-

ходів і практик у життєдіяльності суспільст-
ва, таких як: класична (лінійна, картезіансь-
ка), неокласична (організмічна, спенсерівсь-
ка) та постнеокласична (системна). Систем-
на парадигма виокремлює три вбудовані 
парадигми: інформаціональну, культурно-
ціннісну та соціальну. В лінійній парадигмі 
держава домінує над суспільством, вона є 
замкнутою та самодостатньою. Від імені 
держави виступає правляча еліта. Права 
суспільства на владу формалізовані у ви-
гляді державних інституцій. Організмічна 
парадигма передбачає права суспільства на 
владу, що формалізуються у вигляді пред-
ставницької демократії. Сучасний інститут 
держави відповідає лінійній парадигмі, в 
такому вигляді він працює в історичні періо-
ди авторитарного та демократичного суспі-
льного розвитку, спирається на очікування 
суспільства. Системна парадигма радика-
льно змінює природу й уявлення про дер-
жаву та управління. Держава є відкритою 
системою, від її імені можуть виступати як 
власна еліта, так і інформаціональний соці-
ум, відповідно їм і делегується влада. 

Саме рівновагою інформаціональності 
соціуму та власної еліти різняться традицій-
не та громадянське суспільство. Якраз ін-
формаціональність є атрибутом соціальної 
організації, де генерування, обробка та пе-
редача інформації стають фундаменталь-
ними джерелами виробництва та влади за-
вдяки новітнім технологічним досягненням 
[4, с. 43]. Науково-технічна революція су-
часності розвивається за такими ключовими 
напрямами, як: інформатика та електроніка, 
нові матеріали і біотехнології, машинний 
інтелект і робототехніка, генна інженерія і 
надпровідність, гнучке автоматизоване ви-
робництво, яке сприяє появі нових видів 
товарів та послуг, формує технологічні про-
цеси нової якості та новий технологічний 
спосіб виробництва, що поступово заміщує 
індустріальний. П’ятий технологічний уклад 
(технологічний уклад – це сукупність техніч-
них засобів виробництва товарів і послуг та 
відповідні їм організаційно-економічні фор-
ми господарської діяльності) бере початок з 
70-х рр. минулого століття і базується на 
електроніці, обчислювальній техніці, теле-
комунікаціях, наукоємних виробництвах, має 
риси як індустріального, так і постіндустріа-
льного способів виробництва, і є перехід-
ним. Інформаційному суспільству адекват-
ним є шостий технологічний уклад, основу 
якого становитимуть нанотехнології, генні 
інженерія та медицина, нетрадиційна енер-
гетика, нейротехнології [6, с. 273–275]. 

Підсумовуючи проведений аналіз систе-
мної кризи та особливостей перехідного 
стану держави, соціуму, людини до інфор-
маційної ери, слушним є запитання: яка ін-
новаційна форма державного управління 
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може відповідати процесам переходу та 
виходу із системної кризи? Відповідь на це 
питання очевидна – такою формою є елект-
ронне врядування та його архітектонічні 
складові: інтегрована система електронного 
документообігу з електронним цифровим 
підписом, інтегровані інформаційно-
аналітична система, експертні системи та 
системи підтримки прийняття рішень, інфо-
рмаційні портали органів державної влади 
та місцевого самоврядування, електронні 
державні послуги, електронні державні за-
купівлі, компоненти електронної демократії. 

Розбудова електронного врядування 
пов’язана з ефективною взаємодією функці-
онування органів державної влади та місце-
вого самоврядування між собою, з громадя-
нами та підприємствами, а також якістю та 
оперативністю внутрішньої роботи кожної 
державної установи. Основою такої ефекти-
вної взаємодії є електронний документообіг 
та інтегрована система електронного докуме-
нтообігу як засіб підтримки всіх стадій життє-
вого циклу електронного документа з 
обов’язковим реквізитом – електронним ци-
фровим підписом. Саме впровадження інте-
грованої системи електронного документо-
обігу є одним із засобів оперативного виро-
блення управлінського рішення щодо 
об’єктів управління (підприємства, установи, 
території, громади, держави, суспільства) з 
можливістю врахування пропозицій та за-
уважень громадян; надання електронних 
персоналізованих державних послуг бізнес-
структурам та громадянам; інтерактивного 
функціонування порталів органів державної 
влади та місцевого самоврядування; персо-
налізованого надання інформації; запрова-
дження прозорості та підконтрольності в 
систему державного управління. За таких 
умов громадяни стають більш відповідаль-
ними за свої відносини з державними орга-
нами на основі відновлення довіри до дер-
жавного сектора. Трансформаційні процеси 
ставлять перед органами законодавчої вла-
ди безліч нових проблем, серед них – іден-
тифікація громадян і посвідчення їхньої 
особистості, конфіденційність, захист даних, 
питання юрисдикції в кіберпросторі, оподат-
ковування електронної комерції, кіберзло-
чинність і кібертероризм. Держава повинна 
створювати гнучке законодавство, поро-
джуючи довіру громадян до всіх видів елек-
тронних операцій і зберігаючи рівновагу між 
необхідністю економічного розвитку і забез-
печенням конфіденційності інформації. Ши-
рока інформатизація відносин державних 
органів влади із суспільством, у кінцевому 
рахунку, може привести до виникнення 
“прямої демократії” без проміжних ланок, де 
втрачається і спотворюється інформація. На 
місцевому рівні муніципальні органи вже 
зараз підтримують дебати, дискусійні фору-

ми і голосування в Інтернеті, і це допомагає 
місцевим органам у прийнятті рішень. 

Основними завданнями кардинальної, 
довготермінової інновації – електроннго 
врядування (e-governance) – є такі: органі-
зація інформаційних комунікацій між 
суб’єктами державної влади всіх рівнів, 
створення централізованих баз даних з тех-
нологіями розподіленої обробки даних для 
забезпечення роботи та електронного доку-
ментообігу на всіх гілках влади та структур-
них підрозділах влади; надання повного 
спектра інформаційних послуг державними 
органами всім категоріям громадян елект-
ронними засобами в доступній та зручній 
формі без часових та просторових обме-
жень; сприяння розвитку електронного рин-
ку товарів та послуг в інтересах забезпе-
чення державних замовлень, організації те-
ндерів, ефективності управління виробниц-
твом та реалізацією товарів і послуг з ме-
тою зростання конкурентоспроможності віт-
чизняних виробників на міжнародному рин-
ку; впровадження електронної демократії як 
форми забезпечення прозорості, довіри 
взаємовідносин “громадянин – держава”, 
“приватний бізнес – держава”, “громадські 
організації й інститути – держава”, відкрито-
сті державного управління для громадянсь-
кого та суспільного обговорення, контролю 
та ініціативи; підвищення якості життя гро-
мадян за рахунок удосконалення системи 
соціальних послуг, системи охорони здо-
ров’я, надійного забезпечення правової та 
особистої безпеки, збільшення можливос-
тей для освіти, екологічної безпеки; функці-
онування системи електронного голосуван-
ня як форми забезпечення прозорості у вза-
ємовідносинах “виборець – депутат”. 

Зазначена інновація є стратегічною і 
комплексною та виступає як концепція здій-
снення управління державою з елементами 
масштабного перетворення суспільства. 
Зміна нормативно-правової бази, освітніх 
акцентів, принципів формування і витрат 
бюджету, вироблення нових форм суспіль-
ного договору, побудова “держави загаль-
ного добробуту”, перерозподіл зон пріори-
тетної компетенції державних і громадських 
структур, оновлення та розширення соціо-
культурних, ціннісних парадигм розвитку 
людини, суспільства, держави є основою 
для якісного вирішення кризових проблем, 
розробки цілей, засобів і стратегій життєдія-
льності держави, суспільства, людини в ін-
формаційну епоху. 

ІV. Висновки 
Всебічний аналіз природи системної кри-

зи країн світу дав змогу розглянути її як не-
обхідну перехідну фазу формування нового 
шостого технологічного укладу, соціеталь-
ної ідентичності з акцентом на базові архе-
типи інформаційної ери людської цивілізації. 
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Одним з варіантів виходу країни з глибинної 
системної кризи є наскрізне впровадження 
інновацій як у сферу державного управлін-
ня, так і в усі сфери життєдіяльності окремої 
людини та суспільства в цілому. Запрова-
дження електронного урядування, побудова 
держави загального добробуту є метою і 
стратегією подальшого відродження і роз-
витку країни і соціуму. Напрямом подаль-
ших наукових досліджень є розроблення 
тактичних і стратегічних алгоритмів “якнайк-
ращого” виходу з кризи і переходу до стало-
го розвитку, вироблення нових парадигм 
управління. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У СФЕРІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 Литвин П.В. 
аспірант Національної академії державного управління при Президентові України, 

генеральний директор страхової компанії “НАСТА” 
 

І. Вступ 
На сьогодні до базових пріоритетів зов-

нішньоекономічної політики України нале-
жать посилення конкурентного становища 
товарів українського виробництва на світо-
вому ринку, збільшення експорту в кількіс-
ному виразі та покращення його структури. 
З огляду на те, що в зазначеній сфері існує 
ряд невирішених проблем, постає питання 
створення ефективної системи підтримки та 
регулювання експорту. Зокрема, важливим 
важелем впливу на експорт можна вважати 
страхування експортних операцій.  

Слід зазначити, що в теорії страхування 
накопичено багатий досвід і створено певні 
наукові традиції, написано немало теорети-
чних праць. Однак досі не проаналізовано 
страховий ринок як цілісну систему, особли-
во в частині зовнішньоекономічних зв’язків, 
що загалом підпадає під дію державного 
регулювання й володіє механізмом саморе-
гулювання. 

Ці питання вивчають як вітчизняні, так і 
зарубіжні дослідники. Широке коло питань 
державного регулювання страхової діяль-
ності, зокрема зовнішньоекономічної, висві-
тлено в працях В. Базилевича [9], 
К. Базилевич [9], Я. Белінської [2], 
М. Дідківського [3], О. Залєтова [11], 
С. Осадця [10], А. Старостіної [9], 
О. Філонюка [8; 11; 12 ] та ін. [1; 4; 8; 13]. 

Однією з головних причин, що стримують 
експорт продукції та послуг, є відсутність в 
Україні системи страхування й гарантування 
експортних кредитів.  

За інформацією Міністерства фінансів 
України, страхування кредитних ризиків у 
країні становить лише близько 4% від зага-
льного обсягу страхових послуг (інформація 
про частку застрахованих кредитів, що підт-
римують довгостроковий експорт, відсутня). 

Водночас, за інформацією Національно-
го банку України, українські банки на сього-
дні мають надлишкові кредитні ресурси, які 
не надаються вітчизняним підприємствам 
через відсутність державної системи стра-
хування політичних та довгострокових ко-
мерційних ризиків. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є висвітлення основних 

проблем поєднання підприємницької актив-

ності й державного регулювання при посе-
редництві страхових компаній у сфері екс-
портних операцій. 

ІІІ. Результати 
У структурі українського експорту основ-

на частка припадає на продукцію чорної ме-
талургії, хімічної та пов’язаних з ними галу-
зей промисловості, а також окремих сиро-
винних ресурсів. Основна частка в експорті 
припадала на неблагородні метали та ви-
роби з них (39,9%), продукцію машинобуду-
вання (17,3%), мінеральні продукти (13,2%), 
продукцію АПК та харчової промисловості 
(10,6%), продукцію хімічної промисловості 
та пов’язаних з нею галузей (9,9%). Сиро-
винний експорт є досить чутливим до світо-
вих тенденцій.  

Водночас Україна має потужний науково-
промисловий потенціал, який, на відміну від 
більшості країн світу, не має відповідної ін-
ституціональної й фінансової державної під-
тримки для просування на світові ринки. 
Українські банки також не можуть кредиту-
вати обігові кошти машинобудівних підпри-
ємств через високі комерційні та політичні 
ризики, пов’язані з довгостроковими термі-
нами повернення коштів і через надвисокі 
процентні ставки, що робить українські то-
вари неконкурентними на світових ринках.  

Відтак, існує нагальна необхідність ство-
рення інституціональної основи для держа-
вної підтримки впровадження фінансових 
інструментів розвитку високотехнологічного 
експорту, що забезпечить паритетність у 
просуванні вітчизняних товарів на світові 
ринки. 

У сучасній міжнародній торгівлі свою 
ефективність підтвердила державна підт-
римка експорту, яка здійснюється через ек-
спортні кредитні агентства (ЕКА). ЕКА – це 
прийнята в міжнародній практиці загальна 
назва установ (окремих страхових агентств, 
банків або департаментів міністерств), які 
впроваджують державну політику підтримки 
експорту шляхом застосування фінансових 
інструментів розвитку експорту, здійснення 
страхування експортних кредитів від комер-
ційних і некомерційних ризиків та надання 
гарантій. 

На сьогодні подібні агентства функціо-
нують у понад 70 країнах світу, у тому числі 
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майже в усіх країнах Східної Європи (Поль-
щі, Чехії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, 
Румунії, Словенії, Хорватії), а також у Литві 
та Естонії.  

На ЕКА покладено завдання страхування 
та гарантування експортних кредитів з ме-
тою успішного просування продукції підпри-
ємств на міжнародні ринки й підтримку інве-
стицій за кордоном. Найбільшими в Європі є 
німецьке ЕКА Euler Hermes 
Kreditfersischerung, французьке Coface, ні-
дерландське Atradius, норвезьке GIEK, іс-
панське CESCE, бельгійське ONDD, польсь-
ке KUKE тощо. ЕКА працюють згідно з між-
народними правилами і принципами, закрі-
пленими Консенсусом країн – членів ОЕСР 
й угодами згоди Бернського Союзу [5].  

При цьому кредитування під гарантії ЕКА 
відбувається за двома схемами. Перша пе-
редбачає кредит вітчизняному банку для 
фінансування контракту національного екс-
портера, згідно з другою – кредит експорте-
ру надає іноземний банк-кредитор під гара-
нтії вітчизняного банку. Вибір схеми зале-
жить від рівня довіри до банку або експор-
теру з боку банку, що фінансує, та ЕКА. 

Україна, на відміну від усіх головних торго-
вих конкурентів (Росія, країни ЄС, Центра-
льної і Східної Європи), не має власної сис-
теми страхування й гарантування експорт-
них кредитів, тому не може стимулювати 
експорт високотехнологічної продукції на 
умовах відстрочки платежів. Це робить про-
дукцію вітчизняного машинобудівного ком-
плексу неконкурентоспроможною на світо-
вих ринках і в міжнародних тендерах та не 
дає можливості банкам і підприємствам ек-
спортувати українську продукцію шляхом 
надання товарних кредитів з боку України. 

В Україні функції державної підтримки 
національного експорту виконує Укрексім-
банк. Спочатку на банк покладалися функ-
ції, аналогічні функціям західних банків, що 
спеціалізуються на фінансуванні зовнішньої 
торгівлі, включаючи кредитування експор-
терів. Але на практиці Укрексімбанк функці-
онує як універсальна фінансова установа. 

Усі ЕКА керуються у своїй діяльності мі-
жнародними правилами й принципами, го-
ловні з яких закріплені так званим Консен-
сусом (рекомендації щодо надання та стра-
хування експортних кредитів, що офіційно 
підтримуються державою) країн – членів 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), а також договорами поро-
зуміння Бернського Союзу. Ці правила є 
офіційно визнаними Світовою організацією 
торгівлі (СОТ) правилами державної підт-
римки кредитування і страхування експорту 
на основі залучення бюджетних коштів. 

Система страхування експортних креди-
тів є важливим чинником стимулювання ек-
спортної діяльності й діє в багатьох країнах 

світу за підтримки держави. Розробка за-
значеного проекту закону України зумовле-
на необхідністю нових державних підходів 
щодо забезпечення підтримки експортних 
операцій через товарне кредитування, лі-
зинг, експорт інвестицій і технологій. 

Залишаються неврегульованими такі пи-
тання: 
–  інституалізація системи державної підт-

римки страхування та кредитування ек-
спорту;  

–  визначення термінів і понять, які вико-
ристовуються в міжнародній практиці 
застосування фінансових інструментів 
розвитку експорту; 

–  створення правової бази надання гара-
нтій незмінності пропозицій українських 
підприємств за участю в тендерах за ко-
рдоном та використання для цього бю-
джетних коштів; 

–  визначення порядку страхування експо-
ртних кредитів, часткової компенсації 
ставки за кредитами банків, що нада-
ються українським товаровиробникам 
для здійснення експорту та іноземним 
споживачам для придбання українських 
товарів; 

–  фінансове забезпечення реалізації дер-
жавної політики підтримки страхування 
та кредитування експорту. 

При страхуванні експортних операцій ві-
дшкодуванню підлягають ризики, які наста-
ли в разі страхових наслідків на умовах, за-
значених у страховому полісі. Їх поділяють 
на комерційні та некомерційні. 

На сьогодні в Україні ще не реалізується 
такий напрям стимулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності, як державне страхуван-
ня експортних кредитів від комерційних та 
політичних ризиків.  

Це призводить до таких недоліків: 
– несприятливі умови одержання креди-

тів; 
– складність отримання кредиту експор-

тером через високу ймовірність невико-
нання контракту; 

– низька мотивація експортерів і боязнь 
брати кредити; 

– сплата експортером значних страхових 
сум під час страхування в комерційних 
установах, що не стимулює його здійс-
нювати експортні операції. 

Крім того, необхідність створення систе-
ми страхування експортних кредитів зумов-
лена ще й тим, що українські банки вже сьо-
годні мають надлишкові кредитні ресурси, 
які не надаються вітчизняним підприємст-
вам через відсутність державної системи 
страхування політичних та довгострокових 
комерційних ризиків. Саме страхування 
кредитів є однією з передумов ефективного 
стимулювання експорту, оскільки полегшить 
доступ підприємств до різних кредитів: ная-
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вність страхового поліса, що покриває екс-
портну торгівлю, сприятиме видачі кредиту 
банком, оскільки захищає як експортера, так 
і банк. 

Головна увага при вивченні питання 
страхування експортних операцій має бути 
приділена саме ролі держави в цій діяльно-
сті. Для стимулювання експорту держава 
часто застосовує страхування експортних 
кредитів, яке здійснюється через державні 
та напівдержавні організації, а також за до-
помогою гарантій і доручень уряду. Існуван-
ня таких форм страхування пояснюється 
тим, що приватні страхові компанії не в змо-
зі взяти на себе політичні й економічні ризи-
ки на тривалий період.  

Страхування експортного договору за-
лежить від експортної угоди, платоспромо-
жності імпортера і його гарантії (банку чи 
уряду). 

У цьому випадку експортер може застра-
хувати ризик неплатежу за допомогою дер-
жавного страхування на 85–95% суми ви-
мог. 

Гарантії видаються при виконанні таких 
вимог: 
– заявник – резидент країни-експортера; 
– товари й послуги мають походження 

країни-експортера; 
– імпортер згоден дати аванс у розмірі 

15–20% від суми поставки; 
– графік погашення заборгованості за се-

редньостроковими та довгостроковими 
кредитами передбачає декілька дат по-
гашення впродовж строку дії кредиту; 

– учасники угоди зобов’язуються своєчас-
но надавати дані про несвоєчасне по-
гашення кредиту й про можливі збитки; 

– дія гарантії починається після сплати 
збору, що отримує страхова організація. 

Міжнародна практика свідчить, що стра-
хування експортного кредитування в краї-
нах – членах ОЕСР забезпечує в середньо-
му до 3% обсягу щорічного експорту, з яких 
державна підтримка становить орієнтовно 
30%. Така підтримка дає змогу експортерам 
із зазначених країн здійснювати і збільшу-
вати поставки товарів та послуг на нові рин-
ки, навіть з наявним політичним ризиком. 
Україна досі тільки залучала експортні кре-
дити інших країн, надаючи державні гарантії 
за зобов’язаннями юридичних осіб – рези-
дентів, що стимулювало іноземних експор-
терів. Зазначений законопроект покликаний 
створити аналогічну іноземним систему то-
варного кредитування для поставки вітчиз-
няних товарів іноземним споживачам. Роль 
бюджетних коштів при цьому полягає у фо-
рмуванні резервних фондів для страхування 
ризиків банків і експортерів [2]. 

На жаль, в Україні ситуація в цій галузі 
значно гірша й потребує значних змін. Ос-
новними проблемами, які стримують процес 

використання системи страхування експор-
ту, є: 
– недосконала нормативно-законодавча 

база; 
– необхідність сплачувати страхові внески 

за рахунок прибутку. Наприклад, у ме-
жах проекту Укрексімбанку з розвитку 
експорту Світовий банк встановив мар-
жу інвестиційних проектів на рівні не 
нижче ніж 15%. За такої норми прибутку 
в системі кредитування не беруть участі 
деякі базові підприємства, зокрема ме-
талургійні; 

– тривалість процедури. Оформлення 
страхування експортного кредиту може 
тривати від двох місяців до півроку за-
лежно від кількості операцій, здійснених 
до цього контрагентами. 

Для того, щоб позбутися таких недоліків, 
крім того, що вдосконалити законодавчу 
базу, в Україні необхідно створити спеціа-
льну організацію на зразок експортно-
імпортного товариства. Такі товариства за 
допомогою перерозподілу ризиків серед 
страхових компаній (у тому числі зарубіж-
них) змогли б підвищити ймовірність повер-
нення державних експортних кредитів, а 
також поповнити власні кошти, які в майбут-
ньому можна було б використати для того, 
щоб страхувати експорт в умовах обмеже-
ної державної підтримки, а потім – узагалі 
без неї. 

Страхування експортних кредитів повин-
но ґрунтуватися на таких принципах: 

1) воно не повинно мати на меті отри-
мання прибутку, оскільки він буде очікувати-
ся в кінцевій ланці, тобто в підприємства-
експортера; 

2) страхування повинно захищати експо-
ртерів від втрат, пов’язаних з комерційними 
та політичними ризиками, – це створить 
сприятливі умови для їх діяльності; 

3) у першу чергу необхідно страхувати 
кредити під експорт продукції з високим сту-
пенем переробки та готових виробів; 

4) страхування повинно відповідати між-
народних правилам і нормам.  

Для запровадження системи страхуван-
ня експортних кредитів доцільно створити 
Українське агентство страхування експорту. 
Можливі різні варіанти його створення. Це 
агентство може бути: 
– підрозділом Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України; 
– установою без статутного фонду; 
– акціонерним товариством зі статутним 

фондом, контрольний пакет акцій якого 
належав би державі. 

Кожен із цих варіантів має свої переваги 
й недоліки. Перевагою першого варіанта є 
те, що його реалізація буде здійснюватися з 
мінімумом додаткових ресурсів, оскільки 
створюється в рамках діючого Міністерства 
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шляхом проведення реорганізації. Це за-
безпечить економію витрат на залучення 
трудових ресурсів, оскільки управлінський 
персонал буде складатися з працівників Мі-
ністерства, які мають практичний досвід ре-
алізації політики ефективного стимулюван-
ня експорту. Недоліком такого утворення є 
те, що важко буде залучати кошти приват-
них підприємств чи організацій, оскільки в 
них низький рівень довіри до державних 
установ. Крім того, на перше місце не вино-
ситься мета одержання прибутку. 

Принципи функціонування установ без 
статутних фондів передбачають, що за ра-
хунок страхових премій формуються резер-
вні фонди для покриття страхових відшко-
дувань, кошти для кредитування надаються 
з бюджету, а статутний фонд заміняє дер-
жавна гарантія зобов’язань установи. Хоча 
така система застосовується в ряді країн 
світу, вважаємо, що для України вона є не-
прийнятною, оскільки, як і попередня, уне-
можливлює залучення приватних інвесторів. 

Акціонерне товариство є установою зі 
статутним фондом. Його перевагою є те, що 
в статутний фонд можна залучати кошти 
приватних інвесторів, залишаючи контроль-
ний пакет акцій державі. Недоліки поляга-
ють у тому, що необхідно створювати абсо-
лютно нову структуру, а це вимагає значних 
коштів і унеможливлює використання вже 
існуючих управлінських ланок.  

Проаналізувавши можливі варіанти 
створення організаційної структури, яка б 
займалася страхуванням експортних креди-
тів, можна зробити висновок, що Українське 
агентство страхування експорту необхідно 
було створювати у формі акціонерного то-
вариства, контрольний пакет акцій якого 
належав би державі. Змішана форма влас-
ності в такому разі буде більше стимулюва-
ти установу ефективно працювати. А поєд-
нання в одній установі функцій кредитуван-
ня та страхування експорту дасть змогу 
ефективно перерозподіляти кошти: суми від 
сплачених страхових премій можна буде 
частково використовувати на кредитування. 

Відтак, статутний фонд Агентства, на 
нашу думку, повинен був би становити в 
еквіваленті не менше ніж 15 млн дол. США. 
До такого висновку можна дійти, проаналі-
зувавши світову практику. Так, у Словенії 
розміри початкового статутного капіталу 
національного страхувальника експортних 
кредитів становив 36 млн дол. США, у 
Польщі та Угорщині – по 13 млн дол. США, 
у Чехії – 14,5 млн дол. США, а в Бразилії – 
1,5 млрд дол. США [1]. При неможливості 
виділення такої суми необхідно врахувати, 
що створення національного страховика 
передбачає розмір його мінімального стату-
тного фонду, відповідно до Закону України 
“Про страхування”, в еквіваленті 1 млн євро. 

У зв’язку із цим у разі необхідності в 
державному бюджеті на кожен рік окремим 
рядком слід було б закладати кошти на фі-
нансування цієї установи. Розрахунки необ-
хідної суми можна провести з урахуванням 
міжнародного досвіду.  

До функцій згаданого Агентства можна 
віднести: 
– страхування експортних кредитів, нада-

них банками-кредиторами українським 
експортерам, від комерційних та неко-
мерційних ризиків для забезпечення ві-
дшкодування в разі невиконання україн-
ськими експортерами зобов’язань за 
кредитами, наданими їм для забезпе-
чення постачання товарів відповідно до 
умов зовнішньоекономічного договору 
(контракту) або на стадії виробничого 
циклу для забезпечення виробництва 
продукції за зовнішньоекономічним до-
говором (контрактом); 

– страхування українських експортерів від 
комерційних та некомерційних ризиків 
для забезпечення відшкодування в разі 
невиконання іноземним покупцем зо-
бов’язань за зовнішньоекономічним до-
говором (контрактом), за яким не перед-
бачено стовідсоткової попередньої опла-
ти; 

– страхування експортних кредитів від 
комерційних та некомерційних ризиків 
для забезпечення відшкодування в разі 
невиконання іноземним покупцем зо-
бов’язань за кредитами (кредитними лі-
ніями), наданими йому під зобов’язання 
закупівлі ним товарів українських експо-
ртерів; 

– надання гарантійних зобов’язань щодо 
кредитних ресурсів, необхідних для за-
безпечення оборотними коштами експо-
ртоорієнтованих галузей. Пропонуємо 
таку градацію гарантій: 50% від вартос-
ті – при виробництві експортної продук-
ції, що не має аналогів; 40% – при виро-
бництві й експорті продукції обробної 
промисловості. 

Страхові премії, які сплачуватимуть екс-
портери, слід встановлювати в індивідуаль-
ному порядку, залежно від суми кредиту, 
терміну, країни експорту та галузі виробниц-
тва підприємства-експортера. 

Щоб страхування експортних кредитів 
було ефективним, необхідно визначити: ви-
ди ризиків, які будуть страхуватися; можливі 
втрати агентства від ризику та механізм 
страхування. 

Можливі втрати агентства будуть компе-
нсуватися з державного бюджету, що зро-
бить його одним з найнадійніших страхови-
ків країни. 

Від створення Українського агентства 
страхування експорту підприємства отри-
мають такі переваги: 
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– здатність пропонувати сприятливіші умови 
оплати для клієнтів; 

– можливість вільнішого доступу до ринку 
оборотного капіталу; 

– зменшення потреби кредитного забезпе-
чення з боку інших банківських установ; 

– захист від ризику фінансових втрат. 
Допоки не створено національне ЕКА, 

українські компанії можуть розраховувати 
хіба що на періодичну допомогу з боку ін-
ших держав. Як було, приміром, у квітні 
2009 р., коли українські експортери промис-
лової продукції (особливо, сталі) сподівали-
ся на кошти країн “Великої двадцятки” 
(G20), які у зв’язку з кризою пообіцяли на-
давати торгове фінансування компаніям з 
ринків, що розвиваються. Нагадаємо, що 
тоді уряди G20 виділили 250 млрд дол. 
США, які повинні були розподілятися між 
країнами (включаючи Україну) через Євро-
пейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР), Міжнародну фінансову корпорацію 
(МФК) та зарубіжні ЕКА. До речі, на думку 
експертів Інституту Світового банку, погір-
шення умов торгового фінансування спри-
чинило економічний спад у світі на 10–15% 
[5]. 

ІV. Висновки 
На сьогодні страхування експортних 

операцій в Україні ще не є досить розвину-
тим, воно потребує значного вдосконалення 
і, особливо, підтримки з боку держави. Її 
політика в цій галузі характеризується до-
сить слабкою урядовою допомогою й недос-
коналою законодавчою базою. Слід наголо-
сити, що ще на початку 2009 р. на розгляді у 
Верховній Раді України перебував законоп-
роект, який передбачав створення держав-
ної компанії “Українська компанія страху-
вання експорту”, що повинна була б страху-
вати експортні контракти та експортні кре-
дити, та цей проект не було ухвалено.  

На наше переконання, страхування екс-
портних кредитів є важливим інструментом 
стимулювання експорту. Та, на жаль, зараз 
в Україні воно не використовується, що й 
зумовило необхідність розробки вдоскона-
леного механізму стимулювання експорту з 
використанням страхування. Завдяки реалі-
зації цих пропозицій можна очікувати суттє-
ве зростання обсягу українського експорту 
та покращення його структури. 

Звичайно, викладеним матеріалом не 
вичерпується сутність досліджуваних про-
блем. У подальших працях варто детальні-
ше розглянути можливості формування 

грошових фондів для реалізації пільгового 
страхування експортних кредитів. 
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Аннотация. В статье исследованы основные вопросы государственного регулирования 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ  
ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 Максимюк Ю.О. 
аспірант Національної академії державного управління при Президентові України 

 

І. Вступ 
Указом Президента України від 19.06.2006 р. 

№ 546/2006 р. схвалено Концепцію розвитку 
Державної прикордонної служби України 
(далі – ДПСУ) на період до 2015 р., що “ви-
значає основні напрямки розвитку ДПСУ і 
спрямована на створення сучасної прикор-
донної служби європейського типу, яка га-
рантовано забезпечуватиме захист націо-
нальних інтересів на державному кордоні” 
[4]. 

Значною мірою ця Концепція спрямована 
на формування правової бази та регулю-
вання міждержавної політики через етапи 
реалізації концепції. Вона також спрямована 
на відображення внутрішньополітичної си-
туації та забезпечення зовнішніх відносини, 
зокрема, з прикордонними державами. 

У зв’язку із цим особливої актуальності 
набуває вивчення та запозичення передо-
вого досвіду у сфері організації, структури 
управління й функціонування системи охо-
рони державного кордону країн – учасниць 
Євросоюзу, особливо Республіки Польща, 
кордон якої з Україною визначається “кор-
доном дружби” [3]. Підсилює необхідність 
вивчення цього питання ще два аргументи: 
по-перше, з 2004 р. Польща стала членом 
Європейського Союзу, а це означає, що йо-
го кордон тепер межує з Україною. По-
друге, напередодні проведення фінальної 
частини з футболу Євро-2012 українсько-
польське співробітництво в питаннях охоро-
ни державних кордонів набуло стрімкого 
розвитку. Отже, є щонайменше два спільних 
інтереси, спрямованих на співпрацю прико-
рдонної служби України та Польщі. 

Прикордонна варта сприяє в реформу-
ванні ДПСУ в правоохоронний орган, що 
відповідає європейським стандартам. 

Становлення Державної прикордонної 
служби України як складової Національної 
безпеки, питання захисту та недоторканнос-
ті кордонів досліджує чимало вчених і прак-
тиків, зокрема: Д.В. Іщенко, М.М. Литвин, 
В.І. Мельниченко, Б.О. Моця, Б.М. Олексієнко, 
В.М. Серватюк, А.С. Сіцінський, А.М. Тєунов, 
П.А. Шишолін та ін. Однак немає праць, 
присвячених вивченню зарубіжного досвіду 
в системі охорони державних кордонів. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є огляд історії створення 

Прикордонної варти Республіки Польща, 
аналіз її організації, функціонування та 
структури управління, а також характерис-
тика системи підготовки особового складу 
для охорони державних кордонів РП. 

ІІІ. Результати 
Історичні згадки про перші лінії кордону 

Республіки Польща відомі у 1918 р. Їх межі 
було позначено кам’яними блоками, розмі-
ром 30x30 см, які виступали над землею на 
висоті одного метра з викарбуваними літе-
рами та гербами суміжних держав. Посту-
пово почала розвиватись система безпеки 
на кордоні, яка мала дві складові: Корпус 
охорони кордону, створений у 1924 р., та 
Прикордонну варту, засновану в 1928 р. 
[12]. 

Корпус охорони кордону, підпорядкова-
ний Міністерству внутрішніх справ, відпові-
дав за східну й північно-східну ділянку кор-
дону. Його основними завданнями було не 
допустити незаконного перетину кордону, 
забезпечувати охорону прикордонних 
об’єктів. 

Прикордонна варта підпорядковувалась 
Міністерству фінансів і відповідала за за-
хист західної, північно-західної та південної 
частин кордону. Завдання Прикордонної 
варти – боротьба з незаконним перетином 
кордону на прикордонних водах (“прикор-
донними водами” вважаються ріки, канали, 
а також озера, через які пролягає держав-
ний кордон [13]) та захист громадської без-
пеки. 

Закінчення Другої світової війни дало по-
чаток новому розділу в історії захисту дер-
жавного кордону. Вважаємо цей процес 
об’єктивним, оскільки відбулися географічні 
зміни території, що зумовили визначення 
нових прикордонних меж. Відразу ж після 
війни, 13 вересня 1945 р. було створено 
Прикордонні війська [12]. Зміна кордонів 
привела до розширення функцій структури. 
Насамперед, вони здійснювали захист кор-
донів через організацію прикордонного кон-
тролю, виявлення правопорушень, забезпе-
чення громадського порядку в районі пере-
тину кордону та прикордонної зони, захист 
державного кордону, дотримання міжнарод-
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них договорів про правові відносини тощо. 
Втім, з’явилися нові завдання: захист мор-
ських кордонів держави, запобігання транс-
портуванню зброї, вибухівки, боєприпасів, 
шкідливих хімічних речовин та радіоактив-
них матеріалів, наркотиків і психотропних 
речовин, нелегальних мігрантів на держав-
ному кордоні, транскордонному забруднен-
ню. Але Прикордонні війська не були готові 
до нових завдань як з боку організаційної 
структури, так і спеціальної підготовки. 

Враховуючи очевидні вже тоді тенденції 
в прикордонній злочинності, почалося роз-
ширення прикордонної інфраструктури – 
застав та контрольно-пропускних пунктів. 
Була посилена фізична охорона кордону, 
зокрема, шляхом збільшення числа патру-
лів і розширення оперативних дій. Було 
прийнято рішення про модернізацію осна-
щення та пристосування техніки до нових 
методів виконання завдань, враховуючи 
поліцейський характер нового формування 
[7]. 

У період зміни внутрішньополітичної та 
геополітичної ситуації на початку 90-х рр. 
ХХ ст. актуалізувалося питання про підгото-
вку висококваліфікованих кадрів для прико-
рдонної служби. Важливо було реорганізу-
вати не тільки прикордонну службу, а й 
професійну освіту. Восени 1990 р. Війська 
охорони кордону завершили діяльність. 
Польський парламент ухвалив Закон “Про 
охорону державного кордону”, і 16.05.1991 р. 
створено єдине обмундироване та озброєне 
формування для охорони державного кор-
дону на суші та морі – Прикордонну варту 
Республіки Польща [13]. 

Одним із перших завдань, поставлених 
перед Прикордонною вартою, було розро-
бити нормативно-правову базу для функці-
онування Прикордонної варти. Це вказувало 
на перехід від воєнізованого формування до 
правоохоронного органу європейського ти-
пу, розгортання сучасної інфраструктури за 
європейським стандартом. Одночасно із 
цим відбувалося всебічне технічне пере-
оснащення. На новий якісний рівень було 
виведено системи зв’язку та інформатизації. 

Суттєвою складовою реформ були й ка-
дрові питання та навчальна підготовка. Во-
ни полягали у формуванні нових підходів 
добору та підготовки персоналу. Важливим 
аспектом перетворень став перехід на конт-
рактну основу служби. Сьогодні Прикордон-
на варта налічує понад 16 тис. службовців 
та 4 тис. цивільних працівників [7]. 

Належна увага з боку держави питанням 
забезпечення охорони державного кордону 
пов’язана з виконанням головних функцій 
держави. Кожна держава має певну систему 
управління охороною кордону та контролю 
за прикордонним рухом. Організація безпе-
ки державного кордону Республіки Польща 

ґрунтується на системі, яка складається з 
чотирьох рівнів і лежить у самому центрі 
моделі управління кордоном: дипломатична 
місія, офіцери зв’язку; прикордонна варта, 
митниця та поліція в сусідній державі; 
управління кордоном – зелена межа, рух на 
кордоні, митний контроль; заходи всередині 
держави [1]. Ця система відповідним чином 
визначає внутрішню та зовнішню безпеку 
держави. Відповідно до положень Закону 
“Про охорону державного кордону”, за охо-
рону державного кордону на суші та морі й 
контроль за прикордонним рухом відповідає 
Міністр внутрішніх справ. За охорону дер-
жавного кордону в повітряному просторі 
Польської Республіки відповідає Міністр 
національної оборони. Завдання Міністра 
національної оборони у сфері охорони дер-
жавного кордону в повітряному просторі 
Польської Республіки здійснює командир 
повітряних сил у взаємодії з командуючим 
морського військового флоту і командуючим 
сухопутних військ Збройних сил Польської 
Республіки. Завдання Міністра внутрішніх 
справ виконує Головний комендант прикор-
донної служби. Він є керівником усіх служ-
бовців прикордонної служби й виконує свої 
завдання з допомогою підпорядкованого 
йому відомства – Головної комендатури 
прикордонної служби [13]. 

До організаційної складової системи 
охорони державного кордону входять: Го-
ловна комендатура (м. Варшава), десять 
регіональних прикордонних загонів, Надвіс-
ланський відділ, морський загін (м. Гданськ); 
три навчальних центри. Десять регіональ-
них прикордонних загонів несуть охорону 
сухопутної частини. Надвісланський відділ 
здійснює охорону п’яти основних міжнарод-
них аеропортів: Варшава, Лодзь, Познань, 
Бидгощ, Кельце. До навчальних центрів на-
лежать: Центр спеціалізованої підготовки в 
Любані, Головний навчальний центр у Ко-
шаліні й навчальний центр у Кентшині. 
Окремими обов’язковими персоналіями за-
гону є юридичний радник, прес-аташе, свя-
щеник (капелан) [6, с. 17]. 

При виконанні завдань, передбачених 
законом, Прикордонна варта співпрацює з 
багатьма державними органами й служба-
ми, у тому числі: Головним митним управ-
лінням, Міністерством закордонних справ, 
Національним управлінням праці, Військо-
во-морськими силами, Військово-
повітряними силами та органами державної 
безпеки, Службою охорони залізниць, 
Управлінням з питань репатріації, Військо-
вою жандармерією, Службою охорони на-
вколишнього середовища, адміністрацією 
казначейства, прокуратурою, судами, мор-
ськими управліннями, службами гірського 
порятунку та ін. [1]. 
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Кримінально-процесуальне та адмініст-
ративне законодавство країни визначає, що 
у справах про злочини й правопорушення 
Прикордонна варта наділена повноважен-
нями поліції. У цій якості вона здійснює дія-
льність з недопущення нелегального пере-
тину державного кордону та контролю над 
законністю перебування іноземців на тери-
торії країни; припинення імпорту та експорту 
товарів і предметів без акцизних марок, не-
безпечних матеріалів, здатних завдати 
шкоди людям і навколишньому середовищу 
(сміття, відходи, зброя, боєприпаси, вибухо-
ві, радіоактивні, наркотичні та токсичні ре-
човини); запобігання вивозу з країни культу-
рних цінностей тощо [6, с. 16]. 

Також до оперативно-слідчої роботи на-
лежать контроль за кореспонденцію, здійс-
нення процедури неконтрольованої постав-
ки, фінансування агентурної діяльності. У 
цій сфері ефективно здійснюється співпраця 
з прикордонним населенням. 

В політиці формування прикордонної 
служби важливо враховувати ще й той ас-
пект, що кордон, як правило, проходить у 
межах сільської зони. Основу місцевого 
прикордонного населення становлять селя-
ни, які живуть хуторами. З метою стимулю-
вання населення прикордоння щодо надан-
ня допомоги оперативним органам Прикор-
донної варти в охороні кордонів країни за-
проваджено пільговий режим оподаткуван-
ня на землю. У разі затримання порушника 
кордону за інформацією місцевого жителя 
сума річного земельного податку для нього 
знижується вдвічі. Цей фактор сприятливо 
впливає на підвищення ефективності сис-
теми охорони державного кордону [6, с. 16]. 

Особливого значення в прикордонній ді-
яльності набуває постійний та швидкий об-
мін інформацією. Він здійснюється за допо-
могою центрів співробітництва прикордон-
них, поліцейських і митних служб сусідніх 
країн для обміну інформацією між цими ві-
домствами. До завдань центру також вхо-
дить координація депортації або реадмісії 
затриманих осіб, спільне навчання персо-
налу з обох країн тощо. На думку дослідни-
ків, це найбільш оптимальний режим спів-
праці між правоохоронними органами. 

Додатковими, а разом з тим визначаль-
ними чинниками, які формують необхідність 
забезпечення належної підготовки та утри-
мання прикордонної служби, є чергова зміна 
геополітичної ситуації в Центральній Європі 
на початку ХХІ ст. У березні 1999 р. Польща 
вступила в НАТО, з 01.05.2004 р. стала по-
вноправним членом Європейського Союзу, з 
21.12.2007 р. входить до Шенгенської зони. 
Лінія державного кордону Республіки Поль-
ща чітко визначена й має кордон загальною 
протяжністю понад 3500 км: з Росією – 
232 км, Литвою – 104 км, Білорусією – 

418 км, Україною – 535 км, Словаччиною – 
541 км, Чехією – 796 км, Німеччиною – 
489 км. Довжина морських кордонів – 395 км 
[8]. 

Під час приєднання Польщі до Шенген-
ської зони Прикордонна варта країни при-
пинила охорону внутрішніх європейських 
кордонів і продовжує виконання своїх за-
вдань лише на зовнішньому кордоні ЄС. Це 
посилює відповідальність за виконання та-
кої місії. Тому в травні 2002 р. вступила в 
дію нова модель навчання та професійної 
підготовки кадрів прикордонної служби. За її 
критеріями службовці повинні бути всебічно 
підготовлені й мати теоретичні, етичні та 
практичні знання в галузі охорони держав-
ного кордону. 

Критерії відбору до прикордонної служби 
передбачають, що прийняття на службу 
здійснюється на контрактній основі. Служи-
ти в Прикордонній варті може особа, яка 
має польське громадянство, віком не стар-
ше 35 років, з незаплямованою репутацією, 
що не відбувала покарання, яка користуєть-
ся всіма громадянськими правами, має при-
наймні середню освіту, фізичні й психічні 
здібності для служби в органах правоохо-
ронного призначення. 

Процедура прийняття на службу триває 
безперервно та відбувається двома етапа-
ми [9]. На першому етапі здійснюється: 
– подання особистих документів; 
– проведення співбесіди, що дає змогу 

виявити інтереси кандидата і його моти-
вацію до служби; оцінити рівень знань 
про прикордонну охорону, рівень крас-
номовства; визначити професійні вміння 
й навички; 

– здійснення процедури перевірки, перед-
баченої положеннями про оборону сек-
ретної інформації; 

– визначення фізичних та психічних здіб-
ностей до служби; 

– проведення фізіологічного обстеження. 
Другий етап відбору складається з: 

– письмового тесту з перевірки загальних 
знань, що включає в себе питання, 
пов’язані з польською та світовою істо-
рією; поточною політичною, економіч-
ною й соціальною ситуацією в Польщі та 
за кордоном; фундаментальними пи-
таннями конституційного, адміністрати-
вного, кримінального й міжнародного 
права; питаннями, що стосуються функ-
ціонування адміністрації та громадської 
безпеки й порядку. Тест складається з 
35 запитань і триває 40 хвилин; 

– письмового тесту на знання іноземної 
мови (на вибір англійська, німецька, ро-
сійська, французька, українська) – 
включає діапазон знань, необхідних на 
базовому рівні. Тест складається із 60 
запитань і триває 70 хвилин; 
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– перевірки фізичної підготовки; 
– інтерв’ювання. 

Після прийняття на службу службовці 
направляються на базовий курс, після за-
кінчення якого набувають знань та вмінь, 
необхідних для виконання статутних за-
вдань Прикордонної варти, зокрема, засто-
сування службової зброї, обслуговування 
спорядження, необхідного для виконання 
службових обов’язків, принципів поведінки 
службовця під час несення служби, основ 
законодавства, техніки застосування сили 
та особистої безпеки. 

Після складання іспиту й отримання по-
зитивних результатів за всіма тематичними 
напрямами починається наступний етап – 
курс підготовки молодших спеціалістів, ад-
ресований службовцям, котрі здобули ква-
ліфікацію, передбачену базовим курсом. 
Курс підготовки молодших спеціалістів готує 
службовців до самостійного несення прико-
рдонної служби в пунктах пропуску через 
державний кордон та поза ними. Крім того, у 
ході підготовки слухачі набувають умінь, 
необхідних для здійснення відповідних дій 
щодо осіб, котрі скоюють правопорушення 
та злочини. Після закінчення курсу з пози-
тивними оцінками й проходження трирічної 
служби здійснюється підготовка в школі 
прапорщиків. Випускники отримують серти-
фікат і військове звання “прапорщик”. Кожен 
етап закінчується атестацією. Отримання 
негативного результату є підставою для зві-
льнення. Кандидат на офіцерську посаду 
повинен здійснити всі етапи навчання, про-
служити 4 роки в прикордонній службі, 
пройти ще кваліфіковану підготовку та скла-
сти іспит на призначення першого офіцер-
ського звання. 

Вище вже зазначалося, що фахова під-
готовка та підвищення кваліфікації особово-
го складу здійснюються в навчальних і під-
готовчих центрах: Центр спеціалізованої 
підготовки прикордонників у Любані прово-
дить навчання персоналу прикордонних за-
став з питань, пов’язаних з міграцією, орга-
нізовує спеціальні курси підготовки прикор-
донників для служби в горах, кінологічні ку-
рси, а також навчання навичок міжвідомчого 
співробітництва. 

У Головному навчальному центрі в Ко-
шаліні здійснюється підготовка керівного 
складу, а також адміністративно-
господарського персоналу, офіцерів зв’язку 
та берегової охорони. У навчальному центрі 
в Кентшині готують персонал для служби на 
зеленому кордоні та в аеропортах. Центри 
концентрують свої зусилля на підготовці 
висококваліфікованих кадрів для захисту 
кордонів Республіки Польща [2, с. 4]. 

Крім основного курсу фахових дисциплін 
охорони державного кордону, значна увага 
приділяється загальнопрофесійній підготов-

ці, зокрема таким курсам, як: “Основи 
управління” (психологія в управлінні міжо-
собистісної комунікації, управління конфлік-
тами, стиль керівництва людськими ресур-
сами, організація та планування роботи, 
управління в надзвичайних ситуаціях, пра-
вові основи управління). 

До переліку предметів, передбачених 
для вивчення, входить курс “Стрес на робо-
ті”, який включає такі теми: психологічний 
стрес як людська реакція на ситуації, діаг-
ностика професійного навантаження, ви-
значення причин стресу, антистресові ме-
тоди, стратегії вирішення проблем, форму-
вання позитивного ставлення до ситуацій та 
пропаганда здорового способу життя. Ме-
тою цього курсу є допомога впоратися зі 
стресами, які фактично постійно трапляють-
ся в професії прикордонника. 

Тренувальний курс “Розвиток соціальних 
навичок” спрямований на формування вла-
сної поведінки у відносинах з оточенням, 
сприяє створенню позитивного ставлення 
до виконання службових завдань і 
обов’язків, що, у свою чергу, безпосередньо 
впливає на імідж Прикордонної варти [11]. 

Загалом такі курси надають слухачам 
необхідний мінімум теоретичних знань про 
поняття особистості, професійності, само-
визначення тощо. Комплексна теоретична 
програма спрямована на підсилення та пок-
ращення практичної роботи прикордонної 
служби. 

Прикордонники повинні не тільки доско-
нало володіти знаннями охорони державно-
го кордону, а й бути комунікабельними, зда-
тними допомогти пересічній людині, вільно 
спілкуватись іноземною мовою. Тому в на-
вчальних центрах інтенсивно скеровують 
курс на вивчення іноземних мов. Залучають 
викладачів з університетів, організовують 
об’єднані заняття та тренінги для слухачів 
різних служб, впроваджені курси щодо 
освоєння Інтернету. На сьогодні знання іно-
земної мови – це не тільки можливість учас-
ті в спільних прикордонних операціях з ін-
шими країнами, а й одна з найважливіших 
складових сучасної, успішної людини. Що-
року 26 вересня Навчальний центр відзна-
чає День європейських мов. 

Також Прикордонна варта Республіки 
Польща впровадила систему E-learning – 
навчання за допомогою Інтернету та муль-
тимедійних технологій. У рамках системи 
дистанційного навчання розроблено ряд 
курсів, які включають у себе текстові навча-
льні матеріали, графічні матеріали, навча-
льні відеофільми й відеофрагменти, презе-
нтації, тести (усе в електронному вигляді). 
Перелік курсів розміщено в локальній мере-
жі, що дає можливість усім бажаючим прой-
ти певний курс відповідно до професійних 
потреб. Для окремих категорій посадових 
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осіб установлюється перелік курсів, які ре-
комендовано реалізувати в ході службової 
діяльності. Усього – понад 70 курсів [5, 
с. 102]. 

Розширення міжнародної співпраці вима-
гає глибшого освоєння теоретичних курсів, 
введення та вивчення додаткових предме-
тів. Напередодні приєднання до Шенгенсь-
кої угоди весь персонал Прикордонної варти 
в буквальному значенні “сів за парти” й ово-
лодів новими знаннями в навчальних 
центрах, а також під час виїзних тренінгів 
[3]. Навчальні центри співпрацюють з при-
кордонними навчальними центрами Литви, 
Латвії, Естонії, України, а також з міжнарод-
ними організаціями та установами: Органі-
зацією з безпеки та співробітництва в Євро-
пі (ОБСЄ), Міжнародною організацією з міг-
рації (МОМ), Міжнародним центром з розви-
тку міграційної політики (МЦРМП), Управ-
лінням ООН у справах біженців (УВКБ), 
Британською Радою – польський проект з 
підтримки миру, Європейською конференці-
єю цивільної авіації (ЄКЦА), Гельсінським 
фондом з прав людини [10]. Результатом 
багаторічної політики польської держави є 
те, що за останні роки порядок організації 
охорони зовнішнього кордону Євросоюзу 
Прикордонною вартою в ЄС визнається од-
ним з кращих [2]. 

IV. Висновки 
На основі проведеного комплексного 

аналізу формування та забезпечення робо-
ти прикордонної служби відзначаємо, що 
Прикордонна варта Республіки Польща є 
добре організованим та розвинутим держа-
вним інститутом, що відповідає за охорону 
державного кордону. Прикордонній службі 
вдалося змінити військовий підхід на суто 
правоохоронний, досягти європейських ста-
ндартів: внести зміни до законодавчої бази, 
впровадити сучасні інформаційні технології, 
створити комфортні умови для громадян, які 
перетинають кордон, запровадити нову сис-
тему підготовки особового складу. Запози-
чення передового досвіду з організації та 
системи підготовки особового складу При-
кордонної варти можна вважати доречним 
для Державної прикордонної служби Украї-
ни. 

Україна працює над створенням системи 
управління охорони державного кордону, 
яка буде повністю відповідати стандартам 
ЄС та Шенгену. Тому перспективами пода-
льших досліджень є вивчення досвіду при-
кордонних служб країн – членів ЄС, що на-
дасть можливість модернізувати управління 
кордонами, забезпечити зміцнення міжвідо-
мчого співробітництва прикордонних служб 
із сусідніми державами, посилити безпеку 
кордонів. 
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Максимюк Ю.О. Організаційні аспекти в управлінні прикордонною службою Республіки 
Польща 

Анотація. У статті розглянуто історію створення Прикордонної варти Польщі та її пра-
гнення допомогти українським колегам у наближенні до європейських стандартів. Проаналі-
зовано аспекти її сучасної організації, функціонування та структури управління; охарактери-
зовано систему підготовки особового складу для прикордонної служби Республіки Польща. 

Ключові слова: Прикордонна варта, організаційна структура, підготовка особового 
складу, навчальні центри. 

Максимюк Ю.О. Организационные аспекты в управлении пограничной службой Рес-
публики Польша 

Аннотация. В статье рассматривается история создания Пограничной варты Польши и 
ее стремление помочь украинским коллегам в приближении к европейским стандартам. Ана-
лизируются аспекты ее современной организации, функционирования и структуры управле-
ния; приводится характеристика системы подготовки личного состава для пограничной 
службы Республики Польша. 

Ключевые слова: Пограничная стража, организационная структура, подготовка личного 
состава, учебные центры. 

Мaksymiuk Y. Organizational Aspects in the Management of Border Guard Service of the 
Republic of Poland 

Аnnotation. The article reviews the creation of the Polish Border Guard and its desire to help the 
Ukrainian colleagues in approaching the European standards. Analyzed aspects of the modern organ-
ization, operation and management structure, provides a description of the system of training person-
nel for the Border Service of the Republic of Poland (RP). 

Key words: Border Guard, organizational structure, training of personnel, training centers. 
 



Серія: Державне управління, 2011 р., № 4 

 53 9 

УДК 351.84 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
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Класичний приватний університет 
 

І. Вступ 
Сьогодні в Україні довгострокова соціа-

льна стратегія практично відсутня. Спосте-
рігається недостатнє стратегічне осмислен-
ня ролі й функцій державної економічної 
політики в українському суспільстві. 

Різні фундаментальні підходи, а також 
особливості економічного розвитку держави 
досліджували та розробляли такі вітчизняні 
вчені: В.Я. Бідак, В.Г. Бодров, 
В.І. Гайдуцький, Л.Я. Гончарук, 
Б.М. Данилишин, В.С. Загорський, 
Е.М. Лібанова, О.М. Палій, І.В. Розпутенко, 
В.А. Скуратівський, А.О. Сіленко, 
Н.М. Ткачова та ін.  

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити стратегічні заса-

ди формування української моделі економі-
чного розвитку України. 

ІІІ. Результати 
Обов’язки держави в економічній сфері 

визначаються потужною міжнародною пра-
вовою базою, зокрема: Загальною деклара-
цією прав людини (1948 р.), Міжнародним 
пактом про економічні, соціальні й культурні 
права (1966), Конвенцією МОП про соціаль-
ний захист (1952), Європейською соціаль-
ною хартією (1961, переглянута у 1996 р.), 
Конвенцією МОП № 117 “Про основні цілі і 
нормативи соціальної політики”, іншими до-
кументами, ратифікованими Україною. Так, 
Конвенція МОП № 117 гарантує, що саме 
держава повинна вживати всіх заходів для 
забезпечення гідного рівня життя громадян, 
сприяти прогресу в таких галузях, як охоро-
на здоров’я, житлове будівництво, забезпе-
чення продовольством, освіта, турбота про 
добробут дітей, становище жінок, умови 
праці, винагорода найманих працівників та 
незалежних виробників, захист прав мігран-
тів, соціальне забезпечення тощо.  

Хоча ст. 1 Конституції України визначає 
нашу країну як соціальну державу, реформи 
в основному орієнтувалися на трансформа-
цію економічних інститутів, тоді як цілям 
економічного розвитку, підвищенню рівня і 
якості життя громадян належна увага не 
приділялася.  

За сукупним рівнем перерозподілу дода-
ної вартості на потреби населення Україна 
несуттєво відстає від провідних країн світу. 
Зокрема, у Німеччині, Франції, Швеції, Італії 

поточна заробітна плата становить 40–55% 
ВВП (при цьому обсяг “чистої”, за винятком 
податків, заробітної плати становить 35–40% 
ВВП), додатково від 18 до 25% ВВП резер-
вується на всю сукупність видів соціального 
страхування. В США і Великій Британії бі-
льша частина ВВП (55–60%) припадає на 
поточну заробітну плату (при цьому обсяг 
чистої, без податків, заробітної плати ста-
новить 40–45% ВВП). Проте самі робітники 
повинні сплачувати значну частину соціаль-
них видатків. Відтак, в обох випадках сума-
рна частка коштів, що йдуть безпосередньо 
на заробітну плату, і ресурсів, що спрямову-
ються на соціальний захист, дорівнює 55–65% 
ВВП [3, c. 123].  

В Україні питома вага заробітної плати, 
за різними оцінками, залежно від галузі ко-
ливається в діапазоні 25–28% ВВП, а на всі 
види соціального забезпечення й страху-
вання (включаючи пенсійне) припадало у 
2005 р. 28% ВВП [2, c. 20]. Таким чином, у 
2005 р. в Україні практично склалась євро-
пейська структура співвідношення видатків 
на соціальну сферу. При цьому головними 
причинами відставання в рівні життя є: 

1. Низький рівень середньодушового 
ВВП. Так, ВВП на душу населення, обчис-
лений за паритетом купівельної спроможно-
сті (за даними МВФ), у 2005 р. в Україні ста-
новив 7213 дол., тоді як у нових країнах – 
членах ЄС – в середньому удвічі більший, 
зокрема, у Латвії – 12 666, Польщі – 12 994, 
Словаччині – 16 041, Угорщині – 16 823, Че-
хії – 18 341, а в розвинутих європейських 
країнах – приблизно 30 тис. дол.  

2. Надмірний рівень диференціації за до-
ходами. Період економічного зростання по-
значився в Україні різким посиленням соці-
ального розшарування. Так, якщо у 2000 р. 
децильний коефіцієнт, який характеризує 
рівень диференціації доходів, мав співвід-
ношення 1:26, то у 2006 р. – вже 1:40. У ро-
звинутих ринкових країнах, наприклад у 
США, цей показник становить 1:4,1; в Авст-
рії – 1:4,4. Найбільш високий децильний ко-
ефіцієнт серед розвинутих країн має Вели-
кобританія – 1:10,4. Згідно з науково обґру-
нтованими рекомендаціями, цей показник 
не повинен перевищувати 1:6–1:7. Відтак, 
на ХХ ст. в Україні різко загострився соціа-
льний розкол, який полягає в наявності двох 
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соціальних мегагруп, які протистоять одна 
одній за рівнем доходу і, відповідно, за сво-
їми ціннісними орієнтаціями та поведінкою.  

Держава виявилась не здатною прово-
дити повноцінну соціальну політику як щодо 
працівників державного сектору (наприклад, 
за даними Держкомстату, у 2005 р. серед-
ньомісячна заробітна плата працівників, 
оплата яких фінансується за рахунок бю-
джетних коштів, у галузі фінансової діяль-
ності становила 49,7% від середньої в Укра-
їні заробітної плати працівників відповідного 
сектору економіки, у наданні допоміжних 
транспортних послуг – 67,9% від середньої 
в галузі тощо), так і щодо всього населення, 
що виявляється в невідповідності вимогам 
міжнародних стандартів розмірів державних 
соціальних виплат (пенсій, соціальної допо-
моги, соціальних компенсацій), які не здатні 
забезпечити відтворювальні функції люди-
ни. При розподілі соціальних благ та реаль-
ному доступі до них має місце порушення 
принципів рівності прав. Загальною є тен-
денція недодержання конституційних гаран-
тій щодо безоплатності соціальних послуг у 
державних закладах охорони здоров’я, осві-
ти, надання соціального житла [2, c. 115]. 

За оцінкою британського журналу “The 
Economist”, за якістю життя Україна наразі 
посідає 98-ме місце серед 111 країн (хоча 
за рівнем ВВП на душу населення – 75-те). 
За даними ПРООН, Україна в 2005 р. посіла 
78-ме місце зі 174 країн світу за індексом 
розвитку людського потенціалу, належачи 
за цим показником до групи країн, що роз-
виваються.  

Така ситуація радикально гальмує пода-
льше просування країни шляхом соціально-
економічного прогресу, європейської інтег-
рації, зміцнення її глобальної конкурентосп-
роможності, блокує формування соціально 
орієнтованої ринкової економіки. Проведен-
ня економічних перетворень у країні за ра-
хунок зменшення соціальних гарантій і прав 
працюючих надалі неможливе.  

Логіка розвитку процесів суспільного ре-
формування в Україні потребує докорінної 
зміни підходів держави, суспільства й бізне-
су до проблем економічного розвитку краї-
ни. Високий рівень суспільного “попиту” на 
активну соціальну політику вимагає від вла-
ди активних кроків щодо досягнення цілей 
соціального захисту та економічного розвит-
ку. Відтак, набуває актуальності потреба 
вироблення оптимальної моделі соціальної 
політики в контексті сучасних концепцій 
управління та реалій ринкової економіки.  

Важливо підкреслити, що потреба рефо-
рмування соціальної сфери постала, перш 
за все, через існування ресурсного дефіци-
ту. Треба враховувати і той факт, що відпо-
відно до світових тенденцій ресурсні потре-
би соціальної сфери найближчим часом різ-

ко зростуть, і навіть в умовах розвинутої 
економіки посиляться труднощі в її ресурс-
ному забезпеченні. Це засвідчує безперспе-
ктивність перерозподільних моделей соціа-
льного захисту та вимагає узгодження соці-
альної політики із цілями зростання ВВП на 
душу населення, продуктивності праці та 
ефективності виробництва [1, c. 15].  

Хоча з 2005 р. в Україні відбулося суттє-
ве збільшення видатків на соціальний за-
хист і соціальне забезпечення (на ці цілі у 
2005 р. було витрачено близько 28% ВВП 
проти близько 19% у 2004 р., що майже до-
сягло рівня високорозвинутих країн), суттє-
вих практичних зрушень у сфері соціального 
захисту досягнуто не було. Суттєвою про-
блемою залишається раціональне викорис-
тання коштів, що виділяються на соціальні 
потреби. Механічне збільшення ресурсного 
забезпечення соціальної сфери, по суті, пі-
дмінило собою зміни, які мали б відбутися, 
перш за все, в її організації, технологіях за-
безпечення реалізації соціальних потреб, 
дали б змогу збільшити соціальну віддачу 
ресурсів, що спрямовуються на ці цілі. Кон-
центрація соціальної політики останніми 
роками на поточній підтримці найбідніших 
прошарків та соціально вразливих груп на-
селення відбувалася за відсутності консолі-
дованої національної стратегії в галузі соці-
альної політики, яка б забезпечувала фор-
мування гармонійних відносин між різними 
соціальними верствами, розбудову націо-
нального соціального капіталу.  

Відбулося заміщення розвитку можливих 
напрямів соціальної політики постійним ро-
зширенням кількості різноманітних видів 
соціальної допомоги та пільг. Система пільг 
зазнала найбільшого розвитку вже після 
здобуття Україною незалежності, коли було 
запропоновано пільги за соціальною озна-
кою. Збільшення кількості пільг і розширен-
ня кола пільговиків не було підкріплено мо-
жливостями бюджетного фінансування. Фа-
ктично держава свідомо надавала право на 
пільги, які не могла забезпечити фінансово.  

Станом на початок 2005 р. українська 
держава мала зобов’язання щодо надання 
156 видів соціальних пільг, гарантій і компе-
нсацій 230 категоріям населення. Систему 
пільг нині регулюють 46 законодавчих актів, 
у тому числі за професійною (службовою) 
ознакою – 22 закони, укази Президента 
України та постанови Кабінету Міністрів 
України і Верховної Ради України. Пільги 
громадянам за соціальною (категорійною) 
ознакою надаються на підставі 24 законо-
давчих актів, згідно з ними право на пільги 
мають 15 млн громадян, що становить май-
же третину населення України. За різними 
оцінками, вартість задекларованих соціаль-
них пільг – 19–29 млрд грн за рік, що в кіль-
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ка разів перевищує обсяг бюджетних коштів, 
які реально виділяються на ці цілі. 

На нашу думку, про суперечливість про-
цесу формування державної економічної 
політики в Україні свідчать такі проблеми: 

1. Відсутність системного підходу до фо-
рмування державних соціальних гарантій, 
сучасного інструментарію вибору пріорите-
тів соціальної політики та механізмів її реа-
лізації.  

2. Недосконалість нормативно-правового 
забезпечення у сфері соціального захисту, 
відсутність єдиної системи “соціального пра-
ва”. 

3. Невідповідність заходів соціального 
забезпечення задекларованим цілям. 

4. Наявність численних суперечностей у 
законодавстві України, які ускладнюють ре-
алізацію конституційних прав громадян. Так, 
наприклад, поряд з поняттям “прожитковий 
мінімум”, що, відповідно до поточного зако-
нодавства, призначений для надання всіх 
видів соціальної допомоги, існує поняття 
“рівень забезпечення прожиткового мініму-
му” – гарантований мінімум, що закладений 
у держбюджет для реальних виплат усіх 
видів допомоги. Це позбавляє громадян ді-
євих правових механізмів відстоювання сво-
їх соціальних прав. 

5. Недостатня міжвідомча координація 
органів, які беруть участь у формуванні та 
реалізації соціальної політики, що призво-
дить до неефективного використання бю-
джетних коштів (за підрахунками деяких ек-
спертів, до адресата доходить лише 20% 
цих коштів). 

6. Нечіткість розмежування функцій, 
обов’язків та відповідальності щодо реалі-
зації державних соціальних гарантій між 
державою й регіонами. 

7. Відсутність системи кількісних і якісних 
соціальних індикаторів та термінів їх досяг-
нення. 

8. Відсутність адресної системи соціаль-
ної допомоги (в Україні існує система соціа-
льної допомоги, що надається за категоріа-
льною ознакою, а не за реальною потребою 
в цій допомозі). 

9. Нерозмежування понять “соціальне 
страхування” і “соціальне забезпечення”, що 
спричиняє плутанину в організації допомоги.  

Визначаючи цілі соціальної політики, по-
трібно враховувати не тільки ресурсні, а й 
інституційні обмеження, що існують у сучас-
ному українському суспільстві. Вихідними 
умовами, в яких відбуватиметься оптиміза-
ція соціальної політики держави, є: 
– традиційно висока налаштованість на-

селення на активну соціальну політику 
держави, велика частка отримувачів со-
ціальної допомоги через специфіку віко-
вого складу населення; 

– необхідність недопущення соціальних 
конфліктів; 

– неможливість радикальних змін у роз-
поділі власності й доходів в умовах уже 
сформованої ринкової економічної та ін-
ституційної систем; 

– недосконалість політичних інститутів, 
надто повільне становлення ефективної 
системи державної влади та демократи-
чного громадянського суспільства; 

– слабкість місцевих територіальних гро-
мад, на рівень яких здебільшого делего-
вано практичне виконання ключових со-
ціальних зобов’язань держави; 

– значна частка приватизованих об’єктів у 
системі життєзабезпечувальних галузей 
національної економіки (зокрема, ЖКГ) та 
продовження приватизаційних процесів. 

Вибір основних пріоритетів соціальної 
політики держави безпосередньо залежить 
від стратегічної мети соціально-
економічного розвитку країни. В Україні як у 
діяльності держави, так і в діяльності струк-
тур громадянського суспільства, що форму-
ється, в останні десятиріччя здійснювався 
підхід до соціальної політики, який базував-
ся на пріоритетності гуманітарної функції 
держави. Відтак, зусилля спрямовувалися 
на адресну соціальну допомогу в першу 
чергу тим соціальним прошаркам, які найбі-
льше цього потребують, – найбіднішим, ма-
лозабезпеченим, соціально вразливим, не-
працездатним групам населення.  

Перехід до пріоритетності забезпечення 
довгострокової конкурентоспроможності країни 
в глобалізованому світі, необхідність якого, 
зокрема, обґрунтована в експертній доповіді 
Послання Президента України до Верховної 
Ради України 2007 р., вимагає надання 
першочергової уваги інвестуванню в людсь-
кий капітал, розвитку соціальної інфраструк-
тури та підвищенню якості життя найбільш 
численних (а не лише найбідніших) верств 
населення. Реалізація такої установки пе-
ретворює соціальну політику на основний 
фактор соціально-економічного розвитку 
окремих регіонів і суспільства в цілому, дає 
змогу комплексно вирішувати відзначені 
вище основні чинники відставання в рівні 
життя населення України, робить соціальну 
політику невід’ємною та дієвою частиною 
політичної стратегії досягнення національ-
ної солідарності. Це вимагає офіційного 
проголошення стратегічних цілей у рамках 
певної соціальної доктрини, яка визначала б 
головні стратегічні та тактичні цілі держави 
й оптимально формувалася б на засадах 
діалогу між соціальними партнерами.  

IV. Висновки 
Стратегічними орієнтирами економічної 

політики держави в Україні мають бути:  
1. Поступове підвищення частки заробіт-

ної плати в структурі собівартості продукції.  
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2. Сприяння легалізації “тіньових” заробі-
тних плат (що наразі, за експертними оцін-
ками, становлять до 30% у сукупній оплаті 
праці).  

3. Поступове зменшення частки прямого 
державного фінансування соціальних пот-
реб та підвищення частки фінансування з 
боку населення на основі збільшення кош-
тів, що надходять до домогосподарства у 
вигляді заробітної плати, пенсій і різних ви-
дів соціальної допомоги. 

4. Радикальне підвищення якості й ефек-
тивності надання послуг соціальної сфери 
шляхом диверсифікації постачальників пос-
луг соціальної сфери та вдосконалення ме-
ханізмів розміщення й реалізації замовлень 
на надання послуг.  

5. Реформування системи надання соці-
альних пільг, для чого необхідно: 
– впровадити з метою підвищення якості й 

удосконалення порядку надання пільг 
уніфіковані підходи до визначення роз-
міру видатків державного бюджету на 
відшкодування витрат надавачам пос-
луг. Слід створити інтегровану базу да-
них про кількість та склад осіб, які мають 
право на пільги, і вартість послуг, які по-
винні їм надаватися;  

– перейти від категоріального принципу 
надання пільг до адресного, створити 
механізм адресного надання пільг конк-
ретній особі;  

– впровадити з метою поліпшення бюдже-
тування розрахунок розмірів відшкоду-
вання надавачам пільг та усунення зло-
вживань, облік наданих соціальних пільг 
згідно з єдиним реєстром пільговиків у 
межах держави; 

– здійснити упорядкування класифікації 
соціальних пільг (зокрема, за принципо-
вими ознаками отримувачів, способом 
та формою надання пільги тощо); 

– забезпечити жорсткий формалізований 
зв’язок між соціальними пільгами, що 
надаються, та джерелами й механізма-
ми відшкодування їх вартості надава-
чам; 

– обґрунтувати з метою підвищення адре-
сності пільг та уникнення можливості 
зловживань застосування критерію гра-
ничного душового доходу домогоспо-
дарства при встановленні права на 
отримання пільги, здійснити заходи що-
до усунення від користування пільгами 
членів сім’ї пільговика, які не мають на 
це права тощо;  

– розпочати поетапне запровадження си-
стеми надання пільг у готівковій формі 
за добровільним вибором громадян, які 
мають відповідне право. 

6. Впровадження запропонованої МОП 
моделі розрахунку соціального бюджету, 
яка дає змогу розраховувати та прогнозува-
ти соціальні витрати на основі макроеконо-
мічних показників, демографічних прогнозів 
і соціальних нормативів на відповідний рік, 
балансувати їх з джерелами фінансування, 
здійснювати довгострокове прогнозування. 
Використання моделі соціального бюджету 
як інструменту управління державними со-
ціальними гарантіями дасть змогу вести об-
лік соціальних видатків, удосконалювати їх 
структуру з урахуванням стратегічних за-
вдань економічного розвитку, забезпечувати 
ефективну взаємодію центрального, регіо-
нального та місцевих бюджетів у розвитку 
соціальної сфери. 

7. Визначення поняття “соціальний стан-
дарт” шляхом внесення відповідних змін до 
Закону України “Про державні соціальні га-
рантії та соціальні стандарти” (в існуючому 
законі визначено не соціальні стандарти, а 
соціальні мінімуми, які, до того ж, є заниже-
ними).  

8. Удосконалення на виконання Закону 
України “Про державні соціальні гарантії та 
соціальні стандарти” нормативних положень 
щодо застосування головного соціального 
стандарту – прожиткового мінімуму. Незва-
жаючи на положення Закону “Про прожит-
ковий мінімум”, яким визначено, що прожит-
ковий мінімум застосовується для “встанов-
лення розмірів мінімальної заробітної плати 
та мінімальної пенсії за віком, визначення 
розмірів соціальної допомоги, допомоги 
сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а 
також стипендій та інших соціальних ви-
плат, виходячи з вимог Конституції України 
та законів України”, на практиці розмір цих 
виплат і досі не сягає рівня прожиткового 
мінімуму.  
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льно-економічного розвитку країни. Запропоновано стратегічні напрями реформування еко-
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формирования модели социально-экономической политики в Украине. Отмечается недоста-
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следующего реформирования социальной сферы. Обоснованы приоритеты социальной по-
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I. Вступ 
Сучасні люди часто вживають слово “ім-

перія” в скептичному контексті, а також з 
відтінком несхвалення: “імперська свідо-
мість”, “імперське мислення”, “імперські ам-
біції”, “імперія зла”, “колоніальна імперія” 
тощо. Частіше за все це простежується в 
газетно-журнальних публікаціях. Саме ж 
поняття “імперія” як історичний феномен, 
що відіграє певну роль у розвитку людства, 
поступово переходить у розряд наукових 
термінів. 

Перш за все, імперію слід розуміти як 
форму державної організації суспільства. 
Тому першою основною її ознакою є наяв-
ність території, а другою – населення (люд-
ські ресурси). 

Цілком допустимо, щоб територія за сво-
їх економічних і географічних умов була не-
однорідною, а населення відрізнялося за 
етнічним складом і культурними традиціями. 
Навряд чи можна назвати “імперією” який-
небудь міжплемінний союз, утворений для 
захисту невеликої території від зовнішніх 
посягань. Імперія по своїй суті агресивна й 
передбачає велике потужне багатонаціона-
льне утворення, здатне активно існувати 
тривалий історичний період як за рахунок 
внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх дже-
рел. Це означає, що спочатку імперія фор-
мувалася як багатонаціональне державне 
утворення зі всіма управлінськими атрибу-
тами держави. 

Зрозуміло, що без об’єднання під абсо-
лютною владою це неможливо. Це 
пов’язано з тим, що імперія, як правило, 
об’єднує різні за рівнем економічного й ку-
льтурного розвитку народи. Саме такі від-
мінності завжди спричиняли міжусобиці й 
війни всередині імперії, причому чим більше 
відрізнялися народи, що вимушено стика-
лися, тим частіше виникали між ними конф-
лікти. Більше того, через свою агресивну 
суть імперія постійно збільшувалася за ра-
хунок завойованих і приєднаних земель, а 
отже, і за рахунок народів, які проживали на 
цих землях. 

Часто згоду на приєднання давав прави-
тель цього народу, і процес мав ніби “доб-
ровільний”, а не примусовий характер. Ін-
шими словами, якщо правитель народу ви-

знавав імператора як верховного суверена, 
то це розглядалося як народне волевияв-
лення. Надалі всякі спроби народів вийти зі 
складу імперії з метою утворення націона-
льних держав розглядалися як акт зради, і 
народ ніс колективну відповідальність, що 
виражалася в масових репресіях і масових 
депортаціях. 

З появою в рамках імперії нових народів, 
а отже, і нових культур, які знову-таки ви-
мушено вступали в контакт з народами й 
культурами імперії, конфліктність усередині 
імперії набувала тенденції до збільшення. 
Складалася історична ситуація, яку можна 
віднести до категорії історичних парадоксів: 
чим більшою ставала імперія, тим меншою 
стабільністю і стійкістю вона володіла. Ат-
мосфера нестійкості, пов’язана з міжусоб-
ними конфліктами, породжувала сили, що 
сприяли руйнуванню імперії. Завжди всере-
дині самої імперії були лідери – розкольни-
ки, які прагнули на користь своїх народів 
або кланів до зміни існуючої структури вла-
ди. Не можна скидати з рахунків і зовнішні 
сили, наприклад, сусідні держави або сусід-
ні імперії. І якщо сила, що об’єднувала імпе-
рію, втрачала свою владу або зникала, то 
імперія розпадалася зі всіма відповідними 
наслідками, простіше кажучи, гинула. На її 
місці або замість неї, як правило, з’являлася 
інша імперія. 

ІІ. Постановка завдання 
У цьому дослідженні нас цікавить взає-

мозв’язок історичних процесів концептуалі-
зації влади при формуванні імперій. Щоб 
зрозуміти це, звернемося до історії різних 
держав і спробуємо прослідкувати етапи 
формування імперій і їх значення для роз-
витку людства. 

ІІІ. Результати 
Історія виникнення імперій показує, що їх 

зародження відбувається в надрах якогось 
одного народу, який володіє власними ідеа-
лами, наявністю імперської ідеї й імперсько-
го духу. Підпорядковувавши своїй владі інші 
народи, цей народ задовольняє свої амбіції 
будь-якими засобами. Чи хочуть йому під-
корятися інші народи, чи ні – це вже не так 
важливо. 

Безумовно, наявність імперського духу й 
імперської ідеї є однією з необхідних умов 
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появи та існування імперії. Проте історично 
підтверджено, що найміцнішими державни-
ми утвореннями були ті імперії, правителі 
яких поважали звичаї й закони народів, які 
до неї входили, надаючи їм право самим 
управляти собою та обмежуючи роль дер-
жави стягуванням податків, торговими від-
носинами й підтримкою миру. 

Як би там не було, але при всій повазі до 
звичаїв народів, що населяли імперію, пра-
витель, наділений абсолютною владою, не 
міг обійтися без концепції світорозуміння, а 
отже, і без концепції влади. Вирішальним 
фактором при цьому було вирішення про-
блеми прийняття концепції світорозуміння, 
як це було, наприклад, у Хазарії та на Русі. 

Хазарській цар Булан замислив об’єднати 
підвладні йому народи єдиною ідеологією. 
Головну роль у його виборі відіграла політи-
ка. На сході й півдні від Хазарії, у Хорезмі та 
Персії, панував іслам, на південному сході 
панувала християнська Візантія, а потрап-
ляти під вплив ворогів не хотілося. Іудаїзм 
був у той час менш політизованим і практи-
чно нейтральним, що й визначило вибір ца-
ря. Звичайно, народ ніхто не запитував, і 
прийняття іудаїзму в основному стало до-
лею хозарської знаті. Народ же ще довго 
залишався в категорії ідолопоклонників 

Київський князь Володимир дещо пізніше 
теж вирішив за допомогою єдиної ідеології 
остаточно підпорядкувати своїй владі мало 
пов’язані одне з одним племена. Мусуль-
манство було далеке й незрозуміле. Іудаїзм 
ближче (Хазарський каганат), але трохи ра-
ніше київський князь Святослав міцно побив 
хазарів і зруйнував їх столицю Ітіль, тому до 
середини Х ст. відносини з Хазарським ка-
ганатом були напруженими, а іудаїзм був 
недоречним. Християнський Константино-
поль був більш лояльним і всіляко допома-
гав київським князям. Князю Володимиру 
було зручніше та комфортніше з Візантією, 
що й зумовило прийняття християнства на 
Русі. Але це голосно сказано. Як і в Хазарії, 
народ до християнізації ставився підозріло, 
а часто вороже. Першими в християнство 
потрапили представники правлячої верхів-
ки. 

Ці історичні приклади свідчать про те, що 
будь-який правитель, стаючи імператором, 
безумовно, володів імперською свідомістю, 
що виражалося комплексом ідей, концепцій 
і уявлень про місце своєї країни (імперії) у 
певному геополітичному просторі. 

Тому вже на пілотному етапі нашого до-
слідження ми робимо висновок про те, що 
керівник (керівники) імперії є творцем кон-
цепції управління й вершиною концептуаль-
ної влади багатонаціональної держави. Це 
дає йому змогу надалі вирішувати комплек-
сне завдання зі створення умов, при яких всі 
індивіди, нації й народності, що проживають 

на території імперії, сприймуть цю концеп-
цію як частину своєї суспільної свідомості, а 
отже, і мислення. На думку Президента Ре-
спубліки Бєларусь О.Г. Лукашенка, “імпер-
ське мислення в тому й полягає, що треба 
узяти, загорнути, нахилити, притиснути, за-
шморг накинути” [1]. Тоді така монолітна 
імперія стає практично невразливою для 
зовнішнього супротивника. Її можна знищи-
ти тільки зсередини. 

У цьому випадку йдеться про “імперську 
свідомість”. Формування імперської свідо-
мості відбувається не раптово. Це процес 
історичний. Така свідомість у народів імперії 
формується одночасно з образом імперії і 
складається століттями. На думку 
Є.В. Анісімова [2], до нього орієнтовно вхо-
дять: 
– елементи зовнішньополітичних доктрин, 

за допомогою яких імперські уряди в рі-
зні часи обґрунтовують імперську полі-
тику; 

– актуальні в цей момент ідеологічні кон-
цепції; 

– традиційні цінності способу життя наро-
ду метрополії, які були перенесені на 
всю імперію; 

– одномоментні судження та громадські 
відчування, релігійні, конфесійні уяв-
лення. 

Із часом в імперії відбуваються певні змі-
ни, трансформується й імперська свідо-
мість. Але навіть якщо сама імперія зміню-
ється кардинально або взагалі припиняє 
своє існування, то імперська свідомість мі-
льйонів людей, які з молоком матері увібра-
ли стереотипи імперської влади, ще довго 
впливає на визначення політики та громад-
ської думки, як у колишній країні-
колонізаторі (метрополії), так і в колоніаль-
них регіонах. 

Автори книги “Великі імперії світу” 
Ю.О. Матюхіна та Т.Б. Царьова [3] в історич-
ній ретроспективі виділяють такі потужні 
імперії: 

1. Імперії Стародавнього світу: Єгипетсь-
ка, Ассирійська, Персидська, Римська. Це 
були держави, які перебували “під абсолют-
ною, часто теократичною владою одного 
правителя”. 

2. Колоніальні імперії Нового часу: Бри-
танська, Іспанська, Португальська, Голла-
ндська, Французька. Вони утворилися в ре-
зультаті військової та економічної експансії 
європейських держав у різні регіони плане-
ти. Центром подібних імперій були метро-
полії, а все управління здійснювалося суво-
ро централізовано. Найвищий пік цього 
процесу припав на XIX ст., який нерідко на-
зивають століттям імперіалізму. 

3. Традиційні імперії: Російська, Німець-
ка, Австро-Угорська, Японська, Османська. 
Вони являли собою багаторівневі державні 
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комплекси, скріплені ідеологічним центром, 
єдиними збройними силами та економічним 
простором. 

Із часом саме поняття “імперія” дещо ви-
дозмінилося. Імперією стали називати вели-
ке державне утворення, що об’єднує декіль-
ка країн і народів навколо єдиного політич-
ного центру під егідою універсальної ідеї 
цивілізаційного, релігійного, ідеологічного, 
іноді економічного характеру. 

Однак є певні чинники, які, як правило, 
визначають специфіку моделі імперської 
свідомості. До основних з них можна віднес-
ти: 
– особливості внутрішнього історичного 

розвитку держави (політичний та соціа-
льний устрій метрополії); 

– особливості історичного шляху й спе-
цифіку утворення держави (боротьба із 
сусідами (частіше з іновірцями), грома-
дянські війни за об’єднання земель то-
що); 

– ідеологія расової або національної пе-
реваги й особливої ролі у світовій істо-
рії; 

– особливості міжнародного співробітниц-
тва або протиборства (боротьба за сві-
тове панування чи поділ світу на зони 
впливу чи панування). 

Ці та інші чинники, а також історичні об-
ставини сприяють утворенню моделі імпер-
ської свідомості й стереотипів мислення. 
Часто це подається як ідея забезпечення 
безпеки країни на дальніх її підступах, а для 
цього їх необхідно завоювати або забезпе-
чити (військовий пріоритет). 

Наприклад, у XVIII ст. Петро І завоював 
Фінляндію під приводом убезпечити Росію 
від Швеції. 

У 1939 р. Фінська війна була розв’язана 
під приводом захисту Ленінграда (населен-
ня Фінляндії – близько 1,5 млн чоловік, на-
селення Ленінграда – близько 3,0 млн чоло-
вік). 

Імперії завжди спиралися на армію, яка 
служила і знаряддям завоювання, і водно-
час зразком для суспільства. Перше деся-
тиліття після закінчення Другої світової вій-
ни, коли почалося глобальне протистояння 
двох наддержав – США і СРСР, це підтвер-
дило. Обидві імперії з метою забезпечення 
протистояння за допомогою буферних країн 
створили військово-політичні блоки. 

Організація Північноатлантичного дого-
вору (НАТО) заснована 04.04.1949 р. у 
США. 

Чинна Стратегічна концепція, опубліко-
вана в 1999 р., визначає пріоритети НАТО 
таким чином: 
– виступати основою стабільності в Євро-

атлантичному регіоні; 
– служити форумом для проведення кон-

сультацій з проблем безпеки; 

– здійснювати стримування та захист від 
будь-якої загрози агресії проти будь-якої 
з держав – членів НАТО; 

– сприяти ефективному запобіганню кон-
фліктів і активно брати участь у врегу-
люванні криз; 

– сприяти розвитку всебічного партнерст-
ва, співпраці та діалогу з іншими краї-
нами Євроатлантичного регіону. 

У відповідь Радянський Союз створив у 
1955 р. військовий блок з держав, які прово-
дять прорадянську політику, – Варшавський 
договір. Радянському Союзу вдалося поши-
рити ідеї соціалізму в країнах Східної Євро-
пи, тому союз був потрібний для здійснення 
контролю над цими країнами, для забезпе-
чення безпеки своїх кордонів і миру в Євро-
пі. 

У кінці XX ст. поняття “імперія” кардина-
льно змінило своє значення. Завдяки гло-
балізації політичних процесів на сьогодні під 
імперією розуміють велику державу і її сфе-
ру впливу: політичну, ідеологічну, економіч-
ну, військову та культурну. 

Якщо зіставити ці сфери впливу з пріори-
тетами концептуальної влади (методологіч-
ний, хронологічний, фактологічний, економі-
чний, геноцид, військовий), описаними нами 
в монографії “Концептуальна влада (влада 
ідей і людей)” [4], то очевидна їхня ідентич-
ність як за формою, так і по суті. Це, у свою 
чергу, підтверджує тезу про те, що будь-
якою державою, у тому числі імперською, 
неможливо реально управляти, якщо її кері-
вник (керівники) не володіє всіма шістьма 
управлінськими пріоритетами та не реалізує 
самостійно концептуальної влади. 

Усі імперії розпалися ще в XX ст. У де-
яких публікаціях автори акцентують увагу на 
Росії, нібито єдиній збереженій імперії як за 
геополітичним розташуванням, так і за ім-
перським мисленням. Наша позиція не така 
категорична. Хіба можна, наприклад, виво-
дити із цієї категорії Сполучені Штати Аме-
рики тільки тому, що вони при кожному зру-
чному випадку розхвалюють свою “демок-
ратію”, але при цьому вона насильницьким 
чином експортується по всьому світу? Для 
цієї мети задіяні всі шість пріоритетів конце-
птуальної влади. Більше того, крім Росії й 
США, всі багатонаціональні держави мис-
лять імперськими категоріями. До таких 
держав можна віднести Грузію, Китай, Укра-
їну, Туреччину. Не втратила своїх імперсь-
ких позицій і Японія. Не варто сумніватися й 
у позиції Ізраїлю. В основу їх імперського 
мислення покладено принцип непорушності 
та цілісності наявної державної території і її 
кордонів. У їх теперішньому становищі го-
ворити про світове панування якось немод-
но. Можна поки про нього тихенько мріяти. 
А от ідея поділу світу на зони впливу й па-
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нування цілком прийнятна, але тепер з по-
зиції національного мислення. 

Термін “національне мислення” зараз ча-
сто вживають противники імперських кате-
горій мислення. Їх завжди називали націо-
налістами, та вони й не проти. 

Однак поняття “національне мислення” – 
досить складна категорія. Її неважко зрозу-
міти стосовно якого-небудь племені, яке 
живе у відриві від цивілізації і якому ніхто не 
заважає думати так, як дуже далекі предки, і 
чинити так, як вчили батьки й діди. 

А що робити, якщо національне мислен-
ня намагаються пробудити в народу, який 
багато років жив або досі живе в складі ім-
перії, а його мислення під впливом пріори-
тетів концептуальної влади міцно перепле-
лося з імперським мисленням? Адже цей 
народ уже усвідомив себе як імперію, а ін-
тереси людей стали ідентичні інтересам і 
цілям імперії. Внутрішні й зовнішні вороги 
стали теж спільними. А, отже, імперія для 
цього етносу стала “безгрішною”. Тому теза 
про те, що національна свідомість згуртовує 
народ у єдину націю, а імперська свідомість 
роз’єднує народні маси, без урахування іс-
торичного контексту, м’яко висловлюючись, 
дуже спірна. 

У найзагальніших рисах “національне 
мислення, чи національний склад розуму”, 
розуміється як набір особливостей мислен-
ня представників тієї чи іншої етнічної групи, 
зумовлених їх історичними, політичними та 
соціально-економічними умовами розвитку, 
при цьому механізм самої розумової діяль-
ності єдиний у різних народів і підпорядко-
вується одним і тим самим законам, неза-
лежно від етнічної належності людини. На-
приклад, переважання різних розумових 
операцій, схильність до абстрагування або, 
навпаки, практичність мислення, у різних 
народів зумовлені не тільки належністю до 
якогось етносу, а й історичним та економіч-
ним розвитком цього народу. 

У будь-якому разі слід враховувати ще 
одну категорію – “етнічна ментальність”. 
Причому її доцільно розглядати як етнопси-
хологічний феномен з певними характерис-
тиками: 
– дає змогу аналізувати психічний склад 

людей у соціальному, політичному чи 
етнічному контексті; 

– охоплює різні рівні соціальної цілісності; 
– виявляється в настрої людини, у харак-

терних особливостях світосприйняття, у 
системі моральних вимог, норм, ціннос-
тей і принципів виховання, у формах мі-
жособистісних відносин; 

– виступає цілісним вираженням духовних 
напрямів (не тільки релігії та мистецтва), 
специфічним відображенням дійсності, 
зумовленим процесом життєдіяльності 

етносу в певному географічному, істо-
ричному або культурному просторі. 

Тому Е.Р. Григорян, провідний науковий 
співробітник Інституту філософії, соціології і 
права НАН Вірменії, зазначає: “Щоб зрозу-
міти і виділити національне мислення, не-
обхідно звернутися до вивчення національ-
ної культури. Філософи, поети, письменни-
ки, політичні мислителі, діячі мистецтва, 
науки у своїх національно-орієнтованих 
працях багаторазово виражають основні 
інтенції нації, її погляд на світ, її цінності, її 
ідеал суспільного устрою і навіть її уявлення 
про світову справедливість” [5]. 

Більш різкий і категоричний у своїх ви-
словлюваннях С. Уралов, шеф-редактор 
проекту “Однак. Україна”: “Українське націо-
нальне мислення – це мислення людини, 
яка сама себе загнала у вузькі світоглядні 
рамки неправдивих категорій ідеології укра-
їнського націоналізму. Аргументовано спіл-
куватися з такою людиною – на кшталт 
спроби роз’яснити алгебраїчні рівняння то-
му, хто вивчав лише арифметику… Тому 
адресатом спілкування з носієм національ-
ного мислення повинні бути прості глядачі, 
яким треба наочно демонструвати відмінно-
сті між імперським та національним мис-
ленням”. 

IV. Висновки 
Маніпулюючи імперськими поняттями, 

концептуальна влада створює алгоритм ім-
перського комплексу у свідомості людей. 
Для них імперія стає логічною й слабо під-
дається критичному переосмисленню. Тому 
змінити імперське мислення на національ-
не – це означає помістити людину в незвич-
не для неї середовище, примусити її зляка-
тися. Страх же, у свою чергу, може виклика-
ти непередбачені реакції як у окремих інди-
відів, так і в цілих народів (агресію, масову 
міграцію населення тощо). Природно, влада 
не буде сидіти склавши руки та запустить у 
дію механізми геноциду й військового пріо-
ритету. Ми згодні з думкою К. Мусіна, що “це 
комплекс упереджень і звичок, їх можна за-
мінити тільки іншими упередженнями й зви-
чками. А на таку заміну йде життя декількох 
поколінь” [6]. 

Новітня історія свідчить, що багато дер-
жав Африки та Азії, які були створені в ре-
зультаті розпаду колоніальної системи, на-
магаються створити “правильну” державу, 
але не можуть цього зробити через неузго-
дженість понять. Спроби копіювати західну 
демократію часто призводять до встанов-
лення військових диктатур, що закінчується 
геноцидом. У подібних випадках, чи згурто-
вує національне мислення народу в єдину 
націю, чи ні – питання риторичне. Але, якщо 
гіпотетично продовжити цей процес і уяви-
ти, що народ, який володіє власними ідеа-
лами та “національним мисленням”, вирва-
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вся з імперського “полону” й чітко уявляє 
подальше майбутнє, то де впевненість у 
тому, що цей народ не піде шляхом утво-
рення нової імперії? У такому разі питання 
про відмінність імперського мислення від 
національного залишається відкритим. Ми 
вважаємо, що це може стати напрямом на-
шого подальшого дослідження. 
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Опрятний С.М. Генеза концептуальної влади в умовах створення імперій 

Анотація. Історія свідчить про те, що керівник імперії є творцем концепції управління й 
вершиною концептуальної влади багатонаціональної держави. У системі сформованої конце-
птуальної влади вирішується комплексне завдання створення умов, за яких всі індивіди, нації 
й народності, що мешкають на території імперії, сприймуть цю концепцію як частину своєї 
суспільної свідомості, а отже, і мислення. Така монолітна імперія стає важко вразливою до 
зовнішнього впливу. Її можна знищити тільки із середини. 

Ключові слова: імперія, концептуальна влада, суспільна свідомість, абсолютна влада, 
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Опрятный С.Н. Генезис концептуальной власти в условиях образования империй 

Аннотация. История свидетельствует о том, что руководитель империи является соз-
дателем концепции управления и вершиной концептуальной власти многонационального го-
сударства. В системе сложившейся концептуальной власти решается комплексная задача 
создания условий, при которых все индивиды, нации и народности, проживающие на терри-
тории империи, воспримут эту концепцию как часть своего общественного сознания, а сле-
довательно, и мышления. Такая монолитная империя становится трудно уязвимой от 
внешнего воздействия. Ее можно уничтожить только изнутри. 

Ключевые слова: империя, концептуальная власть, общественное сознание, абсолют-
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Opriatnyi S. The Genesis of Conceptual Power in the Process of Empires Formation 

Annotation. Historically approved that the head of the empire is the creator of the multinational 
state concept of management and also the top of the conceptual power. In the current conceptual 
power system the complex task of creating the conditions under which all individuals, nations and eth-
nic groups residing in the territory of the empire, will accept this concept as part of its social con-
sciousness, and therefore thinking is to be solved. Such a monolithic empire becomes almost invul-
nerable to external influence. It may be destroyed only from inside. 

Key words: empire, conceptual power, social consciousness, absolute power, imperial idea, impe-
rial spirit. 
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Класичний приватний університет 
 

І. Вступ 
У сучасному світі олімпійський рух відіг-

рає важливу роль. Головна мета олімпізму 
закріплена в Олімпійській хартії: 
“...повсюдне становлення спорту на службу 
гармонійного розвитку людини з тим, щоб 
сприяти створенню мирного суспільства, 
піклування про збереження людської гіднос-
ті” [8, с. 7–8]. Олімпійські ігри стали не-
від’ємною частиною спортивного та культу-
рного життя сучасності, і від подальшого 
розвитку олімпійської ідеї значною мірою 
залежить майбутнє соціальне, економічне 
та політичне становище не тільки Україні, а 
й усього світового співтовариства. 

У свою чергу, олімпійський рух має лише 
єдину можливість повноцінного розвитку – 
це шлях подальшого становлення маркети-
нгу Олімпійських ігор. Розвиток маркетинго-
вих аспектів набуває особливої актуальнос-
ті у зв’язку з їх значущістю для підвищення 
прибутковості в країні й забезпечення фі-
нансової незалежності від зовнішніх факто-
рів. Крім того, завдяки своїй маркетинговій 
діяльності олімпійський рух здатен форму-
вати та підтримувати високий імідж олімпіз-
му, що є найважливішим нематеріальним 
активом Міжнародного олімпійського коміте-
ту. 

Під керівництвом президента 
Х.А. Самаранча з 1980 р. МОК домігся зна-
чних результатів у галузі фінансів, перевів-
ши Ігри в розряд заходів, що дають прибу-
ток. На сьогодні, незважаючи на тимчасові 
труднощі (звинувачення в корупції керівниц-
тва МОК, перевибори президента МОК, змі-
на структури перерозподілу коштів тощо), 
олімпійський рух за останнє двадцятиріччя 
міцно посів місце серед лідерів світової 
економіки. Нині він є однією з галузей бізне-
су, що найбільш динамічно розвивається, 
що й робить вивчення досвіду маркетингу 
на Олімпійські ігри надзвичайно актуальним 
у сучасних умовах [11]. 

Український олімпійський рух – це скла-
дова міжнародного олімпійського руху. Рі-
шення створити Національний олімпійський 
комітет України прийняла 22 грудня 1990 р. 
І Генеральна асамблея засновників, і цей 
день є офіційною датою його створення. У 
вересні 1993 р. НОК України був остаточно 

визнаний Міжнародним олімпійським комі-
тетом. На сьогодні маркетинг в Україні на-
буває все більшого значення для всіх нас в 
олімпійському русі. Прибутки, отримувані 
від телебачення, спонсорів і в цілому від 
системи накопичення коштів, допомагають 
руху забезпечити його фінансову незалеж-
ність. Але в процесі реалізації цих програм 
необхідно завжди пам’ятати, що саме спорт 
повинен керувати своєю долею, а не комер-
ційні інтереси. 

В українських та зарубіжних джералах [2; 
5; 7] широко висвітлені теоретичні питання 
маркетингу. Достатню увагу приділено не-
комерційному маркетингу, до якого нале-
жить і олімпійський. Маркетинг спорту ви-
вчають фахівці в Україні [6; 13; 14] і за кор-
доном [3; 5; 15]. Однак усі перелічені напра-
цювання досить опосередковано стосують-
ся теми нашого дослідження, у зв’язку із 
чим їх можна використовувати лише як за-
гальнотеоретичну базу. 

Дослідження в галузі впливу маркетингу 
на розвиток олімпійського руху як такого до 
теперішнього моменту здійснювали в осно-
вному зарубіжні фахівці [1; 2; 3; 5; 16]. Ная-
вні лише нечисленні науково-методичні та 
практичні спеціалізовані видання Міжнарод-
ного олімпійського комітету.  

Усе зазначене свідчить про необхідність 
збору та аналізу вітчизняного й зарубіжного 
досвіду олімпійського маркетингу, що дасть 
змогу систематизувати наявні в цій сфері 
знання та розробити науковий підхід держа-
ви до вдосконалення маркетингової діяль-
ності олімпійського руху в нашій країні. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – показати період зароджен-

ня маркетингу Олімпійських ігор, проаналі-
зувати становлення олімпійського руху в 
Україні та розкрити основний вплив марке-
тингових програм на розвиток олімпійського 
спорту в нашій державі. 

ІІІ. Результати 
Олімпійські ігри зародилися в Стародав-

ній Греції в VIII ст. до н.е. і проводилися ре-
гулярно понад тисячу років, будучи основ-
ним святом священної Еллади, під час якого 
припинялися війни. Заборонені в IV ст. н. е., 
вони були відроджені лише наприкінці XIX ст. 
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Документальні дані свідчать, що перші 
давньогрецькі Олімпійські ігри відбулися в 
776 р. до н. е. [2, с. 5]. 

Олімпійські ігри створювали атмосферу 
справедливості, в якій людина мала можли-
вість демонструвати свою майстерність, 
заслуги й оскаржувати першість. Перевагу 
тіла та духу було поставлено вище за похо-
дження й багатства. Виховання спортивного 
характеру в Стародавній Греції ґрунтувало-
ся на принципі звільнення людини від усіля-
кої деспотії, людина розглядалась як види-
мий образ божества. Все це збирало навко-
ло Олімпійських ігор широкі народні маси та 
створювало виняткову привабливість. 

Починаючи з V–IV ст. до н. е., правителі 
міст-держав Стародавньої Греції звертали 
все більше уваги на видовищний характер 
заходів і стали використовувати їх з метою 
підвищення особистого авторитету. Ці свята 
щедро фінансувалися, а переможці Ігор 
отримували величезні грошові призи, доста-
тні сім’ї з трьох-чотирьох осіб, щоб прожити 
5–10 років. Згодом спортивна підготовка 
дедалі більше орієнтувалася на успіх у зма-
ганнях, що приносило славу і грошовий до-
хід. 

Саме цей часовий відрізок можна вважа-
ти періодом зародження маркетингу Олім-
пійських ігор. На підтвердження цієї точки 
зору розглянемо одне з нині існуючих ви-
значень маркетингу: “Маркетинг є соціаль-
ний та управлінський процес, спрямований 
на задоволення потреб як індивідуумів, так і 
груп за допомогою створення, пропозиції й 
обміну на ринку товарів, що мають цінність” 
[3, с. 69]. Спираючись на це визначення, 
можна сказати, що правителі “спонсорува-
ли” спортсменів та організовували спортивні 
заходи, тим самим задовольняючи потребу 
громадян у видовищах, а як “зустрічну пос-
лугу” отримували лояльність народу й ро-
бочу силу. 

Завдання виховання спочатку були осно-
вними в Стародавній Греції, проте поступо-
во відходили на другий план. Із часом коме-
рційний характер змагань розмив ідеали 
олімпізму й спричинив кризу олімпійського 
духу в давньогрецькому спорті. Однак особ-
ливої гостроти кризові явища в олімпійсько-
му спорті того часу набули після завоюван-
ня грецьких держав римлянами у II ст. до 
н. е. Не врятувало Ігри й відносно лояльне 
ставлення до олімпійської ідеї римських ім-
ператорів Августа (30–14 рр. до н. е.) і Не-
рона (54–68 рр. до н. е.). Історичні дані свід-
чать, що реєстрація переможців Олімпійсь-
ких ігор припинилася в 267 р. Долю ж самих 
Ігор вирішив едикт 392 р., підписаний імпе-
ратором Феодосієм I і його синами Аркадієм 
і Гонорієм, що фактично забороняв їх про-
ведення (детальніше див. [4, с. 20–75]). 

Цікаво, що серед найбільш імовірних 
причин заборони Олімпійських ігор ряд істо-
риків визнає брак грошей на їх регулярне 
проведення. 

Відродження Олімпійських ігор сучаснос-
ті значною мірою відбулося завдяки барону 
П’єру де Кубертену (1863–1937) [5]. Ідея 
реставрації давньогрецьких свят була при-
хильно сприйнята рядом спортивних феде-
рацій. Із самого початку барон вирішив за-
лучити до відтворення олімпійської ідеї ви-
датних спортивних діячів ряду країн, тим 
самим заявляючи про Ігри як про міжнарод-
ну подію. Сприятливий вплив справила й 
сформована світова обстановка: відбувався 
бурхливий процес розвитку зв’язку і транс-
портної інфраструктури, проводилися між-
народні ярмарки та конференції, виникали 
міжнародні організації – люди всього світу 
ставали ближчими одне до одного. 

Зусилля не були марними, і в 1894 р. був 
створений Міжнародний олімпійський комі-
тет, а в 1896 р. відбулися Перші Олімпійські 
ігри сучасності [6, с. 105]. В іграх, що прохо-
дили протягом п’яти днів в Афінах, взяли 
участь 311 спортсменів з 13 країн. З роками 
Ігри перетворилися на подію міжнародного 
масштабу. 

Говорячи про маркетинг Олімпійських 
ігор сучасності, можна стверджувати, що він 
зародився тоді ж – під час підготовки Ігор 
1896 р. в Афінах. Ряд джерел відзначає, що 
вже на перших Олімпійських іграх були спо-
нсори [7], хоча все ж фінансування більшою 
мірою йшло за рахунок членських внесків та 
від продажу квитків на змагання, а також 
особистих коштів барона П. де Кубертена. 

На Ігри 1912 р. близько 10 шведських 
фірм купили виняткові права, а вже в 1920 
р. реклами було більше, ніж самих змагань. 
Особливе історичне значення з погляду ма-
ркетингу мають Ігри 1924 р. в Парижі: це 
єдиний раз, коли було дозволено розміщен-
ня реклами на Олімпійських аренах. Відпо-
відна заборона на рекламу Міжнародного 
олімпійського комітету набула чинності, по-
чинаючи з Ігор 1928 р., коли ряди спонсорів 
поповнила “Кока-кола” – компанія, яка досі 
залишається постійним партнером олімпій-
ського руху не тільки за кордоном, а й в 
Україні. 

Перші Ігри, які принесли дохід олімпійсь-
кому руху, проходили 1932 р. в Лос-
Анджелесі. Саме тоді оформилася ідея ко-
мерційного використання “Олімпійського 
селища” – його розпродаж після завершен-
ня Олімпійських ігор. 

Наступним історичним етапом у розвитку 
маркетингу Олімпійських ігор можна вважа-
ти 1936 р. – ігри в Берліні. Саме вони були 
вперше показані по телебаченню. Незва-
жаючи на незначне охоплення (138 годин 
для 162 тис. телеглядачів з Берліна і його 
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передмість) [8], було покладено початок 
практиці співпраці з телевізійними компані-
ями. Це згодом дало мільярдні прибутки. 

Організаційний комітет Олімпійських ігор 
1952 р. в Гельсінкі зумів залучити спонсорів 
та постачальників за різними категоріями з 
11 країн. Цей рік можна вважати відправним 
у процесі створення міжнародної маркетин-
гової програми. На наступних Іграх кількість 
спонсорів неухильно зростала, й у 1976 р. 
становила 628 фірм-спонсорів і постачаль-
ників [7; 16]. 

Слід зазначити, що 1952 р. відомий ще й 
тим, що розпочалася історія олімпійського 
руху в Україні, коли спортсмени України у 
складі збірної команди Радянського Союзу 
вперше взяли участь в Іграх XV Олімпіади в 
Гельсінкі. У 1952–1990 рр. Олімпійський рух 
в Україні розвивався та зміцнював свої по-
зиції. Українські атлети становили щонай-
менше 25% кожної олімпійської команди 
СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 р. 
деякі матчі футбольного турніру з великим 
успіхом проводилися в Києві. За 58-річну 
історію виступів на Олімпійських іграх 
(1952–2010 рр.) наші спортсмени здобули 
599 медалей, серед яких 229 золотих, 
167 срібних та 203 бронзові.  

З 1960 р. розпочався продаж прав на те-
летрансляцію Олімпійських ігор: відповідні 
права щодо Ігор XVII Олімпіади в Римі були 
продані за 60 тис. дол. США [4, с. 448]. Піз-
ніше, в 1972 р., зростання надходжень від 
телетрансляцій стало причиною зміни прин-
ципу їх розподілу всередині олімпійського 
руху: крім Міжнародного олімпійського комі-
тету, оргкомітетів міст, які проводять Ігри, а 
також міжнародних спортивних федерацій, 
до цієї схеми було включено й національні 
олімпійські комітети. 

Варто відзначити Олімпійські ігри 1964 р. 
в Токіо. Оргкомітет продав право викорис-
товувати слово “Олімпія” на сигаретах за 
1 млн дол. США [10, с. 110], що стало пер-
шим комерційним доходом ліцензійної про-
грами олімпійського руху. 

З приходом у 1980 р. на посаду президе-
нта Міжнародного олімпійського комітету 
Х.А. Самаранча розпочалася нова епоха 
олімпійського руху, насамперед, зміни торк-
нулися олімпійського маркетингу. За період 
свого президентства Х.А. Самаранч зумів 
вирішити ряд завдань у галузі маркетингу, 
тим самим значно зміцнивши становище 
МОК: 
– сформовано й реалізовано програму 

забезпечення фінансової незалежності 
МОК; 

– по всьому світу створено умови для 
безкоштовного перегляду телепрограм, 
присвячених Олімпійським іграм; 

– цикли ігор Олімпіад і зимових Олімпій-
ських ігор розведено в часі; 

– сформовано структуру ефективного ро-
зподілу доходів усередині руху; 

– налагоджено стійкі відносини з міжнаро-
дними спонсорами та офіційними поста-
чальниками олімпійського руху, які поді-
ляють ідеали олімпізму. 

Офіційною датою створення Національ-
ного олімпійського комітету України на І Ге-
неральній асамблеї засновників є 22 грудня 
1990 р. У вересні 1993 р. НОК України був 
остаточно визнаний Міжнародним олімпій-
ським комітетом.  

Основні завдання НОК України – забез-
печення участі в Олімпійських іграх, розши-
рення міжнародного співробітництва, попу-
ляризація масового спорту й здорового спо-
собу життя, фізичне та духовне збагачення 
людей.  

Із цією метою НОК України співпрацює з 
державними, громадськими та іншими орга-
нізаціями. На засадах незалежності та доб-
рої волі Національний олімпійський комітет 
України об’єднує 40 федерацій з олімпійсь-
ких видів спорту.  

Національний олімпійський комітет України 
є неприбутковою всеукраїнською громадсь-
кою організацією, що діє згідно з Олімпійсь-
кою хартією, Конституцією України, чинним 
законодавством України та своїм Статутом.  

Згідно із Законом України “Про фізичну 
культуру і спорт”, Національний олімпійсь-
кий комітет України має виключне право 
представляти Україну на Олімпійських іграх, 
у Міжнародному олімпійському комітеті, у 
міжнародних олімпійських організаціях.  

Національний олімпійський комітет України 
планує та здійснює свою маркетингову дія-
льність, виходячи з таких завдань:  
– здійснювати заходи щодо забезпечення 

підготовки й успішного виступу збірних 
команд України на міжнародних змаган-
нях та олімпійської збірної команди 
України на Олімпійських іграх;  

– захищати інтереси спортсменів, трене-
рів, лікарів, спортивних суддів, ветера-
нів фізичної культури і спорту;  

– створювати та підтримувати фонди й 
благодійні організації на благо масового 
спорту, національних ігор та спорту ви-
щих досягнень;  

– організовувати та проводити науково-
практичні конференції, наради та семі-
нари з проблем, що входять до сфери 
інтересів Національного олімпійського 
комітету України;  

– реалізувати заходи за програмою МОК 
“Олімпійська солідарність”;  

– разом з Національним паралімпійським 
комітетом України сприяти в організації 
занять фізкультурою й спортом серед 
інвалідів.  

Маркетингова програма НОК України – 
економічної діяльності, спрямованої на фо-
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рмування та підтримку зацікавленості ком-
паній до фінансової участі в заходах і про-
грамах, що проводяться Національним 
олімпійським комітетом України, містить па-
кет пропозицій з умовами участі компаній у 
заходах НОК України [6; 7; 13]. 

Розглядаючи олімпійський рух в Україні 
більш детально, необхідно виділити ряд 
ключових напрямів розвитку маркетингової 
діяльності. 

1. Програма ТОП (TOP – he Olympic Pro-
gram). У 1980-х рр. всі організації, які беруть 
участь у Міжнародному олімпійському комі-
теті, виявилися задіяні в процесі комерціалі-
зації. Керував процесом маркетингу безпо-
середньо МОК. Концепція програми 
пов’язувала інтереси бізнесу та спорту й 
давала змогу великим компаніям упрова-
джувати у свідомість споживачів позитивний 
образ товарів і послуг через олімпійський 
спорт. Особливий акцент робили на довго-
строковому характері співпраці. Таким чи-
ном, розпочата в 1985 р. ТОП-1 дала пози-
тивні результати і, поетапно трансформува-
вшись у ТОП-5, залишається одним з перс-
пективних напрямів розвитку олімпійського 
маркетингу. 

2. Продаж прав на трансляцію Олімпій-
ських ігор. Телебачення стало тією рушій-
ною силою, яка значною мірою визначила 
сучасний стан олімпійського руху. За остан-
ні роки телеаудиторія Олімпійських ігор ба-
гаторазово збільшилася, а Ігри міцно посіли 
перше місце за популярністю серед спорти-
вних телепрограм. Принцип “найбільш пов-
ного висвітлення новин різними засобами 
інформації і охоплення максимально широ-
кої аудиторії олімпійських ігор” [8, с. 77] да-
вав змогу лише великим телекомпаніям 
претендувати на придбання прав на транс-
ляцію. Така стратегія принесла олімпійсь-
кому маркетингу свої плоди у вигляді бага-
торазового збільшення надходжень за цією 
статтею доходів. 

3. Олімпійська монетна програма. Олім-
пійські монети, зараховувані багатьма до 
сувенірів та об’єктів інвестування, протягом 
останнього двадцятиріччя є джерелом зна-
чних доходів олімпійського руху. Важко по-
вірити, але доходи від реалізації прав на 
трансляцію, що на сьогодні є основним 
джерелом фінансування олімпійського руху, 
змогли перевищити доходи від продажу мо-
нет лише в 1984 р. Як би там не було, олім-
пійська монетна програма не згорнута, і до-
казом її актуальності слугує монетний ряд, 
викарбуваний у зв’язку з Олімпійськими іг-
рами 2000 р. в Сіднеї. 

4. Ліцензування. За останні роки в Олім-
пійському русі сформувалися три основні 
напрями ліцензування: ліцензії Міжнародно-
го олімпійського комітету, ліцензії націона-
льних олімпійських комітетів та ліцензії ор-

ганізаційних комітетів Олімпійських ігор. Ін-
дустрія олімпійського ліцензування, що рані-
ше вважалася малоперспективною, останнім 
десятиліттям, помітно зростає. 

Існують і інші напрями маркетингу Олім-
пійських ігор (такі, як випуск поштових ма-
рок, продаж квитків тощо), проте їх розвиток 
іде екстенсивним шляхом, і вони зберіга-
ються лише як необхідна міра чи дань тра-
диціям. Навпаки, наведені вище чотири га-
лузі олімпійського маркетингу мають усі ша-
нси на успішний розвиток. 

Основи існування олімпійського руху за-
кладені в Олімпійській хартії [8], яка 
“...зводить у єдиний кодекс основоположні 
принципи, правила та офіційні роз’яснення, 
прийняті МОК. Вона керує організацією й 
функціонуванням Олімпійського руху та 
встановлює умови святкування Олімпійсь-
ких ігор” [8, с. 8]. 

Як бачимо, будучи основним олімпійсь-
ким документом, Хартія регулює всі напря-
ми діяльності, у тому числі маркетинг Олім-
пійських ігор у державі. Таким чином, розг-
лядаючи особливості олімпійського марке-
тингу та його вплив на становлення й роз-
виток Олімпійського руху в країні, доцільно 
звернутися до аналізу основного документа 
олімпійського руху. 

Перш за все, слід приділити увагу основ-
ним принципам олімпійського маркетингу. 

Маркетинг Олімпійських ігор – концепція 
фінансово-економічної роботи олімпійського 
руху, спрямована на залучення джерел фі-
нансування власної діяльності (на основі 
[12]). 

Виходячи з положень Олімпійської хартії, 
національні олімпійські комітети повинні 
завжди зберігати свою автономію, не підпа-
даючи під будь-який економічний, політич-
ний чи релігійний тиск, який може завдати 
шкоди розвитку олімпійської ідеї. Аналогічні 
завдання ставить перед собою й Міжнарод-
ний олімпійський комітет. 

Маркетинг є основним інструментом, що 
дає змогу зберігати фінансову незалежність 
олімпійського руху від впливу як державних 
структур, так і приватного бізнесу. 

Таким чином, завданням, яке стоїть у цій 
галузі діяльності, є створення оптимальної 
маркетингової програми, що дає змогу на-
лагодити взаємовигідні відносини з пред-
ставниками обох названих вище сфер і 
отримувати достатні кошти для повномасш-
табного фінансування потреб олімпійського 
руху за умови збереження власної незале-
жності. 

Міжнародний олімпійський комітет – ор-
ганізація, що має найвищий авторитет як в 
урядових, так і в неурядових організацій у 
спортивних та неспортивних колах. МОК 
досяг цього завдяки ефективній діяльності, 
головним чином, послідовності проведеної 
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роботи. У світлі цього успіхи МОК у комер-
ційній діяльності видаються невипадковими. 

Національні олімпійські комітети існують 
як агенти МОК у своїх країнах, до їх завдань 
входить збереження доброго імені Міжна-
родного олімпійського комітету. 

Як видно з вищесказаного, авторитет 
МОК є одним з основних надбань олімпійсь-
кого руху, визнаним всесвітньо. Отже, у 
процесі маркетингової діяльності причет-
ність до авторитету одного з найпрестижні-
ших і впливових рухів позиціонується як си-
мвол стабільності та надійності ділового 
партнера МОК. Багатомільярдні контракти є 
яскравим підтвердженням правильності ви-
бору Міжнародним олімпійським комітетом 
стратегій позиціонування і маркетингу в ці-
лому [5; 9; 15]. 

З погляду комплексу маркетингу самі 
Олімпійські ігри являють собою продукт. 
При цьому існують такі канали поширення 
продукту: безпосереднє відвідування захо-
дів, споживання продукції з олімпійською 
символікою, участь у спонсорських програ-
мах, перегляд телевізійних репортажів, про-
слуховування радіопередач, читання папе-
рової або електронної преси. Ціна визнача-
ється як сумарна вартість, одержувана ор-
ганізаторами Ігор в обмін на право присут-
ності на змаганнях та за надання інформації 
кінцевим споживачам або інформаційним 
посередникам, а також від спонсорів. Що 
стосується просування, то тут основними 
засобами є телебачення, монетні програми 
олімпійського руху, ліцензійна продукція, PR 
та іміджеві акції. Одночасно всі категорії, що 
увійшли до останньої групи, виступають як 
самостійні продукти та формують окремий 
маркетинг-мікс. Таким чином, маючи класи-
чну структуру, комплекс маркетингу Олім-
пійських ігор відрізняється при цьому неста-
ндартним вмістом компонентів-мікс. 

З погляду маркетингової діяльності 
принциповим є положення, закріплене в 
правилі 11 Олімпійської хартії, згідно з яким 
“Олімпійські ігри є винятковою власністю 
МОК, якому належать усі права, пов’язані з 
ними; зокрема, і без будь-яких обмежень, 
МОК належать права, пов’язані з їх органі-
зацією, використанням, мовленням та відт-
воренням будь-якими засобами” [8, с. 15]. 
Окремі аспекти вищевикладеної норми кон-
кретизуються в ряді правил та офіційних 
роз’яснень, до аналізу яких і було б доціль-
но перейти. 

Олімпійський символ є власністю Міжна-
родного олімпійського комітету, і тільки МОК 
може використовувати або давати дозвіл на 
його використання. Однак олімпійський си-
мвол може бути використаний на поштових 
марках, що випускаються компетентними 
національними поштовими службами у спів-
праці з Міжнародним олімпійським коміте-

том та відповідними національними олімпій-
ськими комітетами. 

Олімпійські прапор, девіз та гімн, а також 
олімпійські вогонь і факел належать МОК і 
не можуть бути використані національними 
олімпійськими комітетами, а також організа-
ційними комітетами Олімпійських ігор у ко-
мерційних цілях. 

Існує кілька видів олімпійської емблеми. 
Кожен НОК може мати власну олімпійську 
емблему, проте її дизайн повинен бути по-
даний на затвердження МОК. Олімпійська 
емблема кожного національного олімпійсь-
кого комітету повинна бути сконструйована 
таким чином, щоб було ясно видно, до якого 
НОКу вона відноситься. 

Крім того, кожен організаційний комітет 
Олімпійських ігор може розробити окрему 
олімпійську емблему, яка також затверджу-
ється МОК. Ця емблема повинна відобра-
жати її зв’язок з країною проведення Ігор. 

Нарешті, сам МОК може створити одну 
чи кілька олімпійських емблем. Прикладом 
такої емблеми слугує поєднання олімпійсь-
кого символу та олімпійського девізу, що 
широко використовується Міжнародним 
олімпійським комітетом. 

МОК, організаційні комітети Олімпійських 
ігор та національні олімпійські комітети мо-
жуть створювати й використовувати олім-
пійські позначення, пов’язані виключно з 
ними. Як приклад можна навести такі позна-
чення, як: “Офіційний спонсор Олімпійської 
команди НОКу” або “Офіційний спонсор 
Олімпійських ігор”. 

МОК належать також історичні олімпійсь-
кі символи, і тільки він може використовува-
ти або давати дозвіл на використання таких. 

Існує дуже важливе загальне правило, 
згідно з яким НОК може використовувати 
свою олімпійську символіку – свої олімпій-
ські емблеми й позначення – тільки на вла-
сній території. Як виняток НОК може вико-
ристовувати або дозволити використовува-
ти власну олімпійську символіку поза своєю 
територією, однак для цього йому необхідно 
спочатку отримати дозвіл іншого НОКу, на 
території якого вона буде використана. Крім 
того, укладаючи договори з третіми особа-
ми, в них необхідно включати пункт, що пе-
решкоджає цій третій стороні використову-
вати олімпійську символіку цього націона-
льного олімпійського комітету поза його те-
риторією. Дотримання описаних вище умов 
необхідно для уникнення конфліктів між на-
ціональними олімпійськими комітетами, а 
також для збереження цілісності проведеної 
маркетингової програми. 

Аналогічна ситуація з організаційними 
комітетами Олімпійських ігор: вони можуть 
використовувати свою олімпійську символі-
ку на тих самих умовах і вживаючи тих са-
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мих заходів щодо захисту інтересів олімпій-
ського руху, що й НОК. 

Що стосується олімпійської символіки 
Міжнародного олімпійського комітету, то 
МОК не повинен надавати спонсорські пра-
ва третій стороні без початкового одержан-
ня схвалення НОКів, на території яких третя 
сторона буде використовувати олімпійську 
символіку МОК. У разі надання таких прав 
половина чистого прибутку МОК від цього 
виду діяльності повинна бути сплачена  
НОКам, на території яких ці права поширю-
ються. 

Національні олімпійські комітети та орга-
нізаційні комітети Олімпійських ігор повинні 
докласти всіх зусиль для збереження цінно-
сті олімпійської символіки, тому необхідно 
вживати всіх заходів для захисту від несан-
кціонованого використання олімпійської си-
мволіки третіми сторонами. Власна терито-
рія є зоною відповідальності кожного НОКу. 

Може здатися цікавим і розгляд деяких 
відмінностей рекламної діяльності Олімпій-
ського руху: 
– не допускається ніякої реклами на спо-

рядженні й одязі спортсменів та офіцій-
них осіб під час Олімпійських ігор. Виня-
ток становить лише використання тор-
гової марки виробника одягу або споря-
дження; 

– на олімпійських об’єктах заборонена 
будь-яка реклама; 

– не допускається використання олімпій-
ської символіки для реклами тютюнової 
й алкогольної продукції. 

IV. Висновки 
Підбиваючи підсумки, хочеться відзначи-

ти, що цього, на перший погляд, досить 
скромного набору принципів виявляється 
цілком достатньо для регулювання всіх га-
лузей олімпійського маркетингу. Цей розділ 
накопичених теоретичних знань дає змогу 
олімпійському руху, не втрачаючи свого ви-
сокого статусу, зберігати при цьому власну 
незалежність і підтримувати благородні іде-
али олімпізму в Україні. 
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Сітнікова Н.С. Державне регулювання та розвиток олімпійського руху в Україні за ра-
хунок маркетингової діяльності 

Анотація. У статті показано етапи становлення олімпійського руху в Україні й розкрито 
основні маркетингові програми та їх вплив на розвиток олімпійського спорту в нашій держа-
ві. Охарактеризовано періоди зародження Олімпійських ігор в Україні та виділено ключові на-
прями розвитку маркетингової діяльності. Приділено увагу основним принципам олімпійсько-
го маркетингу, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід олімпійського руху, виявле-
но принципи регулювання державою всіх галузей олімпійського маркетингу в нашій країні. 
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Ключові слова: органи державного регулювання, олімпійський рух, Національний олімпій-
ський комітет, маркетингова діяльність. 

Ситникова Н.С. Государственное регулирование и развитие олимпийского движения в 
Украине за счет маркетинговой деятельности 

Аннотация. В статье показаны этапы становления олимпийского движения в Украине и 
раскрыты основные маркетинговые программы и их влияние на развитие олимпийского 
спорта в нашем государстве. Охарактеризованы периоды зарождения Олимпийских игр в 
Украине и выделены ключевые направления развития маркетинговой деятельности. Уделе-
но внимание основным принципам олимпийского маркетинга, проанализированы отечест-
венный и зарубежный опыт олимпийского движения, выявлены принципы регулирования госу-
дарством всех областей олимпийского маркетинга в нашей стране. 

Ключевые слова: органы государственного управления, олимпийское движение, Нацио-
нальный олимпийский комитет, маркетинговая деятельность. 

Sitnikovа N.S. State Regulation and Development of the Olympic Movement in Ukraine Due 
to Marketing Activities 

Annotation. The article shows the stages of the Olympic movement in Ukraine and to discover 
marketing programs and their impact on the development of Olympic sports in our country. Added pe-
riods origin Olympic Games in Ukraine and highlighted key areas of marketing activity. Attention is 
paid to basic principles of Olympic marketing and analyze domestic and foreign experience of the 
Olympic movement and the principles identified by the state regulation in all areas of Olympic market-
ing in our country. 

Key words: state authorities, the Olympic Movement, National Olympic Committee, the marketing 
activities. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ  
В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 Старушенко О.А. 
аспірант Класичного приватного університету 

 

І. Вступ 
Як би чітко не були організовані окремі 

елементи (підсистеми) системи управління, 
як би ювелірно не була розподілена між ни-
ми компетенція, однією з важливих умов 
ефективності стане взаємодія її окремих 
складових. Тим більш важливим дослідним 
завданням стає аналіз основних форм цієї 
взаємодії в пореформеній Росії. 

Зазвичай дослідження проблеми взає-
модії починається з питання про компетен-
цію. У нашому ж випадку ані урядова адмі-
ністрація, ані інститути самоврядування не 
могли похвалитися тим, що їх компетенція 
не перетинається, та й організаційні форми 
були досить далекі від досконалості. Не-
зважаючи на те, що органи суспільного 
управління мали законодавчо окреслений 
обсяг предметів відання і повноважень, 
сфера дійсно автономного прийняття рі-
шень для них практично не існувала. Губер-
натори і губернські правління, в принципі, 
були зобов’язані постійно вникати в діяль-
ність напряму їм не підлеглого суспільного 
управління. Будь-яка ухвала могла бути 
опротестована губернатором, а її дія – при-
зупинена ним же. Внаслідок цього адмініст-
рація страждала від зайвої завантаженості, 
а самоврядування втрачало інтерес до сво-
єї роботи. Та і в окремо взятому елементі 
адміністративної системи, побудованому за 
принципом єдиноначальності, доведеної 
майже до абсурду, ініціатива чиновників іс-
тотно обмежувалася. Через це значно збі-
льшувалося значення суб’єктивного чинни-
ка: рівень компетентності начальника (губе-
рнатора, генерал-губернатора), його особи-
стий стиль, навіть властивості характеру, 
помітно впливали на якість управління. 
Проте і в земствах, і в міському самовряду-
ванні фігура лідера часто визначала дуже 
багато чого. 

Історія міського, а особливо земського, 
самоврядування висвітлена у величезному 
масиві наукової, науково-популярної та пуб-
ліцистичної літератури, значна частина якої 
побачила світ у дореволюційний період. 

Досліджували проблему протистояння (у 
першу чергу) та взаємодії місцевих бюрок-
ратичних і самоврядних структур зарубіжні 
вчені. Мова йде про американських авторів 

Д. Філда та Т. Еммонса. У 1982 р. за редак-
цією Т. Еммонса та В. Вучинича вийшов 
друком ґрунтовний збірник наукових праць 
“Земство в Росії”. Питанням відносин земств 
та місцевого державного апарату, їх право-
вому регулюванню присвячено в ньому роз-
відки К. Маккензі та Т. Феллоуса [11–14].  

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. відзначені 
сплеском інтересу до становлення і розвит-
ку як місцевих органів державного управлін-
ня, так і особливо – земського та міського 
самоврядування. Значним є внесок у дослі-
дження тих чи інших аспектів проблеми віт-
чизняних учених: В. Бартківа, І. Грицяка, 
С. Калугіна, В. Кампо, В. Малиновського, 
Н. Нижник, О. Ярмиша та ін. [1–7].  

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення та аналіз 

тільки загальних форм такої взаємодії на 
основі використання декількох прикладів, 
пов’язаних з певними предметами відання. 
У подальших дослідженнях, присвячених 
окремим елементам системи місцевого 
управління, питання подібної взаємодії бу-
дуть розглянуті докладніше. 

ІІІ. Результати 
Відомо, що в післяреформеній (як і в до-

реформеній) Росії не було єдиного загаль-
ного документа, присвяченого системі і 
структурі губернського та місцевого управ-
ління. Тому узагальнення способів взаємодії 
окремих управлінських підсистем становить 
певну складність. Проте завдання цілком 
здійсненне, оскільки в реальності такі спо-
соби існували і навіть закріплювалися окре-
мими документами. 

Оскільки мова йде про адміністративну 
систему, яка вирішувала завдання держав-
ного управління в поліцейській державі, не 
буде перебільшенням сказати, що сполуч-
ною ланкою у всій системі управління була, 
звичайно, урядова адміністрація. Поліцей-
ський характер держави визначав особливу 
роль поліції як ядра і направляючої сили 
всієї системи управління. Це зумовлювало 
характер взаємодії елементів управлінської 
системи: відносини між ними здійснювалися 
найчастіше опосередковано, через губерна-
тора або губернське правління. 

Взаємодія існувала, перш за все, між 
урядовим і суспільними елементами систе-
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ми. Контакти і пряма співпраця між різними 
інститутами самоврядування допускалися в 
рамках прямих вказаних законом процедур і 
в обов’язковому порядку повинні були до-
водитися до відома урядової адміністрації. 
Іншого, втім, важко було б чекати, оскільки 
поліцейська держава діє за принципом: “за-
боронено все, що не дозволено”. Звичайно, 
для публічно-правових суб’єктів цей прин-
цип начебто нормальний, але до початку 
1990-х рр. в земські, міські, сільські устано-
ви такими якраз і не вважалися. Їх розгля-
дали як приватні організації. 

Основними формами взаємодії між під-
системами управління були: 

1. Урядовий контроль і нагляд за суспі-
льними інститутами управління, здійснення 
примусових поліцейських заходів, які висту-
пали як універсальна і домінуюча форма 
взаємодії. Проте ступінь втручання адмініс-
трації в справи суспільних елементів систе-
ми управління ілюструється, наприклад, 
циркулярним розпорядженням Міністерства 
внутрішніх справ від 17.10.1866 р., яке під-
порядкувало загальній цензурі видання (жу-
рнали, звіти, ухвали) земських і міських збо-
рів. При цьому журнали зборів і звіти управ 
повинні були друкуватися в кількості примі-
рників, що не перевищують кількість глас-
них, що присутні на зборах. Тільки на почат-
ку 1880-х рр. Міністерство внутрішніх справ 
роз’яснило, що це обмеження не стосується 
ухвал, які можна друкувати в будь-якій кіль-
кості примірників. 

Решта форм взаємодії суб’єктів управ-
лінської діяльності могла варіювати залеж-
но від того, якою мірою ті або інші з них за-
лучалися до роботи в рамках конкретних 
предметів відання. 

2. Розподіл функцій (взаємодоповнення) 
в рамках окремих предметів відання. Прик-
лад взаємодії трьох елементів загальної 
системи управління можна навести щодо 
заходів з боротьби з голодом або, користу-
ючись мовою того часу, з організації народ-
ного продовольства. У цій сфері уряд тра-
диційно прагнув зберегти контроль над 
управлінням у своїх руках. Проте в 1866 р. 
законодавство про заходи щодо боротьби з 
голодом було модернізоване, внаслідок чо-
го склалася система, в якій брали участь 
переважно місцеві структури: земські уста-
нови, сільське суспільне управління та уря-
дові установи. При цьому на місцевому рівні 
вирішувалося завдання збору, зберігання й 
розподілу продовольчих і насіннєвих запа-
сів, тоді як за центром залишався загальний 
нагляд і фінансовий контроль [9, c. 83]. 

Новий “Статут про забезпечення народ-
ного продовольства” передбачав участь у 
профілактиці голоду трьох суб’єктів управ-
ління. Сільські общини створювали сільські 
запасні магазини, згідно з нормативами, пе-

редбаченими законом на кожну душу чоло-
вічої статі. Вони також мали право (хоча 
закон їх до цього не зобов’язував) створю-
вати відповідні грошові фонди. Зазвичай 
такі кошти передавалися на зберігання зем-
ським установам. Земства повітів повинні 
були двічі на рік збирати інформацію про 
стан сільських запасних магазинів, регуляр-
но проводити їх ревізію. 

До обов’язків губернського земства вхо-
дило утримання додаткового резервного 
фонду; ще один – загальнонаціональний – 
резерв перебував у віданні Господарського 
департаменту Міністерства внутрішніх справ. 

Перш ніж видати позику тим, хто її пот-
ребує, зі свого власного запасного магазина 
або грошового фонду, сільська община по-
винна була ухвалити відповідне рішення і 
подати його волосному правлінню. Останнє, 
переконавшись у точності вказаних у рішен-
ні відомостей, передавало його до повітової 
земської управи. Управа повіту дозволяла 
провести позику, проте в сумі дозволені нею 
позики не могли перевищувати половини 
сільського запасу. При перевищенні встано-
вленої межі дозвіл повинна була давати вже 
губернська управа. У випадку, якщо сільсь-
ких запасів виявлялося недостатньо, управа 
повіту могла звернутися до губернської за 
позикою з губернського фонду. Те саме мо-
гла зробити губернська управа: за недоста-
тності губернського фонду звернутися до 
центрального фонду через губернатора. 
Останній супроводив клопотання зі своїми 
коментарями до Міністерства внутрішніх 
справ. Але навіть повноваження міністра 
були обмежені сумою в 50 тис. рублів як 
одноразовою позикою для однієї губернії. 
Дозвіл на перевищення цього ліміту вида-
вав особисто імператор, до якого міністр 
повинен був звертатися через Комітет мініс-
трів [9, c. 90]. 

При збиранні інформації законодавець 
відверто дублював функції суспільного і по-
ліцейського управління: відомості про уро-
жай надавалися губернаторові губернськи-
ми управами і земськими начальниками не-
залежно один від одного. Те саме відбува-
лося зі списками душ чоловічої статі при 
попередньому визначенні необхідного обся-
гу сільських і губернських запасів і грошових 
фондів.  

3. Взаємне фінансування. Законодавство 
у певних випадках передбачало, що в разі 
недостатності міських коштів, виділених на 
господарство і впорядкування, які мале ва-
жливе значення для населення всього пові-
ту або губернії, допомога виділялася з дер-
жавного казначейства або із сум земських 
зборів (Городове положення 1870, ст. 136). 

4. Взаємне надання послуг. Земські по-
даті з міських обивателів збирала міська 
управа; земства надавали допомогу сільсь-
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ким общинам у формуванні сільських запа-
сних магазинів. 

5. Обмін необхідною інформацією. За 
умови постійного прагнення самодержавст-
ва всіляко обмежити гласність діяльності 
суспільних зборів такий обмін, звичайно, міг 
відбуватися тільки суворо в рамках встано-
влених законом процедур і найчастіше че-
рез губернське начальство. Це стосувалося 
не тільки спілкування між органами самов-
рядування, але навіть між останніми та ад-
міністративно-судовими чинами. Наскільки 
це заважало управлінській діяльності, мож-
на судити з наведеного в книзі Р. Роббінса 
випадку, коли під час голоду 1891 р. земські 
начальники надсилали губернаторам термі-
нові телеграми про необхідність швидкого 
виділення зерна для посіву. Взагалі-то ін-
формація призначалася земствам, і про-
блеми виникали через те, що передача її 
запізнювалася [15, c. 127]. 

6. Координація діяльності у формі участі 
голів суспільного управління в губернському 
спеціалізованому нагляді. Для більш ясного 
уявлення про те, як на практиці здійснюва-
лася координація, доцільно звернутися до 
конкретного прикладу щодо організації ме-
дичної справи. Місцевими органами саніта-
рно-медичної служби в другій половині 
XIX ст. були: 1) лікарські відділення губерн-
ських управлінь, а в повітах – повітові комі-
тети суспільного здоров’я; 2) земські уста-
нови; 3) міські управління в містах, де вве-
дено Городове положення. Вище управлін-
ня в рамках цього предмета відання здійс-
нювалося Відділом народного здоров’я і 
суспільного піклування Господарського де-
партаменту Міністерства внутрішніх справ. 
У технічно-науковому відношенні цим пи-
танням займався також Головний лікарсь-
кий інспектор, теж чиновник системи МВС. 
Він також відав протиепідемічними захода-
ми і, як тоді говорили, “особовим складом 
цивільної медичної частини”. Крім того, до 
складу Міністерства входила Медична рада, 
вища лікарсько-навчальна установа для 
“розгляду питань охорони народного здо-
ров’я, лікування і судово-медичної експер-
тизи” [8, c. 277]. 

Повітові комітети покликані були здійс-
нювати координацію в масштабах повіту, 
що й визначило їх міжвідомчий склад: голо-
ва повітового дворянства (що представляв 
водночас дворянське самоуправління і зем-
ські установи), справник повіту і поліцмейс-
тер (поліція), повітовий лікар (експерт), мі-
ський голова (міське самоврядування). Як 
губернський координатор виступало губерн-
ське правління, яке “у разі дійсної необхід-
ності” (тобто нерегулярно) збирало повітові 
комітети для “вживання загальних і однома-
нітних заходів”. У надзвичайних епідемічних 
ситуаціях ключову роль повинен був відігра-

ти повітовий комітет, який, не чекаючи офі-
ційного повідомлення від поліції, відразу 
після отримання відповідної інформації ви-
давав розпорядження про необхідні заходи. 
Таким чином, питання координації лежали 
повністю на місцевій урядовій адміністрації. 

Функції земських установ були визначені 
Положеннями 1864 і 1890 рр. (ст. 2). До їх 
компетенції належало завідування земськи-
ми лікувальними закладами, піклування про 
невиліковних хворих і божевільних, а також 
покалічених; участь у заходах щодо охорони 
народного здоров’я, розвиток засобів лікар-
ської допомоги населенню і дослідження 
способів щодо забезпечення місцевості в 
санітарному відношенні, а також участь у 
ветеринарно-поліцейських заходах [9, 
c. 340]. Таким чином, земські установи прак-
тично не допускалися до організаційних пи-
тань, зате щедро наділялися компетенцією 
у витратному для бюджету устрої різних 
медичних установ, включаючи аптеки. Крім 
того, вони підшукували і наймали на свої 
кошти необхідний персонал, а губернські 
установи ще видавали обов’язкові ухвали 
для місцевих жителів, що не перебувають у 
віданні міського управління. Ініціатива в ух-
валенні цих постанов могла належати губе-
рнаторові, самим губернським зборам, а 
також об’єднаним засіданням земських збо-
рів повітів і міських дум. Обов’язкові ухвали 
могли стосуватися порядку утримання в чи-
стоті площ, стічних труб, мостів тощо, уст-
рою і утримання в санітарному стані боєнь, 
промислових закладів, внутрішнього розпо-
рядку на ярмарках і ряду інших питань сані-
тарно-медичного характеру. 

Функції міського суспільного управління в 
медичній справі були аналогічні земським. 
Міська специфіка дещо змінювала характер 
обов’язкових ухвал, які приймалися міською 
думою за власною ініціативою або за зая-
вою начальника місцевої поліції. 

7. Вирішення через суд конфліктних си-
туацій, які виникали між усіма суб’єктами 
управлінської діяльності, але найчастіше – 
між губернатором і земськими або міськими 
органами самоврядування, а також між са-
мими органами самоврядування. Перший 
вид конфлікту виникав при незгоді, припи-
ненні або скасуванні губернатором ухвал 
земських зборів або міських дум.  

Тут, наприклад, можна сказати про спо-
ри, які виникали між міськими і земськими 
установами. Як правило, їх причиною була 
недосконалість законодавства, що створю-
вало плутану систему оподаткування і збо-
рів на суспільне управління, нечітко форму-
лювало питання компетенції. Внаслідок то-
го, що вони збирали земські податі, міста 
часто виходили з того, що земські програми 
повинні поширюватися і на населення міст 
без будь-якої компенсації з міської казни. 
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Так трапилося з лікарнями, які земства ак-
тивно створювали (на відміну від міст). 
Останні чомусь вважали, що земські збори з 
міських обивателів роблять місто “данни-
ком” земства і тим самим дають йому право 
не займатися будівництвом власних ліка-
рень. Спори на цьому ґрунті виникали пос-
тійно і передавалися на розгляд Сенату. 
Погіршувала ситуацію заборона органам 
суспільного управління спілкуватися між 
собою, яке діяло до 1905 р. До речі, Сенат, 
як правило, вирішував такі спори на користь 
земств. 

IV. Результати 
Отже, короткий аналіз форм взаємодії 

між окремими елементами системи місцево-
го управління дає змогу зробити ряд висно-
вків: 

1) нечіткий розподіл компетенції і дублю-
вання судового нагляду адміністративним 
значно ускладнювало діяльність окремих 
управлінських структур; 

2) поліцейський характер держави при-
мушував адміністрацію вникати в змістовну 
сторону діяльності всіх суб’єктів управління 
в губернії, заважаючи їй зосередитися на 
власних завданнях – координації діяльності 
управлінських органів на місцях та адмініст-
ративному нагляді; 

3) запровадження місцевого самовряду-
вання західного типу на практиці стикалося 
з труднощами, оскільки автономія в межах 
компетенції відповідних органів була суттє-
во обмежена; 

4) ускладнював ситуацію неефективний 
інформаційний обмін між суб’єктами управ-
ління, який до того ж був досить обмеже-
ним. 
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ РИЗИКИ ЯК ЗАГРОЗА  
ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 Часник Г.В. 
аспірант Класичного приватного університету 

 

І. Вступ 
Останні 10 років у демографічній історії 

України були декадою боротьби населення 
за виживання. За цей період у демографіч-
ному розвитку країни спостерігалося більше 
деструктивних моментів, ніж конструктив-
них, а його характер можна визначити шви-
дше як дефіцитний і витратний, аніж віднов-
лювальний, що зближує його з основними 
тенденціями соціально-економічного посту-
пу країни, сповненим внутрішніх суперечно-
стей та непослідовностей. 

Здобувши державну незалежність у сер-
пні 1991 р., Україна мала на той час одну з 
найбільших у Європі (майже 52 млн осіб) 
чисельність населення. Перемога демокра-
тичних принципів у політиці привела до по-
будови основ громадянського суспільства в 
країні (дотримання прав людини, закріплення 
верховенства права, проведення ринкових 
реформ). Водночас надто швидка трансфо-
рмація політичної, економічної та соціальної 
сфер життя спричинили глибоку соціально-
економічну кризу, яка вразила всі верстви 
населення. 

Неготовність та непристосованість осно-
вної маси населення до нових умов, з одно-
го боку, і різке падіння рівня життя – з іншо-
го, спричинили погіршення основних показ-
ників відтворення населення, стану його 
здоров’я та в результаті призвели до зни-
ження рівня демографічного, трудового та 
соціального потенціалу країни. Сьогодні 
можна констатувати, що, крім економічної, 
Україна переживає ще й глибоку соціально-
демографічну кризу, яка загрожує країні не-
передбачуваними наслідками в майбутньо-
му [7]. 

Актуальність проблеми управління соці-
ально-демографічними ризиками зумовлена 
потребами збереження людського потенціа-
лу України та формування умов його розви-
тку. Головною перешкодою для здійснення 
цього процесу є невизначеність у системі 
державного управління соціально-
демографічними ризиками як об’єктом оці-
нювання, регулювання, запобігання та міні-
мізації. Ці питання досліджує багато вітчизня-
них учених, серед яких слід відзначити 
О.А. Грішнову, Е.М. Лібанову, 
Ю.І. Муромцеву та ін. 

Розглянемо вихідні чинники, які зумов-
люють проблемні аспекти формування су-
часної соціально-демографічної ситуації в 
Україні та створюють загрозу перспективам 
стабільності держави. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити особливості со-

ціально-демографічних ризиків, які станов-
лять загрозу для подальшого стабільного 
розвитку держави, та запропонувати шляхи 
щодо їх пом’якшення. 

ІІІ. Результати 
Демографічні ризики. Сучасні несприя-

тливі тенденції та ймовірні перспективи де-
мографічних процесів в Україні зумовлюють 
ряд демографічних викликів, актуальність 
пошуку відповіді на які продиктована необ-
хідністю вирішення проблем забезпечення 
національної економіки робочою силою (у 
тому числі її збалансування за кількісними 
та якісними параметрами), сталого розвитку 
системи соціального забезпечення й інших 
галузей соціальної сфери, забезпечення 
національної єдності, обороноздатності країни 
тощо. Такими демографічними викликами 
можна, насамперед, вважати загрози депо-
пуляції, старіння, неналежної якості насе-
лення в Україні й загрози, пов’язані із сучас-
ними тенденціями та перспективами мігра-
ційних процесів. 

Із соціально-економічних позицій най-
більш суттєвим наслідком скорочення насе-
лення є те, що депопуляційні тенденції та їх 
необоротність зумовлюватимуть подальше 
скорочення бази відтворення трудового по-
тенціалу населення в Україні. Абсолютна й 
відносна чисельність перспективних з пог-
ляду формування та відтворення трудового 
потенціалу населення його вікових контин-
гентів в Україні вже в найближчі 15 років 
має скоротитися. Розрахунки чисельності та 
частки населення у вікових межах інтервалу 
його працездатності, виконані на базі демо-
графічного прогнозу, побудованого фахів-
цями ІДСД HAH України, демонструють не-
впинне скорочення чисельності й частки 
працездатних контингентів, а отже, очікува-
не формування дефіциту робочої сили. 

Як показують розрахунки, у 2015–2020 рр. 
очікуються найвищі темпи зростання частки 
літніх контингентів у складі населення, тоб-
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то особливо швидко прогресуватиме процес 
його старіння, що породжує ряд викликів, на 
які суспільство має знайти адекватні відпо-
віді. У суто демографічному розумінні пос-
таріння населення України гальмуватиме 
процес її виходу з депопуляції, міцно утри-
муючи замкнене коло “низька народжува-
ність – старіння – депопуляція”. Серед соці-
ально-економічних наслідків активізації про-
цесу старіння – збільшення демоекономіч-
ного навантаження на працездатне насе-
лення (та на соціальні статті бюджету), ста-
ріння самого працездатного населення, 
уповільнення оновлення знань та ідей, га-
льмування науково-технічного прогресу, 
загострення проблем самотності осіб похи-
лого віку й необхідності їх соціальної підт-
римки, економічного забезпечення тощо. У 
цілому ж старіння населення та породжува-
ні ним виклики вимагають кардинальної пе-
ребудови всієї соціально-економічної сис-
теми, пристосування суспільства й економі-
ки до особливостей “старого” населення, в 
якому кількість споживачів перевищує чисе-
льність економічно активного населення. 

Прогресуюче старіння нації завжди спри-
чиняє ряд соціально-економічних проблем і 
суперечностей, пов’язаних з перерозподі-
лом фінансових потоків та ресурсів у націо-
нальних економіках. Так, навантаження на 
соціальні статті бюджету, що зростає, в 
умовах активізації старіння не обмежується 
лише потребами збільшення пенсійних кош-
тів, а й пов’язане з формуванням додатко-
вого “попиту” на медичні послуги з боку літ-
нього населення, необхідністю вкладень у 
розвиток спеціальних медичних технологій, 
орієнтованих на літнє населення, збільшен-
ня ресурсів для утримання осіб похилого 
віку в інтернатних закладах тощо. 

У нашій країні необхідність збільшення 
витрат на підтримання здоров’я громадян 
похилого віку, пов’язана зі зростанням їх 
чисельності й частки в населенні в серед-
ньостроковій перспективі, поєднуватиметь-
ся з потребою в збільшенні інвестицій у 
здоров’я осіб працездатного віку (з огляду 
на його незадовільний стан і високу перед-
часну смертність). Слід наголосити на тому, 
що наразі збільшення коштів власне в га-
лузь охорони здоров’я саме по собі не в 
змозі подолати наявні в ній істотні недоліки і 
має сенс лише за умови реформування віт-
чизняної системи охорони здоров’я, радика-
льних змін організаційно-фінансових меха-
нізмів управління цією галуззю. 

Сучасна криза здоров’я всього населен-
ня в Україні має складний комплекс причин: 
різке падіння рівня життя населення, погір-
шення стану державної системи охорони 
здоров’я, відсутність належної оцінки та ус-
відомлення значущості здоров’я як з боку 
держави, так і з боку самих громадян. В 

умовах скорочення доходів та посилення 
соціального розшарування доступність ме-
дичного обслуговування для населення по-
мітно зменшилась, а недостатність держав-
ного фінансування закладів охорони здо-
ров’я істотно погіршила якість їх послуг. До-
сить поширеним, передусім для найменш 
забезпечених груп населення, стало відкла-
дання або відмова від необхідного лікуван-
ня через нестачу коштів. Не менш значну 
роль відіграло й посилення стресу, спрово-
кованого труднощами перехідного періоду, 
що призвело до посилення алкоголізації 
населення, зростання насильства й само-
губств. Як наслідок, на тлі соціально-
економічної кризи в Україні істотно посили-
лися несприятливі тенденції у формуванні 
медико-демографічних процесів, відбулися 
відчутні негативні зрушення в динаміці та 
структурі захворюваності й смертності на-
селення. Поширилися так звані “соціально 
зумовлені хвороби” – ВІЛ/СНІД тощо, що 
передаються статевим шляхом, туберку-
льоз. 

Відтак, основні загрози здоров’ю й життю 
українців зумовлені соціально-економічною 
ситуацією. Унаслідок збоїв у роботі комуналь-
них служб зростає ризик поширення хвороб, 
що передаються з водою або харчовими про-
дуктами. Ураховуючи зношеність водогонів і 
каналізації, незадовільний контроль за якістю 
води, можна очікувати спалахи кишкових за-
хворювань і гепатиту А, особливо в Південно-
му регіоні, де частина населення не має досту-
пу до безпечної питної води. 

Медична галузь за нинішніх умов не зда-
тна реагувати на виклики часу та зміни сус-
пільних потреб. Вона практично відсторони-
лася від профілактики неінфекційних хво-
роб – і це в той час, коли вони переважають 
у структурі захворюваності й передчасної 
смертності. 

Не може не викликати занепокоєння погір-
шення стану здоров’я підростаючого покоління 
в Україні. Тривожним є збільшення впродовж 
останніх років частки хронічних захворювань, 
тобто тих, які є неприродними для дитячого 
віку. У цьому контексті дуже важливим є усві-
домлення того, що проблеми фізичного, психі-
чного й соціального здоров’я дітей мають під-
вищений ризик трансформуватися із часом у 
серйозні порушення здоров’я, які нерідко об-
межують можливості повноцінної життєдіяль-
ності або вибору професії, викликають залеж-
ність від ліків та медичних послуг і, таким чи-
ном, часто стають пожиттєвим надбанням, що 
значно обтяжує подальше доросле життя й 
погіршує його якість. 

Оскільки Україна за показниками стану здо-
ров’я та середньої тривалості життя значно 
відстає від економічно розвинутих країн, збе-
реження й поліпшення здоров’я є одним з най-
важливіших пріоритетів нації та найактуальні-
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шою метою суспільного розвитку. Поліпшення 
здоров’я має бути кінцевою метою проведення 
соціально-економічних реформ. Здоров’я має 
стати головним критерієм доцільності та ефек-
тивності будь-якої діяльності. Необхідна орієн-
тація всіх сфер господарства на оздоровлення 
умов життя, зокрема умов праці, побуту, з ме-
тою створення суспільного середовища, спри-
ятливого для вибору та засвоєння населенням 
моделі поведінки, зорієнтованої на здоровий 
спосіб життя, запобігання розвитку хвороб і 
мінімізацію ризику передчасної смерті. 

Міграційні ризики. Міграція перетворила-
ся на характерну рису сучасного способу життя 
значної частини українського населення. В 
умовах кризи вона не лише стала індикатором 
реагування людей на зміни в системі суспіль-
них відносин (етносоціальних, економічних, 
політико-культурних), а й почала диктувати 
об’єктивну необхідність розробки нових пріори-
тетів розвитку України як великої європейської 
держави. На тлі поширення прогресивних за-
собів зв’язку, адаптації до вітчизняного вироб-
ництва інформаційно-комунікативних техноло-
гій з новою силою заявили про себе потреби 
захисту її економічного, соціального, культур-
ного простору. 

Разом з тим міграція відкриває широкі мо-
жливості для міждержавного обміну людським 
капіталом, стажування викладачів та студен-
тів, організації лікувально-оздоровчих і профі-
лактичних турів, туристично-пізнавальних по-
дорожей тощо. Позитиви зовнішньої міграції 
виявляються через засвоєння співвітчизника-
ми (учасниками трудових міграцій) кращих 
традицій організації праці та зайнятості, норм 
повсякденної поведінки. Інтенсивні міграційні 
рухи мають негативні риси. Так, в Україні міг-
раційні ризики мають відношення до дефор-
мації демографічного, деградації соціального, 
декомпозиції екістико-поселенського, дезінте-
грації економічного, дезорієнтації інформацій-
ного простору держави. 

Деформація демографічного простору 
держави. Ідеться про “вимивання” осіб ре-
продуктивного віку за межі місць постійного 
проживання, розбалансування на цій основі 
статево-вікової структури мешканців України. 
Оскільки виїжджають переважно молоді, осві-
чені, активні люди, їх неповернення завдає 
особливо значної шкоди демографічному по-
тенціалу. 

За умови подальшого розвитку проблем-
ної ситуації в Україні слід очікувати зростан-
ня обсягів і темпів депопуляції населення з 
погіршенням якісних характеристик людсь-
кого капіталу при значних міграційних втра-
тах населення продуктивного віку та високо-
го професійно-кваліфікаційного рівня. 

Деградація соціального простору 
держави. В Україні через еміграцію інтелек-
туальної еліти, фахівців у сфері комп’ютерних 
технологій, інженерних кадрів і, особливо, 

працівників робітничих професій “розмива-
ється” середовище формування середнього 
класу, порушується соціальна структура су-
спільства. 

За даними Федерації роботодавців, в украї-
нській промисловості не вистачає 1,8 млн пра-
цівників зі спеціальною технічною підготовкою, 
або майже 30% від потреби. Крім того, за екс-
пертними оцінками, попит на робочі спеціаль-
ності перевищує пропозицію в 4–6 разів, тоді як 
потреба у фахівцях з вищою освітою є значно 
меншою, ніж готують ВНЗ. Особливо ця тенде-
нція характерна для західного регіону нашої 
країни, що посилюється високим рівнем міжна-
родної трудової еміграції. Одним з негативних 
ефектів міжнародного обміну людським капіта-
лом є втрата талановитих дослідників, які їдуть 
за кордон. Кожний шостий науковий працівник 
– пенсіонер, середній вік академіків в Україні – 
за 70 років, а професорів університетів – бли-
зько 60 років. Державна стратегія щодо ство-
рення робочих місць для молодих учених від-
сутня. 

Декомпозиція поселенського прос-
тору держави. В Україні ситуація усклад-
нюється таким чином, що через міграцію, 
зокрема маятникову, у зоні впливу ринку 
праці столичного регіону й окремих східних 
центрів великої індустрії втрачається потен-
ціал розвитку соціальної сфери малих та 
середніх населених пунктів цілих регіонів. 

На сьогодні більше ніж половина вітчиз-
няних маятникових мігрантів прибуває у ве-
ликі міста з малих та середніх міст, решта – 
із сіл. З іншого боку, малі й середні міста 
теж приймають маятникових мігрантів, пе-
реважна кількість яких – мешканці довколи-
шніх сіл. Обсяг потоків маятникових міграцій 
залежить і від кількості часу, який потрібно 
витратити, щоб добратися до роботи й до-
дому, яка становить у середньому 45–60 хв. 
Прикладом зонального “стягування” робочої 
сили є феномен столиці. Так, упродовж 
2007 р. у м. Київ було прийнято на роботу 
195,3 тис. працівників, з них іногородніх – 
95,3 тис., з яких 36,8 тис. – із районів Київ-
ської області та сусідніх районів інших об-
ластей [6]. 

Маятникові міграції із часом призводять до 
зміни постійного місця проживання, а оскільки 
мігрантами є, як правило, населення в репро-
дуктивному віці, це позитивно впливає на де-
мографічну ситуацію і, зокрема, на природний 
приріст населення міста-реципієнта та, відпо-
відно, негативно відображається на демогра-
фічному, соціальному та інтелектуальному 
потенціалі поселень-“донорів”. 

Аналізуючи динаміку природного та міг-
раційного руху населення міст України [6], 
відзначимо такі риси: 
– за 1998–2008 рр. з-поміж адміністратив-

но-територіальних одиниць України ли-
ше Київ вирізнявся стабільним загаль-
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ним приростом населення, зумовленим 
міграційним приростом (зокрема, за 
2007 р. природний приріст (скорочення) 
населення Києва становив 2666 осіб, 
механічний приріст – +24 803 особи); 

– територіальні відмінності в загальному 
прирості населення українських міст: 
лише в Київській та Рівненській облас-
тях спостерігався позитивний приріст 
населення в промислово-аграрних і 
промислово-транспортних містах; най-
стрімкіше загальне скорочення чисель-
ності міського населення відбулося в 
промислових містах Донбасу та Наддні-
прянщини; 

– найбільше позитивне міграційне сальдо 
характерне для Києва, міст Київської, 
Волинської, Львівської, Хмельницької й 
Одеської областей; негативне сальдо – 
для міст Дніпропетровської, Донецької, 
Луганської, Сумської, Херсонської, Тер-
нопільської областей. 

Усе вищенаведене дає підстави ствер-
джувати, що маятникова міграція істотно 
впливає на формування екістико-
поселенського потенціалу держави. Унаслі-
док маятникових міграційних потоків суттєво 
деформується соціальна сфера регіонів, 
гальмується соціально-економічний розви-
ток сіл, малих і середніх міст, що перебува-
ють у зонах впливу ринків праці великих 
міст. Зокрема, суттєвих деформацій зазнає 
освітній комплекс: значне природне скоро-
чення населення посилюється міграційним 
відтоком, що зумовлює звуження основи 
статево-вікових пірамід. Зростає наванта-
ження на житлово-комунальний комплекс та 
транспортну систему міст-“реципієнтів”. 

У зарубіжній науковій літературі 
зазначається, що процес перекачування робо-
чої сили має конкретні межі: він припиняється, 
коли оплата праці в місті та в селі стає однако-
вою, а сільське господарство модернізується. 
Чисельність міського населення стабілізується, 
коли його частка в загальному населенні краї-
ни й загальних доходах сягає 75%. Це призво-
дить до скорочення міграції із села в місто. 
Враховуючи загальносвітові тенденції, зарубі-
жні експерти переконані, що майбутнє еволюції 
системи розселення – це субурбанізація, тобто 
перехід від точкових індустріальних міст до 
сучасних децентралізованих систем сільсько-
міського розселення. Це дає можливість 
об’єднати реструктуризацію економіки зі зрос-
танням добробуту людей. Очевидно, такі ре-
комендації мають включати аргументи щодо 
різних типів розвитку населених пунктів. 

Якщо субурбанізація є перспективною 
для категорії великих міст, то малі та серед-
ні міста повинні мати спеціальні програми 
розвитку. Вихідним положенням такої стра-
тегії має бути усвідомлення того, що, по-
перше, суб’єкт має бути метою державних 

зусиль; по-друге, конструюється працевико-
ристання населення, яке нині перебуває 
нижче від рівня середнього класу (з низьким 
рівнем благоустрою й життя). 

Сьогодні весь комплекс заходів, спрямова-
них на конкретизацію пріоритетів, концептуа-
льних вирішень планування та використання 
території країни, удосконалення систем розсе-
лення й забезпечення сталого розвитку насе-
лених пунктів, розвитку виробничої, соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури, 
формування національної екологічної мережі 
визначає нова Генеральна схема планування 
території України (затверджена спеціальним 
Законом України від 07.02.2002 р. № 3059–III). 
Однак, як і в попередні періоди, організація 
робіт із соціального управління в Україні на-
штовхується на слабкий взаємозв’язок систем 
містобудівельного проектування із системою 
робіт з державного планування та соціального 
прогнозування. 

Дезінтеграція економічного просто-
ру держави. Проблема полягає в тому, що 
через міграційні процеси, зокрема, на тіньо-
вих ринках праці, формуються ареали під-
вищеної мобільності населення з фокусами 
інтересів не лише соціально-економічного, а 
й негативного ідеологічного характеру; по-
рушується структура економічної активності 
та майнового стану населення. Дезінтегра-
ція економічного простору держави є над-
звичайно вагомим міграційним ризиком, ос-
новними наслідками якого в рецесивному 
аспекті можуть виступати: 

1. Зміни макроекономічних показників 
держави. Як правило, трудова міграція є 
втратою (ризиком) для країни-донора та ви-
годою (активом) для країни-реципієнта. Це 
підтверджує світовий досвід. Так, статисти-
чний аналіз економічного впливу міграції в 
15 країнах – членах ЄС з 1991 р. до 1995 р. 
показує, що збільшення частки мігрантів у 
загальному населенні країни на 1% забез-
печує 1,25–1,5% приросту ВВП. В Іспанії 
30% усього приросту ВВП з 1996 р. до 
2006 р. забезпечили іммігранти. У Великоб-
ританії іммігранти загалом одержали в 
1999–2000 рр. з державного бюджету 
28,8 млрд фунтів стерлінгів, а внесли за той 
самий період 31,2 млрд. Німецькі дослідни-
ки підрахували, що іммігрант, який приїхав у 
країну в 30-річному віці й залишився в ній, 
збагачує скарбницю на 110 тис. євро [2]. 

Так, аналізуючи тенденції зміни валового 
внутрішнього продукту (ВВП) у фактичних 
цінах та обсяги зовнішньої трудової емігра-
ції (див. рис.), спостерігаємо тісний кореля-
ційний зв’язок таких показників (–0,86). Це 
підтверджує тезу про те, що трудова еміг-
рація справляє рецесивний вплив на основ-
ний макроекономічний показник країни. 

На перший погляд, простий порівняльний 
аналіз двох показників дає змогу зробити 



Серія: Державне управління, 2011 р., № 4 

 79 9 

надзвичайно ґрунтовні висновки. Спостері-
гаємо циклічність впливу трудової еміграції 
на ВВП. За суттєвого зростання обсягів зов-
нішньої трудової еміграції вже в наступні 
два-три роки спостерігаємо падіння ВВП. 
Звичайно, це один з факторів, що призво-
дить до таких наслідків, проте масштаби 
міграційних потоків (легальних та нелегаль-
них) підтверджують вагомість впливу саме 
міграційного чинника на ВВП країни. 

2. Зміни на ринках праці. Зокрема, ваго-
мою проблемою залишається їх тінізація 
через неконтрольованість обсягів нелегаль-
ної трудової міграції. У наукових та публіци-
стичних джерелах наводяться абсолютно 
різні дані щодо кількості трудових мігрантів 
України за кордоном. Згідно з даними 
О. Варецької, “понад 90% українських тру-
дових мігрантів працюють за межами Украї-
ни нелегально” [1]. 

 

 
 

Рис. Темпи зміни ВВП у фактичних цінах та кількості вибулих осіб у зовнішній міграції [6] 

 
Аналізуючи стан ринку праці в Україні, 

можна дійти висновку щодо існування тісно-
го взаємозв’язку між окремими його показ-
никами та чисельністю емігрантів, що підт-
верджує значення коефіцієнта кореляції (у 
межах від 0,84 до 0,97). Спостерігається 

обернений зв’язок між чисельністю емігран-
тів та розміром середньомісячної заробітної 
плати, середнім розміром допомоги по без-
робіттю й потребою в робочій силі, тобто 
при покращенні цих показників обсяги міг-
рацій за кордон зменшуються (див. табл.). 

Таблиця 
Динаміка окремих показників ринку праці України та їх кореляційний зв’язок  

із чисельністю емігрантів (2002–2008 рр.) [6] 

Роки 

Показник 

Чисельність  
вибулих (емігрантів) 
з території України, 

тис. осіб 

Чисельність  
безробітного  
населення  

працездатного віку 
(за методологією 
МОП), тис. осіб 

Потреба  
в робочій силі,  
на кінець року,  

тис. осіб 

Середньомісячна  
заробітна плата,  

грн 

Середній розмір  
допомоги  

по безробіттю,  
грн 

Навантаження 
незайнятого  
населення 

на одне вільне 
робоче місце, 

вакантну посаду, 
ос. 

2002 76,264 2128,60 123,9 376,00 105,98 9 

2003 63,699 1994,00 138,8 462,00 118,32 7 

2004 46,182 1888,20 166,5 590,00 146,37 6 

2005 34,997 1595,20 186,6 806,00 192,89 5 

2006 29,982 1513,70 170,5 1041,00 251,48 5 

2007 29,669 1416,70 169,7 1351,00 339,27 4 

2008 22,402 1425,10 91,1 1806,00 571,07 10 

Кореляційний зв’язок  
показника із чисельністю 
вибулих (емігрантів)  
з території України 

0,96 –0,93 –0,88 –0,85 0,97 

 

Надлишок робочої сили є очевидним 
практично для всіх регіонів України, за ви-
нятком окремих промислових центрів у роз-
різі конкретних професійних груп. 

Особливо насторожує суттєве підвищення 
навантаження незайнятого населення на одне 
вільне робоче місце (вакантну посаду), яке у 
2008 р. зросло у 2,5 раза. Оглядаючи вакансії 
на інтерактивному Інтернет-медіа-порталі 
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“Труд” Державної служби зайнятості, знаходи-
мо 547 516 резюме шукачів роботи і лише 
55 047 вакансій (станом на 22.09.2009 р.) [5]. 

Таким чином, поточна ситуація на ринку 
праці сприяє зростанню міграційних потоків 
до розвинутих європейський країн, де ситу-
ація, порівняно з Україною, є значно кра-
щою. 

Проблемним для ринків праці України за-
лишається прагнення українських трудових 
мігрантів натуралізуватися за кордоном. Про 
це свідчать результати досліджень Українсько-
го центру соціальних реформ та Державного 
комітету статистики України, згідно з якими 
47,5% охоплених вибіркою респондентів-
трудових мігрантів здійснювали 2–5 виїздів, 
15,5% – 60 виїздів. Крім того, 67,3% опитаних 
респондентів задоволені умовами праці [3]. 
Таким чином, вітчизняний трудовий мігрант не 
бачить свого місця на Батьківщині, а прагне 
продовжувати свою трудову діяльність за кор-
доном. Більш схильними до натуралізації є 
жінки, ніж чоловіки, що зумовлено переважно 
психологічними особливостями та особистими 
обставинами. Разом з тим чоловікам більш 
притаманне повторне повернення на заробіт-
ки. 

3. Порушення структури майнового 
стану населення. Через суттєву різницю в 
доходах трудового мігранта й громадянина 
України, який працює на Батьківщині, пог-
либлюються деструктивні процеси в розпо-
ділі суспільства на класи. Трудовий мігрант, 
отримуючи більші заробітки, істотно збіль-
шує свою купівельну спроможність в Україні, 
створюючи попит на товари довгостроково-
го використання, у результаті чого зростає 
їх ціна і вони стають ще більш недосяжними 
для покупця-громадянина України (серед-
ньомісячний заробіток трудового мігранта в 
середньому становить 817 дол. США) [3]. 

4. Структурні зрушення національної й 
регіональної економік. Міграційна актив-
ність окремих професійних груп зумовлює 
суттєвий відплив фахівців з окремих сфер 
суспільної діяльності, у результаті чого 
окремі галузі втрачають важливий конкурен-
тний фактор – кадрове забезпечення. Осо-
бливо гостро стоїть ця проблема перед бу-
дівельною сферою, сільським господарст-
вом, торгівлею, готельно-ресторанним біз-
несом. Водночас рееміграція трудових міг-
рантів, які працюють у відповідних сферах, 
дасть змогу підвищити конкурентоспромож-
ність цих сфер за рахунок зростання про-
фесійних навичок трудових реемігрантів за 
кордоном. 

Згідно з дослідженнями Українського 
центру соціальних реформ та Державного 
комітету статистики України, більшість тру-
дових мігрантів (майже 60%) мали повну 
загальну середню освіту, 9,8% – базову за-
гальну середню або початкову загальну 

освіту, 13,9% – повну вищу освіту; 37,9% 
трудових мігрантів – кваліфіковані робітники 
з інструментом, 33,2% – фахівці найпрості-
ших професій, 16,5% – працівники сфери 
торгівлі та побутових послуг, 6% – професі-
онали, фахівці, технічні службовці, 4,9% – 
робітники з обслуговування, експлуатації та 
складання устаткування і машин, 1,5% – 
кваліфіковані робітники сільського госпо-
дарства [3]. 

Пропозиції щодо зменшення міграційних 
ризиків дезінтеграції економічного прос-
тору держави: 

1. В інформаційному забезпеченні: роз-
роблення єдиної методики моніторингу тру-
дової міграції в регіоні. 

2. З метою запобігання міграційним ризи-
кам: створення сприятливих умов праці на Ба-
тьківщині (заміна зовнішніх міграційних потоків 
внутрішніми – попит на робочу силу в промис-
лових регіонах Східної України, надання жит-
ла), стимулювання самозайнятості (фермерст-
во, зелений туризм), квотування суб’єктів підп-
риємництва для створення нових робочих 
місць і працевлаштування безробітних; перек-
валіфікація безробітних осіб відповідно до пот-
реб ринку праці у відповідних професіях); роз-
роблення регіональних програм зайнятості, які 
включають заходи з подолання базових (пер-
шопричинних) міграційних ризиків; скасування 
ліцензій на посередницьку діяльність у праце-
влаштуванні за кордоном (таку роботу повинні 
здійснювати обласні центри зайнятості). 

3. З метою підвищення обсягів рееміг-
раційних потоків в Україну: створення 
сприятливих умов початку власної справи; 
гарантії збереження зароблених грошей 
(спеціальні програми банківських установ); 
довгострокові пільгові кредити купівлі неру-
хомості трудовими мігрантами на Батьків-
щині. 

Дезорієнтація інформаційного прос-
тору держави. Суть проблеми полягає в то-
му, що через міграцію “транспортується” мов-
на, етнокультурна, релігійна політика, що часто 
суперечить інтересам держави. Вказані мігра-
ційні ризики – серйозне додаткове наванта-
ження на соціальну сферу України на фоні сві-
тової кризи. 

Переміщення значних груп населення з 
подальшим його осіданням у певних зонах 
спричиняє порушення не тільки статево-
вікової, а й етнічної структури населення 
окремих регіонів, сприяє неефективності на 
місцях державної мовної, етнокультурної, 
релігійної та іншої політики. Так, зростання 
чисельності мігрантів із-за кордону спричи-
няє загострення проблеми зайнятості в ре-
гіонах, виникнення міжетнічних і міжконфе-
сійних конфліктів між прибульцями та авто-
хтонами. Меншою мірою ці самі явища виз-
рівають і у зв’язку з масштабністю міжрегіо-
нальних переміщень (наприклад, надмірний 
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наплив кадрів з різних областей до Києва 
спонукає до видозміни державної політики 
щодо гуманітарної сфери на місцевому рів-
ні). 

У майбутньому внаслідок зростання кілько-
сті іммігрантів із країн “третього світу” в деяких 
регіонах може загостритися й релігійна ситуа-
ція, що вже спостерігається в таких розвинутих 
країнах Заходу, як Франція, Німеччина, Вели-
кобританія, Швейцарія тощо. Поки що ж релі-
гійний фактор у зв’язку з наростанням міждер-
жавних міграційних процесів ще не набув зна-
чення самодостатнього в дезорієнтації інфор-
маційного простору країни. Виняток становить 
хіба що АР Крим, де поступово наростає роль 
фундаменталістських та екстремістських течій 
в ісламі, що інспіруються ззовні й можуть де-
стабілізувати міжетнічний мир не лише на од-
ному півострові. Значно більше на це вплива-
ють міжрегіональні міграції, які лише усклад-
нюють релігійну ситуацію на місцях (привне-
сення греко-католицьких особливостей і тра-
дицій у незвичне й часто недружньо налашто-
ване соціальне середовище в центральних та 
східних областях, однобічна орієнтація бага-
тьох мешканців сходу і півдня країни на так 
звану “канонічну” православну церкву та визрі-
вання конфліктів на основі цього не тільки з 
“уніатами”, а й з “розкольниками”, тобто вірни-
ми Київського патріархату та автокефальної 
церкви). 

Зростання міграційних потоків закономі-
рно спричиняє зміну релігійної структури 
населення. При цьому органічне зростання 
поліконфесійності населення накладати-
меться на незавершеність релігієтворчих 
процесів в Україні. Про це свідчить, по-
перше, разюча відмінність територій щодо 
кількості зареєстрованих релігійних органі-
зацій. Так, на середину 1990-х рр. на 
7 західних областей припадало більше ніж 
половина релігійних громад у країні, тоді як 
у Донбасі їх нараховувалося 5%, а у двох 
областях Нижньої Наддніпрянщини – тільки 
2%. Сьогодні різниця між регіонами в цьому 
плані поступово зменшується, але, на жаль, 
доволі часто за рахунок фіксації в “атеїзо-
ваних” регіонах чисельно малолюдних і не-
традиційних для України громад (протеста-
нтські, “східні” на зразок буддистських або 
кришнаїтських тощо). По-друге, спостеріга-
ється байдужість значної частини населен-
ня, особливо молоді, до питань оптималь-
ного розв’язання релігійної проблеми, у то-
му числі можливості становлення помісної 
церкви. Загалом таку байдужість продемон-
стрували близько 38% опитаних респонден-
тів. По-третє, чітко виражену індиферент-
ність до релігійної проблематики в країні 
часто виявляє пострадянська еліта, що зо-
всім не сприяє зростанню ідеологічної єдно-
сті суспільства. 

Наведені міграційні ризики соціального 
розвитку України вимагають застосування 
системного підходу до організації заходів, 
спрямованих на посилення позитивних та 
нівелювання негативних наслідків участі 
України в міжнародному поділі праці. Серед 
них ключовими є: 
– постійний моніторинг втрат людського 

потенціалу в процесі міжнародного об-
міну й динаміки їх змін; 

– створення системи оперативного стати-
стичного моніторингу міграційних про-
цесів; 

– обґрунтування та створення проблемно-
цільової програми фінансування систе-
мних заходів у регіонах України щодо 
запобігання негативним наслідкам міг-
раційних процесів та рееміграції насе-
лення в місця їх постійного проживання; 

– формування селективної імміграційної 
політики, яка має складатися з таких 
компонентів: репатріація або заохочен-
ня в’їзду наших співвітчизників, які готові 
переїхати до України за умови технічної 
допомоги в юридичних питаннях, наяв-
ності робочих місць, що відповідають 
кваліфікації; заохочення в’їзду підготов-
лених іноземних фахівців; в’їзд молоді 
(студентів, слухачів системи довузівсь-
кої підготовки, випускників вищих на-
вчальних закладів) [4]. 

IV. Висновки 
Наведені вище характеристики соціаль-

ного та демографічного розвитку України 
свідчать, що країна сьогодні перейшла межу 
припустимого зниження показників демо-
графічного відтворення та життєвого рівня 
населення за всіма індикаторами для осно-
вної маси своїх громадян. Процеси демо-
графічної деградації, погіршення соціальних 
умов відтворення, безсумнівно, познача-
ються на економічному реформуванні й за-
гальмовують темпи його реалізації. 

Однак, якщо не розпочати роботу зі збе-
реження людського потенціалу країни сьо-
годні, внаслідок інертності демографічних 
процесів та їхньої слабкої керованості з бо-
ку держави ситуація погіршуватиметься, 
загрожуючи стабільному та незалежному 
існуванню самої держави. 
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Часник Г.В. Соціально-демографічні ризики як загроза для стабільного розвитку Укра-
їни 

Анотація. У статті подано результати дослідження особливостей сучасного стану люд-
ського розвитку в Україні, соціально-демографічних ризиків та основних загроз подальшому 
розвитку. Виявлено чинники та передумови формування демографічних і соціальних ризиків, 
на основі статистичних даних здійснено їх аналіз. Обґрунтовано шляхи пом’якшення соціаль-
но-демографічних ризиків, а саме деформації демографічного, деградації соціального, деком-
позиції поселенського, дезінтеграції економічного та дезорієнтації інформаційного простору 
держави. 

Ключові слова: демографічні ризики, демографічні процеси, зайнятість, міграційні ризики, 
народжуваність, рівень життя, ринок праці, смертність, соціальний захист населення, соціа-
льно-економічний розвиток, тривалість життя. 

Часнык А.В. Социально-демографические риски как угроза для стабильного развития 
Украины 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей современ-
ного состояния человеческого развития в Украине, социально-демографических рисков и ос-
новных угроз дальнейшему развитию. Выявлены факторы и предпосылки формирования де-
мографических и социальных рисков, на основе статистических данных осуществлен их 
анализ. Обоснованы пути смягчения социально-демографических рисков, а именно деформа-
ции демографического, деградации социального, декомпозиции поселенческого, дезинтегра-
ции экономического и дезориентации информационного пространства государства. 

Ключевые слова: демографические риски, демографические процессы, занятость, ми-
грационные риски, рождаемость, уровень жизни, рынок труда, смертность, социальная за-
щита населения, социально-экономическое развитие, продолжительность жизни. 

Chasnyk G. Socially-Demographic Risks аs Threat for Stable Development оf Ukraine 
Annotation. In article results of research of features of a current state of human development in 

Ukraine, socially-demographic risks and the basic threats to the further development are presented. 
Factors and preconditions of formation of demographic and social risks are revealed, on the basis of 
the statistical data their analysis is carried out. Ways on softening of socially-demographic risks, 
namely deformations demographic, degradations social, decomposition colony, decompositions eco-
nomic and disorientations of information field of the state are proved. 

Key words: demographic risks, demographic processes, employment, migratory risks, birth-rate, 
standard of living, labor market, death-rate, social protection of the population, socially-economic de-
velopment, life expectancy. 
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Класичний приватний університет 
 

I. Вступ 
Нагорода тісно пов’язана з проблемою 

мотивації підпорядкованих співробітників. Ні 
для кого не секрет, що успіх роботи кожної 
організації – це творчі здібності й мотивація 
її співробітників. Разом з тим деякі керівники 
говорять про те, що їх команди досягли ве-
ршини продуктивності й працюють без не-
обхідної енергії та ентузіазму, активність і 
підприємливість поступаються місцем фор-
мальному виконанню обов’язків. У цій ситу-
ації спеціалісти з менеджменту одноголосні: 
наявні симптоми відомого корпоративного 
захворювання, яке має назву “демотивація 
працівників”. Відомо, що пасивність і байду-
жість персоналу не в останню чергу 
пов’язані з недостатньою психологічною 
компетентністю самих керівників, які недоо-
цінюють важливість мотивування підпоряд-
кованих, а часто практично не володіють 
прийомами мотивування. 

Водночас у західному менеджменті мо-
тивування персоналу є однією з ключових 
управлінських компетенцій. Вона неодмінно 
входить до пріоритетних стандартів управ-
лінської поведінки, які повинні демонструва-
ти керівники відомих світових компаній. На 
Заході переконані, що сьогодні система 
управління персоналом немислима без та-
кої складової, як мотивація праці. На підста-
ві обліку базових факторів робочої мотива-
ції (конкретних стимулів ефективної праці) 
великі корпорації проводять систематичні 
моніторинги “мотиваційного фону”. Подібні 
моніторинги є неодмінною складовою про-
цедур employee survey (опитування персо-
налу). Якщо результати замірів виявляють-
ся такими, що насторожують, корпоративна 
верхівка оперативно вживає необхідні захо-
ди з посилення мотивації. За даними експе-
ртів Strategic Management Journal, ефектив-
ні технології нематеріального стимулювання 
дають можливість у рамках фонду заробіт-
ної плати збільшити продуктивність праці до 
20% і скоротити до мінімуму незаплановану 
керівництвом плинність персоналу. 

II. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження феномену та 

факторів мотивації персоналу організації та 
обґрунтування теорій і поглядів з цього пи-
тання.  

III. Результати 
Сила мотиву визначається ступенем ак-

туальності тієї чи іншої потреби для праців-
ника. Чим бажаніше визначене благо, тим 
сильніше прагнення його отримати, тим ак-
тивніше діє працівник. Ринкова економіка 
через механізми конкуренції гармонізує мо-
тиви “для себе” і “для інших”. Планова еко-
номіка в умовах командно-адміністративної 
системи призводила до неузгодженості цих 
мотивів, оскільки в ній працівник віддавав 
суспільству суттєво більше, ніж отримував 
за свою працю. Реакцією на це було пони-
ження якості праці, погіршення споживчих 
якостей продукції, яка випускається [1, 
с. 331].  

Взагалі, проблеми, пов’язані з мотиваці-
єю, важко визначити, а ще важче аналізува-
ти. Згідно з однією точкою зору, мотивація 
включає в себе: 1) напрям поведінки індиві-
да; 2) міру зусиль індивіда після того, як він 
вибрав цей напрям; 3) стійкість цієї поведін-
ки, тобто як довго індивід буде діяти в пев-
ному напрямі [2, с. 109]. Інша точка зору по-
лягає в тому, що аналіз мотивації повинен 
бути зосередженим на факторах, які спря-
мовують і стимулюють діяльність індивіда 
[3, с. 230]. 

Ретельне вивчення всіх позицій різних 
авторів приводить до таких висновків: 
1) розбіжності в поглядах на фактор моти-
вації в багатьох теоретиків незначні; 2) мо-
тивація відноситься до поведінки й резуль-
тативності; 3) до мотивації включається ці-
льова спрямованість; 4) мотивація є резуль-
татом подій і процесів, які відносно індивідів 
є як внутрішніми, так і зовнішніми. 

У процесі управління важливо розрізняти 
мотивацію й стимулювання, тому що вони є 
методами управління працею, але проти-
лежні за напрямами. 

Мотивування являє собою довгостроко-
вий вплив на працівника з метою зміни за 
заданими параметрами структури ціннісних 
орієнтацій та інтересів, формування відпо-
відного мотиваційного ядра й розвитку на 
цій основі трудового потенціалу. Іншими 
словами, мотивування персоналу можна 
визначати як процес регулювання системи 
взаємовідносин працівника з матеріально-
соціальним середовищем. У цьому випадку 
головне завдання процесу мотивування мо-
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жна визначити як створення позитивного 
ставлення працівника до конкретного сере-
довища в найширшому його спектрі. Стиму-
лювання як тактика вирішення проблеми 
стає орієнтацією на фактичну структуру цін-
нісних орієнтацій та зацікавленості праців-
ника (тобто стимулювання спрямоване на 
закріплення існуючого становища). Але в цій 
ситуації мотивація й стимулювання взаємно 
доповнюють одне одного.  

Якщо говорити про управління персона-
лом як галузь діяльності, то як пріоритети 
виокремлюють, як правило, систему стиму-
лювання праці. Співробітнику в надії на те, 
що він почне працювати продуктивніше та 
якісніше, пропонується деяке заохочення за 
необхідний результат або штрафні санкції 
за низький рівень виконання функціональ-
них обов’язків. Однак, з точки зору здорово-
го глузду, очевидно (практика підтверджує 
це), що не всякий стимул спонукає співробі-
тника працювати так, як чекає від нього 
компанія. Це пояснюється тим, що саме мо-
тив, а не стимул, спонукає і спрямовує дія-
льність людини. Мотивом він стане тоді, 
коли зустрінеться з “внутрішнім” світом – 
потребою або із системою мотивів, які уже 
склалися. Вважаємо, що на підприємстві, в 
першу чергу, спеціалісти з менеджменту 
персоналу повинні розумітися не стільки в 
термінах стимулювання, скільки в термінах 
мотивування діяльності співробітників. Тіль-
ки у випадку створення повноцінної системи 
мотивації персонал компанії (на всіх рівнях 
її структури) буде зацікавлений у досягненні 
корпоративних цілей. Аналізуючи поведінку 
персоналу з позиції мотивації, можна зроби-
ти висновок, що вона залежить від потреб і 
цілей працівника. Потреби – це різні “неста-
чі” індивіда, які він відчуває у визначений 
період часу. Вони можуть бути фізіологічні 
(потреба в їжі), психологічні (самоствер-
дження), соціальні (потреба у спілкуванні) 
тощо. Первинні потреби закладені генетич-
но й за природою своєю фізіологічні і, як 
правило, вроджені. Вторинні потреби пси-
хологічні і набуваються з досвідом. Потре-
би, які усвідомлені суб’єктом, постають у 
формі інтересу, тобто прагнення діяти пев-
ним чином для задоволення потреби. Таким 
чином, про існування потреб можна судити з 
поведінки людей, оскільки вони слугують 
“стартером” дій. Люди завжди прагнуть по-
вторити ту поведінку, яка асоціюється в них 
із задоволенням потреб, і уникати тієї, яка 
асоціюється з недостатнім задоволенням. 
Цей факт відомий як закон результату.  

У кожній дискусії з питання мотивації, 
очевидно, важлива роль цілей. Мотивацій-
ний процес, на думку багатьох теоретиків, є 
цілеспрямованим. Таким чином, розробку 
організаційної програми мотивації персона-
лу, як і кожної іншої програми, необхідно 

розпочинати з установки мети (орієнтира, 
критеріїв), описання результату, який необ-
хідно досягти. Ефективна програма мотива-
ції – це одночасно і мета, досягнення якої 
дасть змогу більш повно розкрити потенціал 
кожного співробітника, і засіб для досягнен-
ня цілей організації. Сутність постановки 
мети – концентрація уваги на досягнення 
бажаних результатів. Мета – це завжди ви-
бір. Вона відіграє роль фільтра, залучаючи 
необхідних людей до організації. Можли-
вість використовувати цілі організації в осо-
бистих інтересах і здатність сприймати її 
цілі як власні, особистісні – це той мотив, 
який не можна не використати. 

Звичайно, складність для керівників – це 
виявити, якими мотивами керуються їх під-
леглі. Керівники, які спостерігають за пове-
дінкою своїх співробітників, знають, що ма-
нера поведінки і вчинки людей сигналізують 
про їх мотиваційні потреби. При цьому кері-
вник повинен виконувати правило: фіксува-
ти саме модель поведінки людини, а не 
окремі її риси. Модель поведінки – це най-
більш повторюваний, отже, характерний 
набір реакцій. Такий набір реакцій тісно 
пов’язаний з потребами. Саме тому за цим 
набором можна виявити мотиваційний тип 
підлеглого й вирішити, чим стимулювати 
його бажання працювати. 

Численні теорії й дослідження з мотива-
ції намагаються пояснити співвідношення 
поведінки та її результатів. У сучасних дос-
лідженнях теорії мотивації поділяються на 
дві базові категорії: змістовні і процесуальні 
[4, с. 340]. Засновниками змістовної теорії є 
А. Маслоу (п’ятирівнева ієрархія потреб); 
Кл. Альдерфер (трирівнева ієрархія пот-
реб – ERG); Ф. Херцберг (два головних фа-
ктори – “гігієнічні і мотиваційні”); 
Д. Макклелланд (три види потреб, які набу-
ваються на основі культури, – досягнення, 
участь і влада). Змістовні теорії мотивації 
фокусують свою увагу на внутрішніх факто-
рах індивіда, які надають імпульс, спрямо-
вують, підтримують і припиняють конкретну 
поведінку, а також на ідентифікацію тих вну-
трішніх спонукань, які змушують людей дія-
ти визначеним чином. Кожна з чотирьох змі-
стовних теорій пояснює людські потреби й 
поведінку з невеликими відмінностями. Ос-
новні відмінності між цими теоріями поля-
гають у тому, що Д. Макклелланд виокрем-
лює потреби, які набуваються під впливом 
життя в суспільстві; А. Маслоу пропонує іє-
рархічну систему потреб; Кл. Альдерфер – 
гнучку трирівневу класифікацію, а 
Ф. Херцберг обговорює внутрішні і зовнішні 
фактори роботи. 

Більш сучасні процесуальні теорії моти-
вації дають змогу описати й проаналізувати 
те, як поведінка отримує імпульс, спрямову-
ється, підтримується, припиняється, й ґрун-
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туються на з’ясуванні того, яким чином по-
водять себе люди з урахуванням їх сприй-
няття і пізнання. Засновниками процесуаль-
ної теорії мотивації є В. Врум (імовірнісна 
теорія вибору); Б. Скіннер (теорія 
“нав’язування”, яка пов’язана з навчанням, 
яке випливає з конкретної поведінки); 
Дж.С. Адамс (теорія рівноваги, яка базуєть-
ся на порівняннях, які робить індивід); 
Е. Локк (теорія системи цілей, згідно з якими 
поведінка визначає свідомі цілі й наміри). У 
процесуальних теоріях мотивації аналізу-
ється те, як людина розподіляє зусилля для 
досягнення різних цілей і яким чином вона 
вибирає вид поведінки. Ці теорії не запере-
чують існування потреб, але вважають, що 
поведінка людей визначається не тільки 
ними. Відповідно до процесуальних теорій 
мотивації, поведінка особистості є також 
функцією сприйняття нею очікувань, 
пов’язаних з конкретною ситуацією, й мож-
ливих наслідків вибраного типу поведінки. 

Досвід країн світу доводить, що для ак-
тивізації людського фактора трудова діяль-
ність повинна здійснюватися з урахуванням 
цілого комплексу організаційно-технічних і 
соціально-психологічних факторів, зумовле-
них еволюцією суспільних форм життя, біо-
логічними особливостями розвитку людини, 
етапами її життєвого циклу. За умови пра-
вильних дій з боку керівництва можна акти-
вувати особистість, її інтелектуальну, емо-
ційну й вольову сфери, забезпечити реалі-
зацію інтелектуально-творчих і психофізіо-
логічних можливостей кожного співробітни-
ка. Досвідченим керівникам і консультантам 
відомо, що багаторазове застосування ма-
теріальної винагороди суттєво знижує її діє-
вість і мотиваційне навантаження. Чому так 
відбувається? Тому що матеріальна наго-
рода – це тільки зовнішній відносно роботи 
стимул і вона буде діяти ефективно лише за 
умови постійного збільшення, що, як ми ро-
зуміємо, неможливо. 

IV. Висновки 
Істинні спонукання, які змушують відда-

вати роботі максимум зусиль, визначити 
важко. Для того, щоб зрозуміти, як стиму-
лювати людину, необхідно узнати, що є цін-
ним для неї в роботі, які фактори впливають 
на висоту досягнень, які вона ставить перед 
собою, а також що впливає на інтенсивність 
зусиль, які вона докладає для виконання 
поставлених завдань. 

Важливою умовою для підвищення ефе-
ктивності мотивації праці є явно видимі пер-

спективи кар’єрного зростання співробітни-
ка. У компаніях, які дорожать своїми кадрами, 
існує таке поняття, як планування кар’єри. 
При цьому зміни у статусі співробітника не 
обов’язково повинні бути значущі, з точки 
зору ієрархії компанії: це може бути підви-
щення статусу в рамках однієї посади тощо. 
Ротація кадрів не обов’язково повинна про-
ходити по вертикалі, достатньо й ефектив-
ного переміщення співробітників. 

Формуючи систему мотивації праці, кері-
внику організації необхідно передбачити 
такі кроки: 

1. Провести дослідження й аналіз ринку 
праці на зацікавленому сегменті ринку. 

2. Визначити необхідний і можливий 
список соціальних пільг, який можна звести 
в єдину систему, що позитивно впливатиме 
на загальну картину стану продуктивності 
праці в компанії. 

3. За необхідністю ранжувати надані 
пільги за ієрархічною системою підприємст-
ва (чим більше статус, тим більш значущі 
пільги). 

4. Визначити джерела фінансування со-
ціальних програм, оскільки система повинна 
функціонувати досить чітко й мати регуля-
тивний характер. 

Таким чином, мотиви праці відрізняються 
за: потребами, які людина прагне задоволь-
нити за допомогою трудової діяльності; ти-
ми благами, які потрібні людини для задо-
волення своїх потреб; ціною, яку працівник 
готовий заплатити за отримання бажаного 
блага.  

Підбиваючи підсумки, можна констатува-
ти, що система мотивів та стимулів праці 
повинна спиратися на чітко визначену нор-
мативну базу, яка визначає рамки нормати-
вів трудової діяльності персоналу. 
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АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (2008–2009 РР.) 
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кандидат наук з державного управління, доцент  

Національна академія статистики, обліку та аудиту 
 

I. Вступ 
Відповідно до Конституції України, ос-

новною функцією Національного банку 
України (далі – НБУ) є забезпечення 
стабільності грошової одиниці України, вод-
ночас, згідно із Законом України “Про Наці-
ональний банк України”, НБУ в межах своїх 
повноважень сприяє також стабільності ба-
нківської системи. Виконання зазначених 
функцій вимагає наявності у НБУ відповід-
ного інструментарію, в тому числі й антик-
ризового. Однак, незважаючи на це, криза 
банківської системи України 2008–2009 рр. 
виявила не завжди високий рівень ефектив-
ності антикризових заходів НБУ, особливо 
на час її розгортання. Безумовно, ця криза є 
найскладнішою в історії вітчизняної банків-
ської системи та системи державного 
управління нею, але вона дала змогу вияви-
ти слабкі місця в системі управління та ви-
значити напрями, що потребують зміни та 
вдосконалення. 

Дослідженню окремих питань антикризо-
вої діяльності НБУ присвячено праці таких 
вітчизняних науковців, як О. Барановський, 
А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Данилишин, 
О. Дзюблюк, Я. Жаліло, О. Іваницька, 
В. Коваленко, О. Коренєва, О. Крухмаль, 
С. Лобозинська, В. Міщенко, С. Науменкова 
та інші. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження антикризо-

вих заходів, що застосовувалися НБУ під 
час розгортання кризи в Україні в 2008–
2009 рр. для подолання кризових явищ у 
вітчизняній банківській системі; визначення 
їх основних недоліків. 

ІІІ. Результати 
Перші дії НБУ були спрямовані на підт-

римання ліквідності банківської системи. 
Зважаючи на загрозливу ситуацію для лікві-
дності банківської системи, НБУ 
14.10.2008 р. було прийнято Постанову “Про 
додаткові заходи щодо діяльності банків” 
№ 319. Відповідно до неї банки повинні бу-
ли “проводити з метою недопущення дост-
рокового зняття коштів роз’яснювальну ро-
боту зі своїми клієнтами” [1], що банки зро-
зуміли як заборону на дострокове повер-
нення строкових депозитів. Хоча у НБУ не 
було достатніх законних повноважень для 
запровадження такого обмеження і цей крок 

суперечив нормам Цивільного кодексу Укра-
їни, він дав можливість уповільнити процеси 
відпливу коштів з банківських установ. Вод-
ночас необхідно вказати на зволікання та 
нерішучість НБУ при прийнятті такого важ-
ливого для банківської системи рішення: по-
перше, лише за 10 днів жовтня 2008 р. до 
прийняття Постанови загальна сума зо-
бов’язань банків зменшилася на 18 млрд 
грн [2, с. 34]; по-друге, під час кризи 2004 р. 
колишнім керівництвом НБУ також було 
прийнято постанову, спрямовану на забез-
печення стабільності банківської системи та 
захисту інтересів вкладників та інших креди-
торів банків (Постанова НБУ “Про тимчасові 
заходи щодо діяльності банків” від 
30.11.2004 р. № 576), якою було введено 
заборону на дострокове повернення вкла-
дів. Однак, якщо в Постанові 2004 р. НБУ 
“заборонив банкам дострокову виплату 
юридичним та фізичним особам коштів за 
депозитними договорами, строк виконання 
зобов’язань за якими ще не настав, за умо-
ви виплати відсотків згідно з цими догово-
рами” і лише потім – “зобов’язав банки про-
водити роз’яснювальну роботу з клієнтами з 
метою недопущення дострокового зняття 
ними коштів з поточних та депозитних раху-
нків” [3], то у відповідній постанові 2008 р. 
мова йшла лише про проведення 
роз’яснювальної роботи. 

У грудні 2008 р. НБУ було прийнято Пос-
танову “Про окремі питання діяльності бан-
ків” від 04.12.2008 р. № 413. Ця Постанова 
скасувала Постанову № 319, а також місти-
ла дві рекомендації банкам на випадок погі-
ршення ліквідності: відмовитися від укла-
дання договорів про відкриття кредитних 
ліній і надання інших безумовних кредитних 
зобов’язань; з урахуванням стану дохідності 
банку та реальних можливостей позичаль-
ників вживати заходів щодо дострокового 
погашення кредитів. Однак менеджмент ба-
нківських установ займався цими питаннями 
з часу настання кризи, що робило ці реко-
мендації неактуальними і наданими із запіз-
ненням. 

Досить активно під час кризи НБУ вико-
ристовувалось рефінансування банківських 
установ. На час настання світової фінансо-
вої кризи 2007–2009 рр. НБУ мав у своєму 
арсеналі ряд відповідних нормативно-
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правових актів, серед яких основними були: 
Положення про механізми рефінансування 
комерційних банків України, затверджене 
Постановою правління НБУ від 15.12.2000 р. 
№ 484, та Положення про регулювання На-
ціональним банком України ліквідності бан-
ків України, затверджене Постановою прав-
ління НБУ від 26.09.2006 р. № 378 і пого-
джене з Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. 

Незважаючи на це, додатково були при-
йняті такі акти: 
– Тимчасове положення про надання На-

ціональним банком України кредитів для 
підтримки ліквідності банків у разі реа-
льної загрози стабільності банківської 
системи, затверджене Постановою пра-
вління НБУ від 25.12.2008 р. № 459, яке 
визначало порядок надання НБУ креди-
тів банкам у разі реальної загрози ста-
більності банківської системи, спричи-
неної нестабільністю та падінням курсу 
гривні, іншими обставинами, які викли-
кали суттєве зниження платоспромож-
ності значної частини банків або пози-
чальників банків; вимоги до предметів 
застави, що надаються під забезпечен-
ня кредитів НБУ; порядок розгляду до-
кументів і прийняття НБУ рішення про 
надання кредиту для підтримки ліквід-
ності банку; контроль за виконанням 
умов кредитного договору; 

– Порядок рефінансування банків у період 
фінансово-економічної кризи, затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів 
України і НБУ від 29.01.2009 р. № 44. 
Цим положенням визначалось, що при-
йняття рішень НБУ про рефінансування 
банків шляхом проведення тендерів на 
строк більше ніж 14 днів, надання стабі-
лізаційних кредитів відповідно до Поло-
ження про регулювання Національним 
банком України ліквідності банків Украї-
ни, затвердженого Постановою правлін-
ня НБУ від 26.09.2006 р. № 378, надан-
ня кредитів відповідно до Тимчасового 
положення про надання Національним 
банком України кредитів для підтримки 
ліквідності банків у разі реальної загрози 
стабільності банківської системи, затвер-
дженого Постановою правління НБУ від 
25.12.2008 р. № 459, здійснюється за 
участю уповноваженого представника 
Кабінету Міністрів України. Уповноваже-
ний представник повинен був: брати 
участь у розгляді питань рефінансуван-
ня банків, у засіданнях правління НБУ, 
на яких розглядають питання надання 
стабілізаційних кредитів; погоджувати 
доповідну записку за результатами про-
веденого тендера при рефінансуванні 
банків на строк більше ніж 14 днів перед 
поданням її на підпис посадовій особі; 

подавати письмові пропозиції НБУ та 
Кабінету Міністрів України. Зазначена 
Постанова стала наслідком відсутності 
чіткої взаємодії між НБУ та іншими ор-
ганами державного управління банківсь-
кою системою, їх керівниками. 

Водночас цей інструментарій не сприяв 
відновленню стабільності окремих банківсь-
ких установ, вітчизняної банківської систе-
ми. По-перше, перевірка Рахункової палати 
України показала, що більшість рішень пра-
вління НБУ не відповідали вимогам чинних 
нормативно-правових актів, НБУ використо-
вувалися різні підходи до надання кредитів 
банкам, що створило підґрунтя для 
суб’єктивного підходу під час прийняття та-
ких рішень. По-друге, кредити рефінансу-
вання надавались НБУ банківським устано-
вам без якісного оцінювання їх платоспро-
можності і здатності їх погасити, доцільності 
такого кредитування банківських установ, як 
наслідок, частина банків-позичальників піз-
ніше переходила в розряд проблемних. По-
третє, власники банківських установ часто 
спрямовували отримані від НБУ кошти не на 
підтримання ліквідності, а на виведення ко-
штів з банку на власні потреби, здійснення 
валютних спекуляцій, купівлю валюти, що 
створювало додатковий тиск на обмінний 
курс гривні і призвело до її значного знеці-
нення. Це стало наслідком недостатнього 
контролю з боку НБУ над подальшим вико-
ристанням банківськими установами отри-
маного рефінансування. Зазначені вище 
недоліки частково були враховані та усунені 
НБУ в новому Положенні про регулювання 
Національним банком України ліквідності 
банків України, затвердженому постановою 
правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259 та 
погодженому Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку України, а та-
кож у Технічному порядку проведення Наці-
ональним банком України операцій з банка-
ми, затвердженому Постановою правління 
НБУ від 30.04.2009 р. № 260. 

Не можна назвати ефективним і такий ін-
струмент, як облікова ставка або ставка 
рефінансування, яка не повинна бути мен-
шою за облікову ставку. З кінця квітня 
2008 р. облікова ставка НБУ становила 12% 
і була знижена до 11% лише в червні 
2009 р., а рефінансування банків здійсню-
валось за вищою, ніж облікова, ставкою. 
Тобто вартість рефінансування для банків-
ських установ не була низькою, хоча біль-
шість центральних банків іноземних країн у 
періоди кризових явищ постійно перегляда-
ли облікову ставку в бік зниження: Європей-
ський центральний банк знизив її з 3,25 до 
2,5%, а Федеральна резервна система 
США – до 1% річних, центробанки Великої 
Британії та Канади зменшили ставку рефі-
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нансування до 0,5% річних, а Японії – до 
0,1%. 

З метою підтримання стабільності ситуа-
ції та врегулювання ситуації на валютному 
ринку НБУ за останні чотири місяці 2008 р. 
здійснив на безготівковому валютному рин-
ку інтервенції на суму 10,4 млрд дол. США, 
а за чотири місяці 2009 р. – 5,4 млрд дол. 
США. Крім цього, НБУ видав ряд відповід-
них нормативно-правових актів. Так, Поста-
новою правління НБУ “Про додаткові заходи 
щодо діяльності банків” від 14.10.2008 р. 
№ 319 НБУ дозволив банкам здійснювати 
операції з купівлі однієї іноземної валюти за 
іншу іноземну валюту виключно за умови, 
що обидві валюти є іноземними валютами 
однієї групи Класифікатора іноземних валют 
та банківських металів; встановив граничне 
відхилення між курсом купівлі та продажу 
готівкової іноземної валюти, яке не може 
перевищувати 5,0% (пізніше зазначена но-
рма була скоригована: в Постанові правлін-
ня НБУ від 05.11.2008 р. № 353 зазнача-
лось, що продаж готівкової іноземної валю-
ти має здійснюватись за офіційним курсом, 
а купівля – не менше 3% від курсу продажу; 
в Постанові правління НБУ від 07.11.2008 р. 
№ 356 цей норматив було зменшено до 
1,5%); заборонив купівлю, обмін іноземної 
валюти з метою дострокового виконання 
зобов’язань та з метою проведення розра-
хунків з нерезидентами за імпорт продукції 
[1]. При цьому згідно з Постановою правлін-
ня НБУ “Про встановлення офіційного курсу 
гривні до іноземних валют та банківських 
металів” від 04.11.2008 р. № 351 НБУ було 
змінено порядок розрахунку курсу долара 
США, який встановлювався на рівні курсу, 
установленого на міжбанківському валют-
ному ринку України за результатами функ-
ціонування Системи підтвердження угод на 
міжбанківському валютному ринку України 
НБУ, що склався за попередній робочий 
день [4]. 

Серед інших найважливіших норматив-
но-правових актів НБУ, спрямованих на 
стабілізацію ситуації на вітчизняному валю-
тному ринку, необхідно виділити такі: Тим-
часове положення про проведення Націо-
нальним банком України валютних аукціо-
нів, затверджене Постановою правління 
НБУ від 13.11.2008 р. № 377, яким НБУ за-
провадив систему здійснення своїх інтерве-
нцій на валютному ринку шляхом проведен-
ня валютних аукціонів; Постанову правління 
НБУ “Про функціонування безготівкового 
валютного ринку України” від 18.12.2008 р. 
№ 435, яка була спрямована на подальшу 
мінімізацію попиту на іноземну валюту й 
обмежувала право банків здійснювати арбі-
тражні операції з купівлі та продажу інозем-
ної валюти; Постанову правління НБУ “Про 
затвердження змін до Положення про поря-

док формування та використання резерву 
для відшкодування можливих втрат за кре-
дитними операціями банків” від 01.12.2008 р. 
№ 406, якою було запроваджено 50%-ве 
резервування для “стандартних” кредитів 
боржникам без доходів в іноземній валюті 
та 100%-ве резервування для кредитів ін-
ших категорій; Постанову правління НБУ 
“Про окремі питання регулювання грошово-
кредитного ринку” від 22.12.2008 р. № 442, 
якою НБУ підвищив норми обов’язкового 
резервування для строкових коштів в інозе-
мній валюті до 4%, а для коштів на вимогу в 
іноземній валюті – 7%. 

Зазначені дії НБУ сприяли зменшенню 
ажіотажу навколо іноземної валюти, але 
вони мали тимчасовий характер, не усували 
основних проблем, які виникли до настання 
кризи, таких як значна доларизація економі-
ки України, значні обсяги кредитування в 
іноземній валюті, що спрямовувались на 
купівлю імпортованих до України товарів. 
Слід також зазначити, що протягом жовт-
ня – грудня 2008 р. гривня знецінилась бі-
льше ніж на 70% (з 5,06 грн за дол. США до 
максимуму в 8,89 грн за дол. США), однак 
проведення валютних аукціонів було запро-
ваджено НБУ лише в кінці листопада 
2008 р. 

Для мінімізації кредитного ризику НБУ 
запроваджувались такі заходи: 
– Постановою “Про додаткові заходи що-

до діяльності банків” від 14.10.2008 р. 
№ 319 встановлювалися обмеження на 
здійснення активних операцій. Постано-
вою проголошувалось: “з 13.10.2008 р. 
зобов’язані обмежити здійснення актив-
них операцій в обсягах, досягнутих кож-
ним із них на цю дату”. Однак ця Поста-
нова не враховувала можливості банків-
ських установ здійснювати кредитуван-
ня клієнтів за рахунок наявних позабала-
нсових зобов’язань банків перед клієнта-
ми; 

– іншим основним аспектом антикризової 
політики у сфері кредитних ризиків бан-
ків було обмеження кредитування в іно-
земній валюті за рахунок збільшення рі-
вня резервів для відшкодування можли-
вих втрат за кредитними операціями ба-
нків (Постанова правління НБУ “Зміни 
до Положення про порядок формування 
та використання резерву для відшкоду-
вання можливих втрат за кредитними 
операціями банків” від 01.12.2008 р. 
№ 406); 

– Постановою правління НБУ “Про окремі 
питання діяльності банків” від 04.12.2008 р. 
№ 413 банкам рекомендовано перегля-
нути в бік зменшення відсоткові ставки 
за кредитами, наданими в іноземній ва-
люті, з урахуванням якості стану обслу-
говування позичальниками заборгова-
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ності за основним боргом та відсотка-
ми/комісіями за ним, а також стану до-
хідності банку з метою зниження ризиків 
невиконання позичальниками своїх зо-
бов’язань за такими кредитами. 

На виконання вимог Меморандуму про 
економічно-фінансову політику, підписаному 
з МВФ, НБУ було прийнято Постанову “Про 
здійснення діагностичного обстеження бан-
ків” від 21.11.2008 р. № 389, яка включала в 
себе розроблений НБУ порядок проведення 
обстеження, методику оцінювання поточної 
та перспективної платоспроможності банку, 
програми такого оцінювання, вимоги до зві-
ту про результати діагностичного обстежен-
ня. Водночас слід зазначити, що відповідно 
до Положення “Про планування та порядок 
проведення інспекційних перевірок”, за-
твердженого Постановою правління НБУ від 
17.07.2001 р. № 276, НБУ може здійснювати 
планові та позапланові перевірки банків, їх 
філій, власників істотної частки банків. За-
значені перевірки здійснюються з метою 
визначення ризиків, притаманних банку, рі-
вня безпеки і стабільності його операцій, 
достовірності звітності банку і дотримання 
банком законодавства України про банки і 
банківську діяльність, а також нормативно-
правових актів НБУ. На час настання кризи 
НБУ мав у своєму арсеналі Методичні вка-
зівки з інспектування банків, схвалені Пос-
тановою правління НБУ від 18.05.1999 р. 
№ 241, Методичні вказівки з інспектування 
банків “Система оцінки ризиків”, схвалені 
Постановою правління НБУ від 15.03.2004 р. 
№ 104, та інші. Ці методики були розроблені 
за допомогою радників МВФ та з урахуван-
ням світового досвіду, є більш комплексни-
ми та детальними, ніж Програма діагности-
чного обстеження банків, регламентують 
питання перевірки (оцінювання) ризиків, 
притаманних банку, поточної та перспекти-
вної платоспроможності банку, рівня безпе-
ки і стабільності його операцій і використо-
вуються НБУ і сьогодні. Слід також звернути 
увагу на той факт, що діагностичне обсте-
ження банків на вимогу НБУ здійснювалось 
незалежними аудиторськими компаніями, а 
перевірці підлягали і банківські установи, в 
яких на той час тривали або закінчились 
перевірки, що проводилися відповідними 
підрозділами НБУ. При цьому стрес-
тестування в європейських країнах, США та 
інших країнах здійснювалось безпосередньо 
наглядовими органами. 

За результатами діагностичних обсте-
жень банків визначались рівень платоспро-
можності банківських установ та достатності 
капіталу. З метою підвищення рівня капіта-
лізації банків і забезпечення їх стабільної 
діяльності НБУ було розроблено Спеціаль-
ний порядок здійснення заходів щодо фі-
нансового оздоровлення банків, затвердже-

ний Постановою правління НБУ від 
01.12.2008 р. № 405. Спеціальний порядок 
регламентував питання реорганізації банку 
та формування, збільшення статутного капі-
талу банку акціонерами (учасниками) банку, 
третіми особами (інвесторами) або держа-
вою за спрощеною процедурою, передба-
чав скорочення термінів внесення змін до 
статутів банків щодо збільшення рівня ста-
тутного капіталу [5]. Водночас послаблення 
умов для збільшення капіталізації банків не 
мало суттєвого ефекту і не призвело до 
значного збільшення капіталу банківських 
установ. 

IV. Висновки  
Національний банк України є одним з ос-

новних суб’єктів системи державного 
управління вітчизняною банківською систе-
мою, тому його діяльність з подолання кри-
зи банківської системи 2008–2009 рр. та мі-
німізації її негативного впливу була доволі 
активною. Водночас запроваджені НБУ за-
ходи мали переважно тактичний характер, 
не сприяли усуненню першопричин настан-
ня кризи, а можливості, створені кризою для 
якісного перетворення системи державного 
управління банківською системою, не були 
використані. Крім того, вжиті НБУ заходи 
мали певні недоліки, серед яких основними 
є: запровадження НБУ заходів із запізнен-
нями, що значно знижувало рівень їх ефек-
тивності; відсутність чіткої взаємодії між 
НБУ та іншими органами державного 
управління системи державного управління 
банківською системою при здійсненні антик-
ризових заходів; суб’єктивний підхід з боку 
НБУ під час прийняття окремих рішень; не-
достатній контроль НБУ над подальшим 
використанням банківськими установами 
отриманого рефінансування; неврахування 
всіх особливостей діяльності банківських 
установ в окремих антикризових ініціативах 
НБУ, їх незакінчений або популістський ха-
рактер. 

Однак, зважаючи на складний характер 
кризи, проблеми з її подоланням мали май-
же всі центральні банки країн світу, що спо-
нукає до активізації процесу розробки від-
повідного антикризового інструментарію та 
заходів. 
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Шпачук В.В. Антикризова діяльність національного банку україни (2008–2009 рр.) 
Анотація. У статті проаналізовано основні антикризові заходи, які застосовувалися Наці-

ональним банком України для подолання кризових явищ у вітчизняній банківській системі під 
час розгортання кризи у 2008–2009 рр. Окремо в статті визначено основні недоліки антик-
ризової діяльності НБУ, що спостерігалися в цей період. 
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Шпачук В.В. Антикризисная деятельность Национального банка Украины (2008–2009 гг.) 
Аннотация. В статье проанализировано основные антикризисные мероприятия, которые 

проводились Национальным банком Украины для преодоления кризисных явлений в отечест-
венной банковской системе во время кризиса в 2008–2009 гг. Отдельно в статье определе-
ны основные недостатки антикризисной деятельности НБУ, имевшие место в данный пе-
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Annotation. Іn the article analyzed main anti-crisis activities undertaken by the National Bank of 

Ukraine to overcome crisis phenomena in the domestic banking system during the resurgence of the 
crisis in 2008-2009. Separately in the article identified the main shortcomings of the response of the 
NBU, which took place during this period 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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аспірант Класичного приватного університету 

 

І. Вступ 
Глубокі політичні, економічні і соціальні 

перетворення останніх двох десятиліть у 
нашій країні, з одного боку, а також інтенси-
вні процеси глобалізації і національні госпо-
дарські процеси, що виникають у сучасному 
світі, з іншого, привели до суттєвої зміни 
ролі і значення держави в сучасному еконо-
мічному розвитку України. 

На початку нинішнього сторіччя в Україні 
були сформовані основні економічні умови для 
ринкового розвитку – функціонують державні і 
приватні інститути. Поява в Україні замість 
єдиного інвестора, яким протягом тривалого 
періоду була держава, безлічі інвесторів – са-
мостійних господарюючих суб’єктів – зумовила 
необхідність і можливість їх конструктивної 
взаємодії для вирішення суспільно значущих 
проблем і завдань. Успішна взаємодія бізнесу, 
державних і приватних інститутів стає не-
від’ємною умовою нормального функціонуван-
ня економіки країни. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути особливості 

формування інституту державно-приватного 
партнерства. 

ІІІ. Результати 
Питання необхідності модернізації ін-

фраструктурних галузей України розгляда-
лося в наукових працях багатьох вчених і 
практиків. Так, вагомий внесок у досліджен-
ня проблем інфраструктури України зроби-
ли О. Бордун, Б. Данилишин, Б. Додонов, 
О. Никифорук, Є. Панченко, М. Погребняк, 
І. Розуптенко, М. Скринько, С. Сонько, 
П. Суголов, А. Ягода та ін. Серед зарубіж-
них авторів питання залучення приватного 
капіталу до реалізації інфраструктурних 
проектів досліджували В. Варнавський, 
А. Ізагіре, Д. Кайрукі, В. Кутарі, 
М.Н. Роджер, Ц. Харріс, М. Хаускамп, 
М. Хумпрейс та ін. Проблеми розвитку ДПП 
в Україні вивчали В. Беседін, О. Єгорова, 
І. Крейдич, В. Мотриченко, О. Навроцька, В. 

Островецький, В. Пилипів, В. Ребок, 
Є. Черевиков та інші. 

Суть державно-приватного партнерства – 
це залучення органами влади на контрактній 
основі приватного сектора для ефективнішого і 
якіснішого виконання завдань, що відносяться 
до державного сектора економіки на умовах 
компенсації витрат, розподілу між партнерами 
прибутків, ризиків, зобов’язань, компетенцій 
тощо [4]. 

Формування і розвиток державно-
приватного партнерства (далі – ДПП) в 
Україні – одна з актуальних тем у сучасному 
економічному житті країни, тому ДПП вима-
гає пильної уваги на різних рівнях його ста-
новлення. 

На сьогодні державно-приватне партнер-
ство є об’єктом теоретичних досліджень і 
практичних впроваджень, а системні фінан-
сові збої у світовій і українській економіці 
лише посилюють необхідність взаємодії біз-
несу і держави поза державним сектором 
економіки. Проте при цьому в нормативному 
і методологічному аспектах до цих пір не 
сформульовано чітке визначення ДПП і не 
виділено концептуальні особливості, що 
відрізняють цей інститут від інших взаємодій 
між бізнесом і владою або інших форм при-
ватної фінансової ініціативи, або проектного 
фінансування. 

У загальних рисах державно-приватне 
партнерство прийнято визначати як можли-
вість залучення приватного сектора у сферу 
відповідальності держави. Проте деякі фа-
хівці намагаються надати йому яке-небудь 
певне юридичне значення, інші, навпаки, 
використовують поняття “ДПП” для харак-
теристики будь-якої взаємодії між державою 
і приватним бізнесом. Разом з тим це такий 
спосіб організації проекта, при якому дер-
жава може вирішувати завдання, що знахо-
дяться в її компетенції, а бізнес – одержува-
ти дохід у сферах, які без участі держави 
були б для нього важкодоступні або закриті 
[3, c. 21]. 
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Як особливості становлення ринку прое-
ктів державно-приватного партнерства в 
Україні слід відзначити той факт, що, як 
правило, партнерські відносини мають ще 
тільки характер намірів. 

Переваги різних форм власності в рамках 
функціонування багатосекторної економіки 
змішаного типу можна використовувати в рам-
ках різноманітних форм і методів державно-
приватного партнерства. 

Крім того, механізм взаємодії держави і 
бізнесу дає змогу подолати обмежені мож-
ливості органів державної влади та місцево-
го самоврядування з фінансування інвести-
ційних проектів, перенести частину ризиків 
на приватний сектор економіки, а також ви-
користовувати управлінські навички, компе-
тенцію і досвід приватного сектора для під-
вищення якості соціальних послуг, що на-
даються населенню, і збільшення ефектив-
ності управління об’єктами соціальної ін-
фраструктури. 

Характерними особливостями розвитку су-
часної України є зростання національної еко-
номіки, певне укріплення інституційних поло-
жень держави, досить швидке входження у 
світову економіку, активізація інвестиційної ді-
яльності в регіонах країни, а також співпраця 
держави і підприємницьких структур. Тенден-
ція розвитку виробництва і торгівлі спирається 
на експорт сировини та енергоносіїв, що уне-
можливить надалі забезпечення темпів еконо-
мічного зростання та інвестиційної активності. 
Це зумовлює необхідність створення нових 
додаткових умов, що дають змогу забезпечу-
вати найбільш ефективне поєднання інтересів 
держави і бізнес-структур. 

При цьому істотним чинником є те, що в су-
часних умовах взаємодія державного регулю-
вання і корпоративного управління виявилася 
складною і не в повному обсязі враховує пот-
реби суспільства у створенні стійких партнер-
ських відносин між державою і підприємниць-
кими структурами на різних рівнях економіки. 
Недостатня опрацьованість інституційних ос-
нов цієї взаємодії, поспішність прийняття різних 
рішень, відсутність обліку ризиків, прорахунки в 
термінах і очікуваній ефективності від реаліза-
ції проектів призводять до нераціонального 
використання державних ресурсів і певних не-
гативних наслідків. Це посилюється тим, що 
державний апарат, як правило, виявляє найбі-
льшу активність у питаннях ДПП, не завжди 
кваліфіковано підготовлений до їх рішення. 

З нашої точки зору, ДПП – це гранично 
простий, конкретний напрям: залучення біз-
несу державою для вирішення завдань, за 
які вона відповідає (розвиток інфраструкту-
ри, комунального господарства тощо). Для 
того, щоб результативніше вирішувати ці 
завдання, потрібно активно використовува-
ти наявні державні регулятори національної 
економіки, встановлювати з приватним біз-

несом відповідні взаємовідносини і стиму-
лювати його до того, щоб він ефективніше 
допомагав державі або органам місцевого 
самоврядування. Коли ми зможемо ширше 
використовувати інструменти ДПП, зокрема 
при реалізації довгострокових проектів, ста-
не можливим просування цих проектів на 
будь-якому рівні управління [1, c. 68]. 

У всьому світі спостерігається тенденція 
співпраці держави і бізнесу в інфраструктурних 
галузях, які раніше завжди перебували в дер-
жавній власності і державному управлінні (еле-
ктроенергетика, автодорожнє, залізнодорожне, 
комунальне господарства), а також у сферах 
традиційного бюджетного фінансування (охо-
рона здоров’я, освіта, культура). Насамперед 
необхідність реалізації механізму державно-
приватного партнерства визначається тим, що, 
з одного боку, підприємства й організації цих 
галузей не можуть бути приватизовані, зважа-
ючи на їх стратегічну, економічну і соціально-
політичну значущість, а з іншого – відсутністю в 
державному бюджеті достатнього обсягу кош-
тів, необхідних для їх підтримки і розвитку. 

Зацікавленість з боку бізнесу в розвитку 
механізмів державно-приватного партнер-
ства підтвердила і світова фінансова криза. 

По-перше, в умовах кризи проекти дер-
жавно-приватного партнерства є порівняно 
стабільним активом, у більшості випадків 
генеруючі грошові потоки часто підкріплю-
ються гарантіями держави. 

По-друге, розвиток інфраструктури – ос-
новної сфери застосування ДПП – є визна-
ним драйвером підтримки і стимулювання 
економічного зростання, що робить здійс-
нення проектів у цій сфері вигідним для 
держави. 

Унаслідок нових умов змінилася структу-
ра фінансування – збільшилася частка уча-
сті міжнародних фінансових інститутів, все 
більш важливим стає використання акціо-
нерного капіталу. 

Світовий банк, користуючись основною 
відмінністю ДПП від інших форм реалізації 
проектів, поділяє моделі ДПП за рівнем 
втручання приватного партнера. Отже, Сві-
товий банк ділить типи ДПП на чотири ос-
новні групи [2]: 

1. Контракти з управління та лізингу 
(Management and Lease Contracts) – приват-
ний партнер бере на себе управління прое-
ктом на певний час, власність та інвестицій-
ні зобов’язання лишаються за державою: 
– контракти з управління – держава пла-

тить приватному партнеру за управління 
проектом. Операційний ризик залиша-
ється за державою; 

– контракти лізингу – держава віддає в 
лізинг приватному партнеру проект за 
винагороду. Операційний ризик перехо-
дить до приватного партнера. 
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2. Концесії (Concessions) – приватний 
партнер бере на себе управління держав-
ним проектом на певний час разом з інвес-
тиційним ризиком: 
– реконструкція, управління, передача 

(Rehabilitate, operate, and transfer 
(ROT)) – приватний партнер реконстру-
ює існуючий об’єкт, потім управляє та 
підтримує об’єкт за власний кошт та на 
власний ризик до кінця дії договору; 

– реконструкція, лізинг або оренда, пере-
дача (Rehabilitate, lease or rent, and 
transfer (RLT)) – приватний партнер ре-
конструює існуючий об’єкт, потім бере 
його в оренду чи лізинг у держави та 
управляє проектом до кінця дії контрак-
ту; 

– спорудження, реконструкція, управлін-
ня, передача (Build, rehabilitate, operate 
and transfer (BROT)) – приватний парт-
нер добудовує існуючий об’єкт, потім 
управляє та підтримує його за власний 
кошт та на власний ризик до кінця дії 
угоди. 

3. Нові проекти (Greenfield Projects) – 
приватний партнер або спільне з держав-
ною підприємство будує та керує об’єктом 
протягом визначеного терміном контракту: 
– спорудження, лізинг, передача (Build, 

lease, and transfer (BLT)) – приватний ін-
вестор будує об’єкт на власний ризик, 
передає право власності державі, потім 
бере в лізинг об’єкт та управляє ним до 
кінця строку дії контракту. Держава мо-
же забезпечити інвестора гарантіями 
довгострокових грошових надходжень 
через гарантовану мінімальну заванта-
женість об’єкта (широко використову-
ється на платних автошляхах) або конт-
ракти з основними споживачами (енер-
гетика); 

– спорудження, управління, передача 
(Build, operate, and transfer (BOT)) – при-
ватний інвестор будує об’єкт на власний 
ризик, управляє на власний ризик та пе-
редає право власності державі в кінці 
строку дії угоди. Під час дії контракту 
право власності на об’єкт може бути пе-
редано державі або залишитися в інвес-
тора. Держава може забезпечити інвес-
тора гарантіями довгострокових грошо-
вих надходжень через гарантовану міні-
мальну завантаженість об’єкта або кон-
тракти з основними клієнтами; 

– спорудження, володіння, передача (Build, 
own, and operate (BOO)) – приватний ін-
вестор будує та володіє об’єктом на 
власний ризик. Держава може забезпе-
чити інвестора гарантіями довгостроко-
вих грошових надходжень через гаран-
товану мінімальну завантаженість об’єкта 
(широко використовується на платних 

автошляхах) або контракти з основними 
споживачами (енергетика); 

– комерційний проект (Merchant) – прива-
тний інвестор будує об’єкт на вільному 
ринку, де держава не дає гарантій пове-
рнення інвестицій. Приватний партнер 
бере на себе ризик спорудження, 
управління та ринкові ризики (напри-
клад, комерційна електростанція); 

– оренда (Rental) – держава орендує у 
приватного інвестора електростанцію 
терміном від 1 до 15 років. Водночас 
приватний інвестор будує нову електро-
станцію на власний ризик, управляє на 
власний ризик протягом контракту. Дер-
жава може забезпечити інвестора гара-
нтіями короткострокових грошових над-
ходжень через контракти з основними 
споживачами електроенергії. 

4. Відчуження власності (Divestitures) – 
приватний партнер купує частку об’єкта у 
держави напряму, через публічну пропози-
цію або приватизацію. Виділяють повне та 
часткове відчуження власності: 
– повне – приватний партнер купує 100% 

об’єкта в держави; 
– часткове – приватний партнер купує ча-

стку державного підприємства, причому 
управління об’єктом може залишитися 
за державою. 

Така класифікація підходить для інфра-
структурних проектів, які становлять основ-
ну масу програм державно-приватного пар-
тнерства. 

Таким чином, у період фінансово-
економічної кризи інвестиційні проекти, що ба-
зуються на державно-приватному партнерстві, 
набувають особливого значення: будівництво 
інфраструктурних об’єктів на базі ДПП стало 
основою антикризових програм більшості роз-
винених країн. Витрати на інфраструктурні 
проекти в антикризових пакетах “двадцятки” 
займають приблизно третину, а в антикризових 
програмах країн, що розвиваються, – половину 
всіх витрат. 

Використання державно-приватного пар-
тнерства буде ефективніше і допоможе бі-
льше зробити для створення або реоргані-
зації інфраструктури, якщо буде вирішений 
ряд гострих питань, що включають (крім ро-
звитку нормативної бази) визначення пра-
вильної оцінки економічної обґрунтованості 
проектів, а також удосконалення організа-
ційних форм, структуризацію характерних 
форм державної фінансової підтримки і чіт-
ку координацію роботи всіх сторін на всіх 
етапах реалізації проекту. 

ДПП допомагає державі, регіональним ор-
ганам влади подолати обмежені можливості з 
фінансування інфраструктурних проектів, а 
також дає змогу використовувати управлінські 
навички і досвід комерційних структур для під-
вищення якості послуг, що надаються. Від цієї 
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співпраці зрештою підвищується ефективність 
управління об’єктами соціальної інфраструкту-
ри. Цей вид співпраці – завдання складне, його 
успіх, крім наявності відповідної нормативної 
бази, залежить від правильної оцінки економі-
чної обґрунтованості проектів, а також від їх 
правильної структуризації і чіткої координації 
роботи всіх сторін на всіх етапах реалізації 
проектів. Актуальність науково-теоретичних 
досліджень і практичних розробок з питань 
державно-приватного партнерства зростає з 
урахуванням виникнення нових проблем, 
пов’язаних з погіршенням стану інфраструкту-
ри в цілому по країні. 

IV. Висновки 
Усе вищевикладене свідчить про 

актуальність цієї теми для становлення і 
розвитку інститутів партнерства на різних 
рівнях влади, покликаних зіграти істотну 
роль у розвитку сучасних ринкових структур 
і відносин. По суті, було б неприпустимою 
помилкою протиставляти ринок державі як 
інституту, який покликаний контролювати і 
регулювати діяльність суб’єктів економічної 
діяльності і ринкові відносини. Ринкові 
принципи господарювання доповнюються 
механізмами державного регулювання. 

Нагромаджений у країні досвід повинен 
аналізуватися і враховуватися незалежно 
від того, на якому рівні виконавчої влади він 
сформувався. Держава може бути 
ініціатором у реалізації соціально значущих 
для регіону проектів, але воно не повинне 
при кожній слушній нагоді мобілізувати свій 
адміністративний ресурс. 

Визначено основні положення для фор-
мування адекватного партнерства, що да-
ють можливість створити чіткі правила й 
ефективну систему партнерських взаємо-
відносин, які забезпечували б з боку держа-
ви комфортні умови ведення бізнесу, а з 
боку бізнесу – вирішували соціально 
значущі проблеми за рахунок підвищення 
рівня соціальної відповідальності приватно-
го сектора перед суспільством. 
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І. Вступ 
Протягом останніх десятиліть відбува-

ється загальний процес глобалізації ринку 
праці, формування єдиного механізму задо-
волення пропозиції робочої сили не залеж-
но від конкретного місця проживання тієї чи 
іншої людини. Проте це не означає зник-
нення національної специфіки ринків праці і 
стратегій їх регулювання, які зумовлені со-
ціально-економічними, політичними та істо-
ричними особливостями кожної окремої кра-
їни. Концепція державної політики зайнятос-
ті залежить від того, яку модель ринку праці 
обрано країною. З цим тісно пов’язано і 
співвідношення витрат на активну та пасив-
ну політику, систему соціального захисту і, 
головне, ступінь втручання держави у про-
цеси, які відбуваються на національному 
ринку праці. Кожна країна має власну соціа-
льно-економічну стратегію, що враховує 
характеристику свого населення, яка вияв-
ляється в притаманній лише їй ментальнос-
ті, рівні освіти, культурному середовищі та 
традиціях [37]. 

Серед українських дослідників, які у своїх 
працях досліджували зарубіжний досвід ре-
гулювання зайнятості населення, слід виді-
лити Н. Забуту [1], А. Казановського [3], 
Е. Лібанову [4], М. Махсму [5], М. Мутяк [6]. 
Однак запозичення чужого досвіду не дає 
змоги створити ефективну систему регулю-
вання ринку праці, тому що зводить держа-
вну політику зайнятості до використання 
окремих заходів, які мали позитивний ре-
зультат в умовах певної країни. Додаткового 
аналізу потребує життєздатність певних мо-
делей, які використовуються в практиці роз-
винутих країн, за умови їх упровадження в 
українських реаліях. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення основних ха-

рактеристик моделей ринків праці та соціа-
льно-трудових відносин розвинутих країн 
для розробки певних рекомендацій щодо 
вдосконалення процесів державного регу-
лювання зайнятості населення в Україні. 

Досягнення мети передбачає вирішення 
таких завдань: 
– дослідити основні характеристики мо-

делей ринків праці та соціально-
трудових відносин розвинутих країн; 

– розробити рекомендацій щодо вдоско-
налення процесів державного регулю-
вання зайнятості населення в Україні. 

ІІІ. Результати 
Виділяються три основні моделі ринку 

праці. Їх узагальнення здійснено професо-
ром Е. Лібановою [4, c. 152–155]. Головною 
ознакою патерналістської моделі є опікуван-
ня праценосія працедавцем. Найбільш ціліс-
но ця модель реалізована в Японії, де її фу-
ндаментом став “довічний” найм. Організа-
ція, розраховуючи на тривале використання 
найманих працівників (за 10 років три-чотири 
планові переміщення в межах фірми), прагне 
вирішувати проблеми надлишкової робочої 
сили не за рахунок звільнень, а шляхом ско-
рочення робочого часу, переведення за вза-
ємною угодою на дочірні фірми тощо. 

Тривалість робочого часу в Японії найбі-
льша серед розвинутих країн. Це – своєрідна 
“плата” працівників роботодавцеві за перева-
ги “довічного” найму. У цьому випадку дер-
жава займається регулюванням зайнятості і 
соціального захисту населення переважно 
на макрорівні, забезпечуючи фірми і підпри-
ємства законами і державними нормативами, 
що відповідають патерналістській концепції 
[2]. 

Така політика зайнятості дає компанії змо-
гу здійснювати професійну підготовку та під-
вищення кваліфікації, не побоюючись того, 
що кваліфіковані фахівці можуть покинути 
фірму і витрати, понесені фірмою на їх підго-
товку, виявляться марними. При цьому підго-
товка ведеться відповідно до науково-
технічного прогресу, структури робочих 
місць, модифікації продукції, що випускаєть-
ся. Заздалегідь передбачається професійна 
мобільність усередині фірми, виховання у 
працівників творчого ставлення до праці. 

При формуванні заробітної плати велике 
значення надається стажу роботи, що утри-
мує працівників від переходу на інші підпри-
ємства. Враховується й вік працівника. Але 
останніми роками все більшого значення 
набувають кваліфікація та ефективність 
праці. Після кризи 1974–1975 рр. у Японії 
відбулися деякі зміни в системі довічного 
найму, ослаб захист найманих працівників, 
зменшилася частка постійно зайнятих, 
з’явився зовнішній ринок на базі дрібних під-
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приємств третинного сектора (сфери пос-
луг). 

Соціал-демократична модель спирається 
на проведення активної політики на ринку 
праці. Її еталоном є ринок праці Швеції. Ос-
новні елементи шведської моделі такі: 
– непрямі податки на товари і послуги, які 

перешкоджають швидкому зростанню 
попиту та інфляції, стимулюють банк-
рутство нерентабельних підприємств. 
Збільшення прибутків стримується з ме-
тою уникнення інфляційної конкуренції 
між високоприбутковими підприємства-
ми; 

– рівність оплати рівної праці не залежно 
від фінансового стану підприємства. Це 
примушує менш прибуткові підприємст-
ва скорочувати чисельність працівників 
або взагалі припиняти свою діяльність, а 
більш прибуткові – платити нижче мож-
ливого для них рівня; 

– поєднання низької інфляції та повної 
зайнятості в довгостроковій перспективі, 
зокрема за рахунок субсидій підприємс-
тва на утримання неконкурентоспромо-
жних працівників чи надання їм робочо-
го місця в державному секторі; 

– селективна державна підтримка зайня-
тості в неефективних сферах економіки, 
які забезпечують соціально необхідні 
послуги [2]. 

Шведська модель відрізняється актив-
ною політикою зайнятості, що проводиться 
державою. Ця модель ринку праці має яск-
раво виражений державно-ринковий меха-
нізм, у якому державні елементи регулю-
вання найбільш тісно переплетені з ринко-
вими елементами саморегулювання при 
домінуванні державного регулювання. Акти-
вність держави виявляється у виділенні 
значних фінансових ресурсів на програми 
підтримки зайнятості; перепідготовку робо-
чої сили, підвищення її конкурентоспромож-
ності. На ці цілі витрачається до 70% фонду 
зайнятості, або 3,5% ВВП (1993–1994 рр.), 
тоді як на виплату допомоги по безробіттю – 
до 2,7% ВВП. Страхові внески до фонду за-
йнятості у Швеції перебувають приблизно 
на рівні інших європейських країн. 

Кошти з фонду зайнятості йдуть на про-
фесійну підготовку та перепідготовку пра-
цівників, створення робочих місць, як у дер-
жавному, так і в приватному секторі шляхом 
субсидування приватних компаній, надання 
допомоги безробітним у пошуку робочих 
місць, у тому числі через інформацію і 
профорієнтацію, виплату допомог (компен-
сацій) на переїзд до нового місця роботи. 

Предметом особливої турботи держави є 
підтримка зайнятості в галузях, що забезпе-
чують соціально необхідні послуги в депре-
сивних регіонах. Політика зайнятості тісно 
пов’язується з іншими політиками: податко-

вою, “політикою солідарності” в заробітній 
платі, галузевою та регіональною політикою 
та іншими, що дає змогу підтримувати висо-
кий попит на робочу силу і високу зайнятість 
у країні. 

Шведська модель ефективно працювала 
25 років – до середини 1970-х рр., коли різко 
зросла інфляція і збільшився національний 
борг. У 1991 р. стався новий спад, що свід-
чило про необхідність вносити корективи в 
цю модель. До соціал-демократичної моделі 
можна також віднести ринки праці Німеччи-
ни, Франції, Австрії, Фінляндії. 

Ліберальна модель притаманна США, 
Канаді, Австралії. Для неї характерні яскра-
во виражена децентралізація, пов’язана з 
федеральним устроєм країни та існуванням 
у кожному штаті власного законодавства 
щодо зайнятості і безробіття. Робоча сила в 
цих країнах відрізняється високим рівнем 
мобільності. Ліберальна модель є найбільш 
динамічною, тому що її основу становить 
субсидарний тип соціально-трудових відно-
син, у якому все спрямовано на збереження 
в людини намагання до самовідповідально-
сті і самореалізації. Професійна кар’єра 
пов’язана зі зміною місця роботи, а при ско-
роченні потреб у робочій силі роботодавці 
вдаються до звільнень [2]. 

Модель ринку праці США характеризу-
ється високою активністю суб’єктів ринку 
праці, державним стимулюванням підтримки 
конкурентного стану економіки, життєвою 
установкою на індивідуальний успіх, на за-
робляння грошей, яка культивується в сус-
пільстві його основними інститутами (дер-
жавою, засобами масової інформації, нау-
кою, літературою, освітою тощо). Заохочу-
ється активна роль підприємця і працівника. 

Політика зайнятості на підприємствах 
орієнтується на високу географічну (терито-
ріальну) мобільність працівників між підпри-
ємствами, на приймання вже підготовлених 
у навчальних закладах країни кадрів, на мі-
німум витрат підприємства на виробниче 
навчання. Заробітна плата виступає як ре-
зультат індивідуальних і колективних пере-
говорів, укладення договору або колектив-
ного договору. Важливу роль у колективних 
переговорах відіграють профспілки. Біль-
шість з них будується за галузевим принци-
пом. У результаті заробітна плата залежить 
від попиту та пропозиції робочої сили, скла-
дності робіт, продуктивності праці, можли-
востей підприємства. 

Страхування по безробіттю регулюється 
федеральними законами і законами штатів. 
Федеральний закон встановлює загальні 
принципи страхування з безробіття, які по-
тім деталізуються в законах кожного зі шта-
тів. Страхові внески з безробіття платять 
підприємці та наймані працівники, більша 
частка їх припадає на внески підприємців. 
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Зібрані гроші прямують окремо до федера-
льного фонду та фондів штатів. 

Україна поки не має чітко вираженої мо-

делі ринку праці, але, враховуючи історичні 

особливості, менталітет народу, унітарність 

державного устрою, Україні найбільш при-

таманною може бути соціал-демократична 

модель [2]. 

На сучасному етапі світового розвитку 

виділяють три типи моделей соціально-

трудових відносин: європейську, англосак-

сонську і китайську. 

Європейська (континентальна) модель 

характеризується високим рівнем правової 

захищеності робітника, жорсткими нормами 

трудового права, які орієнтовані на збере-

ження робочих місць, жорстким галузевим 

(регіонально-галузевим) тарифним регулю-

ванням, відносно високим рівнем мінімаль-

ної заробітної плати, яка встановлена зако-

нодавчо; порівняно невеликою диференціа-

цією в розмірах заробітної плати. Ця модель 

перебуває у кризовому стані, оскільки для 

неї характерний високий рівень безробіття; 

утруднений доступ на ринок праці молоді і 

робітників з високим рівнем кваліфікації; 

підрив стимулювальної ролі оплати праці; 

зниження темпів економічного зростання. 

Англосаксонська модель притаманна 

Великобританії, США, Австралії, Новій Зе-

ландії. Ця модель характеризується знач-

ним зближенням трудового і громадянського 

права; великою свободою роботодавця у 

відносинах найму і звільнення; переважан-

ням колективно-договірного регулювання на 

рівні підприємства і фірми, а не галузі або 

регіону; мобільністю робочої сили; великою 

диференціацією в оплаті праці при обмеже-

ному використанні законодавчо встановле-

ного мінімуму в оплаті; високим динамізмом 

створення робочих місць; невеликим рівнем 

безробіття; більш високими темпами еконо-

мічного зростання. Але ця модель призво-

дить до збільшення диференціації доходів, 

до відносно низького рівня оплати праці для 

робітників низької кваліфікації. 

Китайська модель поєднує жорстке регу-

лювання трудових відносин і відносно висо-

ку соціальну захищеність робітників у дер-

жавному секторі і повну відсутність правово-

го регулювання в приватному і концесійному 

секторах. Значний потенціал сільського ви-

робництва і надлишок робочої сили сприяв 

початковому економічному зростанню і 

створенню робочих місць; дав уряду мож-

ливість без різких структурних змін реорга-

нізувати неефективний державний сектор, 

який займав відносно невелику частку в 

економіці країни. Ця модель може діяти в 

умовах стадії розвитку індустріалізації; пос-

тійного тиску на ринок праці надлишкового 

населення і жорсткого авторитарного полі-

тичного режиму, який виключає робітничий 

рух. 

Для України, на наш погляд, за існуючи-

ми ознаками ближча європейська модель 

соціально-трудових відносин. Але зважаючи 

на її загальне кризове становище, слід роз-

глянути характеристики, що притаманні анг-

лосаксонській моделі, а саме: перегляд під-

ходів до встановлення та використання мі-

німальної заробітної плати, спрямування 

зусиль держави на підвищення мобільності 

робочої сили. 

З точки зору правового регулювання 

трудових відносин у світовій практиці вияв-

ляються такі дві головні тенденції: дерегу-

лятивна, що набула поширення насамперед 

у Великобританії, США, Канаді, та правоут-

ворювальна, характерна для Західної Євро-

пи (див. табл.). 

Дерегулятивна модель трудових відносин 

базується на тому, що в основу регулювання 

трудових відносин покладено індивідуальний 

трудовий контракт як вияв вільного вибору 

працівниками умов своєї роботи, а колективні 

договори розглядаються як спосіб протидії 

такому вільному вибору. Вже у середині 1990-

х рр. строкові трудові контракти набули знач-

ного поширення в більшості країн з ринковою 

економікою. В Європейському Союзі, напри-

клад, до третини трудових договорів уклада-

ється на строковій основі. 

Профспілки розглядають політику поши-

рення індивідуальних трудових контрактів як 

намагання роботодавців “локалізувати” пра-

цівників від профспілок та знизити рівень їх 

соціального захисту, який є традиційно більш 

високим при системі колективних договорів. 

Як свідчить практика, у країнах, де переважно 

застосовується дерегулятивна модель регу-

лювання трудових відносин, законодавством 

обмежується діяльність профспілок та міс-

тяться певні вимоги до них щодо надання до-

казів того, що працівники дійсно добровільно 

делегували їм право вести колективні перего-

вори від їх імені. Не випадково в цих країнах 

відзначається низький рівень як членства в 

профспілках, так і охоплення трудящих колек-

тивними договорами. Так, у 1997 р. у Велико-

британії в профспілках перебувало 34% пра-

цівників, а колдоговірною системою було охо-

плено 47% робочої сили, в Канаді, відповідно, 

– 38 і 36%, Японії – 24 і 21%, США – 16 і 18%. 

В основі правоутворювальної моделі по-

кладено законодавчо закріплене право на 

ведення колективних переговорів і укладен-

ня колективних договорів, угод. При цьому 

їхні умови є юридично обов’язковими, на-

гляд за дотриманням цієї норми здійснюють 

трудові суди чи інші державні інстанції. 
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Рівень членства в профспілках, як і охо-
плення системою колективних угод у краї-
нах, де застосовується правоутворювальна 
модель трудових відносин, є значно вищим, 
ніж у першому випадку. Так, у Фінляндії він 
становить, відповідно, 81 і 95%, Швеції – 91 
і 89%, Данії – 76 і 69%. Навіть у країнах з 
меншим профчленством, але які застосо-
вують правоутворювальну модель, рівень 
охоплення трудящих колективними угодами 
теж є високим. Наприклад, у Німеччині чле-
нами профспілок є 29% працівників, а охоп-
лено колдоговорами – 90%, у Франції – від-
повідно, 9 і 95%. 

Аналіз сучасної світової практики колдо-
говірної роботи свідчить про існуючі особ-
ливості та відмінності в різних країнах. Вони 
пов’язані з економічними, соціальними та 
політичними факторами, інтересами певних 
соціальних груп тощо. В загальному вигляді 
система колективних договорів, яка діє в 
кожній окремій країні, являє собою поєд-
нання так званих великомасштабних угод. 

Право на колективні договори в багатьох 
країнах закріплено в конституціях (Франція, 
Японія, Греція, Італія, Іспанія, Португалія) 
або практикується як право, похідне від 
права на свободу асоціації (Австрія, Данія, 
Люксембург, Німеччина). В деяких країнах 
це право регулюється окремими законами 
(США, Японія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, 
Канада, Нова Зеландія). В окремих країнах 
право на колективний договір спирається на 
звичай, прецедент, судову практику, а також 
закріплено в загальнонаціональних угодах, 
які укладаються між профспілками і робото-
давцями (Данія, Норвегія) [3, c. 10]. 

В Україні тривалий час існували монопо-
лія державної власності, жорстка регламен-
тація розмірів заробітної плати, інститут 
прописки, що призвело до деформації ринку 
праці. Загалом сучасному ринку праці в 
Україні притаманні такі ознаки: низька ціна 
робочої сили, її невідповідність реальній 
вартості; зниження зайнятості у сфері суспі-
льного виробництва; зростання кількості 
незайнятого населення; завеликі масштаби 
зростання прихованого безробіття; наяв-
ність значних масштабів нерегламентованої 
зайнятості; зростання молодіжного безро-
біття; низька професійна й особливо тери-
торіальна мобільність трудових ресурсів; 
еміграція висококваліфікованої робочої си-
ли. 

За результатами соціологічного дослі-
дження, проведеного в рамках проекту Між-
народної організації праці “Україна: сприян-
ня реалізації основних принципів і прав у 
сфері праці” у квітні – травні 2004–2005 рр., 
найбільший вплив на сторони соціально-
трудових відносин у системі соціального 
діалогу має держава (85%). Вплив робото-

давців та профспілок незначний – 35% та 
10%, відповідно [7]. 

Колективний договір розглядається як 
бажаний спосіб фіксації заробітної плати та 
інших умов найму, регулювання відносин 
між роботодавцем та трудовим колективом. 
При цьому доволі часто колективний договір 
залежить від політики уряду та законодав-
чого забезпечення. Практика індивідуально-
го регулювання трудових відносин, яка за-
кріплена законодавством, ще не набула за-
гальнообов’язкового характеру. Індивідуа-
льним договірним регулюванням охоплені 
далеко не всі працівники, оскільки відносини 
між суб’єктами формуються на міжособисті-
сній, неформальній основі [8, с. 22]. Однак, 
зважаючи на недостатню розвиненість 
профспілкового руху і майже повну відсут-
ність дієвих важелів впливу профспілок на 
соціально-трудові відносини, на нашу думку, 
більш доцільною моделлю правового регу-
лювання таких відносин буде дерегулятивна 
модель. 

ІV. Висновки 
Визначено, що відповідно до соціально-

економічної стратегії певної країни, що вра-
ховує ментальність і рівень освіти населен-
ня, характеристики культурного середовища 
та традиції, обирається патерналістська, 
соціал-демократична або ліберальна мо-
дель ринку праці. На сучасному етапі світо-
вого розвитку виділяють три типи моделей 
соціально-трудових відносин: європейську, 
англосаксонську і китайську. З точки зору 
правового регулювання трудових відносин у 
світовій практиці виявляються такі дві голо-
вні тенденції: дерегулятивна (в основу регу-
лювання покладено індивідуальний трудо-
вий контракт як вияв вільного вибору пра-
цівниками умов своєї роботи, а колективні 
договори розглядаються як спосіб протидії 
такому вільному вибору) та правоутворюва-
льна (в основі – законодавчо закріплене 
право на ведення колективних переговорів і 
укладення колективних договорів). 

Враховуючи історичні особливості, мен-
талітет народу, унітарність державного уст-
рою, Україні найбільше підходить соціал-
демократична модель. Для України, на наш 
погляд, за існуючими ознаками ближча єв-
ропейська модель соціально-трудових від-
носин. Але зважаючи на її загальне кризове 
становище, слід розглянути характеристики, 
що притаманні англосаксонській моделі, а 
саме: перегляд підходів до встановлення та 
використання мінімальної заробітної плати, 
спрямування зусиль держави на підвищення 
мобільності робочої сили. Зважаючи на не-
достатню розвиненість профспілкового руху 
і майже повну відсутність дієвих важелів 
впливу профспілок на соціально-трудові 
відносини, на нашу думку, більш доцільною 
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моделлю правового регулювання таких від-
носин буде дерегулятивна модель. 
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОСУВАННІ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 Оргієць О.М. 
аспірант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

І. Вступ 
Україна, нарешті, остаточно визначилась 

з курсом країни – інтеграцією в Європейсь-
кий Союз, що підтверджено Законом Украї-
ни “Про засади внутрішньої і зовнішньої по-
літики”. Про це Президент України 
В. Янукович заявив під час зустрічі з Прези-
дентом Європейської комісії Ж.М. Баррозу 
18.04.2011 р. У цьому контексті Глава держа-
ви повідомив, що закріплення в остаточно-
му тексті Угоди про асоціацію положення 
щодо європейської перспективи України має 
для нас принципове значення. Президент 
наголосив на тому, що наша країна забез-
печить швидке та якісне виконання Плану 
дій у взаємодії з Європейською комісією й 
державами-членами, і реформи, які здійс-
нюються в Україні, є підґрунтям євроінтег-
раційної політики нашої держави [1]. 

Сучасний стан розвитку державного 
управління, оцінка динаміки соціально-
економічних процесів та рівня задоволення 
мінімальних потреб населення країни, пе-
редбачених Конституцією України, роблять 
беззаперечною необхідність докорінних змін 
внутрішньосистемної організації нашої дер-
жави. 

Як зазначив віце-прем’єр-міністр України 
В. Тихонов, який займається питаннями ро-
звитку регіонів, саме неефективність влади 
в країні, її внутрішня конфліктність і відірва-
ність від потреб людини до останнього часу 
були спричинені надлишковою кількістю ор-
ганів публічної адміністрації, невизначеніс-
тю повноважень між ними, а отже, відсутніс-
тю відповідальності. Тому, на його думку, 
без реформування адміністративно-
територіального устрою країни не зможуть 
ефективно реалізуватися інші реформи у 
сфері економіки, бюджету, податків, земе-
льних відносин тощо [19]. 

Вітчизняні науковці та практики мають 
вагомий доробок з питань проблем адмініс-
тративно-територіального устрою сучасної 
України та шляхів його реформування. Се-
ред останніх публікацій це, насамперед, 
праці І. Верещука, П. Жука, О. Клименка, 
В. Кравціва, В. Литвина, О. Лялюка, 
І. Магновського та ін. 

Концептуальним засадам підготовки та 
проведення державно-управлінських ре-

форм, у том числі й адміністративно-
територіальної, присвячено праці 
М. Воронова, С. Кравченка, 
В. Малиновського та ін. 

Незважаючи на велику кількість публіка-
цій щодо шляхів розв’язання проблем адмі-
ністративно-територіального устрою Украї-
ни, існує необхідність у чіткому визначенні 
механізмів ефективного проведення адміні-
стративно-територіальної реформи, зокре-
ма розробки комунікативної стратегії для її 
успішної реалізації. Аналіз невдалого досві-
ду проведення реформи 2005 р. підтвер-
джує, що до реального початку реформи 
необхідно провести велику роботу не лише 
з наукового її обґрунтування, а й інформа-
ційного забезпечення. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є обґрунтування необхідно-

сті розробки комунікативної стратегії для 
успішного проведення реформ, комплексу 
практичних заходів, спрямованих на фор-
мування позитивного іміджу адміністратив-
но-територіальної реформи. 

ІІІ. Результати 
Робота із широкомасштабного реформу-

вання сфер життєдіяльності України розпо-
чата, хоча й затягнулася через ряд 
об’єктивних причин. Як зазначає професор 
Гарвардської бізнес-школи, фахівець з лі-
дерства та управління змінами Дж. Коттер, 
основною причиною є ігнорування одного з 
попередніх етапів втілення змін – включен-
ня громадськості, представників різних груп 
інтересів та експертної спільноти до розро-
бки концепції. Саме такий закритий процес 
призвів до суцільної критики податкової ре-
форми. Так само будь-які нові ініціативи 
адміністрації В. Януковича стикатимуться з 
великим спротивом, якщо й надалі ігнорува-
ти громадськість України та зацікавлені сто-
рони в процесі прийняття рішень, перекона-
ний Дж. Коттер [4]. 

Наявність численних суперечностей у 
законодавстві, недосконалість ієрархічної 
структури адміністративно-територіального 
устрою, термінологічна плутанина та мето-
дологічна невизначеність, як наслідок, не-
можливість забезпечити організацію ефек-
тивної влади – це далеко не повний перелік 
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тих проблем, які пов’язані з існуючою схе-
мою внутрішньої структури нашої держави. 

Адміністративно-територіальна реформа 
націлена на вирішення цілого ряду заходів, 
спрямованих на перебудову органів вико-
навчої влади та органів місцевого самовря-
дування, удосконалення форм і методів їх 
роботи. Проте одне з головних завдань і, 
безперечно, найбільш суперечливе – це 
зміна адміністративно-територіального уст-
рою. 

Адміністративно-територіальний устрій, 
як відомо, можна визначити як поділ держа-
ви на систему адміністративних одиниць. 
Він є однією з форм територіального поділу 
держави, саме відповідно до нього утворю-
ються органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, вирішуються 
численні управлінські та інші питання. Приз-
наченням відповідного поділу території 
держави є, насамперед, здійснення вико-
навчої влади та функціонування місцевого 
самоврядування. Тим самим він слугує 
створенню територіальної основи для побу-
дови систем органів державної влади, а також 
органів місцевого самоврядування. Засобом 
адміністративно-територіального устрою від-
бувається наближення влади до населення, 
створюються можливості для реальної уча-
сті громадян у її здійсненні, для реалізації 
принципу народного суверенітету [5]. 

На думку більшості вчених і політиків 
(Р. Безсмертний, М. Борденюк, Б. Данилишин, 
М. Долішній, В. Литвин, О. Матвіїшин, 
В. Олуйко, О. Омельченко, В. Тихонов, 
В. Яцуба, В. Яцук та ін.), у процесі реформи 
країну неминуче чекає укрупнення адміністра-
тивно-територіальних одиниць для створення 
на їх базі самодостатніх конкурентоспромож-
них територіальних громад з відповідними ре-
сурсами для реалізації повноцінного місцевого 
самоврядування, надання якісних послуг насе-
ленню згідно зі встановленими державою соці-
альними стандартами. 

Проте поряд з перевагами адміністрати-
вно-територіальної реформи вчені перей-
маються й можливими негативними наслід-
ками. Так, серед загальнонаціональних за-
служений юрист України В. Олуйко, правоз-
навець О. Острійчук називають значні зміни 
в законодавстві України: під час проведення 
адміністративно-територіальної реформи в 
Україні треба буде вносити зміни не тільки 
до Конституції України, а й до інших норма-
тивно-правових актів, зокрема, це Бюджет-
ний кодекс, Земельний кодекс. Необхідно 
буде створити нові закони, які будуть регу-
лювати нові відносини, що виникнуть у ре-
зультаті суттєвих змін [13; 14]. 

Ще одна проблема – низьке кадрове за-
безпечення державних органів відповідно 
до сучасних реалій управління, що може 
призвести до втрати керованості територіа-

льної організації влади. Реформатори мо-
жуть зіткнутися з тим, що місцева влада, не 
зрозумівши суті реформи й своїх завдань, 
не зможе впоратись зі своїми обов’язками. 
Це відразу викличе невдоволення грома-
дян, які будуть звертатися до представників 
місцевої влади, а ті, у свою чергу, будуть 
переадресовувати скарги громадян до ре-
форматорів. 

Однак найбільше питань виникає щодо 
процесу трансформаційних перетворень 
територіальних громад під час їх 
об’єднання. Саме обережне ставлення до 
проектів змін меж адміністративно-
територіальних одиниць визначено в “Ме-
тодичних рекомендаціях щодо збору та по-
переднього аналізу можливостей форму-
вання дієздатних громад у регіонах” голов-
ним принципом формування моделей тери-
торіальних громад та запорукою профілак-
тики виникнення джерел внутрішнього про-
тистояння в них [3]. 

Аналізуючи плюси та мінуси укрупнення 
адміністративно визначених “громад”, полі-
тики застерігають, що об’єднання сільських 
районів – небезпечна річ, новий поділ на 
адміністративно-територіальні одиниці може 
призвести до занепаду сільських населених 
пунктів, яке може бути викликане пересе-
ленням сільського населення до більш роз-
винутих адміністративних центрів громад, 
припускають ворожнечу громад у тому ви-
падку, коли нові межі громад і районів по-
рушать баланс інтересів, що склався впро-
довж багатьох років [8; 14; 18]. 

Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету В. Баранов під час засі-
дання Консультативної ради з питань розви-
тку місцевого самоврядування 11.03.2011 р. 
у місті Яремчі на Івано-Франківщині пору-
шив питання щодо необхідності інформу-
вання населення про реформи в кожній 
сфері. Він переконаний, що суспільство має 
розуміти й знати, як ми досягнемо загально-
го щастя [12]. 

Як зазначає В. Литвин, аналіз невдалого 
досвіду адміністративно-територіальної ре-
форми 2005 р. свідчить, що спущені “згори” 
настанови виявилися незрозумілими навіть 
місцевим працівникам, тому спрацювала 
потужна інерція спротиву, яка швидко звела 
нанівець завищені очікування [10]. 

І хоч проблем багато, професор 
В. Олуйко переконаний, що адміністратив-
но-територіальна реформа – це вже невід-
воротна реальність. Проте, на його думку, 
лишається відкритим питання, яким шляхом 
піде Україна, яких саме змін слід очікувати: 
поміркованих чи радикальних [13]. 

Попри численні аргументи науковців що-
до підготовки реформи “знизу”, підтримуємо 
думку І. Єжденци, експерта Європейської 
комісії з розробки детального технічного 
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завдання проекту Twinning для Головдерж-
служби, який зазначає, що, виходячи зі сві-
тового досвіду, не є ефективним, коли спо-
чатку реформа йде від органів місцевої 
влади до центральних органів. Реформа 
має розпочинатися в центральних органах і 
потім поширюватися до місцевого вряду-
вання. Однак, як зазначає експерт, як і 
будь-які інші проекти в комерційній сфері, ці 
реформи потребують просування [7]. 

Народний депутат України О. Пеклушен-
ко разом з тим опікується питанням, що де-
путати й уряд дуже мало роблять щодо 
роз’яснення необхідності реформ, що не 
можна проводити реформи без схвалення 
більшості жителів країни. Реформи можуть і 
повинні виходити із центру як мета, але ін-
струмент, методи, обов’язково мають узго-
джуватися з народом та органами самовря-
дування [6]. 

Питання про те, як буде впроваджувати-
ся комплекс реформ, є дуже важливим з 
огляду на кінцевий результат реформ. Ус-
пішні реформи не можуть бути проведені 
без участі центральної влади – це необхід-
на умова. З іншого боку, процес комплексу 
реформацій не буде успішним без участі мі-
сцевих еліт, які зобов’язані взяти відповіда-
льність за місцеві справи. На сьогодні визна-
чено посадових осіб центрального рівня, на 
яких покладено відповідальність за прове-
дення адміністративно-територіальної ре-
форми, нещодавно створено відділи з пи-
тань адміністративно-територіального уст-
рою та виборчих систем при обласних ра-
дах. Проте вони не в змозі відповідати за 
весь комплекс питань щодо реформування 
у зв’язку з відсутністю структурно-кадрового 
ресурсу, без відповідного бюджетного за-
безпечення трансформаційних заходів, без 
інформаційного супроводження. 

Необхідною умовою реформування АТУ 
країни (як і будь-якої іншої) є підготовка сус-
пільства, його свідомості до сприйняття но-
вої територіальної системи. Реформа може 
бути успішною лише за умови усвідомлення 
всіма верствами населення її необхідності 
та необоротності, а головне, позитивного 
впливу на умови життя й добробут людей. 

Слід звернути увагу на широку просвіт-
ницьку кампанію під час трансформаційних 
перетворень у Польщі. Зокрема, поширен-
ням інформації щодо реформи займалася 
Комісія місцевого самоврядування при Гро-
мадянському комітеті та неурядова органі-
зація “Фонд розвитку місцевої демократії”. 
Було створено консультаційні та тренінгові 
центри; вже до 1998 р. тренінг-курси прой-
шли близько 50 тис. учасників. Потужною 
інформаційною кампанією було передбаче-
но розробку й поширення брошур у грома-
дах для різних груп: учителів, лікарів, зем-
лекористувачів, духовенства тощо [15]. 

Однак слід пам’ятати, що з погляду сус-
пільної підтримки польські реформи зазнали 
поразки. І це в ситуації, коли мова йшла фа-
ктично про модернізацію територіального 
устрою та місцевого самоврядування, а не 
про глибокі трансформації. Українські реалії 
вимагають створення вже сьогодні відповід-
них команд на всіх щаблях владної верти-
калі (парламент, уряд, обласні та районні 
державні адміністрації, громади), кожна з 
яких на своєму рівні (із залученням громад-
ськості) буде кваліфіковано вирішувати пос-
тавлені завдання в суворій відповідності до 
затвердженої законом або урядовим рішен-
ням комунікаційної стратегії проведення 
адміністративно-територіальної реформи. 

Інформаційне забезпечення процесу підго-
товки та проведення змін в адміністративно-
територіальному устрої Україні має стати важ-
ливим елементом і впливовим фактором фор-
мування позитивного іміджу самого реформу-
вання. Цинізм еліт та скепсис громадськості 
щодо будь-яких реформ можна зрозуміти, 
оскільки люди вже стільки разів розчаровува-
лись, що зусилля й довіра до реформаторів 
зникла. Саме тому ефективна комунікативна 
стратегія є надзвичайно важливою частиною 
плану. Громадськість і всі партнери повинні 
бути переконані, що серйозні та послідовні 
реформи є необхідними. 

Певні кроки щодо формування основних 
засад державної комунікативної політики 
лише робляться. У Розпорядженні Кабінету 
Міністрів України “Про схвалення Концепції 
проекту Закону України “Про основні засади 
державної комунікативної політики” налаго-
дження комунікацій між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, засобами масової комунікації і громад-
ськістю визнано важливою умовою демок-
ратичного розвитку держави, становлення 
громадянського суспільства. Проте аналіз 
законодавчих актів свідчить, що рівень пра-
вового врегулювання питання налагоджен-
ня комунікації не повною мірою відповідає 
рівню розвитку українського суспільства та 
світовим тенденціям. Тому прийняття за-
значеного закону надасть змогу вдоскона-
лити механізм регулювання процесу обміну 
інформацією, зокрема впровадити принцип 
партнерської взаємодії, що передбачає не 
тільки інформування населення, а й нала-
годження ефективного зворотного зв’язку, 
проведення відповідної роз’яснювальної 
роботи, встановлення громадського контро-
лю за діяльністю органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування [2]. 

Сучасний науковий дискурс пропонує кі-
лька різних підходів до визначення поняття 
комунікативних стратегій і тактик, які базують-
ся на теоретичній основі різних дисциплін, що 
вивчають спілкування. Означена нами тема 
розгляду – комунікативна стратегія в прове-
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денні адміністративно-територіальної ре-
форми – потребує нового розгляду пробле-
ми комунікації в соціальному аспекті функ-
ціонування місцевого самоврядування й 
державного управління, з одного боку, та 
громадськості – з іншого. 

Розуміння сутності комунікацій залежить від 
того, як ті чи інші автори тлумачать такі катего-
рії, як комунікаційний процес та модель комуні-
каційного процесу. Поняття комунікації перебу-
ває в безпосередній залежності від того, з яких 
елементів будується авторами та чи інша мо-
дель процесу комунікацій. У широкому значен-
ні комунікація є формою зв’язку, процесом по-
відомлення інформації за допомогою технічних 
засобів, актом спілкування між двома або бі-
льше індивідами, процесом передачі інформа-
ційного, емоційного чи інтелектуального змісту. 
Її структурними елементами є відправник ін-
формації, процес її передачі, одержувач інфо-
рмації [20]. На думку автора, комунікацію мож-
на визначити як процес обміну інформацією 
між учасниками, що знаходяться як усередині, 
так і зовні організації, і який дає змогу одержу-
вати відомості для прийняття стратегічних та 
тактичних управлінських рішень, забезпечува-
ти їх реалізацію й передавати необхідні відо-
мості в зовнішнє середовище з метою їх адек-
ватного сприйняття. 

Комунікація за своєю моделлю є двосто-
роннім потоком інформації. У цій моделі 
оцінюють якість передачі інформації, її пов-
ноту, зміст, форму, що дає змогу не лише 

оперативно та правильно сформулювати 
уявлення про відповідну проблему (інфор-
мацію), а й обрати партнерів, розробити 
стратегію та тактику, визначити адекватні 
методи й засоби реалізації конкретних ці-
лей. Важливим щодо ефективності комуні-
кації є зрозумілість, доступність інформації. 

Вибір цільових аудиторій визначає від-
повідні цілі комунікацій, які спрямовуються 
на формування бажаної зворотної реакції 
одержувачів інформації. У нашому випадку 
цілі комунікацій можуть бути такими: 
– надання необхідної інформації; 
– створення необхідного позитивного імі-

джу реформи; 
– формування прихильності громадськості; 
– формування переконаності щодо необ-

хідності проведення реформи; 
– спонукання громадськості до обгово-

рення проблем та пошуку оптимальної 
моделі адміністративно-територіального 
устрою країни; 

– зміна поведінки цільової аудиторії (апа-
рату державного управління, органів мі-
сцевого самоврядування, територіаль-
них громад тощо). 

Спрямованість реформи на забезпечен-
ня якісно нового рівня взаємодії з громадсь-
кістю на основі сталої взаємодії між рівними 
суб’єктами потребує визначення комплексу 
комунікативних функцій та конкретизації 
змісту завдань, спрямованих на її реаліза-
цію (див. табл.). 

Таблиця 
Комунікативні функції та завдання підготовчого етапу  

адміністративно-територіальної реформи 
Функції Зміст завдання 

Адаптивна спрощення словесного коду управлінських рішень, програм, планів щодо реформування від-
повідно до розуміння та сприйняття суб’єктів комунікації  

Виховна впровадження принципу партнерської взаємодії 

Впливу (імперативна) формування суспільно корисних практичних змін у суб’єктах впливу  

Гуманістична орієнтування особистості на громадські цінності  

Довідкова надання довідок у межах компетенції органу влади  

Дослідницька  вивчення громадської думки  

Іміджева  просування позитивних наслідків проведення реформи 

Інформаційна надання об’єктивної інформації про цілі й завдання реформи  

Комунікативна  забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю 

Контактна  встановлення, підтримання, збереження зв’язків і відносин з представниками різних верств 
населення 

Конотативна  дотримання ввічливих відносин між суб’єктами реформування 

Консультативна  надання відповідей на інформаційні запити суб’єктів реформування  

Моніторингова одержання й систематизація інформації щодо реагування громадськості на проведення рефо-
рми 

Організаційна формування зв’язків і відносин між суб’єктами управлінського процесу  

Посередницька налагодження взаємоприйнятних ділових відносин із суб’єктами впливу (місцевих еліт) для 
досягнення взаєморозуміння 

Прогнозування прогнозування очікувань громадськості та розробка рекомендацій для управлінського впливу  

Психологічна стимулювання цільових груп до співпраці  

Регулятивна регулювання характеру відносин між суб’єктами реформування  

Рекламна дотримання презентаційної діяльності  

Репутаційна спростування негативної інформації щодо наслідків реформування  

Роз’яснювальна  надання адаптованої, кваліфікованої інформації цільовим групам  

 
Відповідні функції забезпечують кореля-

цію управлінського впливу (комунікативної 
дії) на процес реформування з потребами 

та інтересами цільових груп (сприйняттям, 
осмисленням, реалізацією). 

Реалізувати визначені комунікативні за-
вдання можна завдяки розробці та реаліза-
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ції комунікативної стратегії, етапами якої є 
функціонально пов’язані самостійні проце-
си. У загальних рисах вона передбачає такі 
етапи: 
– визначення суспільних проблем, 

пов’язаних із сучасним адміністративно-
територіальним устроєм; 

– обґрунтування потреби, цілей та мети 
адміністративно-територіальної реформи; 

– планування; 
– визначення цільових груп та зацікавле-

них сторін (бенефіціаріїв); 
– підготовка фахівців з реформування; 
– проведення інформаційної кампанії; 
– вирішення організаційних питань; 
– проведення комунікативних заходів; 
– аналіз зворотної реакції цільових ауди-

торій; 
– контроль; оцінювання досягнення цілей 

(як зацікавленими сторонами, так і орга-
ном влади); 

– прогнозування; коригування відповідно-
го управлінського впливу. 

Етап визначення суспільної проблеми пе-
редбачає проведення опитування для отри-
мання аналітичної інформації щодо визначен-
ня існуючих проблем, пов’язаних із сучасним 
адміністративно-територіальним устроєм, їх 
особливостей, географії, сутності та цільових 
груп, які потребують їх вирішення, готовності 
населення до реформування. 

Потреба, цілі та мета адміністративно-
територіальної реформи досить чітко об-
ґрунтовані в Концепції реформування адмі-
ністративно-територіального устрою в Укра-
їні, яку розроблено Міністерством регіона-
льного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України й реко-
мендовано до розгляду Кабінетом Міністрів 
України. Однак ми вважаємо, що для широ-
кого інформування населення необхідно 
розробити презентаційні продукти з більш 
зрозумілими для пересічних громадян ма-
теріалами. На наш погляд, адміністративно-
територіальна реформа повинна мати сло-
ган (у перекладі з галльської мови означає 
“бойовий заклик”), який презентує її головну 
мету. Девіз повинен відповідати таким ви-
могам: бути правдивим, об’єктивним, емо-
ційно насиченим, а сам текст – легко 
сприйматися, бути зрозумілим для широкої 
аудиторії. Так, назва проекту, що визначав 
можливості проведення адміністративно-
територіальної реформи й реалізовувався в 
2005–2006 рр., була “Територіальна грома-
да – з людьми і для людей”, що, на наш по-
гляд, є досить вдалою. 

На етапі планування необхідно визначити 
загальну мету процесу, сформулювати цілі 
комунікативної роботи. Цілі (відповідно до 
встановленої ієрархії) визначають вимірювані 
конкретні та реально досяжні у визначений час 
результати й дають змогу спрямувати комуні-

кативний потенціал суб’єктів взаємодії на їх 
ефективну реалізацію (збирання необхідної 
інформації, справляння інформаційного впли-
ву, стимулювання довіри, збір зауважень і про-
позицій тощо). 

Моделювання та планування комунікати-
вних завдань і відповідних функцій праців-
ників, контроль за способом і строками ви-
конання поряд з урахуванням внутрішніх та 
зовнішніх факторів, починаючи від анонсу-
вання адміністративно-територіальної ре-
форми, розробки й реалізації цілей стратегії 
інформаційного впливу – до відстеження 
ефективності впливу, мають спрямовувати-
ся на забезпечення головної мети: сприй-
няття, розуміння та підтримки намірів орга-
ну виконавчої влади громадськістю. 

На основі аналізу внутрішніх і зовнішніх 
чинників (ресурсів, суб’єктів взаємодії, осо-
бливостей їх поведінки та очікуваних ре-
зультатів) слід визначити цільові групи та 
підготувати адаптовані для сприйняття ни-
ми ключові повідомлення, сформувати 
стратегію їх донесення, розробити заходи, 
впровадити механізми моніторингу та оці-
нювання ефективності, коригування [9]. 

Під терміном “цільова група (бенефіціа-
рії)” розуміють групу осіб, на задоволення 
потреб яких спрямована реформа. Хоча 
проблема реформування адміністративно-
територіального устрою стосується всіх жи-
телів територіальних громад України, проте 
сутність визначення вибору бенефіціаріїв 
полягає в тому, щоб обрати саме ту цільову 
групу (або кілька груп) серед усіх інших груп, 
існуючих у цьому суспільному середовищі, 
які зможуть найбільше дієво вплинути на 
ефективне проведення реформи, популяри-
зувати соціальну її значущість тощо. Вважа-
ємо, що цільовими групами, які необхідно 
залучити під час реалізації комунікативної 
стратегії, повинні бути, насамперед, науков-
ці, які вивчають цю проблему й мають ваго-
мі доробки щодо шляхів реформування; 
групи фахівців, яких необхідно навчити за-
стосовувати методику організації роботи з 
підготовки та проведення реформування; 
цільові групи представників територіальних 
громад, котрих потрібно переконати в необ-
хідності проведення реформи та сприяти 
наданню допомоги доступними їм засобами. 

Проведення соціологічних опитувань 
дасть змогу встановити контакт практично з 
будь-якими цільовими групами. Ефектив-
ність таких опитувань значно підвищиться 
за умови проведення інтернет-опитування 
на веб-сайтах органів виконавчої влади з 
розміщенням у відповідних рубриках анон-
сів, роз’яснень щодо його цілей та мети, 
коментарів, оприлюднення статистики й ін-
формації щодо врахування результатів в 
управлінських рішеннях. 
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Науковці визнають, що для успіху перет-
ворень необхідні високопрофесійні кадри. З 
таких професіоналів, насамперед, має 
складатися орган управління, відповідаль-
ний за реформи. Крім того, важливо, щоб 
вищі державні службовці виступили провід-
никами змін у своїх організаціях. У зв’язку із 
цим ці посадові особи повинні бути спромо-
жні роз’яснювати цілі реформ, розробляти 
відповідні плани та координувати зусилля з 
їх упровадження, енергійно просувати зміни, 
готувати до них службовий персонал, ство-
рювати сприятливе середовище для ре-
форм. Задоволення таких кадрових потреб 
передбачає, з одного боку, залучення фахі-
вців відповідної кваліфікації, а з іншого – 
спеціальну увагу до підготовки таких фахівців 
[16, с. 218; 17, с. 42]. Необхідно цілеспрямо-
вано формувати прошарок фахівців, які зда-
тні розробляти та впроваджувати зміни на 
високому професійному рівні, шляхом як їх 
підбору, так і спеціальної підготовки. 

Фундаментальним елементом нової полі-
тики професійного навчання державних слу-
жбовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування в Україні має бути першо-
чергова орієнтація на пріоритети уряду, ви-
моги й потреби конкретних органів влади та 
обов’язки службовців, які вони виконують на 
підтримку цих пріоритетів. Тому ефективне 
здійснення адміністративно-територіальної 
реформи вимагає відповідного її кадрового 
забезпечення, що, у свою чергу, потребува-
тиме підготовлених і компетентних кадрів, які 
володіють знаннями й навичками, необхід-
ними для виконання завдань з реалізації 
державної політики в цій сфері. 

Необхідно підготувати фахівців з прове-
дення адміністративно-територіальної ре-
форми в кожній області та районі України, 
які б могли очолити відповідну робочу групу 
спеціалістів, організувати роботу з підготов-
ки реформування на місцях, виважено коре-
гувати ініціативи громад, а також популяри-
зувати необхідність її проведення. 

Розроблення та погодження в установле-
ному законодавством порядку професійних 
програм підвищення кваліфікації, підготовки 
або перепідготовки державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування з 
питань адміністративно-територіальної ре-
форми має бути покладено на Національну 
академію державного управління при Прези-
дентові України або інші навчальні заклади, 
відібрані на конкурсній основі. 

Необхідною складовою навчального 
процесу має стати підготовка й видання на-
вчально-методичних посібників з питань 
реформування адміністративно-
територіального устрою, здійснення його 
моніторингу, розробки законодавчих і нор-
мативно-правових актів та узагальнення 
міжнародного досвіду тощо. 

Формування цільових груп слухачів має 
проводитися з урахуванням функціональних 
повноважень, категорій посад і сфер діяль-
ності. На наше переконання, насамперед 
необхідно підготувати спеціалістів відділів з 
питань адміністративно-територіального устрою 
й виборчих систем обласних рад і управлінь 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю обласних державних адмініс-
трацій для наступної координації роботи на 
районному рівні. 

У системі підготовки фахівців слід відда-
ти належне практичній складовій, зробити 
наголос на застосуванні інтенсивних, сфо-
кусованих і короткострокових форм навчан-
ня на противагу академічним програмам, що 
вимагає менших фінансових та людських 
інвестицій і цілком співзвучно з європейсь-
кою практикою. Під час навчання слід за-
безпечити глибоке вивчення найбільш акту-
альних питань реформування – переваг та 
наслідків нереформування адміністративно-
територіального устрою України. 

Інформаційна кампанія в Україні для по-
пуляризації необхідності проведення адмі-
ністративно-територіальної реформи має 
включати розробку та випуск брошур, спря-
мованих на різні цільові групи, телевізійні 
програми для висвітлення переваг рефор-
мування, процесу підготовки та проведення 
реформи, виступи науковців і політиків то-
що. Визнаємо, що цей етап буде, напевно, 
найскладнішим, адже противників реформи 
на сьогодні є чимало. Проте об’єктивний 
діалог завжди є плідним для пошуку опти-
мального рішення. 

Організаційний етап включає ряд послі-
довних дій: визначення теми, дати, часу 
проведення комунікативних заходів, її учас-
ників, фахівців, які будуть залучені до про-
ведення консультацій по суті звернень, 
оприлюднення анонсу із зазначенням су-
проводжувальної інформації, телефонів для 
акредитації журналістів тощо. 

Визначальним чинником успішності ко-
мунікативних заходів є належна фахова, 
психологічна підготовка та комунікативна 
компетентність фахівців, які мають бути від-
критими, лояльними, товариськими, комуні-
кабельними, грамотними та кмітливими 
(уміти “добути” потрібну інформацію чи поі-
нформувати цільову аудиторію). Зазначимо, 
що для кожної із цільових груп повинні бути 
розроблені різні комунікативні заходи: тре-
нінги, виступи, акції, круглі столи тощо. 

Обмін інформацією є складовою всіх ви-
дів управлінської діяльності, в якій комуні-
кації виконують зв’язкову роль. Процес об-
ліку передбачає збирання, передачу, збері-
гання та перероблення даних, реєстрацію і 
групування відомостей про проведену робо-
ту, зворотну реакцію громадськості. Опера-
тивна фільтрація вхідних даних дає змогу 
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визначити тенденції ефективності процесу 
просування реформи для наступного вдос-
коналення якості комунікативного процесу. 

З метою забезпечення постійного інфор-
мування населення, збирання пропозицій 
пропонуємо створення при обласних і ра-
йонних державних адміністраціях інформа-
ційно-консультативних пунктів з питань ад-
міністративно-територіальної реформи. 

Інформація про реальний стан виконання 
завдань дає змогу створити систему опера-
тивного контролю та моніторингу, що пе-
редбачає формування звітів у режимі реально-
го часу для оперативного управління та хроно-
логічних звітів для аналітичної роботи. Ефек-
тивною формою відстеження реагування ці-
льових аудиторій (вікових, освітніх, регіональ-
них тощо) на дії влади є проведення вибірково-
го опитування громадян, які брали участь у 
заходах. Відповідний моніторинг зміни орієнта-
цій, установок та бажань цільових груп умож-
ливить адресне прогнозування тенденцій роз-
витку відносин з ними. 

Етап створення звітів-прогнозів передба-
чає вимірювання рівня підготовленості (байду-
жості, розуміння, агресивності) громадськості 
до проведення адміністративно-територіальної 
реформи. Аналітична робота дає змогу зроби-
ти прогноз тенденцій забезпечення відповідно-
сті процесу політиці органу влади, досягнення 
встановлених цілей. У разі відхилень від за-
вдань та програм, спричинених зовнішніми 
впливами, вживаються заходи для коригуван-
ня інформаційного процесу шляхом здійснення 
безпосереднього управлінського впливу на 
поведінку суб’єктів з метою досягнення необ-
хідного стану впорядкування та стабільності 
процесу [9; 11]. 

IV. Висновки 
Про реформу адміністративно-

територіального устрою необхідно розпові-
дати, вести роз’яснювальну роботу, переко-
нувати. Без чіткого й зрозумілого кожному 
громадянину механізму цієї вкрай складної 
процедури годі розраховувати на успіх ре-
форми. Тільки свідоме та законне створен-
ня адміністративно-територіальних оди-
ниць, включення громадськості до цього 
процесу забезпечить підтримку “знизу”. 

З метою вдосконалення підготовки та 
проведення адміністративно-територіальної 
реформи в Україні нами запропоновано ро-
зробити комунікативну стратегію її просу-
вання. На основі визначеного комплексу 
комунікативних функцій, змісту завдань 
процесу реформування нами розроблено 
етапи стратегії та комплекс практичних за-
ходів щодо її реалізації. 

У подальших дослідженнях пропонуємо 
проаналізувати можливі моделі розвитку 
територіальних громад після їх реформу-
вання для подальшого вибору стратегії дій 
щодо вирішення проблемних ситуацій. 
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Оргієць О.М. Комунікативна стратегія як дієвий інструмент у просуванні адміністрати-
вно-територіальної реформи в Україні 

Анотація. У статті розглянуто необхідність розробки комунікативної стратегії для ус-
пішної реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Обґрунтовано, що до 
основних напрямів реформування територіального устрою мають входити інформування 
цільових груп щодо цілей, змісту, очікуваних результатів та наслідків його проведення; нала-
годження діалогу з громадськістю з метою пошуку оптимальної моделі адміністративно-
територіального устрою. Визначено, що важливим компонентом комунікативної стратегії є 
інформаційна кампанія формування позитивного іміджу реформи. 

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, комунікативна стратегія, по-
зитивний імідж реформи, суспільна підтримка. 

Оргиец О.Н. Коммуникативная стратегия как действенный инструмент в продвижении 
административно-территориальной реформы в Украине 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость разработки коммуникативной стра-
тегии для успешной реализации административно-территориальной реформы в Украине. 
Обосновано, что среди основных направлений реформирования территориального уклада 
должно быть информирование целевых групп относительно целей, содержания, ожидаемых 
результатов и последствий его проведения, налаживание диалога с общественностью с 
целью поиска оптимального административно-территориального устройства. Определе-
но, что важным компонентом коммуникативной стратегии является информационная кам-
пания формирования позитивного имиджа реформы. 

Ключевые слова: административно-территориальная реформа, коммуникативная 
стратегия, позитивный имидж реформы, общественная поддержка. 

Orgiets O. The Communicative Strategy as Effective Instrument in Advancement of the 
Administrative-Territorial Reform in Ukraine 

Annotation. In the article the necessity of development of communicative strategy is considered 
for successful realization of administrative-territorial reform in Ukraine. Grounded, that among basic 
directions of reformation of the territorial mode must become informing the target groups in relation to 
aims, maintenance, expected results and consequences of his leadthrough, adjustings of dialog with 
public with the purpose of search of optimum administrative-territorial device. Certainly, that the 
important component of communicative strategy is an informative campaign of forming of positive 
image of reform. 

Key words: administrative-territorial reform, of communicative strategy, positive image of reform, 
public support. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

 Перебейнос О.М. 
аспірант Класичного приватного університету 

 

І. Вступ 
Для сучасної демографічної ситуації в 

Україні характерні різке зменшення наро-
джуваності, збільшення смертності і відсут-
ність природного приросту; постаріння на-
селення та збільшення “навантаження” на 
працездатну його частину; скорочення три-
валості життя як чоловіків, так і жінок; погі-
ршення здоров’я нації; інтенсифікація мігра-
ційних процесів, вплив яких на демографічні 
та соціально-економічні показники супереч-
ливий і нерідко негативний. Така вкрай не-
сприятлива демографічна ситуація продов-
жує погіршуватися. Однак проблему розро-
бки ефективного демографічного регулю-
вання навіть у таких умовах не можна зво-
дити тільки до ліквідації існуючих негатив-
них явищ. Помилково вважати, що її актуа-
льність має тимчасовий характер, який 
втратить свою злободенність після того, як 
означені проблеми будуть подолані. Такий 
підхід може посилити увагу до 
кон’юнктурних, окремих аспектів активізації 
державного регулювання на шкоду глоба-
льним, які мають широке історичне значен-
ня. 

Правильно зрозуміти історичну специфі-
ку самовідтворення населення в нашій краї-
ні на сучасному етапі можна лише за умови 
врахування особливостей загального уст-
рою соціального організму держави, загаль-
ної спрямованості соціально-економічного 
розвитку. Разом з тим цей аспект не можна 
правильно оцінити, порівнюючи його тільки 
з минулим, не уявляючи хоча б найзагаль-
ніші контури майбутнього. Тільки погляд у 
майбутнє може конструктивно змінити ситу-
ацію, що склалася, на краще.  

Особливості процесів вироблення та ре-
алізації демографічної політики в Україні 
досліджуються О. Грішновою, Н. Левчук, 
Е. Лібановою, С. Мокієнко, О. Осауленко, 
В. Піскуновим, Л. Чепелевською, П. Шевчук 
та ін. Утім, стратегічні аспекти демографіч-
ної політики потребують уточнення. З огля-
ду на це розробка наукового підґрунтя для 
визначення завдань демографічного розви-
тку на довгострокову перспективу набуває 
особливої актуальності. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення стратегічних 

пріоритетів демографічної політики України, 

спираючись на загальну методологію, при-
йняту в офіційних документах, аналіз науко-
вих визначень вчених, а також на вивчення 
сучасних уявлень світової спільноти щодо 
досліджуваної проблеми, зокрема у країнах-
сусідах – Росії та Білорусі. 

ІІІ. Результати 
Цілі і завдання державного регулювання 

демографічних процесів полягають не сті-
льки в тому, щоб усувати несприятливі нас-
лідки соціально-економічного розвитку, ней-
тралізувати небажані явища, що виникають 
унаслідок неузгодженості розвитку різних 
сторін життя суспільства, скільки в тому, 
щоб не допускати диспропорцій у соціаль-
ному розвитку, що викликають збої в демо-
графічному. Інакше кажучи, ефективне ре-
гулювання демографічного розвитку повин-
но бути завбачливим, мати профілактичний 
характер, а не обмежуватися “ремонтними” 
функціями. Зрозуміло, останні дуже важливі 
і необхідні, але не є основними, провідними. 

Основним офіційним документом, що ви-
значає позиції нашої держави з проблеми 
демографічного розвитку, є Стратегія демо-
графічного розвитку в період до 2015 р., 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2006 р. № 879.  

Метою Стратегії є поліпшення якісних 
характеристик рівня життя населення та 
гармонізація процесів його відтворення на 
основі відродження духовності української 
нації та національних традицій, відновлення 
сімейних цінностей, забезпечення мораль-
ного здоров’я сім’ї, виховання свідомого ба-
тьківства та запобігання соціальному сиріт-
ству [1].  

Основні завдання Стратегії:  
– підвищення рівня народжуваності та 

розвиток сім’ї;  
– поліпшення здоров’я, зниження рівня 

смертності та збільшення тривалості 
життя населення;  

– регулювання міграційних процесів;  
– подолання негативних наслідків старін-

ня населення;  
– демографічний розвиток регіонів [1]. 

Проаналізуємо, як сформульовано стра-
тегічні пріоритети демографічного розвитку 
світової спільноти, а також у найближчих 
країнах-сусідах – Росії та Білорусі.  
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В останні роки у світовій практиці офіцій-
но проголошено пріоритет загальнолюдсь-
ких інтересів перед усіма іншими. Так, у ре-
комендаціях, прийнятих міжнародною спіль-
нотою на конференції ООН з навколишньо-
го середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 
1992 р.), стратегічна мета демографічного 
розвитку полягає в задоволенні потреб і пі-
двищенні якості життя нинішніх поколінь без 
завдання шкоди можливості майбутніх по-
колінь задовольняти свої потреби. 

На Каїрській конференції (1994 р.) з на-
родонаселення сформульовано основні 
принципи розвитку народонаселення, вихо-
дячи з яких всі країни світу повинні здійсню-
вати демографічну політику, покликану 
сприяти становленню суспільних відносин і 
форм організації демографічних процесів, 
просуванню населення в напрямі його ста-
лого розвитку і підвищення якості. Це поло-
ження і принципи розвитку народонаселен-
ня підтверджені і на конференції з народо-
населення в Нью-Йорку (1997 р.), де також 
наголошувалося на необхідності станов-
лення таких соціально-економічних умов 
розвитку країн, які б сприяли відтворенню 
населення все більш високої якості у всіх 
соціальних групах. 

Аналізуючи рекомендації світової спіль-
ноти, відзначимо, що акцент робиться пере-
дусім на необхідності створення таких соці-
ально-економічних і екологічних умов, які 
сприяли б, по-перше, постійному поліпшен-
ню відтворення населення і, по-друге, мак-
симально можливому підвищенню якості 
самого населення. 

У Концепції демографічної політики Ро-
сійської Федерації на період до 2015 р., 
прийнятій у травні 2001 р., знаходимо таке 
визначення: “мета демографічної політики 
Російської Федерації повинна полягати у 
поступовій стабілізації чисельності насе-
лення та формуванні передумов подальшо-
го демографічного зростання, мобілізуючи 
для цього як відтворювальні, так і міграційні 
компоненти” [2]. Аналогічне визначення за-
пропоновано колективом авторів Інституту 
соціології РАН у брошурі “Демографічна по-
літика: мета, принципи, пріоритети” під ре-
дакцією Л.Л. Рибаковського, в якій зазнача-
ється, що сформульована мета визначаєть-
ся інтересами національної безпеки, новими 
геополітичними реаліями країни, підтрим-
кою стійкої рівноваги “як однієї зі складових 
багатополюсного світу, піднесення її еконо-
мічної та оборонної могутності, без чого не-
можливе збереження державного потенціа-
лу на рівні, що відповідає сучасним умовам” 
[3, с. 5]. Як бачимо, у цих матеріалах основ-
на увага приділяється, по-перше, стабіліза-
ції кількості населення Росії, іншими слова-
ми, запобіганню подальшій депопуляції як 
головному дестабілізатору стійкої рівноваги 

країни і, по-друге, збереженню державного 
потенціалу країни шляхом мобілізації як від-
творювальних, так і міграційних процесів. 

У Білорусі в 1998 р. розроблено та при-
йнято Концепцію державної демографічної 
політики, у якій метою державної демогра-
фічної політики визначено “створення на 
основі підвищення рівня і якості життя умов, 
що забезпечують реалізацію національних 
демографічних інтересів у поєднанні з інте-
ресами людини” [4]. При цьому вказується, 
що національним інтересам відповідає фо-
рмування такого типу демографічного відт-
ворення, характерними рисами якого є стій-
ке зниження смертності і збільшення очіку-
ваної тривалості життя; свідомо регульова-
на народжуваність, що забезпечує дещо 
розширений (близький до простого) режим 
відтворення; прогресивна статево-вікова 
структура населення, що забезпечує повне 
заміщення поколінь; здорове дитяче поко-
ління як базис відтворення населення; оп-
тимальні внутрішні і зовнішні міграційні про-
цеси. Як бачимо, ключовими в цьому визна-
ченні є, по-перше, підвищення рівня і якості 
життя населення і, по-друге, на основі цього 
– оптимізація відтворювальних (народжува-
ність і смертність) і міграційних процесів. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу 
різних визначень досліджуваного питання, 
можна сказати таке: 
– у світовій практиці основним у визна-

ченні стратегічної мети демографічного 
розвитку є становлення таких суспіль-
них відносин, які б сприяли постійному 
поліпшенню відтворення населення все 
більш високої якості у всіх соціальних 
групах; 

– у російській Концепції, на думку вчених, 
у довгостроковій перспективі для націо-
нальної безпеки головним є створення 
таких суспільних умов, які б сприяли 
спочатку стабілізації, а потім і демогра-
фічному зростанню; 

– у Концепції державної демографічної 
політики Білорусі основний упор робить-
ся на поліпшення рівня і якості життя 
для реалізації демографічних інтересів 
суспільства і людини. 

З урахуванням зазначених положень 
сформулюємо авторське розуміння страте-
гічної мети демографічного розвитку Украї-
ни, виходячи з таких критеріїв: стратегічна 
мета демографічного розвитку має відпові-
дати інтересам національної та демографі-
чної безпеки України, її новим геополітич-
ним реаліям, піднесенню її соціально-
економічного, екологічного і культурного 
розвитку, з урахуванням національних цін-
ностей і пріоритетів, з одного боку, і міжна-
родним нормам – з іншого. Отже, стратегіч-
ною метою має стати максимальне просу-
вання демографічного розвитку шляхом по-
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ліпшення умов відтворення населення все 
більш високої якості, мобілізуючи для цього 
всі види громадського життя країни з метою 
поступової стабілізації, а потім і зростання 
кількості населення. 

Для цього найближчим часом важливо 
створити умови для відтворення населення, 
близькі до тих, які є в розвинених країнах: 
невисока, свідомо регульована народжува-
ність, що забезпечує близький до простого 
режим відтворення; низька смертність і пос-
тійно зростаюча тривалість життя. У сфері 
міграції передбачається підвищити масшта-
би, інтенсивність, ступінь керованості мігра-
ційних переміщень на основі реалізації від-
повідних законодавчих та інших норматив-
них актів, а також економічних стимулів. 
Важливо забезпечити, виходячи із загаль-
нонаціональних інтересів, раціональний ро-
зподіл внутрішніх і зовнішніх міграційних 
потоків таким чином, щоб вони сприяли ско-
роченню депопуляції, а потім стабілізації 
(зростанню) кількості населення України. 

Звідси випливає, що проблема розробки 
ефективного державного регулювання 
пов’язана зі створенням необхідних соціа-
льно-економічних передумов як для ліквіда-
ції у відтворенні населення тих негативних 
явищ, причини виникнення яких зумовлені 
особливостями минулих етапів соціально-
економічного розвитку, так і для досягнення 
стратегічної мети. Основною з цих переду-
мов є вихід з соціально-економічної та де-
мографічної кризи, що пов’язано з поліп-
шенням якості населення та його трудового 
потенціалу, оскільки ця проблема в ринковій 
економіці не тільки зберігається, але ще бі-
льше актуалізується. Тому неприпустимо 
вирішення яких би то не було проблем за 
рахунок ігнорування демографічних. Такі 
спроби не тільки неефективні, а й можуть 
призвести до незворотних втрат соціально-
економічного та політичного характеру. 

В умовах демографічної кризи, коли па-
дає народжуваність, зростає смертність на-
селення, підривається відтворювальний по-
тенціал, державне регулювання демографі-
чних процесів набуває особливого значен-
ня. Важливо підтримувати тип відтворення 
населення, що сприяє поліпшенню якості 
населення. Однак більшість сучасних вче-
них та громадських діячів в основному оріє-
нтовані на підвищення рівня народжуванос-
ті, хоча вивчення досвіду зарубіжних країн 
показало, що збільшення народжуваності за 
допомогою найактивніших і дорогих заходів 
навіть у тих країнах, які не переживали кри-
зової ситуації, малоефективне. Стимулю-
вання ж народжуваності в умовах економіч-
ної кризи без переходу на більш високий 
рівень продуктивності праці тим більш не-
можливе.  

У сформованих соціально-економічних 
умовах при гострому дефіциті ресурсів осо-
бливо актуалізується проблема визначення 
напрямів найбільш ефективного вкладення 
коштів. Одним з таких напрямів у сучасних 
умовах є збереження здоров’я нації. Висока 
питома вага виробництв із несприятливими 
для здоров’я умовами праці, негативний 
вплив на загальне та генеративне здоров’я 
населення забрудненого навколишнього 
середовища і, зокрема, демографічні нас-
лідки Чорнобильської катастрофи, зростан-
ня захворюваності населення у всіх вікових 
групах, перевищення більш ніж у 3,3 раза 
чоловічої смертності над жіночою в працез-
датному віці, висока порівняно з економічно 
розвиненими країнами дитяча смертність – 
ті найважливіші проблеми, довкола яких 
повинна формуватися система заходів, 
спрямованих на оздоровлення умов відтво-
рення населення України в сучасній кризо-
вій ситуації. Ці заходи соціально привабливі 
та економічно вигідні, оскільки безпосеред-
ньо пов’язані з умовами праці та побуту на-
селення. До того ж традиційно в демографі-
чному розвитку основна увага приділялася 
вирішенню проблем народжуваності і недо-
статньо – збереженню наявного населення, 
його здоров’ю, що призводило до зниження 
ефективності вжитих державних заходів з 
оздоровлення демографічної ситуації. 

Слід враховувати і те, що, коли виробни-
цтво висуває все більш високі вимоги до 
кваліфікації зайнятих, зростає роль якості 
населення і його робочої сили не тільки у 
соціально-гігієнічному, а й в соціально-
економічному плані. Тому в умовах станов-
лення цивілізованих ринкових відносин 
державна політика і за основною метою, і за 
змістом, і за формою здійснення повинна 
бути спрямована на створення умов для 
підвищення якості населення і його робочої 
сили, що відповідає інтересам і особистості, 
і суспільства. Отже, чим швидше ми візьме-
мося за вирішення проблем поліпшення 
здоров’я та підвищення соціально-
економічної якості населення, тим менш 
хворобливими і більш ефективнішими бу-
дуть шляхи вирішення всього комплексу 
проблем народонаселення. Тут важливе 
значення має ретельне вивчення світового 
досвіду, зокрема тих країн, де соціально-
економічний розвиток був цілком нормаль-
ним, характеризувався очевидними успіха-
ми у вирішенні соціальних, економічних, на-
ціональних проблем, але, тим не менш, 
прийшов до депопуляції. 

Разом з тим переорієнтація державного 
регулювання з подальшого посилення захо-
дів щодо збільшення народжуваності на 
збереження і зміцнення соціального, фізич-
ного і психічного здоров’я поколінь, а також 
на поліпшення соціально-професійних хара-
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ктеристик населення не повинна призвести 
в майбутньому, після виходу з кризи, до 
втрати стратегічного орієнтира демографіч-
ного розвитку – єдності якості і кількості, 
властивої її основній стратегічній меті. Тіль-
ки така єдність може забезпечити нам спри-
ятливі демографічні перспективи. 

IV. Висновки 
Розуміння стратегічної мети демографіч-

ного розвитку України повинне базуватись 
на таких критеріях: стратегічна мета демо-
графічного розвитку має відповідати інте-
ресам національної та демографічної без-
пеки України, її новим геополітичним реалі-
ям, піднесенню її соціально-економічного, 
екологічного і культурного розвитку, з ура-
хуванням національних цінностей і пріори-
тетів, з одного боку, і міжнародним нормам 
– з іншого. Отже, стратегічною метою має 
стати максимальне просування демографі-
чного розвитку шляхом поліпшення умов 
відтворення населення все більш високої 
якості, мобілізуючи для цього всі види гро-
мадського життя країни з метою поступової 
стабілізації, а потім і зростання кількості на-
селення. 

Головними в офіційних державних про-
грамах країни в довгостроковій перспективі 
має стати стабілізація всіх видів суспільного 
життя для подальшого розвитку населення, 
а в середньостроковому періоді – зміцнення 
здоров’я населення та підвищення його рів-
ня життя. 

Державне регулювання демографічного 
розвитку соціально орієнтованого суспільс-
тва досягається в процесі поступового пе-
ретворення і вдосконалення всіх видів соці-
альних відносин, видів і форм життєдіяль-
ності населення, на яке повинна бути спря-
мована соціально-економічна політика. То-
му демографічний розвиток має розгляда-

тися не тільки як складова, а і як стратегічна 
орієнтація соціально-економічного регулю-
вання. При цьому завдання в галузі демо-
графічного розвитку повинні вирішуватися 
за допомогою зусиль усіх видів соціальної 
політики (в галузі праці і заробітної плати, 
зайнятості, освіти та професійного навчан-
ня, охорони здоров’я, соціального забезпе-
чення тощо). Не випадково в останнє деся-
тиліття Європа неухильно прагне розробити 
на основі усвідомлених економіко-
демографічних співвідношень таку соціаль-
ну політику, яка сприяла б одночасно здійс-
ненню цілей політики народонаселення. 

Напрямом подальших досліджень має 
стати розробка дієвих механізмів реалізації 
стратегічних пріоритетів державної демо-
графічної політики України з урахуванням 
світового досвіду та національних особли-
востей демографічного розвитку. 
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МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  
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 Перебейнос Ю.В. 
аспірант Класичного приватного університету 

 

І. Вступ 
Унаслідок непослідовності в проведенні 

та низької ефективності державної науково-
технічної й інноваційної політики спостері-
гаються тенденції щодо подальшого відста-
вання України в технологічному розвитку від 
розвинутих країн світу. Зменшується кіль-
кість інноваційно активних підприємств, га-
льмується розвиток високотехнологічних 
галузей промисловості. Це призводить до 
зниження рівня конкурентоспроможності 
національної економіки. 

Згідно з рейтингом Всесвітнього економіч-
ного форуму, Україна серед 134 країн посіла у 
2009 р. у сфері розвитку початкової освіти 37-
ме місце, у сфері розвитку вищої освіти – 45-
те, у сфері формування факторів інноваційно-
го розвитку – 52-ге, за оснащеністю сучасни-
ми технологіями – 65-те, у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності – 114-те, що свід-
чить про неефективне використання влас-
ного інноваційного потенціалу, перетворен-
ня України на державу, яка експортує сиро-
винні ресурси з незначною часткою доданої 
вартості, та виникнення загрози економічній 
та національній безпеці [6]. З огляду на це 
актуальним завданням має стати формування 
та забезпечення розвитку національної інно-
ваційної системи як безальтернативного шля-
ху реалізації системної й послідовної держав-
ної політики, спрямованої на активізацію інно-
ваційних процесів, забезпечення технологіч-
ного розвитку та оновлення національної еко-
номіки. Одним з напрямів удосконалення на-
ціональної інноваційної системи є вдоскона-
лення взаємодії між двома її елементами – 
державою та підприємництвом, яке розробляє 
й упроваджує інновації.  

Питання державної підтримки інновацій-
ного підприємництва досліджували у своїх 
працях З. Варналій [3], О. Зігалова [4], 
О. Лошинська [7–8], О. Шнипко [9] та ін. Од-
нак практика показує, що взаємодія між 
державою та підприємництвом в інновацій-
ній сфері залишається неефективною, тому 
наукові розробки в цьому напрямі не можна 
вважати завершеними. 

ІІ. Постановка проблеми 
Метою статті є характеристика ролі ма-

лого й середнього підприємництва в науко-
во-технічній сфері, аналіз недоліків системи 

державної підтримки інноваційного бізнесу в 
Україні та визначення шляхів підвищення 
ефективності взаємодії держави й підприє-
мництва в інноваційній сфері з використан-
ням зарубіжного досвіду. 

ІІІ. Результати  
Інноваційний тип економіки неможливо 

описати за допомогою тільки кривих попиту 
та пропозиції. Це рухлива система, що зда-
тна швидко й гнучко адаптуватися до мінли-
вих внутрішніх і зовнішніх умов. Вона не об-
межується лабораторіями або науковими 
центрами, а є органічним елементом проце-
сів, що відбуваються в рамках держав, в 
окремих галузях, у великих корпораціях і 
дрібних компаніях. 

Визначення ролі, яку відіграють у цьому 
процесі середні та малі фірми, тобто підп-
риємництво, має неоднозначний характер. 
Мале підприємництво особливо успішнe у 
сфері обслуговування, втім, у науково-
технічній сфері є певні проблеми. За офі-
ційними даними, ефективність роботи мало-
го підприємництва приблизно в 9 разів ме-
нше, ніж середнього: відомо, що в розвину-
тих країнах на малих підприємствах працює 
до 90% працездатного населення, і вони 
дають 50% валового внутрішнього продукту. 
Отже, інші 50% ВВП виробляють 10% насе-
лення, яке працює у великих корпораціях [2]. 

Великому підприємству, корпорації, хол-
дингу легше вирішити проблему фінансу-
вання. Відсутність конкуренції породжує 
вищі норми прибутків, тому такі структури 
мають можливість акумулювати ресурси на 
рівні керуючої компанії й спрямовувати їх на 
ті підприємства та на ті інноваційні проекти, 
які відповідають стратегії розвитку корпора-
ції в цілому. Крім цього, корпорації користу-
ються більшою довірою банків і можуть за-
лучати “довгі” кошти. А оскільки ймовірно, 
що фірма впровадить інновацію, пропорцій-
ну її витратам на НДДКР, у великих структур 
більше шансів породити нову технологію 
або вдало імітувати існуючу. 

За різними оцінками, частка великих між-
народних корпорацій у світовому виробниц-
тві інновацій наближається до 40–50% від 
загальносвітового. Тим не менш, на світо-
вих ринках намітилася тенденція поступово-
го відходу від масового стандартизованого 
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виробництва, в якому домінують великі, у 
тому числі транснаціональні, компанії, оріє-
нтовані на великі капіталовкладення та 
збут. У рамках технологічної та інноваційної 
політики ери великого виробництва здійс-
нювалися “процесні технології”, спрямовані 
на зниження витрат (зокрема, формування 
відповідного міжнародного поділу праці, при 
якому вивіз капіталу в країни з більш низь-
кими витратами давав додаткові вигоди). 

Сьогодні настає доба нестандартизова-
ного, наукоємного виробництва, де виріша-
льне значення в посиленні конкурентних 
позицій нації на світовому ринку відіграє 
здатність до постійного оновлення продукції 
за рахунок упровадження “продуктових тех-
нологій”, тобто створення та просування на 
ринок принципово нових товарів. 

Із цих позицій більш значуща роль відво-
диться малому та середньому бізнесу як 
найбільш пристосованому до швидкої зміни 
технологій та продуктів, що створює конку-
рентоспроможну продукцію при більш низь-
ких капіталовкладеннях і конкурентоспро-
можного навіть при зростанні традиційних 
витрат за рахунок високої доданої вартості. 
Малі та середні підприємства можуть до-
сить швидко змінити свою спеціалізацію, 
якою б вузькою вона не була, на відміну від 
галузевих гігантів, які виробляють стандар-
тизовану продукцію. 

Основне обмеження малих фірм, поро-
джене саме їх формою, – це нездатність 
створити дійсно глобальний кінцевий про-
дукт, наприклад, космічний корабель, і вес-
ти фундаментальні дослідження, що вима-
гають значних витрат та дорогих споруд. 

Згідно зі статистикою [4], ефективність 
досліджень і розробок на малих фірмах ви-
ща, а інноваційна діяльність інтенсивніша, 
ніж у великих корпораціях. Наприклад, при 
однаковому числі вчених та інженерів на 
1000 працюючих, вартість досліджень і роз-
робок, що припадає на кожен долар обсягу 
продажів, на великих фірмах приблизно в 
два рази вища. Малі фірми витрачають на 
одного вченого чи інженера вдвічі менше, 
ніж великі, при цьому зарплата значно не 
відрізняється. Фірми, у яких обсяг збуту ме-
нше ніж 100 млн дол., 10% обсягу збуту за-
безпечують за рахунок нової продукції, і це 
майже у 8 разів більше, ніж у всіх фірм, узя-
тих разом. 

Малі фірми незрівнянно гнучкіші, частіше 
йдуть на ризик, ніж корпорації. Тому держа-
вна адміністрація всіх рівнів надає малому 
бізнесу допомогу у вигляді податкових пільг, 
безпроцентних, а іноді й безповоротних 
кредитів, технічних консультацій, курсів на-
вчання маркетингу тощо. 

Підприємництво ґрунтується на економі-
чних і соціальних теоріях, згідно з якими, 
зміни – цілком нормальне природне явище. 

Саме тому підприємці володіють інновацій-
ним типом мислення. Одним з головних за-
вдань економіки є постійне отримання но-
винок, що відрізняються від попередніх, а не 
поліпшення вже існуючих товарів і послуг. 
Перед підприємцями постає завдання на-
вчитися приймати інноваційні рішення на 
систематичній основі: здійснювати цілесп-
рямований, організований пошук змін та 
системний аналіз тих можливостей, які ці 
зміни можуть дати для економічних чи соці-
альних нововведень. 

Середній та малий бізнес найчастіше 
створює стабільність у країні, забезпечуючи 
податкові потоки, менш залежні від стану й 
рівня всієї світової економіки, легше та 
швидше пристосовується до змін 
кон’юнктури. Однак великі національні й 
транснаціональні компанії, які створюють 
величезні фінансові ресурси, забезпечують 
довготривалий стратегічний маневр, дуже 
важливий для економічного розвитку. 

Мале та середнє підприємництво не мо-
же існувати без системи державної підтрим-
ки. Зокрема, коли йдеться про інноваційну 
сферу, необхідна розвинута інфраструктура 
підтримки інноваційного бізнесу, що вклю-
чає в себе широкий комплекс методів і 
форм підтримки. 

Малий інноваційний бізнес вирішує два 
завдання – забезпечує зайнятість найбільш 
активної частини науково-технічного потен-
ціалу і є найбільш ефективним шляхом 
швидкого перенесення знань, раніше нако-
пичених в академічній та галузевій науці, у 
тому числі в галузі оборонних технологій і 
техніки, на ринок товарів і послуг, що базу-
ються на інтелектуальній власності. Воно не 
вимагає великих бюджетних дотацій, оскіль-
ки основною рушійною силою є здорове че-
столюбство й підприємливість. Від держави 
вимагається лише сприяння через механіз-
ми м’якого кредитування і податкових пільг, 
що коштує державі в розрахунку на одного 
зайнятого значно дешевше, ніж у великій 
промисловості. 

Незважаючи на те, що існуючі системи 
державної підтримки інноваційного бізнесу в 
Україні мають комплексний характер, з пог-
ляду охоплення етапів інноваційного циклу 
та реалізації завдань програми стратегічно-
го розвитку, вони мають ряд негативних рис: 

1. На цей момент державних коштів для 
надання комплексної підтримки інноваційної 
сфери явно недостатньо. Заходи, що роз-
робляються Урядом України, часто стика-
ються з опором місцевих органів влади, які 
посилаються на брак коштів. 

2. Державна інноваційна політика спря-
мована на розвиток наукової сфери та інно-
ваційної інфраструктури й не підкріплюється 
заходами інвестиційної політики, тобто не 
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вирішується головна проблема – відсутність 
попиту на інновації. 

3. Інноваційна інфраструктура в більшос-
ті випадків створюється для підприємств 
новітніх галузей, діяльність яких орієнтова-
на на зовнішні ринки. Зважаючи на брак ре-
сурсів, підтримка об’єктів інфраструктури 
зазвичай закінчується після введення в дію 
реконструйованих площ та придбання необ-
хідної техніки. 

4. Відсутній попит на інноваційну продук-
цію всередині країни, перш за все, на роз-
робки, призначені для традиційних галузей, 
і заходи для створення такого попиту не ро-
зробляються. 

Багато уваги приділяється підтримці нау-
ково-технічних розробок і значно менше – 
втіленню їх у життя – комерціалізації. На 
практиці не враховується той факт, що, не-
зважаючи на велику кількість цікавих проек-
тів, існуючі підприємства ще не готові вкла-
дати в них свої кошти. 

Роль держави в підвищенні конкурентос-
проможності країни, у тому числі надання 
впливу на розвиток інноваційної діяльності, 
у вітчизняних умовах набуває особливої 
значущості. Досліджуючи становлення еко-
номік різних країн, учені зазначають [1; 2; 5], 
що країни, які пізніше стали на шлях індуст-
ріалізації чи інших великомасштабних тех-
нологічних або економічних перетворень, 
мають більший державний сектор і більш 
розвинене державне регулювання економі-
ки. У цих випадках держава стає локомоти-
вом перетворень, акумулюючи цілеспрямо-
вані зусилля на технічне переозброєння га-
лузей, наукові програми, зростання інвести-
цій, структурну політику. Такий шлях прой-
шли й розвинуті країни – післявоєнні Німеч-
чина та Франція, Японія. 

Тому очевидною є необхідність посилен-
ня державного регулювання інноваційної 
діяльності в Україні. Резервів підприємств і 
галузей-експортерів недостатньо для зміс-
товного економічного зростання, торгівля 
сировиною допомагає лише вижити, а дер-
жава повинна прагнути не тільки до вижи-
вання, а й до лідерства і через нього до по-
ліпшення рівня життя. 

Одним з найбільш важливих напрямів 
державної інноваційної політики є надання 
державної підтримки суб’єктам, зайнятим 
інноваційною діяльністю, яка включає в се-
бе: 

1) державне фінансування сфери вищої 
професійної освіти, стимулювання (включа-
ючи пряме держзамовлення) підготовки фа-
хівців, в яких відчувається дефіцит; 

2) повне державне фінансування фунда-
ментальної науки; 

3) субсидування, грантова підтримка, 
пільгове кредитування та інші види фінан-
сової допомоги, що надається на проведен-

ня прикладних досліджень і розробок (як 
правило, частка державної підтримки не 
повинна перевищувати 15–25% загального 
обсягу фінансування). Наприклад, у країнах 
ЄС державні субсидії не повинні перевищу-
вати 15% для малих і 7,5% для середніх 
фірм, проте для районів, які відстають у 
своєму розвитку від середньоєвропейського 
рівня, цей показник може збільшуватися на 
10–15 в. п. [1]. Вирішальним при виборі про-
ектів і розмірів державної підтримки вважа-
ється число новостворених робочих місць, 
тому її основний обсяг реалізується у сфері 
середнього бізнесу; 

4) пільгове оподаткування НДДКР: всі 
витрати компаній на НДДКР відносяться на 
собівартість продукції. У ряді країн при роз-
рахунку податку на прибуток можливо на-
віть збільшення суми витрат: на 20% в США 
і Японії, на 50% у Франції; 

5) стимулювання припливу іноземних 
фахівців у разі нестачі власних шляхом 
тимчасового полегшення в’їзного режиму та 
надання певних соціальних гарантій. 

Підтримка інноваційної інфраструктури 
сприяє створенню оптимальних умов для 
комерціалізації нововведень: 

1) надання підтримки на початкових ета-
пах розвитку інноваційних підприємств. У 
Великобританії існує програма “Business 
Links”, яка спрощує створення нової фірми. 
Зокрема, вона передбачає отримання всіх 
дозвільних та інформаційних документів і 
послуг в одній інстанції. Франція надає дер-
жавні пільги строком на один рік інновацій-
ним підприємствам-початківцям. У країнах 
ЄС малим і середнім організаціям може ві-
дшкодовуватися до 50% витрат на участь у 
виставках, але тільки для першої участі в 
якійсь певній виставці й стосовно лише вар-
тості оренди, монтажу стенда та його обслу-
говування; 

2) організація за державний рахунок 
центрів поширення нововведень і консуль-
таційних центрів, які надають ділові послуги 
інноваторам. Їх метою є подолання так зва-
ного “експлуатаційного розриву”, тобто роз-
риву між числом створених винаходів і чис-
лом винаходів, фактично впроваджених у 
використання на комерційній основі. У США 
створено мережу Центрів з передачі техно-
логій (Technology Transfer Offices), що охоп-
лює основні промислові штати країни. Ана-
логічні структури, які називаються Центрами 
зі зв’язку з промисловістю (Industrial Liaison 
Offices), існують у Великобританії. Їх голов-
не завдання – передача технологій, розроб-
лених в університетах, урядових лаборато-
ріях, середнім і малим підприємствам, роз-
ташованим у регіоні, що обслуговується 
Центром. Проводяться обстеження підпри-
ємств, надається інформаційна, консульта-
тивна та іноді пряма матеріальна допомога 
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в переоснащенні виробництва, підвищенні 
його технічного рівня на базі наукоємних 
технологій (використання обчислювальної 
техніки, нової контрольно-вимірювальної 
апаратури, систем автоматичного проекту-
вання деталей, робототехніки, гнучких ав-
томатизованих обробних комплексів тощо); 

3) стимулювання комерціалізації новов-
ведень шляхом безкоштовної видачі ліцен-
зій на комерційне використання винаходів, 
що є державною власністю. Наприклад, 
“Bayh-Dole Act” в США передає вченим і уні-
верситетам права на інтелектуальну влас-
ність на проекти, що реалізуються на феде-
ральне замовлення, з метою стимулювання 
їх комерційного впровадження. У Франції, 
відповідно до Закону про інновації та дослі-
дження, державні службовці (дослідники, 
аспіранти, техніки тощо) можуть створювати 
малі й середні інноваційні компанії з метою 
використання результатів досліджень і роз-
робок, що фінансуються державою. Пільги 
надаються протягом шести років, після чого 
службовці повинні зробити вибір: або вони 
повертаються в державний сектор і продов-
жують громадську роботу, або залишаються 
в компанії, яка переходить на “загальне 
становище”; 

4) широкомасштабна державна підтрим-
ка (фінансова, інформаційна та ін.) ство-
рення та розвитку структур, що сприяють 
кооперації науки й виробництва, – бізнес-
мереж, дослідних та промислових парків, 
технополісів тощо, включаючи міжнародні.  

В останні десятиліття значно скоротився 
інтервал між відкриттям нових знань та їх 
практичним використанням. Тому головним 
завданням стала побудова інноваційних 
систем, що дають змогу швидко й ефектив-
но перетворювати ідеї в товар, послугу чи 
технологію. Як показав аналіз, цей цикл у 
розвинутих країнах займає приблизно одна-
ковий час, тому конкуренція розгортається в 
основному на етапі трансформації знання в 
ідею. 

Для вирішення цієї проблеми протягом 
останніх років практично в усіх індустріаль-
но розвинутих країнах значно підвищилася 
роль держави в розробці різних прогнозів, 
формуванні довгострокових науково-
технічних програм, їх фінансуванні та орга-
нізаційному забезпеченні. 

Підвищення ролі держави у виборі пріо-
ритетів науково-технічного розвитку та про-
гнозного забезпечення виявилося у ство-
ренні спеціальних управлінських структур. У 
Німеччині це Комісія з оцінювання техноло-
гій, у Франції – Парламентське управління з 
питань відбору в галузі науки і техніки, у 
США – Управління з питань оцінювання те-
хнологій. Європарламент прийняв резолю-
цію про створення Європейського парламе-
нтського управління з питань оцінювання 

пріоритетів і вибору в галузі науки та техні-
ки. 

Однак, незважаючи на схожість методів, 
цілей і завдань державної політики розвину-
тих країн, вони мають суттєві відмінності, 
що зумовлені численними факторами: геог-
рафічними, соціокультурними та ін. 

Існує класифікація розвинутих країн, за 
якою вони поділяються на три типи відпові-
дно до поданих нижче напрямів державної 
підтримки інноваційного підприємництва [5]: 
– орієнтованість на лідерство в науці, ре-

алізацію великомасштабних цільових 
проектів, які охоплюють усі стадії науко-
во-виробничого циклу, причому значна 
частка науково-інноваційного потенціалу 
належить оборонному сектору (США, 
Великобританія); 

– орієнтація на поширення нововведень 
на регіональному рівні: раціоналізація 
структури регіональної економіки, дер-
жавна підтримка у сфері поширення на-
уково-технічної інформації, непряме 
стимулювання нововведень (країни Єв-
ропейського Союзу); 

– стимулювання комерціалізації науково-
технічних розробок: пряме державне 
фінансування, розвиток національної ін-
новаційної інфраструктури, забезпечен-
ня сприйнятливості до досягнень світо-
вого науково-технічного прогресу, чітка 
координація діяльності всіх політичних 
та економічних структур країни, залу-
чення держави на принципах рівноправ-
ного партнера (Японія, Південна Корея). 

IV. Висновки 
Сьогодні вирішальне значення в поси-

ленні конкурентних позицій нації на світово-
му ринку має здатність до постійного онов-
лення продукції за рахунок упровадження 
“продуктових технологій”, тобто створення 
та просування на ринок принципово нових 
товарів. Із цих позицій усе більшу роль віді-
грає малий та середній бізнес як найбільш 
пристосований до швидкої зміни технологій 
та продуктів, що створює конкурентоспро-
можну продукцію при набагато нижчих капі-
таловкладеннях і конкурентоспроможного 
навіть при зростанні традиційних витрат за 
рахунок високої доданої вартості. Втім, ма-
ле та середнє підприємництво не може іс-
нувати без системи державної підтримки. 
Зокрема, коли йдеться про інноваційну 
сферу, необхідна розвинута інфраструктура 
підтримки інноваційного бізнесу, що вклю-
чає в себе широкий комплекс методів і 
форм підтримки. 

Проте в Україні використання можливос-
тей малих підприємств поки не є реальним 
пріоритетом державної політики. Ще не 
зроблено основну ставку на нарощування 
підприємницького ресурсу як одного із засо-
бів, що визначають прискорення економіч-
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ного зростання й поліпшення соціального 
клімату в країні. З огляду на це напрямом 
подальших досліджень повинна стати роз-
робка концепції ефективної взаємодії дер-
жави, підприємництва, а також інших еле-
ментів національної інноваційної системи з 
метою прискорення технологічного розвитку 
України. 
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I. Вступ 
Сучасний етап розвитку України відзна-

чається складними перебудовами з акцен-
туванням на євроінтеграційних питаннях у 
будь-який сфері та викликає живий інтерес 
на державному рівні. Але якщо у виробничій 
сфері, педагогічній та медичній галузях уже 
є більш-менш удосконалені державні меха-
нізми розвитку, стандартизації та оцінюван-
ня діяльності, то процеси наукових розробок 
базуються більше на етичних підходах, ніж 
на принципових вимогах держави. Яскравим 
прикладом може слугувати дискусія щодо 
одного з найактуальніших етичних питань 
при проведенні клінічних досліджень (КД): 
чи можна бути впевненим у тому, що паці-
єнт повною мірою зрозумів ризики та пере-
ваги КД, в якому йому пропонують участь. 
Цю дискусію ведуть спеціалісти з КД вже не 
один рік, але й досі немає одностайної від-
повіді, а державного алгоритму не існує вза-
галі. 

Досвід деяких розвинутих країн, напри-
клад, США, свідчить про наявність нормати-
вно-правових документів (Code of Federal 
Regulations). У гл. 21 розділу 50.25 Зведен-
ня федеральних положень (21 CFR 50.25) 
викладено 8 основних структурних елемен-
тів інформованої згоди (ІЗ) на участь у КД. 
Державні стандарти захищають інтереси 
всіх громадян, незалежно від віку, освіти 
тощо. Так наприклад, для неписьменних 
досліджуваних передбачається присутність 
незацікавленого свідка під час процесу на-
дання інформації стосовно дослідження та 
отримання ІЗ. Проте рекомендовано робити 
відеозапис такого процесу. Але також потрі-
бно звернути увагу на те, що рівень склад-
ності тексту форми інформованої згоди 
встановлюється безпосередньо експертни-
ми радами медичних закладів США (IRB). 
Також у Зведенні федеральних положень 
значна увага приділяється усвідомленню 
пацієнтом усіх аспектів, що пов’язані з його 
участю в дослідженні. Аналіз останніх дос-
ліджень та публікацій у цій галузі свідчить 
про необхідність стандартизації державного 
алгоритму підготовки до участі в КД всіх 
учасників, у тому числі досліджуваного. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – визначити необхідність та 

можливість державного регулювання про-
цедури отримання інформаційної згоди при 
проведенні КД.  

III. Результати 
Відсутність в Україні певних норм стосо-

вно науково обґрунтованої роз’яснювальної 
інформації для пацієнта, що додається до 
форми ІЗ, які будуть зрозумілі широкій ау-
диторії, схвалені відповідними законодав-
чими органами та етичними комітетами при 
проведенні КД, зумовлюють необхідність 
пошуку можливостей оптимізації механізмів 
державного регулювання цієї процедури. 

Перш за все, варто звернути увагу, що, 
пропонуючи досліджуваному ознайомитись 
зі змістом ІЗ, лікар-дослідник повинен мати 
достатньо обґрунтованих пояснень, щоб 
відповісти на запитання пацієнта (здорового 
добровольця) у ході отримання згоди на 
участь у дослідженні.  

Зважаючи на те, що більшість питань ви-
никає стосовно ризиків та користі дослі-
дження, лікар має бути здатним надати від-
повідь щодо тлумачення мінімального ризи-
ку для досліджуваного, який дозволений при 
проведенні клінічних випробувань. Пробле-
ма полягає в тому, що в нормативних доку-
ментах України, які регламентують прове-
дення клінічних досліджень, немає певного 
визначення мінімального ризику. Так, 
абз. 1.5 гл. 3 розд. 4 Наказу МОЗ від 
23.09.2009 р. № 690, який встановлює по-
рядок проведення клінічних досліджень в 
Україні, зазначено, що “клінічне випробу-
вання за участю малолітніх та неповнолітніх 
дітей може проводитись, якщо клінічні ви-
пробування сплановані таким чином, щоб 
мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ри-
зик” [20]. Проте не зазначено, що є мініма-
льним рівнем для ризику дискомфорту, то-
що. У міжнародному стандарті, який визна-
чений Гельсінською декларацією (п. 27), 
також міститься інформація, що недієздат-
них осіб можна залучати до клінічних дослі-
джень тільки за умови, коли це випробуван-
ня становить лише мінімальний ризик та 
мінімальне обтяження [3]. Визначення “міні-
мального ризику” можна знайти у Зведенні 
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федеральних положень США: “Мінімальний 
ризик відображає ймовірність та розмір 
шкоди або дискомфорту, що передбачають-
ся дослідженням, є не більшими за ті, з 
якими стикається людина в нормальному 
повсякденному житті або при проходженні 
рутинних фізичних чи фізіологічних обсте-
жень або тестів” [15, с. 3]. Таке тлумачення 
мінімального ризику потребує вдосконален-
ня, адже є недостатньо чітким для однозна-
чного сприйняття. Д. Вендлер вважає, що 
рутинне буття включає також і серйозні при-
ховані ризики, які ми не усвідомлюємо або 
не думаємо про них щохвилини. Однак, він 
пише, що в цьому контексті мається на ува-
зі, що клінічні експерименти не повинні збі-
льшувати ризики, з якими досліджувані сти-
каються у звичайному плині життя [17]. Та-
ким чином, виникає потреба введення тер-
міна “мінімальний ризик” в українську зако-
нодавчу та нормативну базу з метою гармо-
нізації її з відповідними міжнародними дире-
ктивами й нормами проведення клінічних 
досліджень. 

Треба звернути увагу на те, що з тлума-
чення мінімального ризику випливає понят-
тя “дискомфорт”. Хоча дискомфорт згаду-
ється у Зведенні федеральних положень 
(§§ 50.3(k) та 56.102(i)), чіткого тлумачення 
цього терміна немає в жодному міжнарод-
ному документі, що встановлює порядок 
проведення клінічних випробувань. FDA 
вважає, що поняття “дискомфорт” є достат-
ньо зрозумілим, та пояснює його так: “те, 
наскільки суб’єкт [дослідження] відчуває 
незручності, що спричинені препаратом, 
який є предметом дослідження” [16]. Проте 
в ході клінічних досліджень часто виявля-
ється, що найбільший дискомфорт є спри-
чиненим не дією самого досліджуваного 
препарату, а великою кількістю й складністю 
різноманітних тестів та аналізів. Такі проце-
дури дослідження можуть перетворитися на 
справжні тортури для пацієнта, який і так 
обтяжений певним станом свого здоров’я. 
Навіть не враховуючи болю та ризику від, 
наприклад, забору крові, венографії тощо, 
багато досліджень вимагають, щоб пацієнт 
перебував велику кількість часу, насиченого 
різними процедурами, у місці проведення 
дослідження, можливо, з потребою госпіта-
лізації.  

Однак процес отримання ІЗ пацієнта 
(здорового добровольця) не зводиться ли-
ше до надання вичерпних відповідей на за-
питання пацієнтів. В Україні, згідно із “Типо-
вим положенням про локальну комісію з пи-
тань етики”, що затверджене Наказом МОЗ 
від 23.09.2009 р. № 690 (п. 3 гл. 2), локальна 
етична комісія (ЛЕК) має переконатися, що 
“пацієнту (здоровому добровольцю) або за-
конному представнику надано вичерпну ін-
формацію про суть, значущість, значення і 

ризик клінічного випробування, в якому вони 
беруть участь, та достатню кількість часу 
для прийняття рішення щодо участі в клініч-
ному випробуванні” [20]. Але яким саме чи-
ном ЛЕК може перевірити рівень розуміння 
та осмислення пацієнтом (здоровим добро-
вольцем) суті ІЗ, тобто всіх ризиків, незруч-
ностей, а також користі дослідження, в яко-
му він бажає (або не бажає) взяти участь? 
Як ЛЕК може вплинути на покращення ро-
зуміння пацієнтом (здоровим доброволь-
цем) тексту ІЗ? Наприклад, у США рівень 
складності тексту форми інформованої зго-
ди (ІЗ) встановлюється безпосередньо екс-
пертними радами медичних закладів США 
(Institutional Review Board – IRB). Більшість 
експертних рад користується спеціальною 
шкалою складності тексту Flesch-Kincaid, що 
має певні рівні від 0 до 12 та являє собою 
програмне забезпечення, яке прилаштоване 
в Microsoft Word [5]. Складність тексту за 
шкалою Flesch-Kincaid значною мірою спи-
рається на кількість слів у реченні та кіль-
кість складів у цих словах. Такий поділ на 
рівні складності є невипадковим, адже ви-
являється, що на підвищення концентрації 
уваги та запам’ятовування можуть впливати 
різні фактори, зокрема формування блоків 
інформації у вигляді досить коротких не-
складних речень, відоме за визначенням 
“chunking”, що є сприятливим для коротко-
строкової пам’яті та важливим для подаль-
шого осмислення інформації. “Chunking” є 
процесом створення певних груп з окремих, 
не пов’язаних між собою, одиниць інформа-
ції [1]. Найвідомішим прикладом “chunking” є 
те, як ми запам’ятовуємо телефонні номери: 
764-64-05 замість 7-6-4-6-4-0-5. Таким чи-
ном, четвертий реальний рівень шкали 
Flesch-Kincaid, який має короткі речення з 
простою лексикою, є значно легшим для 
читання, осмислення та запам’ятовування 
пересічною особою, тоді як 12-й рівень мо-
же створювати труднощі при читанні тексту 
та викликати зниження концентрації уваги. 

Потреба в розробці шкали Flesch-Kincaid 
виникла у США й через таку проблему, як 
низький рівень письменності населення. За 
підрахунками Національного інституту з пи-
сьменності населення та Національного 
оцінювання письменності дорослого насе-
лення США (National Institute for Literacy – 
NIFL; National Assessment of Adult Literacy – 
NAAL), проведеними у 2003 р., 20% грома-
дян є неписьменними, 22% мають мінімаль-
ний рівень письменності [11]. Рівень пись-
менності населення України є значно вищим 
(за різними даними, письменність серед до-
рослого населення становить від 99 до 
100% [18]). Проте розробка подібної про-
грами визначення складності тексту могла б 
суттєво посприяти розв’язанню проблеми 
розуміння інформації, викладеної в ІЗ. 
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Існують також інші причини виникнення 
проблеми розуміння змісту ІЗ громадянами 
України. Наприклад, однією з таких причин є 
той факт, що, за даними Першого Всеукра-
їнського перепису населення, лише 67,5% 
наших співвітчизників вважають українську, 
тобто державну, мову рідною [21]. Тому в 
п. 1.14 гл. 7 Наказу МОЗ № 690 зазначено, 
що до початку клінічного дослідження в 
Державний експертний центр мають пода-
ватися на розгляд “проект інформованої 
згоди та інша письмова інформація, яку 
планується надавати пацієнту (здоровому 
добровольцю) (українською мовою, або мо-
вою міжнаціонального спілкування, або ін-
шою мовою, яка буде зрозумілою пацієнту 
(здоровому добровольцю))” [20]. Для Украї-
ни “іншою мовою, яка буде зрозумілою паці-
єнту (здоровому добровольцю)”, зазвичай є 
російська, 29,6% громадян України визна-
чили російську мову як рідну [21]. Таким чи-
ном, застосовуючи переклад ІЗ двома мо-
вами, українські уповноважені органи зро-
били значний крок до розв’язання проблеми 
з розуміння суб’єктами дослідження тексту ІЗ. 

Однак навіть застосовуючи переклад ІЗ 
двома мовами, ми приймаємо заздалегідь 
розроблену та сформовану модель ІЗ з пе-
вним рівнем складності тексту, що надана 
спонсором клінічного дослідження. Таким 
чином, громадяни України отримують фор-
му ІЗ, складність тексту якої може не відпо-
відати рівню, який вони здатні зрозуміти. 
Недаремно ВООЗ зазначає, що складність 
тексту ІЗ має відповідати рівню учня 6–8-го 
класу місцевої школи [8]. Тож варто припус-
тити, що оптимальним вирішенням цього 
питання може стати впровадження рекоме-
ндацій ЛЕК, що базуватимуться на особли-
востях верств населення (наприклад, регіо-
нальних), які проходять лікування в цих лі-
кувально-профілактичних закладах. Адже 
загальновідомим є той факт, що мешканці 
села мають певні обмеження в отриманні 
корисної інформації через відсутність дос-
тупу до мережі Інтернет, медичних публіка-
цій, лекцій тощо. Наслідком такого інфор-
маційного обмеження є нижчий рівень 
сприйняття інформації, що надається в ІЗ. 
Перш ніж упровадити певний загальний рі-
вень складності тексту ІЗ та похідну модель 
цього документа в Україні, потрібно визна-
чити, яким чином можна досягти найбільшо-
го рівня розуміння інформації, що подана в 
ІЗ, тобто усвідомлення користі, ризиків та 
можливих наслідків пацієнтом (або здоро-
вим добровольцем). 

У практиці проведення клінічних дослі-
джень є таке поняття, як інформоване схва-
лення (Informed Assent – 21CFR50.3(25)(n)). 
Такі форми згоди на участь у дослідженні 
розробляються спеціально для дітей (непо-
внолітніх). Форми інформованого схвалення 

є різними залежно від вікової категорії дітей. 
Наприклад, форми для дітей 3–6 років міс-
тять малюнки, які відображають процедури 
дослідження на кожен візит. Для дітей ста-
ршого віку передбачено скорочений та 
спрощений виклад письмової інформації. 
Такі форми діють у поєднанні з формами ІЗ 
батьків дитини. Обидві форми мають бути 
підписані батьками. Розуміння суті та про-
цедур дослідження дитиною перевіряється 
за допомогою питань, у разі надання згоди 
дитина ставить свою особисту позначку у 
вигляді малюнка або пише ім’я. Враховую-
чи, що діти мають початковий рівень освіти, 
можна припустити, що методи викладу ін-
формації, які властиві інформованому схва-
ленню, тобто рівню викладу інформації, що 
розрахований на аудиторію без вищої або 
спеціальної освіти, повинні також сприяти 
розумінню інформації ІЗ дорослими. 

Сьогодні проводиться багато досліджень 
з усвідомлення наданої пацієнту (здоровому 
добровольцю) інформації. Такі дослідження 
варіюють між собою не тільки за методами 
дослідження, а й за підбором категорії дос-
ліджуваних. Наприклад, в одному дослі-
дженні визначається розуміння тексту ІЗ 
здоровими добровольцями з різними рівня-
ми письменності [12], в інших – усвідомлен-
ня змісту ІЗ серед пацієнтів з легкими фор-
мами депресії, шизофренії та деменції [14], 
також існують дослідження із залученням 
населення країн, що розвиваються [10]. За-
слуговує на увагу схема отримання ІЗ, яка 
запропонована британською дослідницею 
С. Пател (Sonal Patel). Вона вважає доціль-
ним використовувати структуровані дискусії, 
коли пацієнти обговорюють суть досліджен-
ня з кардіологом, потім їм пропонують  
30-хвилинну лекцію з висвітленням усіх ас-
пектів процедури, включаючи мету, техніку, 
відчуття, ризики та переваги. Цим пацієнтам 
також надають ілюстрований буклет стосо-
вно проведення серцево-судинних проце-
дур. Доктор С. Пател рекомендує проводити 
перевірку за допомогою опитування після 
того, як пацієнт одержав інформацію про 
дослідження. Ці опитування можуть бути як 
індивідуальними, так і груповими, де повто-
рення перевірки триває, доки кожен з учас-
ників не продемонструє усвідомлення клю-
чових моментів. Важливу роль у наданні 
пацієнтам потрібної інформації відіграють 
аудіо- та відеоматеріали, наочні посібники 
[13]. Таким чином, для досягнення макси-
мального ефекту сприйняття інформації 
необхідно задіяти різні методи сенсорного 
сприйняття (зорові, слухові тощо). 

Однак існують й інші результати дослі-
джень, які майже спростовують доцільність 
вищезгаданої методики викладу інформації. 
Так, у ході деяких досліджень з’ясувалося, 
що графічні зображення не впливають сут-
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тєво на розуміння тексту та усвідомлення 
інформації, що подається в ІЗ. Натомість 
зворотний зв’язок, тобто вербальна реакція 
лікаря-дослідника, значно покращувала рі-
вень розуміння суті ІЗ пацієнтом (здоровим 
добровольцем) [14]. Наступне важливе 
спростування однієї з теорій щодо полег-
шення розуміння тексту ІЗ опубліковане в 
статті “Інформована згода для клінічних до-
сліджень: порівняльний аналіз стандартної 
та спрощеної форм”. Дослідники вивчали 
вплив спрощеної форми інформованої зго-
ди на покращання сприйняття цієї інформа-
ції пацієнтом, спираючись на той факт, що 
більшість потенційних досліджуваних не 
здатна цілком зрозуміти та запам’ятати де-
тальний виклад інформації з використанням 
специфічної лексики. Для цього досліджен-
ня були розроблені спрощені форми інфор-
мованої згоди, які містили багато ілюстрацій 
та схем, які б допомогли пацієнту швидше 
зорієнтуватися в процедурах дослідження. 
Але після проведення опитування виявилось, 
що рівень сприйняття інформації в обох гру-
пах досліджуваних, тобто тих, що отримали 
стандартну модель ІЗ, та тих, що читали 
спрощену форму ІЗ, є майже однаковим [2]. 

Проте перш ніж остаточно стверджувати, 
що методи спрощення тексту ІЗ та збага-
чення її графічними зображеннями не є 
ефективними, варто зауважити, що ключо-
вим моментом у підбитті підсумків резуль-
татів досліджень з полегшення розуміння 
суті ІЗ є правильний підбір методу перевірки 
усвідомлення пацієнтом (здоровим добро-
вольцем) інформації ІЗ. У статті “Інформо-
вана згода: читати і розуміти – не одне й те 
саме” автори зазначають, що питання з 
двоваріантним вибором відповіді “так-ні” та 
питання з багатоваріантною відповіддю не є 
ефективними, адже досліджувані можуть 
шляхом здогадів випадково вибрати прави-
льну відповідь. Крім того, альтернативні пи-
тання, які включають правильну відповідь 
серед декількох неправильних, ініціюють 
скоріше процес впізнавання інформації ІЗ, 
аніж відновлення у пам’яті. Ті, хто дослі-
джують розуміння ІЗ, часто ігнорують цей 
факт. Таким чином, досліджувані можуть 
набрати більшу кількість балів за правильні 
відповіді при використанні опитувальників з 
альтернативними питаннями, ніж під час 
бесіди з лікарем-дослідником, який міг би 
попросити їх пригадати, що вони 
пам’ятають, та спитати, що вони зрозуміли з 
тексту ІЗ [9]. Таким чином, після детального 
вивчення результатів досліджень з розумін-
ня досліджуваними змісту ІЗ, що були про-
ведені зарубіжними вченими, можна зроби-
ти висновок, що найефективнішими є опи-
тувальники, які включають запитання до 
пацієнта (здорового добровольця) без будь-
яких запропонованих варіантів відповідей 

(приклади таких запитань подані в зразку ІЗ 
на сайті ВООЗ [8]). 

У зв’язку з тим, що в доповіді ЮНЕСКО, 
яка опублікована напередодні міжнародної 
конференції, присвяченої письменності до-
рослих, що пройшла 14–16 травня 2008 р. в 
Баку, наголошено на тому, що в світі налі-
чується 774 млн неписьменних дорослих. 
Рівень письменності серед європейців пе-
ревищує 96%. Проте між країнами Європи 
спостерігається різкий розрив в освітньому 
рівні населення [19]. Саме тому в усіх зако-
нодавчих (в США – 21 CFR 50.20, в Україні – 
наказ № 690, п. 3, гл. 1 розділу IV) та реко-
мендаційних (ICH-GCP, п. 4.8.9) докумен-
тах, що регламентують проведення клініч-
них досліджень, для неписьменних дослі-
джуваних передбачається присутність не-
зацікавленого свідка під час процесу, коли 
лікар-дослідник має зачитати зміст ІЗ та 
отримати згоду пацієнта (здорового добро-
вольця) на участь у дослідженні. Однак 
присутність незацікавленого свідка (тобто 
сторонньої людини) може зашкодити віль-
ному волевиявленню (автономії) досліджу-
ваного. Насамперед, присутність сторонньої 
людини може негативно вплинути на збе-
реження конфіденційності інформації стосо-
вно стану здоров’я пацієнта, викликати від-
чуття засоромлення в нього тощо. До того ж 
варто враховувати особливості діагнозу до-
сліджуваного, адже, наприклад, присутність 
незацікавленого свідка під час процесу на-
дання ІЗ людиною, хворою на шизофренію, 
може мати більш негативний вплив [14]. У 
Зведенні федеральних положень рекомен-
довано робити відеозапис процесу отри-
мання ІЗ неписьменних досліджуваних (про-
те не виключаючи присутності незацікавле-
ного свідка) [4, с. 46]. Враховуючи всі незру-
чності від присутності незацікавленого свід-
ка, варто розглянути можливість застосу-
вання лише відеозапису процесу отримання 
ІЗ, який має бути збережено для викорис-
тання під час можливих розслідувань та су-
дових процесів. Проте в таких випадках, 
перш за все, потрібно звертати увагу на по-
бажання самого пацієнта, який міг би обра-
ти присутність незацікавленого свідка або 
відеозапис процесу отримання ІЗ за влас-
ним бажанням. 

IV. Висновки  
Аксіомою є прерогатива держави в регу-

люванні будь-якої сфери діяльності, що сто-
сується здоров’я людини, науки та освіти. 
Тому, спираючись на вищевикладені факти, 
можна запропонувати внести певні уточнен-
ня до законодавчої та нормативної бази 
України, що регламентує проведення клініч-
них досліджень, а саме: ввести терміни “мі-
німальний ризик” та “мінімальний диском-
форт”, визначити методи перевірки ЛЕК ус-
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відомлення суті тексту ІЗ пацієнтом (здоро-
вим добровольцем). 

Питання стосовно оптимізації процедури 
отримання ІЗ шляхом підвищення рівня 
осмислення викладеної в цьому документі 
дослідження інформації залишається відк-
ритим. Оскільки представники КДО не ма-
ють достатньо повноважень для здійснення 
більш ґрунтовного та детального дослі-
дження цієї проблеми, адже не мають права 
спілкуватися із досліджуваними для забез-
печення конфіденційності тощо, то державні 
органи управління повинні узагальнити пог-
ляди лікарів-дослідників, які, покладаючись 
на власний досвід отримання ІЗ, мають змо-
гу внести корисні пропозиції щодо покра-
щання ситуації з розумінням суті тексту ІЗ 
пацієнтом (або здоровим добровольцем) та 
дотримання прав досліджуваних в Україні. 
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Петрова К.В. Шляхи оптимізації механізмів державного регулювання процедури отри-
мання інформаційної згоди при проведенні медичних досліджень  

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано стан проблеми отримання інформо-
ваної згоди в Україні, висвітлено положення та зміст основних документів, що регламенту-
ють здійснення цієї процедури, проведено порівняння з міжнародними регуляторними докуме-
нтами, а також підкреслено переваги світових положень. 

Ключові слова: інформована згода, клінічні дослідження, механізм державного регулювання. 

Петрова К.В. Пути оптимизации механизмов государственного регулирования проце-
дуры получения информационного согласия при проведении медицинских исследова-
ний 

Аннотация. В статье рассмотрено и проанализировано состояние проблемы получения 
информированного согласия в Украине, освещены основные положения и содержание основ-
ных документов, регламентирующих проведение этой процедуры, проведено сравнение с 
международными регулирующими документами, а также подчеркнуты преимущества миро-
вых подходов в этом вопросе. 

Ключевые слова: информированное согласие, клинические исследования, механизм госу-
дарственного регулирования. 

Petrova К. Ways to Optimize the Mechanisms of State Regulation of the Procedure for 
Obtaining the Consent of the Information in Medical Research 

Annotation. In the article the condition of a problem of the informed consent signing in Ukraine is 
discussed and analyzed, main positions and the content of the basic documents regulating carrying 
out of this procedure are elucidated, comparison with the international regulating documents was 
made, advantages and merits of world philosophy are underlined. 

Key words: informed consent, clinical researches, civic regulation mechanism.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 Ядранська О.В. 
кандидат наук з державного управління  

ОКВНЗ “Інститут підприємництва “Стратегія”  
 

І. Вступ 
Системні кризові процеси світової еко-

номіки зумовлюють перманентність кризо-
вих процесів у національних економіках 
окремих країн. При цьому відповідні кризові 
явища в національних економіках можуть 
мати як комплексний, так і специфічний – 
галузевий характер. Відповідно з метою за-
безпечення сталості розвитку національної 
економки кожна країна, по суті, вимушена 
мати концепцію національного антикризово-
го управління. Логіка такої концепції має 
будуватися на поєднанні двох систем: сис-
теми індикаторів кризових процесів та сис-
теми регуляторів, здатних запобігти кризі 
або пом’якшити її наслідки та допомогти 
якомога скорішому подоланню кризи націо-
нальної економіки.  

Аналіз сучасного стану державного 
управління економікою свідчить, що в су-
часній Україні стикаються два діалектично 
протилежні підходи до реалізації механізмів 
державного управління вищезазначеною 
галуззю. Перший – підхід класиків економіч-
ної теорії, визначений А. Смітом. На його 
думку, невидима рука спрямовує, підтримує 
“природний рух речей до кращого, незва-
жаючи на безглуздя й величезні помилки 
адміністрації”. Отже, держава не повинна 
втручатися в економічне життя. 

За А. Смітом, “держава породжується 
природним рухом речей”. Вона забезпечує 
охорону в суспільстві злагоди, порядку, 
справедливості, майна громадян, свободу в 
досягненні своїх цілей та виконує такі функ-
ції: 

а) забезпечення таких послуг, які немож-
ливі або невигідні для приватних осіб; 

б) підтримання режиму природної свобо-
ди, відмова від підтримки монополій, заохо-
чення вільної конкуренції; 

в) охорона життя, власності, свободи 
громадян (необхідний мінімум зарплати, 
оборона країни, правосуддя). 

Торгівля й промисловість не розвивати-
муться там, де немає впевненості у воло-
дінні своєю власністю. Торгівля та промис-
ловість навряд чи можуть процвітати в дер-
жаві, де немає довіри до уряду [1, с. 104]. 

Іншим, принципово відмінним підходом 
до ролі та інструментів впливу держави на 
економіку можна вважати підхід Дж. Кейнса, 
на думку якого, держава зобов’язана бути 
чинником впливу на сукупний попит, якщо 
його обсяг недостатній, за допомогою кре-
дитно-грошової, податкової, бюджетної по-
літики, фінансування громадських робіт [1, 
с. 285]. 

Однак в умовах вітчизняних реалій обид-
ва запропоновані підходи не містять у собі 
системного позитивного впливу на ефекти-
вність галузевого розвитку. Так, тяжіння до 
класичної теорії, за умов відсутності чітких 
обмежень, призводить до некерованості, 
анархії та формування “дикого ринку”. У разі 
спроби реалізації кейнсіанських ідей поряд з 
розбудовою системи забезпечення керова-
ності соціальних і економічних процесів (які 
своїми діями вже зменшують свободу від-
носин та вчинків суб’єктів господарювання) 
виникають корупційні схеми, спрямовані на 
лобіювання окремих напрямів (галузей) 
економічного розвитку країни.  

ІІ. Постановка завдання  
Таким чином, існує потреба в досліджен-

ні теоретичних основ антикризового регу-
лювання з метою забезпечення органів 
державного управління набором регулято-
рів, здатних справляти ефективний вплив 
на стан національної економіки відповідно 
до характеру кризових процесів.  

ІІІ. Результати 
Однак, незважаючи на труднощі з ефек-

тивною реалізацією ідей кейнсіанства, вони 
значною мірою зменшують (узгоджують) 
різновекторність поведінки господарських 
суб’єктів, зростає певна суспільна гармонія. 
При цьому слід ураховувати, формуючи та-
ку систему, що в ринковій економіці процеси 
так швидко змінюються, що громіздкі, інерт-
ні, бюрократичні, некоординовані управлін-
ські структури не можуть ефективно впли-
вати на зміни, які відбуваються. Тому сис-
тема управління потребує розвинутої, але 
компактної й мобільної державної структу-
ри, яка здатна постійно реагувати на ринкові 
вимоги, виконувати координаційні функції, а 
також точних та локальних методів впливу 
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на суб’єктів, діяльність яких потребує без-
посереднього втручання.  

Нами запропоновано структурувати цей 
підхід з позицій об’єкта антикризового 
управління. У системі антикризового управ-
ління галузевим розвитком підприємств 
об’єктами можна вважати державу (ВРУ, 
КМУ, галузеві міністерства), власників підп-
риємств, безпосереднє керівництво.  

З позицій об’єкта під антикризовим 
управлінням пропонується розуміти систему 
заходів щодо запобігання, нейтралізації та 
подолання кризових явищ в економічному 
середовищі підприємства, за умов, що 
справляють загрозливий вплив на його фун-
кціонування, а через це – на виконання со-
ціальних зобов’язань самого об’єкта управ-
ління.  

Погоджуючись з Є.А. Татаріновим щодо 
того, що участь державних інститутів у ре-
гулюванні діяльності господарюючих 
суб’єктів зумовлена двома основними за-
вданнями: профілактикою кризових потря-
сінь і пов’язаного із цим падіння рівня життя 
населення; поступальним розвитком націо-
нальної економіки як основи неухильного 
підвищення рівня життя населення, – вва-
жаємо за необхідне зазначити, що профіла-
ктика передбачає забезпечення сталості 
розвитку, тоді як забезпечення поступаль-
ного розвитку – навпаки, система дій, 
пов’язаних з порушенням сталого (у тому 
числі економічного) стану суб’єкта.  

При цьому функції держави, на думку 
Є.А. Татарінова, в антикризовому управлінні 
також зводяться до двох основних супереч-
ливих завдань:  

1) не допустити кризового руйнування 
фірм (перш за все, виробничих), які мають 
ресурси для продовження (і поліпшення) 
діяльності (державна підтримка);  

2) своєчасно відсікти у фірм, що стагну-
ють, “гангренозні” ділянки, щоб вони не за-
напастили інші їх частини, здатні до розши-
реного відтворення (державна санація) [2, 
c. 23–24]. Однак така діяльність не завжди 
може збігатися з інтересами власників підп-
риємств, що перебувають у скрутному еко-
номічному становищі. 

З позицій власників підприємства антик-
ризове управління – сукупність заходів, 
спрямованих на забезпечення стратегічної 
та поточної прибутковості підприємства й 
стабільних стратегічних перспектив розвит-
ку. З позицій керівництва підприємства ан-
тикризове управління – це система органі-
заційно-управлінських заходів, що реалізу-
ються керівництвом з метою відновлення 
необхідного рівня платоспроможності.  

Аналізуючи антикризове управління як 
певний соціальний інститут, можна виділити 
ряд інших учасників цього процесу, які до 
того ж мають дещо відмінні цілі. Зокрема, з 

позицій працівників, антикризове управління 
можна розглядати як відновлення стратегіч-
них перспектив роботи підприємства та га-
рантії зайнятості й соціальної стабільності. 
З погляду регіональної влади, антикризове 
управління – запобігання проявам соціаль-
ного напруження та бюджетного дефіциту, 
пов’язаного із кризовими процесами на міс-
тоутворюючих підприємствах. З погляду 
держави – відтворення ефективності функ-
ціонування первинної ланки економіки, на 
рівні якої створюється додана вартість та 
забезпечується перерозподіл суспільного 
продукту. 

Однак ці підходи не дають відповіді щодо 
механізмів формування безпосередніх ре-
гуляторів антикризової політики. На нашу 
думку, при визначенні регуляторів необхід-
но виходити з того, що залежно від рівня 
управління, принципових змін зазнаватиме 
механізм антикризових заходів. Так, на рівні 
державного антикризового регулювання 
(управління) головними завданнями антик-
ризових програм на сучасному етапі є:  
– вдосконалення методичних підходів для 

ранньої діагностики системної фінансо-
вої кризи суб’єкта господарювання з ме-
тою інформування суб’єктів антикризо-
вого управління про потенційну необхід-
ність втручання; 

– вдосконалення правових аспектів анти-
кризового регулювання (зокрема, зако-
нодавства про банкротство в частині 
збільшення кількості можливого інстру-
ментарію антикризового регулювання; 

– вдосконалення інституціональних форм 
антикризового регулювання (створення 
мережі державних антикризових керую-
чих); 

– вдосконалення методик розробки ціліс-
них програм підтримки для неефективно 
працюючих галузей (підприємств, орга-
нізацій), вживання специфічних заходів 
щодо регіонального антикризового ре-
гулювання. 

На думку А.Б. Крутика, найважливіше 
значення в теорії антикризового управління 
має діагностика кризи й вибір адекватних 
шляхів та засобів виходу з неї з найменши-
ми втратами за якомога коротші терміни. Як 
вважає автор, важливим завданням в анти-
кризовому управлінні є, спираючись на на-
копичений досвід, передбачати кризу, що 
наближається, завчасно. На основі методо-
логії Ю.В. Яковца А.Б. Крутик пропонує ме-
тоди впровадження антикризових заходів у 
господарську практику, в основі яких лежать 
макроекономічні цикли. Зокрема: 
– забезпечення відповідності обсягів та 

динаміки інвестицій фазам економічного 
циклу. Оскільки рушійною силою подо-
лання кризи є інвестування, для виходу 
з кризи необхідно, перш за все, сприяти 
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створенню умов для збільшення масш-
табів інвестицій; 

– забезпечення попиту, насамперед, на 
кінцевий продукт (споживчі товари) [3]. 
Однак, враховуючи той факт, що на сьо-
годні для більшості країн криза як така 
набуває зовнішнього характеру, циклічні 
процеси національної економіки можуть 
не збігатися з кризою економіки світової. 

Різноманітність криз породжує різномані-
тність процесів антикризового управління. 
Проте будь-яке антикризове управління має 
бути системним, володіти властивостями 
гнучкості й адаптивності, бути налаштова-
ним на диверсифікацію управління, поси-
лення інтеграційних процесів. Антикризове 
управління також характеризується мобіль-
ністю та динамічністю у використанні ресур-
сів, застосуванням програмно-цільового пі-
дходу до розробки й ухвалення управлінсь-
ких рішень, підвищеною чутливістю до чин-
ника часу й пильною увагою до оцінки варі-
антів поведінки на кожному етапі [4].  

На сьогодні А.Б. Крутик як основні підхо-
ди до антикризового державного управління 
називає такі: 
– активізація попиту на споживчі товари й 

послуги; це створює збільшення попиту 
на виробництво засобів виробництва 
для цих секторів, зростання інвестицій, 
зайнятості, а отже, додаткове розши-
рення споживчого попиту;  

– збільшення інновацій: вихід з кризової 
фази відбувається на основі освоєння 
нового покоління техніки. Це забезпечує 
конкурентоспроможність продукції на 
основі підвищення її технічного рівня й 
зниження витрат;  

– пожвавлення грошово-кредитної сфери, 
зниження позичкового відсотка тощо;  

– спеціальні державні програми цільового 
фінансування, що здійснюються при 
бюджетній підтримці, які стають імпуль-
сом для пожвавлення економіки [3].  

Логічна, на перший погляд, система має 
певну внутрішню суперечність. Так, активі-
зація попиту в умовах кризи породжує поряд 
з економічною кризу соціальну, адже насе-
лення (робітники) в такому разі ще гостріше 
відчуває на собі вплив кризових процесів. 
Збільшення інновацій з метою зниження 
витрат у сучасній наукоємній інноваційній 
сфері також видається нам малоймовірним. 
Відповідно логіка сучасного антикризового 
управління має спиратися більшою мірою 
на соціальні детермінанти (зниження соціа-
льно-економічного впливу кризи на кінцево-
го споживача). У такому разі попит забезпе-
чуватиметься не зовнішнім стимулюванням, 
а об’єктивною потребою в певних товарах 
чи послугах. При цьому в умовах відкритої 
економіки національна країна може підтри-
мати переважно власного споживача. У та-

кому контексті може виявитися, що відпові-
дна підтримка надається імпортерам, а че-
рез них – підприємствам інших країн, що не 
справляє позитивного впливу на національ-
ну економіку. Таку ситуацію можна спостері-
гати й на сучасному етапі економічного роз-
витку України. З метою зменшення зазначе-
ного негативного впливу на ефективність 
національних антикризових програм вини-
кає необхідність у створенні умов для прип-
ливу виробництв, на продукцію яких є попит 
у національній економіці, до відповідної 
держави. На сьогодні такого руху можна 
досягти шляхом удосконалення інвестицій-
ного клімату. 

Як показує досвід розвинутих країн, існу-
вання ринкової економіки ще не є достат-
ньою умовою швидкого технологічного зро-
стання. Більшою мірою необхідною умовою 
для цього є створення сприятливого інвес-
тиційного й інноваційного клімату, що є пре-
рогативою активної державної участі в ре-
гулюванні економічного розвитку. Саме 
держава визначає “рамкові” умови функціо-
нування господарських суб’єктів та за допо-
могою використовуваних прямих і непрямих 
методів здійснення науково-технічної й 
промислової політики орієнтує учасників 
ринку.  

Однією з важливих преференцій держа-
ви є зосередження зусиль на збереженні 
науково-технічного, інноваційного потенціа-
лу й системи освіти, а також забезпечення 
функціонування інноваційного ринку. Так, 
вузькість внутрішнього ринку для інновацій-
ної продукції неминуче обмежує можливості 
використання кадрової складової науково-
технічного потенціалу, а недостатнє інвес-
тиційне забезпечення стримує масштаби й 
результативність наукових розробок і сту-
пінь їхньої інтегрованості з прикладним за-
стосуванням у промисловості. У кінцевому 
підсумку всі ці умови визначають реальну 
можливість модернізації технологічного ук-
ладу національної економіки й подолання її 
багатоукладності.  

IV. Висновки 
Проведений аналіз дає змогу перейти до 

визначення напрямів розробки системи 
державних регуляторів антикризового управ-
ління відповідно до завдань забезпечення 
максимального соціально-економічного ефек-
ту. Як було зазначено вище, реалізація та-
ких завдань має спиратися, насамперед, на 
одночасне стимулювання позитивного соці-
ального (та споживацького) самопочуття 
кінцевих споживачів і сприятливого інвести-
ційного клімату, завданням якого є, переду-
сім, обмеження імпорту.  

Безумовно, частково зазначений харак-
тер економічних процесів тяжіє до певного 
“закриття” національної економіки. Однак, з 
іншого боку, висока концентрація виробниц-



Серія: Державне управління, 2011 р., № 4 

 129 9 

тва має зворотний бік – її високу залежність 
від світових фінансових процесів. Суб’єктам 
економічної діяльності в такому разі прин-
ципово неможливо утриматися в межах 
стратегії концентрації на певному товарі. За 
умов територіальної диверсифікації (подрі-
бнення виробництва) частково втрачається 
ефект економії на масштабі. Однак, на нашу 
думку, зростає ефект загальної стабільнос-
ті, пов’язаний з тим, що різні національні 
економіки мають різний характер та періоди 
піднесень та рецесій національних економік. 
Відповідно до кризових процесів у націона-
льній економіці окремої країни змінюється 
попит на продукцію окремого суб’єкта. У 
разі, якщо відбуватимуться неодночасні 
кризи, виробник набуває можливості утри-
матися від прямої підтримки з боку держа-
ви, обмежившись діями щодо сприяння по-
ліпшенню інвестиційного клімату. Особливо 
ефективним запропонований підхід нам ви-
дається в підтримці окремих галузей. 

Таким чином, одним із завдань сучасного 
державного антикризового управління має 

бути утримання рівня глобалізації та стиму-
лювання рівномірного розподілу виробництв 
(галузей) по окремих національних економі-
ках, що, на наш погляд, є чинником забез-
печення сталості економічного розвитку.  

Література 
1. Проскурін П.В. Історія економіки та 

економічних учень. Нариси економічної 
історії індустріальної цивілізації : навч. 
посіб. / П.В. Проскурін. – К. : КНЕУ, 2005. – 
372 с. 

2. Татарников Е.А. Антикризове 
управління : навч. посіб. / 
Е.А. Татарников. – М. : РІОР, 2005. – 
95 с. 

3. Крутик А.Б. Антикризисный менедж-
мент: превентивные методы управления 
/ [А.Б. Крутик, А.И. Муравьев и др.]. – 
СПб. : Питер, 2001. – 430 с. – (Серия: 
Теория и практика менеджмента). 

4. Кожевников Н.Н. Основы антикризисного 
управления предприятиями / 
Н.Н. Кожевников, Е.И. Борисов. – М. : 
Академия, 2005. – 496 с. 

Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регуляторів антикризо-
вого управління 

Анотація. У статті обґрунтовано кризу сучасних підходів до антикризового управління та 
наголошено на необхідності їх перегляду. Запропоновано логіку підходу до антикризового 
управління, засновану на обмеженні рівня концентрації виробництва в окремій національній 
країні та стимулювання диверсифікації виробництв між окремими країнами з метою забезпе-
чення економічної сталості економічного розвитку підприємств, оскільки за часом економічні 
кризи в окремих країнах не обов’язково збігатимуться. 

Ключові слова: антикризове управління, підтримка, диверсифікація, державне управління, 
сталий економічний розвиток. 

Ядранская Е.В. Теоретические подходы к формированию государственных регулято-
ров антикризисного управления 

Аннотация. В статье обосновывается кризис современных подходов к антикризисному 
управлению и подчеркивается необходимость их пересмотра. Предлагается логика подхода 
к антикризисному управлению, основанная на ограничении уровня концентрации производств 
в отдельной национальной стране и стимулирование диверсификации производства между 
отдельными странами с целью обеспечения экономической стабильности предприятий, по-
скольку время экономических кризисов в отдельных странах не обязательно будет совпа-
дать. 

Ключевые слова: антикризисное управление, поддержка, диверсификация, государст-
венное управление, устойчивое экономическое развитие. 

Jadranska E. Theoretical Аpproaches to State Regulator Crisis Management 
Annotation. In the article deals crisis of modern approaches to the management and need for their 

reviewing. The author offers logic approach to the anti-crisis the management level at Peak concentra-
tions in the production of National otdelnoy countries and incentives to diversify production between 
countries to ensure the economic stability of businesses, since the time of economic crises in individu-
al countries will not necessarily be the same. 

Key words: аnti-crisis management, support, diversify, the State management, Stability economic 
development. 



Держава та регіони 

 130 

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

УДК 35.0 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 Грабельніков В.А. 
кандидат юридичних наук, старший викладач 
Донецький юридичний інститут МВС України 

 

І. Вступ 
Відправним положенням стратегії розви-

тку і державного регулювання міського па-
сажирського транспорту (далі – МПТ) є те, 
що його нормальне функціонування можли-
ве лише при злагодженій роботі всіх підпри-
ємств-перевізників. Тому місту потрібна 
комплексна програма розвитку МПТ, а та-
кож єдине управління транспортом з подо-
ланням відомчих відмінностей між його різ-
ними видами. 

Водночас розширення наявних і будівни-
цтво нових доріг у місті дуже ускладнене (а 
в центрі міста – неприпустиме). Більше того, 
розвиток дорожньої інфраструктури лише 
стимулює новий виток автомобілізації: жи-
телі міста, бажаючи скористатися новими 
дорогами, пересідають з громадського тра-
нспорту на власний, і новозбудовані дороги 
вичерпують свою пропускну здатність вже 
за 3–5 років. Подібна ситуація охопила всі 
найбільші міста світу і вказує на те, що в 
містах особистий автотранспорт принципо-
во не може виконувати свою основну функ-
цію – доставку громадян від місць прожи-
вання до місць докладання праці. При цьо-
му він є основним джерелом забруднення 
довкілля (96% викидів в атмосферу, значне 
забруднення водних ресурсів і земель). 

Слід зазначити, що теоретичні та мето-
дологічні засади державного регулювання 
транспорту розглядали такі відомі зарубіжні 
дослідники, як М.М. Громов, О.О. Локтєв, 
А.О. Муртазова, В.Л. Персіанова, 
Л.Ю. Родіонов [1–5] та ін. 

Розробленням наукової проблематики, 
пов’язаної з державним регулюванням тра-
нспорту, займаються О.А. Антоненко, 
В.М. Бесчастний, В.В. Костецький, 
В.Й. Развадовський, А.О. Собакарь, 
М.Л. Шелухін [6–10] та ін. Проте на сьогодні 
в науковій літературі недостатньо опрацьо-
ваними залишаються шляхи регулювання 
міського пасажирського транспорту, що зна-

чно ускладнює вирішення проблем всієї 
транспортної системи регіону. 

ІІ. Постановка завдвання 
Метою статті є розробка стратегії перс-

пективного розвитку міського пасажирського 
транспорту та наукове обґрунтування моде-
лі його державного регулювання. 

ІІІ. Результати 
Базові критерії, за якими пасажир від-

дасть перевагу громадському або індивіду-
альному транспорту (швидкість, надійність, 
регулярність, комфорт, вартість), висувають 
ряд вимог до стратегічного розвитку МПТ 
Донецька: 

1. Висока швидкість. Навіть без заторів 
наземний МПТ украй повільний: графіки йо-
го руху складаються з великим запасом; 
наявні невиправдано часті зупинки. 

Потрібна зміна системи оплати праці 
працівників підприємств наземного ДПП з 
метою забезпечення їх матеріальної заціка-
вленості. Зниженню швидкості сприяють 
застарілі “Правила дорожнього руху”: на-
приклад, у разі зіткнення засобу громадсь-
кого транспорту на виділеній смузі МПТ з 
приватним автомобілем винуватцем може 
бути визнаний водій МПТ, не дивлячись на 
те, що приватний автомобіль взагалі не має 
права з’являтися на смузі МПТ. 

Висока швидкість МПТ передбачає не 
лише швидкість пересування пасажирів, але 
й менші інтервали руху, велику провізну 
здатність за тієї самої кількості водіїв і ру-
хомого складу, максимальну віддачу рухо-
мого складу і кадрів, економічність. 

2. Доступність, мінімум пересадок. Зруч-
ність пересадок, зменшення необхідності в 
них і високу доступність транспорту можна 
забезпечити на основі використання назем-
ного пасажирського транспорту. Найбільш 
зручним у цьому плані, безумовно, є таксі: 
його подача здійснюється в будь-який слу-
шний для клієнта час; при цьому клієнт несе 
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мінімальні втрати часу і, природно, у нього 
відпадає необхідність у пересадках. 

3. Комфорт. Залежить від технічного 
стану транспортого засобу і освоюваного 
пасажиропотоку. Високий рівень комфорту 
забезпечується вибором відповідного міс-
тобудівній ситуації, що склалася, виду тран-
спорту. Вищий рівень комфорту може нада-
ти пасажирові міське таксі, особливо врахо-
вуючи, що багато таксопарків поступово 
оновлюють свої транспортні засоби, купую-
чи нові комфортабельні автомобілі інозем-
ного виробництва. 

4. Наявність інформації про рух, надій-
ність. Для реалізації цієї умови необхідно, 
щоб схеми маршрутів і розкладу руху були 
на всіх пунктах зупинки і забезпечувалися 
щогодини відправлення, які повторюються, 
з інтервалами в 10, 12, 15, 20, 30 хв. Також 
потрібна узгодженість графіків маршрутів на 
загальних ділянках руху автобусів, тролей-
бусів і трамваїв: прибуття транспортних за-
собів до зупинки повинно відбуватися рів-
номірно, незалежно від чергування маршру-
тів. 

Актуальна інформація про прибуття тако-
го транспортного засобу кожного маршруту 
повинна регулярно надходити від системи 
навігації, забезпечуючи в разі потреби опе-
ративне перемикання диспетчером транс-
портних засобів (розворот, заміна), напри-
клад, при виникненні заторів на лінії. 

Для ліквідації залежності від особистого 
автомобіля вимагається організація цілодо-
бової роботи міського транспорту (введення 
в дію нічних маршрутів наземного транспор-
ту, врахування досвіду інших країн). 

5. Охорона правопорядку. Щоб пасажир 
почував себе в безпеці на всьому маршруті, 
потрібне поширення роботи транспортної 
міліції і на весь наземний міський пасажир-
ський транспорт. 

6. Безпека руху. Серед інших видів назе-
много міського пасажирського транспорту 
найвища безпека руху спостерігається на 
рейковому транспорті (трамвай), а найниж-
ча (декілька аварій з потерпілими в мі-
сяць) – на маршрутному таксі. Безпеці за-
грожує незручне розташування підземних 
пішохідних переходів: економія на одному 
сходовому марші становить велику небез-
пеку для пішоходів і пасажирів, уповільнює 
швидкість руху транспортних засобів і фак-
тично позбавляє сенсу спорудження підзе-
много переходу. 

7. Економічність. При розрахунках еко-
номічності наземного міського пасажирсько-
го автотранспорту (автобус, тролейбус) ва-
рто враховувати знос доріг, що ремонту-
ються із загального фонду. При цьому пот-
рібно враховувати також, що тролейбус на 
20% економічніший за автобус. 

Як було визначено в ході дослідження, 
особистий автотранспорт навіть теоретично 
не спроможний забезпечити більше як 20% 
перевезень пасажирів у місті. Варто на най-
вищому рівні визнати абсолютний пріоритет 
громадського транспорту в міських паса-
жирських перевезеннях як на етапі будівни-
цтва нових доріг, так і на етапі експлуатації 
наявних доріг і самого автотранспорту. 
Будь-який проект реконструкції вулиць (бу-
дівництва розв’язок) повинен у першу чергу 
враховувати поліпшення умов для пасажи-
рів громадського транспорту (відособлені 
смуги, виділені трамвайні лінії, зручні пере-
садки) і лише потім – поліпшення умов руху 
особистих автомобілів. 

Недопустима сьогоднішня практика, при 
якій нові автомагістралі проектуються без 
можливості навіть безупинного руху марш-
рутних автобусів (не говорячи вже про рух 
хоча б з мінімальними зупинками), а при 
введенні нових ділянок магістралей у бага-
тьох випадках не організовуються нові тро-
лейбусні й автобусні зупинки. 

Проектування нових торговельних центрів 
необхідно здійснювати з урахуванням пріо-
ритету пасажирів громадського МПТ: зупин-
ки транспортних засобів мають розташову-
ватися максимально близько до входів у 
торговельні центри, бути більше, ніж будь-
яке паркувальне місце особистого автотра-
нспорту, при високій регулярності і частоті 
маршрутів МПТ, що проходять поблизу. 
Плата за парковку повинна передбачатися в 
обов’язковому порядку: фактично витрати 
на поїздку на особистому автомобілі повинні 
істотно (у 3–10 разів) перевищувати витрати 
пасажирів громадського МПТ. 

Виходячи зі сказаного, стратегія розвитку 
МПТ має, на нашу думку, спиратися на ряд 
обов’язкових вимог до високоякісного гро-
мадського транспорту. 

По-перше, з точки зору пасажира, МПТ 
повинен сприйматися як надійна і швидкіс-
на, діюча в межах промислового регіону ці-
лодобово, за єдиними (не залежно від ком-
панії-оператора) тарифами і правилами 
транспортна система, легка і зручна у вико-
ристанні. Справжній успіх у справі подолан-
ня вуличних “заторів” буде досягнутий, коли 
громадяни переконаються в тому, що кори-
стуватися громадським транспортом деше-
вше, безпечніше і комфортніше, ніж влас-
ним. 

По-друге, ефективним способом оптимі-
зації пасажиропотоку в мегаполісі є пода-
льший розвиток мережі наземного МПТ. 

По-третє, автобусне сполучення необ-
хідно розвивати лише на маршрутах з низь-
ким або нестійким пасажиропотоком, а та-
кож на експресних безупинних маршрутах і 
для руху тими автомагістралями, де не пе-
редбачається рух тролейбуса. В 
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обов’язковому порядку необхідно передба-
чати рух автобуса, по можливості – тролей-
буса на всіх новоорганізованих ділянках мі-
ських автомагістралей. 

По-четверте, користування традиційним 
таксі не знижує навантаження дорожнього 
полотна (площа, займана пасажиром на до-
розі, така сама, як на власному транспорті), 
але дає змогу скоротити кількість автомобі-
льних стоянок. Цей транспорт покликаний 
замінити собою приватний автомобіль у мі-
ських поїздках підвищеної комфортності. 

Аналіз досвіду зарубіжних міст, що зіткну-
лися з автомобілізацією ще в 30-ті рр. XX ст., 
дослідження фактичного стану транспорту 
України свідчать: для розв’язання транспор-
тних проблем у місті потрібна єдина про-
грама розвитку і взаємодії всіх видів МПТ, 
що спирається на обов’язковий пріоритет 
його перед автомобільним транспортом 
особистого користування. Цей пріоритет 
має бути забезпечений як при розвитку і 
будівництві, так і при експлуатації [2]. 

Незважаючи на ряд заходів, що вжива-
ються, нині в м. Донецьк склалася винятко-
во складна обстановка з транспортним об-
слуговуванням населення. При цьому вона 
характеризується не лише традиційними 
бідами для багатьох галузей в умовах рин-
кових реформ (пов’язаними з фінансуван-
ням, кадровим дефіцитом тощо), а й тим, 
що історично місто розвивалося і будувало-
ся з радіально-кільцевою структурою вули-
чно-дорожньої мережі, за якої всі транспор-
тні потоки спочатку орієнтувалися на центр 
міста. При цьому в ситуації, що склалася, 
транспорт цю доцентрову спрямованість 
вимушений був постійно підтримувати. Зок-
рема позавуличні види транспорту, такі як 
метрополітен і залізниця, – це радіуси, які 
також входять у центр. Для того, щоб зро-
бити пересадку, нерідко доводиться їхати в 
центр міста. 

Таким чином, для подальшого розвитку 
системи МПТ необхідно: 
– забезпечення комфортних умов життє-

діяльності населення м. Донецьк шля-
хом розвитку стійко функціонуючої, еко-
номічно ефективної, привабливої і дос-
тупної для всіх верств населення систе-
ми МПТ у поєднанні з розвитком в ме-
жах міста залізничного виду пасажирсь-
кого транспорту; 

– скорочення середніх витрат часу на пої-
здку з житлових районів міста до місць 
докладання праці і зниження рівня на-
повнення салонів рухомого складу; 

– підвищення рівня комфортності транс-
портної системи та її доступності, особ-
ливо для маломобільних верств насе-
лення міста; 

– поліпшення екологічних параметрів тран-
спортної системи міста; 

– підвищення ефективності функціонуван-
ня транспортного комплексу м. Донецьк 
за рахунок ефективного регулювання 
його виробничо-господарської діяльнос-
ті в усіх ланках. 

Реалізація цих заходів дасть змогу під-
вищити якість транспортного обслуговуван-
ня населення міста і, отже, популяризувати 
наземний громадський транспорт, відповід-
но знизивши навантаження на міські магіст-
ралі з боку легкового автотранспорту. 

Стратегію перспективного розвитку па-
сажирського транспорту, викладену вище, 
необхідно доповнити науково обґрунтова-
ною моделлю його державного регулюван-
ня. Така модель розроблена автором на 
прикладі автомобільного транспорту з ура-
хуванням його місця і ролі в громадському 
відтворенні в масштабах промислового ре-
гіону. 

Формування цієї моделі ґрунтується на 
таких відправних положеннях: 

1. Пасажирський автомобільний транс-
порт промислового регіону є органічною 
складовою його транспортного пасажирсь-
кого комплексу, який, у свою чергу, являє 
собою частину загальнотранспортного ком-
плексу, що передбачає наявність вантажно-
го транспорту. При цьому як пасажирський, 
так і вантажний транспорт користуються 
єдиною загальноміською мережею доріг і 
загальною інфраструктурою, хоча окремі 
дороги призначені тільки для вантажного 
або пасажирського транспорту, а також ді-
ють інфраструктурні об’єкти, що спеціалізу-
ються на обслуговуванні тільки пасажирсь-
кого або вантажного транспорту. 

У рамках пасажирського транспорту 
промислового регіону виокремлюється декі-
лька його видів: підземний (метрополітен), 
наземний – автомобільний, трамвайний, 
тролейбусний, монорейковий, залізничний 
(у межах міста), а також водний, річковий 
транспорт. У ряді країн певне місце в сис-
темі пасажирського транспорту міст відве-
дене велосипедному транспорту. Крім того, 
в окремих випадках використовується пові-
тряний (вертолітний) транспорт. За різно-
манітності всіх видів транспорту саме авто-
мобільний транспорт має вирішальне зна-
чення, йому належить провідна роль у пе-
реміщенні пасажирів у межах промислового 
регіону, тобто всього Донецького регіону. Це 
зумовлено такими причинами: 
– тільки автомобільному транспорту (на 

відміну від усіх інших його видів) досту-
пні всі без винятку пункти, території 
промислового регіону, тоді як інші види 
транспорту пов’язані з переміщенням за 
чітко визначеними маршрутами; 

– при переміщенні пасажирів з одного пу-
нкту промислового регіону в інший, якщо 
воно здійснюється з використанням ін-
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шого виду транспорту, ніж автомобіль-
ний, у більшості випадків як доповнення 
пасажири вимушені діставатися до пот-
рібної їм адреси автомобілем або авто-
бусом; 

– на автомобільний транспорт припадає 
велика частина пасажиропотоку; 

– автомобільному транспорту (як громад-
ському, так й індивідуальному) нале-
жить особлива соціальна роль у системі 
громадських відносин промислового ре-
гіону; 

– автомобільний транспорт є головним 
провідним споживачем дорожньої ме-
режі промислового регіону, утворюючи 
разом з нею єдину систему пасажирору-
ху міста; 

– автомобільний транспорт виступає го-
ловним об’єктом екологічних заходів у 
масштабі промислового регіону, оскіль-
ки саме вихлопні гази автомобілів і ав-
тобусів найбільшою мірою забруднюють 
місто, де проживає людина; 

– як головний об’єкт заходів щодо забез-
печення безпеки пасажироруху також 
виступає автомобільний транспорт; 

– боротьба з різного роду злочинами на 
транспорті концентрується головним чи-
ном на автомобільному транспорті, оскі-
льки саме на ньому здійснюється найбі-
льша кількість правопорушень як вели-
ких, так і дрібних; 

– нормативно-правове й організаційно-
управлінське регулювання потоків авто-
мобільного транспорту є одночасно і 
найскладнішим, і найбільш масштабним 
у рамках сукупної проблеми регулюван-
ня транспортних потоків промислового 
регіону. 

ІV. Висновки 
Таким чином, якість життя населення 

промислового регіону багато в чому зале-
жить від комфорту, швидкості, безпеки, а 
також надійності автомобільного транспор-
ту, причому ця залежність поширюється не 
лише на якийсь час безпосередньо користу-
вання автотранспортом (з урахуванням очі-
кування автобуса, таксі тощо), а і протягом 
дня, враховуючи робочий і вільний час, 
оскільки синдром “транспортної втоми” зда-
тний істотно погіршити самопочуття люди-
ни, знизити її працездатність, ослабити здо-
ров’я, зрештою скоротити життя. Тому ав-
томобільний транспорт об’єктивно стає од-
нією з найважливіших сфер діяльності, 
спрямованої на підвищення якості життя як 
окремої людини, так і народонаселення 
промислового регіону в цілому. 

Виходячи з наведених вище галузевих 
особливостей пасажирського автомобільного 
транспорту, що виділяють його з усіх інших 
видів транспорту (причому особливостей, як 
ми встановили, що відіграють принципово 

важливу роль у життєдіяльності як промис-
лового регіону в цілому, так і його окремих 
громадян), можна вважати правомірним ви-
окремлення пасажирського автомобільного 
транспорту і розгляд його особливого зна-
чення і місця в системі громадського 
відтворення промислового регіону. Сказане, 
зрозуміло, не означає заперечення важливо-
го значення взаємозв’язків пасажирського 
автомобільного транспорту з іншими видами 
транспорту промислового регіону, які спільно 
з ними об’єднуються в єдину транспортну 
систему промислового регіону. 
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І. Вступ 
Необхідним етапом у будівництві демок-

ратичної, правової соціальної держави, 
якою на конституційному рівні проголошено 
Україну, є формування життєздатного та 
ефективного місцевого самоврядування. 
Воно є органічною частиною системи стри-
мувань та противаг, що діє не лише по го-
ризонталі, а й по вертикалі, запобігає узур-
пації державної влади, її надмірній концент-
рації в центрі, допомагає знайти оптималь-
не поєднання загальнодержавних та місце-
вих інтересів, виконує ряд інших не менш 
важливих функцій. 

Не потребує окремих доказів твердження 
про те, що в урбанізованих країнах рівень 
розвитку держави визначається рівнем роз-
витку її міст. 

Україна є державою з досить високим рі-
внем урбанізації. В Україні налічується 
459 міст, у яких станом на 01.01.2011 р. по-
стійно проживало 31186,0 тис. осіб, або 
68,4% усього населення країни [1]. 

Містам належить ключова роль у проце-
сах зміни стилю життя населення, моделей 
виробництва та споживання, просторової 
структури розселення та розміщення виро-
бництва. Разом з цим місто несе відповіда-
льність за екологічні проблеми людства та 
руйнацію природного капіталу. У місті також 
найбільш гостро відчувається порушення 
соціальної, політичної, архітектурної, ресур-
сної й екологічної рівноваги. Водночас місь-
кий рівень – це найменший масштаб, у яко-
му ці проблеми можуть знайти конструктив-
не інтегральне цілісне рішення. 

Аналіз світових тенденцій зумовлює змі-
ну ролі та статусу міста в загальноцивіліза-
ційних процесах розвитку, підвищення ефе-
ктивності органів влади, включаючи держа-
вне регулювання, з метою забезпечення 
інтересів місцевого населення і розвитку 
міст як домінуючих первинних елементів 
територіального розселення. 

Основними факторами, що впливають на 
розвиток міст, їх правовий статус, є взаємо-
пов’язані процеси становлення системи міс-
цевого самоврядування (політичний і пра-
вовий фактори), процеси утворення міст й 
урбанізація (соціально-економічний і право-
вий фактори). Розвиток кожного міста зале-

жить як від ефективної державної політики у 
сфері місцевого самоврядування, так і від 
активності територіальних громад − самов-
рядної спільноти людей, царини, де відбу-
вається зіткнення інтересів щодо будь-яких 
проблем: політичних, економічних, соціаль-
них, культурних, екологічних тощо. 

Питаннями управління міським госпо-
дарством, здійснення міської політики, вдо-
сконалення методів і форм управління міс-
том займаються О. Бойко-Бойчук, 
О. Васильєва, В. Вакуленко, В. Ільяшенко, 
Г. Монастирський, В. Пархоменко, П. Тро-
щинський, О. Ульяницька та ін. 

У сучасній науці місцевого самовряду-
вання в ряді фундаментальних праць висві-
тлено загальнотеоретичні аспекти природи 
місцевого самоврядування, системи органів 
місцевого самоврядування, принципи і зага-
льні засади їх функціонування. Вагомим є 
внесок у дослідження основних питань цієї 
науки таких вчених, як Я. Журавель, П. Круш, 
В. Куйбіда, О. Лазор, О. Соскін, Н. Чухрай. 

Але, крім аналізу теоретичних напрацю-
вань, важливе значення для сучасної вітчи-
зняної системи державного управління та 
місцевого самоврядування має також ви-
вчення практичного досвіду в галузі управ-
ління розвитком міст, нагромадженого в за-
рубіжних країнах, його узагальнення, систе-
матизація та адаптація продуктивних ком-
понентів. Що і є основним завданням цієї 
публікації. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз зарубіжного досві-

ду вирішення проблем міського соціально-
економічного розвитку; вироблення на ос-
нові дослідження основних світових тенден-
цій розвитку міст відповідних пропозицій 
щодо доцільності імплементації механізму 
муніципального менеджменту в діяльність 
органів місцевого самоврядування. 

ІІІ. Результати 
Історично зафіксованим переломним 

моментом у поглядах людства на подаль-
ший напрям цивілізаційного розвитку можна 
вважати такий факт. У 1996 р. на всесвітній 
конференції у Стамбулі (Хабітат ІІ) урядами 
171 країни світу “місто” офіційно визнано 
центральним фактором соціального й еко-
номічного розвитку людства [2]. Уряди кра-
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їн-учасниць також поставили собі за мету 
підтримувати й управляти процесом урбані-
зації. Урядова делегація від України підтри-
мала резолюцію і всі основні документи, що 
накладає відповідні обов’язки на втілення 
державної політики розвитку міст України. 

Гострота проблем, що постали в містах 
світу, зініціювала появу за останні 15–20 ро-
ків низки документів міжнародного рівня, в 
яких тема локального (для урбанізованих 
країн це переважно – міського) розвитку за-
ймає вагоме (ключове) місце. 

Серед таких документів: Соціальна хар-
тія міст – членів союзу Балтійських міст 
(м. Росток, 13 жовтня 2001 р.) [3]; визнача-
льні принципи стійкого просторового розви-
тку Європейського континенту (м. Ганновер, 
7–8 вересня 2000 р.) [4]; Стратегія європей-
ського регіонального планування 
(м. Лозанна, м. Страсбург, 1988 р.) [5]; Єв-
ропейська хартія місцевого самоврядування 
(м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р.) [6]; Хартія 
“Міста Європи на шляху до стійкого розвит-
ку (Ольборгська хартія, Данія, 27 травня 
1994 р.) [7]; “Порядок денний Хабітат II” 
(м. Стамбул, 3–14 червня 1996 р.) [2]; “По-
рядок денний на ХХІ ст.” (м. Ріо-де-
Жанейро, 3–12 червня 1992 р.) [8]. 

У цих міжнародних документах місто ви-
знається центральним фактором соціального 
й економічного розвитку людства, центром 
суспільного життя та національної економі-
ки, хранителем культури, спадщини і традицій. 

У документах зазначено, що місто не має 
право експортувати проблеми і порушення 
рівноваги на зовнішнє середовище або в 
майбутнє. Всі проблеми мають врегульову-
ватися всередині міста або за певних умов 
виноситься на територіальні системи регіо-
нального (національного) рівня. 

Загальносвітові тенденції і закономірнос-
ті розвитку більшості видів сучасних міст 
відкривають нові перспективи розвитку 
людства, посилюють соціальні, економічні, 
соціокультурні, екологічні наслідки, усклад-
нюючи завдання, які постають перед вла-
дою конкретного міста. Розглянемо їх дета-
льніше: 

1. Урбанізація – процес збільшення про-
порції міського населення. Сьогодні майже 
половина земного населення проживає в 
містах, у 2040 р. очікується вже 64,7% (див. 
рис.). У 1950 р. Нью-Йорк і Токіо були єди-
ними містами з населенням понад 10 млн 
осіб. Нині таких міст 20, і їх кількість зроста-
тиме [9]. 
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Рис. Динаміка питомої ваги міського населення у світі [10, с. 28] 

 
Сучасні міста характеризуються зрос-

танням щільності населення, чисельності 
кадрів, капіталу, виробничих активів, соціа-
льної й технічної інфраструктури, обмінів, 
руху капіталу, потоків транспорту і трудових 
ресурсів тощо. В умовах такої концентрації 
міста стають центрами глобальної економі-
ки, політичних рішень. 

2. Демографічний вибух – зумовлює не-
рівномірне розселення населення, збіль-
шення міграції, що без регулювальних 
впливів може призвести до конфліктів. 
Стрімке старіння міського населення в пев-
ній групі країн (включаючи Україну) може 
вплинути на структуру витрат місцевих бю-
джетів. 

3. Метрополізація – процес утворення 
метропольних територій чи метрополій-
регіонів, що включають ряд адміністратив-
но-територіальних одиниць із високою кон-
центрацією населення та економічною акти-
вністю. Серед типів метропольних утворень 
виділяють моноцентричну з єдиним містом-
ядром і супутніми меншими містами, сільсь-
кими місцевостями (Лондон, Лос-Анджелес, 
Сеул) та поліцентричні метрополії (Ріне-Рур 
у Німеччині об’єднує міста Бонн, Кологне, 
Дортмунд, Дюссельдорф, Ессен). 

У країнах – членах OECD (Oрганізації 
економічного співробітництва та розвитку) 
існує близько 100 метрополій з населенням 
від 38 млн (Токіо) до 1,5 млн мешканців 
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(Оклад). Метрополії мають вагоме значення 
для економіки країни, зокрема метрополії 
Будапешт, Сеул, Копенгаген, Дублін, Брюс-
сель виробляють 50% від ВВП країни, де 
вони розташовані [16]. 

Дослідники здійснили спробу виявити за-
кономірність між розміром метрополії та її 
прибутками. У процесі статистичного аналі-
зу даних країн OEDC вони дійшли висновку, 
що “прибутковість” міста знижується разом 
зі зростанням його розмірів через зниження 
“функціональності”, а саме: зростає склад-
ність і тривалість бюрократичних процедур, 
“час відповіді”, витрати на транспорт (гро-
шові та часові) всередині міста, вартість 
землі/оренди, конкуренція тощо. 

Держава поступово втрачає монополію 
на владу через посилення ролі місцевого 
самоврядування, горизонтальних зв’язків 
мегаміст і метрополій як центрів світового 
розвитку. Тому перед владою розвинутих 
держав постають завдання принципової 
зміни вертикальних відносин між державою і 
містом за принципами партнерства і коор-
динації взаємодії міст і метрополій. 

4. Глобалізація – процес зростання вза-
ємозалежності світових ринків та бізнесу, 
мобільності товарів, послуг, трудових ресу-
рсів, технологій, інформації, капіталу у світі. 
Співпраця національного, регіонального, 
локального (міського) рівнів влади країни є 
вирішальною для ефективного національно-
го розвитку на основі принципів: 

а) інтернаціоналізації й глобалізації, що 
передбачає визначення характеристик міс-
та, важливих у світовому масштабі, збли-
ження і міжнародне співробітництво органів 
влади, установ й організації різних міст; 

б) локалізації – розвиток місцевих активів 
(людські, природні, фізичні, функціональні, 
культурні тощо); 

в) диверсифікації – розширення номенк-
латури товарів і послуг та/або географічної 
території, для того, щоб розосередити ризик 
і знизити залежність від циклічності бізнесу. 
Для успішного безпечного розвитку економі-
ка міста має бути диверсифікованою з ме-
тою захисту від потенційної втрати економі-
чної ніші через зміну внутрішніх чи зовнішніх 
обставин; 

г) сталості, що означає важливість сталого 
функціонування інфраструктури, фінансову 
стабільність місцевого бюджету, стабіль-
ність середовища, місцевих традицій, звича-
їв, навичок; 

д) відповідальності – використання для 
розвитку економіки міста збережених у бі-
льшості країн ресурсів регіонального, націо-
нального й інтернаціонального значення. 
Разом з тим використання ресурсів більш 
високого рівня накладає відповідальність на 
всіх гравців місцевого рівня (владу, бізнес-
менів, місцевих мешканців тощо). 

5. Інформатизація – тенденція, що під-
вищує можливості людства у різних сферах 
суспільних відносин за допомогою сучасних 
інформаційних технологій. Вона сприяє коо-
перації міст, пошуку нових напрямів і форм 
співробітництва з метою розробки стандар-
тів, спільного ресурсного забезпечення і 
вирішення проблем розвитку міст, місцевого 
населення, відносин держав і міст. 

Аналіз світових тенденцій зумовлює змі-
ну ролі та статусу міста у загальноцивіліза-
ційних процесах розвитку, підвищення ефе-
ктивності органів влади, включаючи держа-
вне регулювання, з метою забезпечення 
інтересів місцевого населення і розвитку 
міст як домінуючих первинних цілісних еле-
ментів територіального розселення. 

На основі вивчення зарубіжного досвіду 
функціонування місцевого самоврядування 
можна виділити декілька підходів до соціа-
льно-економічного розвитку місцевих спів-
товариств [11]: 
– інституційний – реалізується за допомо-

гою створення структур, що концентру-
ють висококваліфіковані кадри, які без-
посередньо беруть участь в обґрунту-
ванні напрямів і механізмів територіаль-
ного розвитку. Так, у США органи вико-
навчої влади на рівні штатів, міст і 
графств мають спеціальні комісії або 
агентства з економічного розвитку, що 
відповідають за підготовку цільових про-
грам, які передбачають підвищення яко-
сті життя населення, посилення конку-
рентних позицій території. Головна мета 
цих організацій – сприяти в конкретному 
територіальному утворенні розвитку біз-
несу, зростанню обсягів виробництва 
перспективних товарів і послуг, ство-
ренню робочих місць. До цього процесу 
можуть залучатися і недержавні органі-
зації. Так, у штаті Кентуккі функціонує 
приватна неприбуткова науково-
технологічна корпорація, основною ме-
тою якої є розвиток науки, технологій та 
інноваційний розвиток території; 

– системний – інтеграція стратегій, що 
розробляються на кожному рівні влади 
(муніципалітет, провінція, центральний 
уряд). Цей підхід (“підхід POM”) уперше 
апробований у Голландії, стає все більш 
популярним у країнах Західної Європи. 
Важлива відмінна риса нового підходу – 
впровадження системи планування за 
принципом “знизу вгору” (bottom-up). Не 
дивлячись на те, що планування тери-
торіального розвитку було ініційоване 
центральним урядом, останній здійснює 
лише загальну координацію та фінансу-
вання, тоді як реально управляють про-
ектами регіональна та муніципальна 
влада. Основна ідея проекту – це те, що 
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залучені сторони досягають вигідних 
для себе рішень на основі консенсусу; 

– корпоративний – місто розглядається як 
система, що має достатньо виражені 
ознаки корпорації. В основі цього підхо-
ду лежить ідея діалогу між всіма заціка-
вленими учасниками міського розвитку. 
Його принциповою вимогою є залучення 
до процесу розробки програмних доку-
ментів представників різних груп (серед 
яких – бізнес, освіта, охорона здоров’я 
та ін.), чиї інтереси пов’язані з цим міс-
том, а ресурси дають змогу істотно 
впливати на його розвиток. Водночас 
цей підхід менш формалізований, не 
має так явно вираженої вертикалі відно-
син, як системний; 

– “делегування повноважень” – ґрунтуєть-
ся на необхідності децентралізації про-
цесу підготовки й прийняття рішень що-
до соціально-економічного розвитку те-
риторії. Реалізація цього підходу в США 
відображається в концепції місцевої 
общини та пов’язується з розробкою 
стратегічних планів її розвитку; 

– бенчмаркінг – набув поширення остан-
німи роками як підхід до розробки прое-
ктів місцевого розвитку. Потреба в ньо-
му зумовлена обмеженістю ресурсів 
(кадрових, фінансових, економічних та 
ін.), які мають у своєму розпорядженні 
окремі території. Можливий вихід з цієї 
ситуації – використовувати досвід інших 
муніципальних утворень, що мають 
схожі умови і потенціал розвитку. Реалі-
зація такого підходу передбачає широ-
кий доступ до Інтернету, що надає ін-
формацію про кращі зразки економічно-
го розвитку. 

Аналіз соціально-економічної політики 
великих міст крізь призму використовуваних 
підходів до їх розвитку – інституційного, сис-
темного, “делегування повноважень”, кор-
поративного, бенчмаркінгу – показав, що 
найбільш ефективним є системний тип. 
Проте в перспективі, враховуючи розвиток 
світогосподарських зв’язків, підвищення рів-
ня самостійності й компетентності органів 
місцевого самоврядування, зростання 
впливу самокерованих організацій, заслуго-
вує на увагу інституційний тип, поява якого 
тільки відзначена. 

Аналіз різних версій соціально-
економічної політики міст, що відображають 
специфіку країн, дає змогу виділити ряд 
принципово важливих характеристик [12]: 

1. Актуалізація традиційних напрямів со-
ціально-економічного розвитку. У їх складі, 
перш за все, виділяється підприємництво, 
якому відводиться унікальна роль в еконо-
мічному розвитку територій. При цьому осо-
бливий акцент робиться на поліпшенні рівня 
його конкурентоспроможності, перш за все, 

у сфері передових технологій, біотехноло-
гій, інформаційних технологій і телекомуні-
кації. Постійно наголошується на важливості 
підтримки інноваційної складової бізнесу. 

Слід звернути увагу на посилення зовні-
шньоекономічного аспекту в плануванні те-
риторіального розвитку. Глобалізація еко-
номіки супроводжується високими темпами 
зростання обсягу прямих іноземних інвести-
цій, які відіграють ключову роль у трансфе-
рті технологій, промисловій реструктуриза-
ції, створенні нових робочих місць. 

2. Поява нових напрямів і проблем соці-
ально-економічного розвитку. Для більшості 
країн такий процес пов’язаний, у першу чер-
гу, з реалізацією стратегій стійкого розвитку, 
що передбачають, зокрема, збереження 
якості навколишнього середовища. 

Введення екологічного компонента в ці-
льову функцію програмних документів соці-
ально-економічного розвитку територій зу-
мовлене оновленням складу індикаторів, що 
використовуються в плануванні та моніто-
рингу. Так, у США в сукупність показників, 
що застосовуються в плануванні й контролі 
та відображають якість життя населення, 
включені: кваліфікація у віці 19 років; трива-
лість здорового життя; кількість будинків, не 
пристосованих для життя; обсяг викидів па-
рникових газів; кількість днів із середнім і 
високим рівнем забруднення повітря; кіль-
кість річок хорошої та високої якості; кіль-
кість нових будинків, побудованих на освоє-
них землях; обсяг вироблюваних та переро-
блюваних відходів. У цій країні низовим ор-
ганам управління надано право вводити 
жорсткіші екологічні стандарти порівняно з 
національними, визначати основні природо-
охоронні цілі на оглядну перспективу та га-
рантувати інвесторам відсутність змін еко-
логічних вимог у найближчі 5–10 років. 

3. Перехід на новий рівень розробки по-
літики розвитку місцевих співтовариств. Зо-
крема, йдеться про здійснену країнами регі-
ону Балтійського моря (далі – РБМ) спробу 
сумісної розробки стратегії просторового 
розвитку, орієнтованої на досягнення стійко-
го розвитку міст цього регіону, створення 
інфраструктури, що забезпечує ефективне і 
постійне сполучення між ними, формування 
мереж міст. 

На думку експертів, розробка цієї страте-
гії покликана: укріпити позиції міст регіону в 
ієрархії європейських інфраструктурних 
зв’язків; забезпечити розвиток туристичного 
потенціалу і просування високого рівня ку-
льтури міст РБМ на міжнародний рівень; 
укріпити співпрацю міст у реалізації міжна-
родних проектів. 

Україна вибрала європейський шлях ро-
звитку. З метою адекватності намірів та дій 
вітчизняної управлінської еліти доцільно 
порівняти українські тенденції у відносинах 



Серія: Державне управління, 2011 р., № 4 

 139 9 

держави та міста із подібними тенденціями 
в ЄС. 

Поворотним пунктом у прискоренні про-
цесів посилення локального (а в умовах ур-
банізації – міського) рівня у взаємовідноси-
нах та взаємодії соціотехноприродних сис-
тем “країна” – “регіон” – “місто” на теренах 
Європи можна вважати прийняття у 1985 р. 
Європейської хартії місцевого самовряду-
вання. Вона остаточно зафіксувала нову 
роль локального рівня у процесах соціаль-
но-економічного розвитку країн і прискорила 
поступову трансформацію суб’єкт-об’єктних 
відносин між державою та містом у суб’єкт-
суб’єктні. Такі процеси, на нашу думку, ная-
вні і сьогодні, наслідком чого стає: 

1) посилення ролі асоціативних органів 
місцевого самоврядування (асоціацій міст 
різних країн), які є впливовими легітимними 
представниками інтересів територіальних 
громад у відносинах країни та міста, а також 
ЄС та міста; 

2) розробки ефективних механізмів на-
скрізного управління та планування в краї-
нах ЄС, механізмів збалансування та гар-
монізації функцій, компетенцій і повнова-
жень органів влади та управління різних 
рівнів; 

3) повсюдне впровадження культури 
стратегічного планування на рівні міст; 

4) формування різних координуючих ор-
ганів, призначених для збалансування інте-
ресів та впорядкування відносин між міста-
ми як по горизонталі, так і по вертикалі (на-
приклад, Конгрес місцевих та регіональних 
влад ЄС); 

5) поступове збільшення частки місцевих 
бюджетів у загальних бюджетах країн; 

6) стимулювання на місцевому рівні полі-
тики спільного (влада – громада) управління 
територіальним розвитком; 

7) запровадження механізмів заохочен-
ня горизонтальної кооперації міст і підтрим-
ки місцевих ініціатив тощо. 

Досвід європейських міст демонструє, 
що останнім часом наявний відхід від тра-
диційних промислових і комерційних проек-
тів і програм до тих, які акцентують увагу на 
задоволенні потреб місцевої громади [13, 
с. 103]. 

В більшості сучасних міст основною про-
блемою, на вирішення якої мають спрямо-
вуватись першочергові зусилля міської вла-
ди, є проблема зайнятості. Робочі місця для 
місцевих мешканців є основною життєвою 
необхідністю. Крім того, багато дослідників 
визнають, що конкурентоспроможність міс-
цевості або району та їх привабливість для 
внутрішніх інвесторів великою мірою зале-
жать від людських ресурсів – складу і ква-
ліфікації потенційних працівників, їх став-
лення до праці. 

Європейська практика нагромадила чи-
малий досвід вирішення проблем міських 
ринків праці, виробивши ряд різних підходів. 
Причому ці підходи переважно є комплекс-
ними, такими, що охоплюють одночасно рі-
зні аспекти міського розвитку. Як типовий 
приклад можна навести концепцію “Дія для 
міст” (Action for Cities), яка набула поширен-
ня в 1990-ті рр. у Європі. Її основою було те, 
що будь-яка міська політика має включати 
чотири обов’язкові напрями [13]: 

1. Допомога бізнесу. Передбачає заохо-
чення тих підприємств, що існують, і ство-
рення нових, а також допомогу в їх станов-
ленні та розвитку. Причому цей напрям має 
реалізовуватися спільними зусиллями орга-
нів влади, організацій приватного і третього 
сектора, тобто в рамках соціального парт-
нерства, та супроводжуватися програмами 
професійної підготовки та підвищення ква-
ліфікації, що сприяє покращенню конкурен-
тоспроможності міської економіки. 

2. Підготовка до трудової діяльності. 
Цей напрям зосереджено на випускниках 
шкіл, демонструє зв’язок “школа – трудова 
сфера” й організовує професійну підготовку 
молоді за головними напрямами діяльності, 
що користуються попитом у місті. 

3. Підготовка територій. Мета – перет-
ворення всіх міських районів на привабливі 
для розвитку підприємництва шляхом усу-
нення занедбаності, ефективної експлуата-
ції будівель, підготовки ділянок міської те-
риторії для подальшого використання, що 
включає забезпечення їх необхідною інфра-
структурою та комунікаціями. Подолання 
негативного впливу “запустіння” міських те-
риторій на місцеву конкурентоспроможність 
є важливими елементом створення робочих 
місць. 

4. Підвищення привабливості міста. Цей 
напрям стосується поліпшення якості життя 
і перетворення міських районів на приваб-
ливі для життя місця. Це важливе допов-
нення до політики на ринку праці щодо збе-
реження або залучення людей до високок-
валіфікованої і добре оплачуваної праці в 
центральних районах міста. Аналіз економі-
ко-організаційних основ функціонування 
місцевого самоврядування в зарубіжних 
країнах є дуже корисним для України як для 
країни, що прагне стати дійсно демократич-
ною. Правильне розуміння та ефективне 
використання міжнародного досвіду вдоско-
налення основ місцевого самоврядування 
необхідне для проведення в нашій країні на 
високому якісному рівні адміністративно-
територіальної реформи, одним з основних 
положень якої є розширення та поглиблен-
ня повноважень органів влади на місцях. 

IV. Висновки 
Адаптація сучасних принципів розвитку 

європейських міст в умовах українських ре-
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алій, на наш погляд, має базуватися на та-
ких загальносистемних принципах, як: ви-
значальна роль держави у процесах розвит-
ку міст на сучасному етапі розвитку країни; 
концентрація та цільове спрямування ресу-
рсів (інформаційних, фінансових тощо) роз-
витку міста (як на державному, так і на ло-
кальному рівнях); повсюдне впровадження у 
практику розвитку міст стратегічного плану-
вання та проектного підходу через інститу-
ційні можливості держави; системний і сис-
тематичний моніторинг і мультиплікація 
вдалих практик розвитку міст тощо. 

Отже, дослідження зарубіжного досвіду 
управління розвитком територіальних спі-
льнот низового рівня дає змогу стверджува-
ти, що необхідною основою для імплемен-
тації механізму муніципального менеджмен-
ту в діяльність органів місцевого самовря-
дування є: 

1. Реалізація моделі взаємодії у взаємо-
відносинах “центр – місцевість”, що дає змо-
гу збалансувати систему повноважень міс-
цевого самоврядування та ресурсне забез-
печення їх реалізації. 

2. Дотримання принципу ефективності 
управління розвитком базових територіаль-
них спільнот шляхом раціонального викори-
стання місцевих ресурсів та формування 
взаємовигідних двосторонніх зв’язків із зов-
нішнім середовищем з метою забезпечення 
соціального добробуту членів територіаль-
них громад як основної мети розвитку будь-
якої соціально-економічної системи. Ефек-
тивність управління розвитком муніципаль-
них утворень передбачає врахування необ-
хідності розвитку муніципальних систем у 
рамках стратегічних орієнтирів розвитку те-
риторіальних систем вищого ієрархічного 
порядку, що випливає із засад функціону-
вання надскладних організацій з метою збе-
реження їх стабільності й цілісності. 

3. Теоретико-правове розуміння та ство-
рення умов для формування й функціону-
вання муніципальних утворень як корпора-
тивних суб’єктів ринкових відносин, що дає 
їм змогу сповна використовувати переваги 
ринкової моделі господарювання (залучен-
ня кредитних ресурсів, використання меха-
нізму місцевої позики, формування комуна-
льних банків, створення комунальних підп-
риємств з метою отримання прибутку, віль-
не розпорядження комунальною власністю). 

4. Формування належного ресурсного 
забезпечення права територіальної громади 
на самоврядування, що є необхідною умо-
вою його фінансово-економічної автономії, 
дотримання якої гарантується Європейсь-
кою хартією місцевого самоврядування. Ос-
нову ресурсного забезпечення місцевого 
самоврядування повинна становити еконо-
мічна база, яка формується комунальною 
(муніципальною) власністю. 
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I. Вступ 
Громадський контроль є однією з функ-

цій управління. Він здійснюється шляхом 
зіставлення діяльності підконтрольних 
об’єктів із певними соціальними нормами, 
обраними як еталонні, на підставі чого ро-
биться висновок щодо відповідності цієї дія-
льності встановленим вимогам. Головною 
метою громадського контролю є усунення та 
запобігання причинам, які породжують цю 
невідповідність, забезпечення додержання 
об’єктами контролю відповідних норм (фор-
мальних та неформальних). Завдання гро-
мадського контролю полягає в запобіганні 
таким діям контрольованих суб’єктів, які ви-
ходять за межі законності й правопорядку, 
можливим відхиленням від намічених цілей 
та захисті інтересів суспільства та окремих 
його суб’єктів у разі порушення їх законних 
прав та інтересів з подальшим усуненням 
негативних наслідків, спричинених такими 
діями. 

Серед вітчизняних авторів, які торкають-
ся у своїх працях теми громадського конт-
ролю, можна перш за все назвати тих, хто 
досліджує питання локальної демократії та 
її форми, такі як: діяльність органів самоор-
ганізації населення та інших громадських 
об’єднань, громадські слухання, загальні 
збори, звернення громадян тощо. Це 
М. Баймуратов, О. Батанов, О.Я. Лазор, 
О.Д. Лазор, О. Лисяк, Н. Мішина, 
О. Орловський, С. Саханенко, Т. Яременко 
та інші. Н. Лубкей висвітлює питання здійс-
нення громадського контролю за викорис-
танням коштів місцевих бюджетів [1]. Але 
вітчизняні вчені в наукових розробках розг-
лядають лише окремі аспекти громадського 
контролю, а це питання потребує комплекс-
ного дослідження. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути особливості 

здійснення громадського контролю за дія-
льністю органів місцевого самоврядування 
та інших суб’єктів. 

ІІІ. Результати 
Слід зазначити, що саме представницькі 

та виконавчі органи місцевого самовряду-
вання є основними групами громадського 
контролю. Проте на сьогодні проблема гро-

мадського контролю є досить гострою, що 
зумовлює розробку та прийняття ряду нор-
мативно-правових актів щодо його посилен-
ня. Водночас в Україні не має спеціального 
Закону про громадський контроль, хоча бу-
ли пропозиції окремих народних депутатів 
щодо його прийняття. Так, у червні 2008 р. 
народним депутатом С. Кириченко було за-
пропоновано проект Закону України “Про 
громадський контроль”, у якому основними 
завданнями громадського контролю пропо-
нувалось визнати: організацію розгляду за-
яв, звернень, пропозицій громадян, зацікав-
лених у наданні їм допомоги органами гро-
мадського контролю; сприяння запобіганню 
або усуненню раніше допущених порушень 
Конституції України, законів України, інших 
актів законодавства, державної дисципліни 
об’єктами громадського контролю; визна-
чення суспільної оцінки порушень або небе-
зпеки, зумовлених здійснюваною чи запла-
нованою діяльністю об’єктів громадського 
контролю; прийняття активної участі в під-
вищенні правової освіти населення; розви-
ток у громадян почуття відповідальності за 
стан всього суспільства [2]. 

С. Кириченко пропонував створення 
профільних підрозділів за відповідними на-
прямами суспільної діяльності (контроль за 
споживчим ринком, контроль за системою 
охорони здоров’я, екологічний контроль то-
що), до складу яких мали ввійти особи з на-
лежною фаховою підготовкою та досвідом 
роботи у відповідних галузях. Ці комісії по-
винні були забезпечити необхідний рівень 
компетентності в діяльності профільних під-
розділів відповідного рівня шляхом прове-
дення навчання та атестації громадських 
контролерів, готуючи для них методичні по-
сібники та здійснюючи методичне керівниц-
тво їх роботою. Вони мали ухвалити акти 
реагування за результатами поточного кон-
тролю та перевірок за зверненнями грома-
дян [2]. Проте цей законопроект так і не бу-
ло прийнято. 

У цьому ж році міністр регіонального ро-
звитку та будівництва України В. Куйбіда 
розробив Концепцію реформування місце-
вого самоврядування, в якій він зазначав 
про відчуженість органів місцевого самов-
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рядування від населення, їх корпоратиза-
цію, закритість, непрозорість діяльності, не-
ефективне використання комунальної влас-
ності, земельних ресурсів, корупція та пате-
рналізм у відносинах із населенням. Міністр 
наполягав на необхідності швидкого реагу-
вання на “виклики”, які постали перед міс-
цевим самоврядуванням та запровадження 
прозорих правил контролю за дотриманням 
конституційності та законності правових ак-
тів місцевого самоврядування [3]. 

У зазначений період Департаментом мі-
сцевого самоврядування та адміністратив-
но-територіального реформування з ураху-
ванням положень Концепції державної регі-
ональної політики, національного і міжнаро-
дного досвіду становлення та організації 
місцевого самоврядування з метою визна-
чення засад розбудови оптимальної, ефек-
тивної системи належного, доброчесного 
місцевого самоврядування в Україні було 
розроблено Концепцію реформи місцевого 
самоврядування, в якій зазначалося, що 
досягнення мети реформування місцевого 
самоврядування та наближення їх можли-
востей та якості діяльності до європейських 
стандартів вимагає стимулювання розвитку: 
1) форм прямої демократії та створення 
умов для безпосередньої участі жителів у 
вирішенні питань місцевого значення, в то-
му числі через органи самоорганізації насе-
лення, громадські організації та інші 
об’єднання громадян; 2) незалежного суспі-
льного сектора соціальних ініціатив із виро-
бництва соціальних, культурних, побутових 
та інших послуг для населення. В рамках 
цієї Концепції для досягнення вищенаведе-
ної мети передбачалося прийняття закону 
України про вибори до місцевих рад та про-
ведення місцевих виборів за виборчою сис-
темою, що забезпечує належне представ-
ництво громадян у місцевих радах, терито-
ріальних громад у районних радах та райо-
нів у обласних, та внесення змін до законо-
давства про публічну службу в частині вста-
новлення єдиних підходів і вимог до регу-
лювання державної служби та служби в ор-
ганах місцевого самоврядування [4]. 

На сьогодні в Україні нормативну базу 
становлять окремі норми Конституції Украї-
ни, де ст. 38 встановлює право громадян 
брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обра-
ними до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Стаття 40 Кон-
ституції надає право громадян направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звер-
нення або особисто звертатися до органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування, які зобов’язані розглянути ці 
звернення і дати обґрунтовану відповідь [5]. 

На виконання норм Конституції в листо-
паді 2010 р. Кабінетом Міністрів України бу-
ло затверджено Порядок проведення кон-
сультацій з громадськістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики, який 
встановлює обов’язковість проведення кон-
сультацій за участю громадян щодо: 
– розробки і прийняття проектів нормати-

вно-правових актів, які мають важливе 
суспільне значення і стосуються консти-
туційних прав, свобод, інтересів і 
обов’язків громадян, а також актів, яки-
ми передбачається надання пільг чи 
встановлення обмежень для суб’єктів 
господарювання та інститутів громадян-
ського суспільства, здійснення повнова-
жень місцевого самоврядування, деле-
гованих органам виконавчої влади від-
повідними радами; 

– проектів державних і регіональних про-
грам економічного, соціального і культу-
рного розвитку, рішень стосовно стану їх 
виконання; 

– звітів головних розпорядників бюджет-
них коштів про їх витрачання за мину-
лий рік. 

Консультації вирішено проводити у фор-
мі публічного громадського обговорення, 
яке передбачає проведення: конференцій, 
форумів, громадських слухань, засідань за 
круглим столом, зборів, зустрічей з громад-
ськістю; теле- або радіодебатів, інтернет-
конференцій, електронних консультацій [6]. 
Порядок проведення громадських слухань 
регулюється ст. 13 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування”, у ході яких територі-
альна громада може зустрічатися з депута-
тами відповідної ради та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування, під час 
яких члени такої територіальної громади 
можуть заслуховувати їх, порушувати пи-
тання та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення. Громадські слухання 
повинні проводитися не рідше одного разу 
на рік [7]. 

Корисним є зарубіжний досвід, який підт-
верджує ефективність залучення громадян 
до процесу прийняття управлінських рішень. 
Так, у 1970-х рр. муніципальні органи США 
створювали та розробляли можливі впливо-
ві ролі для груп громадян, як-то участь у 
розподілі федерального гранту. Посадові 
органи штату Іллінойс (США) наділяли жи-
телів міста основною владою та повнова-
женнями щодо прийняття рішень у частині 
розподілу доходів муніципальних бюджетів 
та плануванні його основних статей [8, 
с. 154]. 

На виконання ст. 40 Конституції, яка на-
дає право громадян направляти індивідуа-
льні чи колективні письмові звернення було 
прийнято відповідний нормативно-правовий 
акт, який законодавчо закріпив таке право. 
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Крім того, ч. 2 ст. 1 Закону України “Про 
звернення громадян” надає рівні права зве-
рнення зі скаргами та пропозиціями, що 
стосуються статутної діяльності органів 
державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організацій (неза-
лежно від форм власності) із заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціаль-
но-економічних, політичних та особистих 
прав і законних інтересів або в разі їх пору-
шення як громадянам України, так і негро-
мадянами [9]. До того ж Закон заборонив 
відмовляти у прийнятті та розгляді звернен-
ня з посиланням на політичні погляди, пар-
тійну належність, стать, вік, віросповідання, 
національність громадянина, незнання мови 
звернення (ст. 7 [9]). 

Відповідно до чинного законодавства, 
громадкість залучається до сфери охорони 
правопорядку для сприяння органам місце-
вого самоврядування, правоохоронним ор-
ганам, Державній прикордонній службі Укра-
їни та органам виконавчої влади з метою 
запобігання та припинення адміністратив-
них правопорушень і злочинів, захисту жит-
тя та здоров’я громадян, інтересів суспільс-
тва і держави від протиправних посягань 
(ст. 1 [10]). Підтвердженням цього є прийня-
тий у вересні 2011 р. Закон України “Про 
протидію торгівлі людьми”, в якому ст. 26 
передбачає здійснення громадського конт-
ролю у сфері протидії цим злочинам, шля-
хом здійснення нагляду за додержанням 
міжнародних зобов’язань України у сфері 
протидії торгівлі людьми; відповідністю дія-
льності суб’єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії цим злочинам, чинному зако-
нодавству; забезпеченням невідворотності 
покарання за вищевказані злочини. Під час 
здійснення такого контролю громадські ор-
ганізації та окремі громадяни мають право 
надавати інформацію щодо порушення за-
конодавства у сфері протидії торгівлі людь-
ми (про виявлені факти такого злочину для 
подальшого захисту постраждалих осіб); 
здійснювати моніторинг з цих питань; спів-
працювати із суб’єктами, які здійснюють за-
ходи у сфері протидії торгівлі людьми, та 
інформувати населення з цих питань [11]. 

Чинне законодавство містить норми що-
до активного залучення громадкості до за-
ходів щодо запобігання і протидії корупції в 
частині: повідомлення про виявлені факти 
вчинення корупційних правопорушень спе-
ціально уповноваженими суб’єктами у сфері 
протидії корупції; одержання від органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання інформації про діяльність щодо запо-
бігання і протидії корупції; замовлення про-
ведення громадської антикорупційної екс-
пертизи проектів нормативно-правових ак-
тів; участі в парламентських слуханнях та 
інших заходах з питань запобігання і проти-

дії корупції; проведення наукових та соціо-
логічних досліджень з цього питання тощо 
(ст. 18 [12]). До того ж спеціально уповно-
важені суб’єкти у сфері протидії корупції зо-
бов’язані щороку, не пізніше 10 лютого 
оприлюднювати інформацію про вжиті за-
ходи щодо протидії таким правопорушенням 
та про притягнення до відповідальності за їх 
вчинення винних осіб. Не пізніше 15 квітня 
готується та оприлюднюється звіт про ре-
зультати проведення заходів щодо запобі-
гання і протидії корупції (ст. 19 [12]). 

Існує практика залучення громадян до 
контролю у сфері охорони навколишнього 
середовища, сутність якого полягає в участі 
(через громадських інспекторів) у проведен-
ні спільно з працівниками органів державно-
го контролю рейдів та перевірок додержан-
ня підприємствами, установами, організаці-
ями та громадянами законодавства про 
охорону навколишнього природного сере-
довища, норм екологічної безпеки та вико-
ристання природних ресурсів; виявленні 
порушень законодавства з цього питання та 
притягнення до відповідальності винних осіб 
(ст. 36 [13]). У рамках цього закону було 
прийнято ряд нормативно-правових актів з 
додержання природоохоронного законодав-
ства, яке передбачало здійснення громад-
ського контролю в галузі охорони атмосфе-
рного повітря (ст. 30 [14]); за використанням 
та охороною земель (ст. 21 [15]); у галузі 
охорони, використання та відтворення рос-
линного світу (ст. 37 [16]); у галузі охорони, 
використання і відтворення водних біоресу-
рсів (ст. 22 [17]). 

Для контролю за здійсненням заходів, 
спрямованих на створення сприятливих для 
життєдіяльності людини умов (тобто благо-
устрою населених пунктів), також активно 
залучається громадкість, яка через громад-
ських інспекторів бере участь у проведенні 
спільно з працівниками органів державного 
контролю рейдів та перевірок за дотриман-
ням підприємствами, установами, організа-
ціями та громадянами законодавства у 
сфері благоустрою населених пунктів; ви-
явленні порушень законодавства з цього 
питання та притягнення до відповідальності 
винних осіб (ст. 41 [18]). Положення “Про 
громадський контроль у сфері благоустрою 
населених пунктів” регламентує порядок 
призначення громадських інспекторів, їх 
права та обов’язки [19]. 

Останнім часом все більшого поширення 
набувають форми громадського контролю у 
сфері додержання законодавства з питань 
надання житлово-комунальних послуг. Так, 
ст. 11 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги” встановлює 
обов’язковість проведення громадських 
слухань, які здійснюються для забезпечення 
прав населення на одержання інформації 
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щодо дотримання вимог законодавства, а 
також стандартів, нормативів, норм і правил 
у сфері надання житлово-комунальних пос-
луг. Вони проходять у формі залучення ор-
ганами місцевого самоврядування предста-
вників органів самоорганізації населення та 
членів правлінь об’єднань співвласників ба-
гатоквартирних будинків, житлово-
будівельних кооперативів, молодіжних жит-
лових комплексів до участі в обговоренні 
стану та планів, проектів розвитку, рефор-
мування житлово-комунального господарст-
ва відповідного населеного пункту [20]. 

IV. Висновки 
Дослідження показали, що громадський 

контроль є невід’ємною складовою демок-
ратичної, правової держави. Він, перш за 
все, необхідний представникам публічної 
влади для підвищення ефективності їх дія-
льності, запобігання діям, які виходять за 
межі законності й правопорядку. До того ж 
успішне функціонування будь-якої влади 
залежить від щільності співпраці із суспільс-
твом, що можливо завдяки саме громадсь-
кому контролю. 

Аналіз законодавчої бази дає змогу зро-
бити висновки щодо залучення громадськос-
ті до широкого кола питань стосовно: сфери 
охорони правопорядку; охорони навколиш-
нього середовища; благоустрою населених 
пунктів; додержання законодавства з питань 
надання житлово-комунальних послуг. Зару-
біжний досвід підтверджує ефективність за-
лучення громадян до розподілу доходів му-
ніципальних бюджетів та планування його 
основних статей. В Україні така практика не 
застосовується, хоча вона могла б бути ко-
рисною для більш раціонального розподілу 
місцевих бюджетів та посилення довіри до 
органів місцевого самоврядування. 

Актуальним залишається питання вдос-
коналення законодавчої бази в частині не-
обхідності розробки та прийняття норматив-
но-правового акта (Закону України “Про 
громадський контроль”), який би надав ви-
значення поняттю громадського контролю, 
врегулював би теоретичні основи його здій-
снення, встановив процедурні моменти 
здійснення громадського контролю у вигляді 
громадських слухань, громадських експер-
тиз тощо. 
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Покатаєв П.С. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого са-
моврядування та інших суб’єктів 

Анотація. У статті розглянуто сутність громадського контролю як однієї із форм дер-
жавного управління за діяльністю органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів. Шля-
хом аналізу сучасної законодавчої бази встановлено основні напрями здійснення громадського 
контролю. Надано пропозиції щодо подальшого розвитку цієї форми участі громадян у здійс-
ненні управління. 

Ключові слова: громадський контроль, громадські слухання, звернення громадян, 
об’єднання громадян. 

Покатаев П.С. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов ме-
стного самоуправления и других субъектов 

Аннотация. В статье исследована сущность общественного контроля как одной из форм 
государственного управления за деятельностью органов местного самоуправления и других 
субъектов. Путем анализа современной законодательной базы установлены основные на-
правления осуществления общественного контроля. Представлены предложения относи-
тельно дальнейшего развития данной формы участия граждан в осуществлении управле-
ния. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественные слушания, обращения граж-
дан, объединения граждан. 

Pokatayev P. Public Control Over Activities of Local Authorities and other Entities 
Annotation. The article explored the essence of social control as a form of state control over the 

activities of local governments and other entities. By analyzing current legal framework, set the main 
directions of public control. Provided suggestions for further development of this form of citizen 
participation in the implementation of management. 

Key words: public control, public hearings, appeals, public associations. 
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ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОВРЯДУВАННЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ  
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ) 

 Шпортюк Н.Л. 
здобувач Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

І. Вступ  
Радикальні суспільні перетворення в 

Україні надали імпульс для формування 
місцевого самоврядування як принципово 
нового для нашої дійсності соціального ін-
ституту. Внаслідок цього у свідомості гро-
мадян України закріпилася ідея його необ-
хідності для усталеного життя країни, але 
продовжується дискусія щодо природи й 
сутності самоврядування, його конкретних 
форм і територіальної основи для утворен-
ня місцевих громад, спроможних власними 
зусиллями вирішити ті проблеми, які не ви-
рішуються державою. Сучасний процес ін-
ституціоналізації локальної демократії в 
Україні здійснюється наново, адже до вини-
кнення незалежної держави було втрачено 
традиції самоврядування і наукову теорію 
його розвитку. З огляду на це слід вказати, 
що демократичні перетворення викликали 
розбудову сучасного самоврядування того 
типу, приклади якого надані державами 
об’єднаної Європою, передусім Польщею, 
яка, подібно до України, належить до пост-
комуністичних держав. 

Концепція самоврядування, прийнятна 
для розвинутих держав, виходить з того, що 
територіальні громади є основним елемен-
том демократичного режиму. У зв’язку з цим 
існують різні аспекти наукових досліджень 
принципів і організації територіального уст-
рою Польщі та України як фундаменту са-
моврядування. Ідейний плюралізм визначив 
основні напрями наукового пізнання про-
блеми – ліберальний і радикально-
демократичний. І лише в загальному вигляді 
продовжує існувати марксистська традиція 
аналізу такої системної реальності, як тери-
торіальний устрій Польщі та України.  

Зрозуміло, що найбільшу кількість праць 
з проблеми територіальних перетворень у 
посткомуністичних країнах присвячено ад-
міністративній реформі в Польщі, де лока-
льна демократія розвивалася швидко. Се-
ред представників ліберального напряму 
вивчення проблеми слід назвати англійців 
Т. Бірна, Є. Коулсона, К. Ліча, Дж. Стюарта і 
Дж. Чандлера та поляків Б. Завадського, 
П. Прокопа, Д. Регульського і 
Є. Русовського. З радикально-

демократичних позицій цю проблему про-
аналізували польські науковці К. Бьох, 
Є. Висоцька, Г. Горжелак, Д. Заєць, 
М. Кулеша, С. Лишевський, Б. Майгер, 
С. Михайловський, З. Новицьки, П. Свяне-
вич, Й. Тарно, англійці Р. Вудворд, Г. Голліс 
і К. Плоккер, росіяни В. Бутов, Р. Єнгибарян, 
В. Ігнатов, М. Кривдинський, Г. Лексін та 
угорці М. Ільнер і Л. Фалтан. Є й поодинокі 
випадки аналізу проблеми на основі марк-
систської методології, що репрезентують 
поляки А. Пекарі і Р. Швед. В Україні ж з ра-
дикально-демократичних позицій проблему 
територіального устрою локальної демократії 
проаналізували Є. Бабенков, М. Баймуратов, 
В. Баранчук, О. Батанов, І. Бутко, 
В. Журавський, Г. Зеленько, О. Іщенко, 
О. Конотопцев, В. Лісничий, О. Лялюк, 
М. Марчук, М. Орзіх, А. Павлюк, 
Л. Прокопенко, Н. Ярмиш та ін.  

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – розглянути особливості 

утворення територіальної організації само-
врядування посткомуністичних держав (на 
прикладі Польщі). 

ІІІ. Результати  
Використання потенціалу саморозвитку 

місцевих спільнот громадян сприятиме під-
вищенню економічної активності населення 
й органів місцевої влади, всебічному залу-
чення до господарського обігу наявних ре-
сурсів і раціоналізації виробничо-соціальної 
структури територій. Але кожна людина, 
підприємство, установа діють не лише в га-
лузевій сфері, а й в територіальному прос-
торі. Тому важливо створити ефективну те-
риторіальну організацію самоврядування, 
але спочатку слід встановити, як це відбу-
вається в сусідів, передусім у Польщі, де є 
умови для підвищення ролі територіальних 
громад у державному будівництві. 

Перший крок до цього Польща здійснила 
через чітке розмежування предметів відан-
ня у вирішенні місцевих справ між територі-
альними органами політичної влади й орга-
нами самоврядування. Для цього вона мала 
провести адміністративно-територіальну 
реформу і розмежувати самоврядні одиниці 
на трьох рівнях – воєводства, повіту та гро-
мади нижнього рівня (ґміни). Лише після цієї 
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реформи органи самоврядування як пред-
ставники територіальних спільнот громадян 
здобули самостійність у використанні засо-
бів матеріального характеру задля надання 
послуг місцевим мешканцям.  

Адміністративно-територіальні реформи 
у Польщі та в Україні спрямовані на перебу-
дову територіального устрою як передбаче-
ної законами територіальної організації 
держави з метою забезпечення найбільш 
оптимального вирішення завдань суспільст-
ва і держави. Здійснюються вони шляхом 
поділу державної території на частини – те-
риторіальні одиниці, які є просторовою ос-
новою для утворення і діяльності відповід-
них органів політичної (державної) влади та 
органів місцевого самоврядування. Нині ро-
зрізняють два основних види територіаль-
ного устрою. Якщо йдеться про держави з 
федеративним устроєм, там наявний полі-
тико-територіальний устрій. В іншому випа-
дку йдеться про адміністративно-
територіальний устрій, який є поділом тери-
торії держави на частини з адміністратив-
ною самостійністю, так само як в України та 
Польщі. 

Під час польської адміністративно-
територіальної реформи особи, відповіда-
льні за неї, додержувалися принципу, за 
яким кожна одиниця поділу виступала б ще 
й одиницею місцевого самоврядування з 
відповідним обсягом повноважень. Консти-
туція Польщі, що є унітарною державою, як і 
Україна, містить принципи солідарності, су-
бсидіарності, децентралізації та надання 
правосуб’єктності місцевим спільнотам.  

Сейм ухвалив 05.06.1998 р. три закони 
стосовно принципів організації територіаль-
ної адміністрації: 1) про самоврядування 
повіту; 2) про самоврядування воєводства; 
3) про урядову адміністрацію у воєводстві 
[1]. Місцеве самоврядування після реформи 
включає регіональні, повітові і гмінні спіль-
ноти [3–5], які відповідають трьом рівням 
основного територіального поділу держави 
[6, с. 30–38]. Новий територіальний поділ 
Третьої Речі Посполитої встановлено зако-
ном від 24.07.1998 р. З 01.01.1999 р. уведе-
но триланковий територіальний поділ, від-
повідно до якого Польща ділиться на 
16 воєводств, 308 сільських повітів, 65 місь-
ких (міста на правах повітів) і 2489 гмін. У 
всіх одиницях територіального поділу діють 
представницькі органи самоврядування, 
ради, обрані на загальних виборах строком 
на чотири роки.  

Процеси реформування системи локаль-
ної демократії і всієї системи публічної вла-
ди в Польщі, стартові умови яких подібні до 
українських, пройшли послідовно й успішно. 
На фоні успіху адміністративно-
територіальної реформи в Польщі, яка 
увійшла до ЄС, не викликає заперечень той 

факт, що Україна потребує зміни власного 
територіального устрою [7, c. 249]. Цей про-
цес зумовлено інтеграційними зусиллями 
держави з наближенням до європейських 
стандартів, прагненням удосконалити сис-
тему державного управління й підвищити 
ефективність регіональної політики. Необ-
хідність реформування адміністративно-
територіального устрою задекларовано ви-
щими владними інституціями та закріплено 
в низці важливих документів. Нарешті, існу-
ють добре обґрунтовані орієнтири щодо 
можливої конфігурації системи адміністра-
тивно-територіального поділу держави [8]. 
За основу цих розробок слід взяти й польсь-
кий досвід. За площею території 
(312 679 кв. км) Республіка Польща посідає 
68-ме місце у світі. Її кордони були встанов-
лені на мирних конференціях, які відбува-
лись після Другої світової війни, однак піз-
ніше зазнавали змін унаслідок обміну при-
кордонними територіями із сусідніми дер-
жавами, серед яких була й Україна.  

Відомо, що фундаментальною й ефекти-
вною зміною в Польщі стало відновлення 
гмінного самоврядування як перший крок до 
побудови громадянського суспільства. У 
Польщі ліквідовано органи державної вико-
навчої влади на рівні гмін і повітів, завдяки 
чому місцеве самоврядування здобуло реа-
льну незалежність [9]. Така система довела 
свою ефективність, тому її найважливіші 
елементи слід запровадити в Україні, де 
визнано, що адміністративно-
територіальний устрій – територіальна ор-
ганізація держави з поділом її на адмініст-
ративні одиниці. А такими одиницями слід 
вважати частину території держави, що є 
просторовою основою для організації і дія-
льності місцевих органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. Від-
повідно до територіального поділу держави 
і має функціонувати система вказаних орга-
нів на всіх місцевих рівнях [10, с. 599].  

Адміністративно-територіальний поділ – 
необхідна умова організації представниць-
кої влади на місцях, тому ради мають бути 
“прив’язані” до певної територіальної оди-
ниці, під якою розуміється частина території 
України, що є просторовою основою для 
організації та діяльності місцевих органів 
виконавчої влади та самоврядування. Звід-
си випливає, що представницькі органи ад-
міністративних одиниць, ради, створюються 
з метою зручності управління на місцях [11, 
с. 261–262].  

Між Польщею та Україною є декілька па-
ралелей щодо розміру місцевих територіа-
льних одиниць. Регіони Польщі подібні за 
розміром до областей України, а повіти за 
своїми розмірами трохи більші, ніж райони в 
Україні (65 міст Польщі зі статусом повітів 
еквівалентні 130 містам України обласного 
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значення). Однак є і суттєві відмінності. Так, 
у Польщі міста зі статусом повітів досить 
великі (більшість з них налічує щонайменше 
100 тис. жителів), і тільки два з них мають 
населення менше ніж 50 тис. осіб. Однак у 
Польщі вважають, що кількість міст, які ма-
ють статус повітів, дуже велика і має бути 
зменшена, тим більше, що вони, подібно до 
України, обслуговують населення оточую-
чих адміністративних одиниць, що зумов-
лює проблеми фінансової та адміністратив-
ної підзвітності. Але в Україні багато міст 
обласного значення є меншими і проблема 
надання послуг у них значна складніша.  

Законодавство Польщі своєрідно підійш-
ло до визначення статусу та порядку діяль-
ності тих формувань, які, згідно із законо-
давством України, визнані органами самоо-
рганізації населення. Польське законодав-
ство називає їх “допоміжними органами”, які 
створюються в “допоміжних одиницях”. За-
кон Польщі “Про гмінне самоврядування” у 
ст. 5 встановив, що самоврядна громада – 
гміна – “може утворити допоміжні одиниці: 
сільські округи, райони, селища тощо”. На 
практиці гмінами створювались і такі допо-
міжні одиниці, як сільські староства, дільни-
ці й мікрорайони в містах [12, с. 31]. Це ви-
пливає із ч. 4 ст. 169 Конституції Республіки 
Польща, яка встановила, що внутрішній 
устрій одиниць місцевого самоврядування 
визначають у межах законів їх розпорядчі 
органи [13, с. 67]. Однак на рівні Конституції 
Польщі правовий статус допоміжних органів 
не визначається.  

Допоміжна одиниця може бути утворена 
лише радою гміни завдяки прийняттю нею 
окремого рішення. Крім того, рада ухвалює 
статут цієї одиниці, де визначаються питан-
ня організації та сфера діяльності допоміж-
ного органу. Що стосується порядку утво-
рення, об’єднання, поділу, а також ліквідації 
допоміжних одиниць, то він визначається в 
статуті гміни. Обов’язковим елементом 
створення допоміжних одиниць є думка ме-
шканців, які проживають на певній території, 
висловлена у формі їх ініціативи шляхом 
подачі відповідної заяви до ради або у фо-
рмі консультації стосовно ставлення меш-
канців до ініціативи, висунутою радою гміни. 
Так, у м. Краків із 750 тис. населенням, за 
рішенням ради було створено 18 допоміж-
них дільниць [14]. Польський дослідник 
Б. Майгер визначає риси таких одиниць та-
ким чином: 1) факультативність їх утворен-
ня тільки волею ради; 2) відсутність власних 
завдань і компетенції; 3) відсутність статусу 
юридичної особи; 4) брак власних джерел 
доходів і власного бюджету, внаслідок чого 
отримання коштів йде за рахунок бюджету 
гміни (міста); 5) повна залежність від ради 
гміни; 6) неможливість самостійного ство-
рення власних органів; 7) можливість утво-

рення одиниці нижчого рангу в межах конк-
ретної допоміжної одиниці, якщо згоду на це 
надає рада гміни; 8) законодавче окреслен-
ня форм і назв органів; 9) законодавчо 
встановлений порядок виборів виконавчого 
органу в селі чи мікрорайону в місті [15, 
с. 34]. Наведений порядок створення допо-
міжних органів свідчить, що вони є своєрід-
ним продовженням ради гміни. При цьому 
Закон Польщі “Про гмінне самоврядування” 
не регламентує обрання органів допоміжних 
одиниць. Він вказує лише на те, що сільсь-
кий староста й члени ради обираються пос-
тійними жителями території.  

Допоміжні органи не є юридичними осо-
бами, і тому їх керівники здійснюють свою 
діяльність самостійно на підставі доручен-
ня, виданого правлінням гміни [16, с. 83]. 
Вдалі результати дії цих органів, відсутніх в 
Україні, змушують нас висунути питання про 
створення таких структур і в нас, але пред-
ставники політичної влади психологічно не 
готові до усвідомлення змін у моделі дер-
жавного устрою. Вони не розуміють нових 
підходів до функцій, прав, обов’язків, зон 
відповідальності за стан місцевих справ різ-
ними структурами публічної влади, несис-
темність законодавства з питань перероз-
поділу повноважень, хоча якість суб’єктно-
об’єктних відносин у процесі ефективного 
муніципального управління пов’язана з ви-
никненням якісно іншого (не радянського) 
суб’єкта влади. Останній може виникнути 
лише в результаті громадянського самовиз-
начення, для чого слід проводити реформу 
адміністративно-територіального устрою 
України на фоні польського досвіду побудо-
ви територіального устрою європейського 
зразка. У Польщі під час обговорення ре-
форми в 1998 р. було визначено два на-
прями громадських дебатів – територіаль-
ний і функціональний. У першому випадку 
громадянам через засоби масової інформа-
ції демонстрували досягнення картографії в 
галузі позначення кордонів територіальних 
одиниць, а в другому – проекти рішень сто-
совно їх нового статусу.  

Не дивно, що увага громадськості та ене-
ргія політиків була прикута до нової карти 
територіального устрою, де в різних комбіна-
ціях креслили повіти невизначеної кількості. 
У процесах реформування місцевого самов-
рядування в Польщі беруть активну участь 
чотири суспільні організації (корпорації): Со-
юз польських метрополій (об’єднує 12 вели-
ких міст); Союз польських міст (об’єднує по-
над 240 середніх міст); Союз польських міс-
течок (об’єднує гміни з населенням менше 
40 тис. жителів); Союз сільських гмін 
(об’єднує більше ніж 350 гмін). Ці організації 
уклали угоду про інтелектуальну співпрацю і 
надали на розгляд уряду сумісні звернення. 
Мета об’єднання – досягти консенсусу по 
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законодавчих актах у сфері місцевого само-
врядування в цілому та його територіальної 
основи, адже це сприятиме децентралізації 
публічних фінансів як основній вимозі ЄС до 
нових членів цієї спільноти [17]. 

Що стосується функціонального напря-
му, то сутність проблеми полягає в органі-
зації процесу вирішення нагальних місцевих 
справ. Щоб уникнути звинувачення в розпо-
ділу країни, уряд запропонував змішаний 
статус нових регіонів за рахунок проголо-
шення принципу співіснування державної 
адміністрації (аж до губернатора, що приз-
начається прем’єр-міністром) та виборного 
регіонального уряду. Ще один функціональ-
ний напрям реформи звівся до боротьби 
авторів реформи проти центральної бюрок-
ратії стосовно децентралізації, але чинов-
никам вдалося відкласти децентралізацію 
багатьох установ. Так, на невизначений час 
було збережено контроль міністерства ку-
льтури над багатьма культурними заклада-
ми, які слід було передати на баланс пові-
тів. Привід – неможливість для місцевих 
урядів одержати децентралізовані установи 
з їх великими боргами. Стан справ змінився 
на краще, коли парламентська опозиція на-
дала можливість президенту стати учасни-
ком законотворчого процесу шляхом реалі-
зації права вето на урядові проекти адмініс-
тративно-територіальної реформи. Було 
створено 16 адміністративних регіонів. Про-
те є три регіони, занадто слабкі для того, 
щоб відповідати критеріям, сформульова-
ним у принципах реформи, – Свентокшись-
ке, Любуське та Опольське [18, с. 18].  

ІV. Висновки 
Реформа 1998 р. була підготовлена 

швидко. Конкретні пропозиції уряду були 
сформульовані на початку 1998 р., вибори 
до повіту та регіональних рад відбулися в 
жовтні, а нові рівні органів влади на місцях 
запрацювали з 01.01.1999 р. Багато норма-
тивно-законодавчих актів було затверджено 
в останню хвилину. Так, акт про доходи те-
риторіального самоуправління був запропо-
нований на голосування після виборів у жо-
втні 1998 р., причому уряд та парламент 
погодились, що після одного-двох років ро-
боти нової системи буде її суттєвий перег-
ляд. Конкретні положення щодо розподілу 
компетенції між рівнями уряду, а також між 
місцевим самоуправлінням і державною 
адміністрацією були обговорені Парламен-
том після виборів. Новий акт про доходи 
територіального самоврядування був обго-
ворений влітку 2001 р.  

Нарешті, правоцентристський уряд впро-
вадив “чотири великі реформи”, у тому числі 
реформу адміністративного устрою Польщі. 
Цей уряд прийняв рішення про повернення 
трирівневої системи устрою з великими ре-
гіонами та проміжною ланкою – повітом [19, 

с. 19]. Юридичні акти адміністративно-
територіальної реформи слід аналізувати й 
оцінювати лише через встановлення того, 
чи відповідають вони положенням держав-
ного устрою, закріпленого Конституцією Речі 
Посполитої. А там закріплено правило уні-
тарності польської держави (ст. 3), до якого 
додали принципи розподілу і взаємного врі-
вноваження влади (ст. 10) [6]. Нарешті, кор-
пораційна клаузула (абз. 1 ст. 16) разом з 
правилом децентралізації публічної влади 
(абз. 1 ст. 15) закріплює принцип державної 
філософії, яка спирається на фундамент 
допомоги і солідарності [20]. Польські кон-
ституціоналісти вважають, що територіаль-
на децентралізація не може бути привілеєм 
регіональних і місцевих громад, а лише го-
ловним правилом устрою Речі Посполитої, 
де “сукупність мешканців основного терито-
ріального розподілу становить, у силу пра-
ва, об’єднання самоврядування” (абз. 1 
ст. 16). Територіальна децентралізація сто-
сується не лише правового й адміністратив-
ного порядку, а й місцевих і регіональних 
“об’єднань самоврядування” і зумовлює ро-
зподіл відповідальності за вирішення місце-
вих справ між урядом і громадою. Тому 
одиниці самоуправління виконують покла-
дені на них публічні завдання “від власного 
імені і на власну відповідальність” (абз. 2 
ст. 16), а цей принцип тотожний принципу, 
покладеному в основу Конституції України.  
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І. Вступ 
Законодавча система України гарантує 

інвалідам разом з іншими громадянами за-
гальнодоступність і безкоштовність загаль-
ної та початкової освіти, а також на конкурс-
ній основі середньої й вищої професійної 
освіти, що є передумовою трудової зайня-
тості, встановлює рівність права на працю. 
Водночас держава, яка увійшла до системи 
ринкової економіки, не гарантує своїм гро-
мадянам повної трудової зайнятості. Безро-
біття – неодмінний елемент ринкової еко-
номіки, що стосується, насамперед, слабо-
захищених категорій громадян, до яких на-
лежать і інваліди. 

За визначенням законодавства, “зайня-
тість – це діяльність громадян, пов’язана із 
задоволенням особистих і громадських пот-
реб, що не суперечать законодавству Укра-
їни, і яка приносить, як правило, їм заробі-
ток, трудовий дохід”, і далі “…громадянам 
належить виняткове право розпоряджатися 
своїми здібностями до виробничої, творчої 
праці”. На думку О. Колеснікової, “…трудова 
діяльність – це головний бік зайнятості, її 
реалізація, через яку вона розвивається”, 
“…поняття “зайнятість” відбиває процес за-
лучення працівника до господарської та ін-
шої, не забороненої законом діяльності, і 
безпосередню його участь у цій діяльності” 
[1, с. 46]. 

Водночас потрібно визнати, що свобода 
вибору виду зайнятості інвалідів обмежена, 
передусім, станом їх здоров’я й пов’язаним 
з ним обмеженням у професійній мобільно-
сті, що є найважливішою умовою підвищен-
ня конкурентоспроможності на сучасному 
ринку праці. 

Питанням зайнятості населення та ринку 
праці в Україні присвячено праці 
С. Дробишевої, І. Дубініної, В. Кондрашкіна, 
І. Терюханової [2–5] та ін. Однак потребу-
ють більш детального дослідження питання 
державного регулювання ринку праці інва-
лідів. 

ІІ. Постановка завдвання 
Метою статті є визначення ролі держави 

в регулюванні ринку праці інвалідів. 
ІІІ. Результати 
В умовах соціалістичного господарюван-

ня зайнятість інвалідів забезпечувалася в 
основному на закритих виробництвах і вну-
трішніх ринках праці. Внутрішній ринок праці 
характеризується рухом кадрів усередині 
підприємства, де регулювання праці ґрунту-
ється на гарантіях зайнятості й стимулю-
вання тривалого стажу роботи на підприєм-
стві, а класифікація робіт – на взаємозв’язку 
робочих місць і підвищенні професійно-
кваліфікаційного рівня працівника. 

Загальна, тобто повна, зайнятість соціа-
лістичного періоду ґрунтувалася на повному 
державному регулюванні ринку праці. 

Ринкова економіка, до якої прагне Украї-
на, має не лише позитивні тенденції (регу-
лювання попиту і пропозиції, підвищення 
якості продукції тощо), а й негативні: ринко-
ва економіка не покликана вирішувати соці-
альні питання – вони повинні залишатися 
прерогативою держави. 

Ринок праці – це один зі специфічних рі-
зновидів ринку, він “характеризує систему 
соціально-трудових відносин з приводу за-
доволення потреби економіки в робочій силі 
і реалізації громадянами права на працю, 
здійснюваних за допомогою обміну на осно-
ві попиту і пропозиції (відповідно до робочої 
сили й робочих місць)” [3]. 

В умовах ринкової конкуренції підприєм-
ства, особливо малі та середні, прагнуть 
позбавитися малоефективних кадрів, якими 
є інваліди, не маючи можливості або не ба-
жаючи якісно їх покращувати. Кількість ви-
робничих підприємств, товариств інвалідів 
скорочується, не витримуючи конкуренції. 
Відбувається масове вивільнення інвалідів і 
вихід їх на зовнішній ринок. Зовнішній ринок 
передбачає наявність в осіб, які шукають 
роботу, професій, які могли б бути затребу-
вані працедавцями. 
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На зовнішньому ринку праці регулювання 
виробничих відносин зосереджується на 
жорсткій класифікації робіт, чітких межах 
змісту кожної роботи. 

Виходячи на відкритий ринок праці, інва-
ліди потрапляють в умови жорсткої конку-
ренції. Працедавець зацікавлений у наймі 
робочої сили вищої якості, тим більше, що в 
умовах сучасного ринку праці пропозиція 
робочої сили значно перевищує попит. 

За наявним ранжуванням виокремлюють 
такі види безробіття: природне, у тому числі 
фрикційне, вимушене (у тому числі техноло-
гічне, структурне), циклічне, приховане, оп-
тимальне, інституційне, добровільне, три-
вале, застійне. 

Безробіття будь-якого з названих вище 
видів торкається інвалідів. Крім того, є без-
робіття, властиве тільки інвалідам, – це різ-
новид вимушеного безробіття, що виникло 
через показники здоров’я й соціальної де-
задаптованості. 

Схема відновлення трудового потенціалу 
такого безробітного будується на принци-
пах, по-перше, соціальної адаптації; по-
друге, професійної реабілітації. 

Як бачимо, при будь-якому виді безро-
біття для інвалідів головною ланкою техно-
логії залучення до трудової діяльності за-
лишається соціально-професійна реабіліта-
ція, що передбачає профорієнтацію, відно-
влення й коригування функцій, допрофесій-
ну підготовку та професійне навчання. 

Відповідно до законодавства України [6–
8], гарантії трудової зайнятості надаються 
інвалідам за допомогою таких спеціальних 
заходів, що сприяють підвищенню їх конку-
рентоспроможності на ринку праці: 
– проведення пільгової фінансово-

кредитної політики щодо спеціалізова-
них підприємств, які використовують 
працю інвалідів, підприємств, установ, 
організацій громадських об’єднань інва-
лідів; 

– установлення на підприємствах, в уста-
новах, в організаціях, незалежно від 
форм власності, квоти для прийому на 
роботу інвалідів і мінімальної кількості 
спеціальних робочих місць для інвалі-
дів; 

– резервування робочих місць за профе-
сіями, що найбільше відповідають пра-
цевлаштуванню інвалідів; 

– стимулювання створення підприємства-
ми, установами, організаціями додатко-
вих робочих місць (у тому числі спеціа-
льних) для працевлаштування інвалідів. 

Прийнятий підхід повністю збігається з 
наявною міжнародною практикою. 

Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів, будучи міжна-
родним документом, який відображає полі-
тику зайнятості прогресивного співтоварис-

тва країн, щодо інвалідів рекомендують: “В 
усіх випадках переслідувати мету працев-
лаштування інвалідів в умовах вільного ри-
нку праці” [9]. 

Державі вони відводять провідну роль у 
реалізації цієї політики: “Державам треба 
активно підтримувати вихід інвалідів на ві-
льний ринок праці”, і “лише як варіант пра-
цевлаштування інвалідів, які не можуть 
влаштуватися на роботу в умовах вільного 
ринку, пропонують створення невеликих 
господарських одиниць, що представляють 
гарантоване або забезпечене відповідними 
засобами працевлаштування”. 

Увага Генеральної Асамблеї ООН до пи-
тань зайнятості інвалідів свідчить про всес-
вітню проблему використання потенційної 
робочої сили інвалідів, прагнення до змен-
шення коштів на надання “пасивної” допо-
моги у вигляді компенсаційних виплат. 

При загальній повній сумісності українсь-
кого й міжнародного законодавства дово-
диться констатувати, що правове регулю-
вання питань зайнятості інвалідів в Україні 
до кінця чітко не визначене, наприклад, як 
основна форма гарантії працевлаштування 
повсюдно використовується професійна 
реабілітація. В Україні закон про реабіліта-
цію інвалідів не ухвалений. 

Державні органи не проводять атестації 
робочих місць відповідно до реабілітаційного 
стандарту інвалідів і не мають реальних ва-
желів дії на підприємців у частині адаптації 
робочих місць до специфічних особливостей 
інвалідів. Працедавці не бачать економічної 
зацікавленості у створенні таких місць і на-
віть якщо б спробували створювати спеціалі-
зовані робочі місця для працевлаштування 
інвалідів, то для цього їм були б потрібні не 
лише додаткові кошти, а й спеціальні знання 
та інженерні рішення для адаптації основно-
го та допоміжного устаткування, технологіч-
ного й організаційного оснащення. 

Залучення інвалідів до сфери зайнятості 
потребує створення на підприємствах від-
повідного середовища життєдіяльності, за-
безпечення доступності соціальної інфра-
структури. 

Система квотування, на наш погляд, не 
повинна зводитися до надання працедав-
цями списку вільних вакантних місць. Необ-
хідно квотувати робочі місця за ознакою ви-
ду зайнятості, відповідної для інвалідів з 
певними функціональними порушеннями. У 
нормативних актах, що розробляються, до-
цільно передбачити положення, які розши-
рюють систему працевлаштування за приз-
наченням, що сприяла б закріпленню пев-
них видів зайнятості за інвалідами, тобто 
резервування специфічних посад для інва-
лідів у галузях виробництва, громадських 
службах тощо, які забезпечують пріоритети 
й переваги для певних груп інвалідів. 



Держава та регіони 

 154 

Перенесення центра тяжіння соціального 
захисту інвалідів з надання державної до-
помоги на реабілітацію, створення з її до-
помогою умов для трудової діяльності й 
отримання інвалідами трудових джерел 
прибутків у нових умовах соціально-
економічного розвитку видається основною 
стратегічною лінією у формуванні регіона-
льної системи сприяння зайнятості інвалідів 
на ринку праці. Досягненню цього, на нашу 
думку, сприяє посилення державного впли-
ву на зайнятість інвалідів, створення рівних 
умов для залучення інвалідів до трудової 
зайнятості. 

Суть зайнятості інвалідів розглядається з 
таких позицій: 
– продуктивної праці, умовою якої є органі-

зація процесу виробництва, де працівник 
сполучений із засобами виробництва; 

– споживання – як реалізації працезабезпе-
ченості, унаслідок чого послуги, які нада-
ються, винагороджуються матеріально; 

– поділу праці – що розглядається як за-
кріплення певного працівника за певною 
сферою діяльності. 

У підходах до питання про державний 
вплив на процес зайнятості і стан ринку 
праці погляди учених відрізняються. 

Більшість українських учених сходяться 
на тому, що в перехідний період дія держа-
ви на ринок праці має бути посилена, пере-
дусім за допомогою розвитку активних на-
прямів політики сприяння зайнятості. Нова 
модель регулювання зайнятості на ринку 
праці має бути заснована на поєднанні рин-
кових принципів і активної участі держави в 
регламентації функціонування ринку праці в 
напрямі соціального захисту громадян від 
наслідків безробіття, у прискоренні адапта-
ції населення до вимог ринкової економіки. 
Йдеться про все населення, у тому числі й 
найвразливіші соціальні верстви, до яких 
для прискорення адаптації потрібний спеці-
альний підхід, передбачений у спеціальних 
програмах зайнятості. 

Багато країн наприкінці 1980-х – початку 
1990-х рр. з метою державного регулювання 
питань зайнятості впроваджують у практику 
розробку державних програм сприяння зайня-
тості, при цьому враховується специфіка й се-
гментованість ринку праці, створюються цільо-
ві програми “активних” форм сприяння зайня-
тості для молоді, жінок, інвалідів. Для інвалідів 
програми передбачають підготовку до праці: 
професійна орієнтація, інформування, профпі-
дготовка, адаптаційні програми, квотування 
робочих місць, підтримка працедавців, що при-
водить до пом’якшення ситуації з безробіттям 
особливо нужденної категорії громадян. 

Принципом державної стратегії на ринку 
праці повинні стати підтримка ефективної 
зайнятості, створення нових робочих місць, 
зниження потреби в них населення, запобі-

гання негативним явищам, пов’язаним з без-
робіттям, створення сучасної системи соціа-
льного захисту, у тому числі від безробіття. 

Дотримання прав інвалідів в Україні на 
сьогодні знаходиться швидше в декларати-
вній площині, ніж у практичній. При цьому 
дотепер, а з початку зміни шляху розвитку 
країни пройшли два десятиріччя, не розро-
блено концепцію та стратегію побудови 
майбутнього суспільства, не позначено 
шляхи соціального захисту населення. Пов-
ністю копіювати законодавство економічно 
розвинутих країн у сфері соціального захис-
ту однієї з найвразливіших категорій грома-
дян означає приректи прийняті законодавчі 
акти на повне або часткове невиконання. 
Звідси випливає, що в умовах нинішнього 
періоду потрібно виробити власну концеп-
цію напряму реформ щодо соціального за-
хисту інвалідів і залучення їх до трудової 
діяльності. Оскільки життєдіяльність інвалі-
дів, як і кожної людини, виявляється в усіх 
сферах соціуму, то ці реформи повинні тор-
кнутися всієї соціальної інфраструктури. 
Тільки держава спроможна провести збала-
нсовані реформи у сфері економічної підт-
римки інвалідів і забезпечення дотримання 
їх прав і свобод, рівних з іншими членами 
суспільства. Лише держава може бути од-
ночасно ініціатором реформ і відповідаль-
ною за їх реалізацію. 

По-перше, тому що тільки держава може 
провести політику зайнятості інвалідів за до-
помогою економічних і податкових пільг для 
працедавців з метою розвитку спеціальних 
робочих місць. Одночасно тільки держава 
здатна жорстко проконтролювати виконання 
позиції законодавства про квотування робо-
чих місць і пред’явити економічні санкції в 
разі відхилення від установлених нормативів. 

По-друге, саме держава, маючи значну 
частку державної власності, є видатним 
працедавцем. Через цю обставину вона са-
ма стає виконавцем законодавства в части-
ні надання інвалідам права на працю й сама 
повинна забезпечити це право шляхом на-
дання робочих місць у державному секторі 
виробництва. 

По-третє, не лише в державному, а й у 
недержавному секторі значний вплив дер-
жави, зокрема у сфері підтримки малого 
підприємництва, проведенні лояльної пода-
ткової політики – все це сприяє розширенню 
системи робочих місць, а водночас розши-
ренню можливостей інвалідів отримати від-
повідну роботу. 

По-четверте, держава є законодавцем і 
гарантом виконання законодавства. Лише 
вона спроможна збалансувати інтереси пра-
цедавців та інвалідів в отриманні відповідної 
роботи та створенні умов для професійно-
виробничої адаптації на робочому місці. 
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По-п’яте, процес відновлення реабіліта-
ційного потенціалу передбачає широке вико-
ристання технічних засобів реабілітації. Су-
часні технічні засоби мають високу техноло-
гічність, а сучасні ортези й протези, виготов-
лені на основі електронно-обчислювальних 
систем, мають значну наукоємність. Розроб-
ка та виробництво цих технічних пристосу-
вань і пристроїв від простих до найбільш 
складних нині можливі тільки за підтримки 
держави. Будучи розпорядником бюджетних 
коштів, державних фондів пенсійного й соці-
ального страхування, вона має право спря-
мовувати кошти на розвиток наукоємних ре-
абілітаційних технологій і виробництв. 

По-шосте, претендуючи на міжнародній 
арені на роль країни, яка поділяє гуманісти-
чні ідеї, і визнаючи людину вищою суспіль-
ною цінністю, держава повинна визнавати 
права всіх громадян, піклуватися про осіб, 
які найбільше потребують соціального захи-
сту, якими є інваліди. 

Для інвалідів основною умовою реалізації 
права на працю є законодавче надання га-
рантій на відновлення трудового потенціалу. 
Створення й розвиток системи відновлення 
трудового потенціалу інвалідів, що об’єднує 
установи різного відомчого підпорядкування, 
діяльність яких координується за допомогою 
різнорівневих програм сприяння зайнятості 
та соціального захисту інвалідів, спроможна 
забезпечити лише держава. 

ІV. Висновки 
Таким чином, інтереси інвалідів повинні 

враховуватися в будь-яких програмних до-
кументах, що формуються на державному й 
регіональному рівнях, які стосуються розви-
тку науки й наукових розробок, розвитку жи-
тлового фонду, містобудування, соціально-
економічного розвитку тощо. 

Висуваючи як стратегічний напрям соці-
ального захисту інвалідів послідовне ство-
рення та реалізацію різнорівневих комплек-
сних програм, що мають за головну складо-
ву сприяння їх зайнятості, маємо на увазі 
необхідність системного підходу до прове-
дення послідовної, планомірної й скоорди-
нованої політики підтримки цієї частини на-
селення на державному, регіональному, а 
також відомчому рівнях. 

Досвід практичної роботи в центрі про-
фесійної та медико-соціальної реабілітації 

інвалідів показує, що не кожен інвалід, який 
виходить на ринок праці, через наявні по-
рушення психофізіологічних функцій спро-
можний достатньою мірою адаптуватися до 
середовища життєдіяльності й виконання 
трудових операцій, навіть на закритих підп-
риємствах, без проведення спеціальних ре-
абілітаційних і адаптаційних заходів до ви-
дів та умов праці, соціального середовища. 
Так само, як неможливо створити середо-
вище, що задовольняє потреби інвалідів з 
будь-яким захворюванням. Оптимальним 
вирішенням може стати системний підхід до 
дії як на особу інваліда, так і на його довкіл-
ля з метою нівеляції невідповідностей. 
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