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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:  
СУТНІСТЬ, ІСТОРІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
THE ADMINISTRATIVE ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION:  
ESSENCE, HISTORY, PERSPECTIVES

УДК 351.851

Ажажа М.А.
к. наук з держ. упр., доцент,
заступник завідуючого кафедри 
менеджменту організацій
та управління проектами
Інженерний інститут 
Запорізького національного 
університету

У статті розкрито сутність інклюзивної 
освіти студентів у вищій школі України; 
висвітлено наукові погляди щодо історичних 
періодів зародження та розвитку інклюзії; 
охарактеризовано принципи інклюзивної 
освіти; окреслено перспективи державної 
політики щодо інклюзивної освіти в кон-
тексті професійної підготовки майбутніх 
фахівців. Підкреслюється, що управління 
розвитком інклюзивної освіти передбачає 
вдосконалення законодавства щодо інклю-
зивної освіти, комплексний підхід у створенні 
умов для реалізації прав осіб з інвалідністю 
та якісні зміни, спрямовані на інтеграцію 
студентів з особливими освітніми потре-
бами в загальноосвітній простір закладів 
вищої освіти.
Ключові слова: вища школа, державна 
політика, державне управління, інклюзивна 
освіта, інклюзія, модернізація системи 
освіти, студенти з особливими потребами, 
освітні послуги, професійна підготовка. 

В статье раскрыта сущность инклюзив-
ного образования студентов в высшей 
школе Украины; освещены научные взгляды 
относительно исторических периодов 
зарождения и развития инклюзии; охаракте-
ризованы принципы инклюзивного образова-
ния; очерчены перспективы государствен-
ной политики относительно инклюзивного 
образования в контексте профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. Под-
черкивается, что управление развитием 
инклюзивного образования предполагает 
совершенствование законодательства по 
инклюзивному образованию, комплексный 

подход в создании условий для реализации 
прав лиц с инвалидностью и качественные 
изменения, направленные на интеграцию 
студентов с особыми потребностями 
в общеобразовательное пространство выс-
ших учебных заведений.
Ключевые слова: высшая школа, госу-
дарственная политика, государственное 
управление, инклюзивное образование, 
инклюзия, модернизация системы образова-
ния, студенты с особыми потребностями, 
образовательные услуги, профессиональ-
ная подготовка.

The essence of inclusive education of students 
in the high school of Ukraine is revealed in the 
article; The scientific views on historical periods 
of origin and development of inclusion are cov-
ered; the principles of inclusive education are 
characterized; The prospects of the state policy 
on inclusive education in the context of profes-
sional training of future specialists are outlined. 
It is emphasized that the management of the 
development of inclusive education envisages 
the improvement of legislation on inclusive edu-
cation, an integrated approach to creating con-
ditions for the implementation of the rights of 
persons with disabilities and qualitative changes 
aimed at integrating students with special edu-
cational needs into the general education space 
of higher education institutions.
Key words: higher education, state policy, pub-
lic administration, inclusive education, inclusion, 
modernization of the education system, students 
with special needs, educational services, voca-
tional training.

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Модернізація вищої освіти в Україні 
відбувається з опертям на євроінтеграційні 
орієнтири державної політики, що ґрунтується 
на основі зарубіжного досвіду перетворення 
освітніх послуг на потужну сферу національної 
економіки. 

Одним із ключових питань в межах дер-
жавного управління реформуванням освіти 
України в контексті головної цінності сучасної 
освітньої моделі – гармонійного розвитку кож-
ної особистості суспільства – є забезпечення 
рівного доступу усіх громадян до якісної освіти 
попри національні, соціальні чи психофізичні 
відмінності. Право кожної молодої людини 
з особливими потребами на отримання освіти 
закріплено низкою державних нормативно- 

правових актів. Основними документами, що 
гарантують право на освіту людям з інвалід-
ністю й особливими освітніми потребами, є 
Конституція України (1996 р.), Закон України 
«Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні» (1991 р.), «Концепція розвитку 
інклюзивної освіти» (2010 р.), Державна 
цільова програма «Національний план дій 
з реалізації Конвенції про права інвалідів» 
на період до 2020 року (2012 р.), Національна 
стратегія у сфері прав людини (2015 р.); 
накази МОН України «Про створення умов 
щодо забезпечення права на освіту осіб 
з інвалідністю» (2005 р.), «Про організацію 
інтегрованого навчання інвалідів у вищих 
навчальних закладах III–IV рівнів акредитації 
незалежно від форми власності і підпорядку-
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вання» (2009 р.), «Про затвердження Плану 
заходів щодо виконання завдань і заходів 
Державної цільової програми «Національний 
план дій з реалізації Конвенції про права інва-
лідів» (2012 р.); постанови Кабінету Міністрів 
України: «Про затвердження Положення 
про інклюзивно-ресурсний центр» (2017 р.), 
«Про деякі питання використання субвен-
ції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами у 2018 р.» 
(2018 р.) тощо. 

У зв’язку з трансформаціями, які відбува-
ються у світі, з постійним посиленням ролі 
знань у сучасному суспільстві зростає необ-
хідність в організаційному оновленні системи 
інклюзивної освіти у вищій школі, модернізації 
методів державного управління цим проце-
сом, що пояснює актуальність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню окремих аспектів державного 
управління вищою освітою присвячено наукові 
розвідки П. Андреса, В. Астахової, З. Баумана, 
П. Вервімпа, A. Ґіденса, В. Кньобла, О. Кома- 
рової, К. Компбелли, В. Кременя, В. Лугового, 
A. Maртінеллі, А. Ніколаєвої, К. Росса, А. Сбрує- 
вої, І. Семенець-Орлової, Ю. Сурміна, В. Філі- 
пової, Б. Чарлтона та інших учених. 

Проблему інклюзивної освіти вивчали 
Е. Базика [1], Л. Байда [8], В. Бойко [2], Л. Дани- 
ленко [20], Е. Данілавічютє [3], І. Демченко 
[4], С. Здрагат [6], І. Іванюк [7], Т. Каткова 
[10], А. Колупаєва [11; 16; 20], К. Кольченко 
[21], О. Красюкова-Енс [8], С. Литовченко [3], 
Л. Міщик [14], Ю. Найда [20], Г. Нікуліна [21], 
Н. Софій [20], П. Таланчук [21], М. Чайковський 
[22], В. Шинкаренко [9] та ін. Проте, незважа-
ючи на достатню кількість наукових розвідок 
із цього питання, висвітлення сутності й пер-
спектив державної політики щодо інклюзив-
ної освіти студентів у вищій школі України ще 
потребує додаткової уваги.

Мета статті – розкрити сутність інклюзив-
ної освіти, висвітлити наукові погляди щодо 
історичних періодів розвитку інклюзії, окрес-
лити перспективи державної політики щодо 
інклюзивної освіти студентів у вищій школі 
України.

Виклад основного матеріалу. Систему 
управління освітою, на думку А. Ніколаєвої, 
слід розглядати як систему, що розвивається, 
розвиток якої підпорядковується всезагаль-
ним законам діалектики [15]. З огляду на це 
актуалізується проблема інклюзивної освіти 
у вищій школі, що передбачає спільне нав-
чання молодих людей, які мають обмежені 
фізичні можливості й особливі освітні потреби, 
разом з іншими студентами.

Відповідно до зарубіжного досвіду вирі-
шення проблеми соціалізації дітей та молоді 
з особливими освітніми потребами, в Україні 
активно впроваджується процес інтеграції 
дітей з порушеннями розвитку в загальноос-
вітній простір, що передбачає суттєве онов-
лення змісту, організаційних форм і технологій 
навчання на основі сучасних інноваційних під-
ходів, забезпечення психолого-педагогічного 
супроводу в освітньому процесі [11, с. 4]. 

Інклюзія (англ. – inclusion) означає включення 
або приєднання. Термін «інклюзія» в науко- 
вий обіг введено в 1973 р. американським 
дослідником Маделейном Віллом [3, с. 14].

Поняття «інклюзивний» відображає нові 
погляди не лише на освіту, але й на місце 
людини в суспільстві, поступово замінюючи 
«інтеграцію», оскільки механічне поєднання 
(інтеграція) в одному місці молоді з особли-
вими потребами та з нормальним розвитком 
не означає повноцінної участі перших у житті 
колективу [10].

Інклюзивна вища освіта в Україні визнача-
ється як система освітніх послуг з поєднанням 
елементів спеціальної та інклюзивної освіти. 
В основу інклюзивної вищої освіти покла-
дено принципи: діалогізму в межах педаго-
гіки партнерства, суб’єкт-суб’єктних відносин  
зі здоровим оточенням та принципи співісну- 
вання, обопільного суверенітету, свободи 
співрозвитку, єдності та прийняття рішень 
тощо [22, с. 426 ].

На думку І. Іванюк, організація інклюзивного 
навчання студентів з особливими потребами 
у закладах вищої освіти повинна враховувати 
загальні й специфічні принципи гуманістич-
ної педагогіки та психології, найважливішими 
з яких є: суспільна спрямованість; розвиток 
особистості інваліда в діяльності й спілкуванні; 
стимулювання внутрішньої активності особи-
стості; гуманізм у поєднанні з високою вимог-
ливістю; врахування вікових та індивідуальних 
особливостей; виховання в колективі; єдність і 
погодженість вимог, зусиль і дій закладу освіти, 
родини, громадськості; законність і забезпе-
чення прав людини; відповідальність за дотри-
мання правил та норм у взаєминах зі студен-
том-інвалідом; доступність; опора на потенційні 
можливості людини й максимізація соціальних 
ресурсів; поєднання допомоги з самодопо-
могою; добровільність у прийнятті допомоги; 
відповідальність суб’єктів соціальної роботи 
за збереження етнічних і правових норм [7].

Для того, щоб правильно зрозуміти роль 
держави в управлінні процесом інклюзії 
в сучасному освітньому просторі, доцільно 
вдатися до історичних витоків самого цього 
поняття. Як відомо, ще з античних часів гро-
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мадянське право детермінувало визнання осіб 
з вадами як неповноцінних, недієздатних гро-
мадян, які потребують опіки. В еволюції став-
лення суспільства й держави до осіб із відхи-
леннями в розвитку виокремлюється п’ять 
періодів, які охоплюють часовий проміжок у дві 
з половиною тисячі років: шлях від ненависті 
й агресії – до прийняття, партнерства та інте-
грації осіб з обмеженими психофізичними 
можливостями [13, с. 6] (табл. 1).

Поняття «інклюзія» – це процес збільшення 
ступеня участі всіх дітей у соціальному житті та 
різних програмах (Л. Міщик [14]), це – «об’єд-
нана освітня система з надання належної освіти 
всім учням; повне залучення дітей з відмінними 
здібностями в різні аспекти шкільної освіти, які 
є доступними для інших дітей» (А. Колупаєва 
[16, с. 306]), це – політика і процес, які забез-
печують повну участь усім членам суспільства 
в усіх сферах життєдіяльності (Національна 
асамблея інвалідів України: за [8, с. 78]).

Можна стверджувати, що інклюзія – це 
комплексне поняття, яке включає в себе сус-
пільний та освітній компоненти. Суспільна 
(соціальна) інклюзія з’явилася в результаті 
переходу соціуму до нової концепції соціаль-
ної політики, підґрунтям якої виступає соці-
альна модель інвалідності. Наслідками такої 
розбудови є соціальна рівність, що дає мож-
ливість усім людям без винятку брати рівно-
правну участь у суспільному житті, відчувати 
свою значущість. Термін «соціальна інклюзія» 
було введено в загальний ужиток наприкінці 
80-х рр. ХХ ст. «Соціальна інклюзія – це про-
цес, спрямований на забезпечення людям, 

які зазнають ризику бідності та соціального 
виключення, можливостей та ресурсів, необ-
хідних для того, щоб повною мірою брати 
участь в економічному, соціальному та куль-
турному житті та досягти рівня життя та добро-
буту відповідно до стандартів якості життя.  
Дії держав, відповідно до принципів соціальної 
інклюзії, мають забезпечувати людям ширші 
можливості для участі у підготовці та при-
йняття рішень, що їх стосуються, та реалізації 
їх основних прав» [8, с. 75]. 

Варто зауважити, що освітній аспект інклю-
зії має два вектори. Перший – це підвищення 
рівня освіченості всіх членів суспільства 
в результаті повної доступності кожного гро-
мадянина України до освітніх послуг. Другий 
вектор освітнього аспекту інклюзії полягає 
у сприянні подоланню соціальної ізоляції осіб 
з обмеженими можливостями. 

У Концепції розвитку інклюзивної освіти 
наголошується на тому, що інклюзивна освіта 
в Україні має запроваджуватися, починаючи 
з дошкільних навчальних закладів, де відбу-
вається головним чином виховна діяльність 
щодо підростаючого покоління [12]. Вона 
повинна продовжуватися на подальших ступе-
нях освіти, в тому числі – вищої. 

Як зауважує В. Бойко, поняття «інклюзивна 
освіта» потрібно тлумачити як «цілеспрямова-
ний розвиток кожної зростаючої особистості, 
незалежно від рівня психофізичного розвитку, 
як неповторної людської індивідуальності 
в умовах інклюзивного суспільства» [2, с. 8].

Інклюзивне виховання – це діяльність, 
яка відбувається в різних ситуаціях взаємо-

Таблиця 1
Ставлення держави й суспільства до осіб з особливими потребами

Період еволюції Етапи становлення Часові межі

Від агресії та зневаги – до усвідомлення 
необхідності піклуватися про дітей з осо-

бливостями розвитку

Формування передумов виникнення 
національної системи спеціальної 

освіти
966–1715 рр.

Від усвідомлення необхідності піклува-
тися про осіб з відхиленнями в розвитку – 

до усвідомлення необхідності навчати 
частину з них

Формування передумов виникнення 
національної системи спеціальної 

освіти
1715–1806 рр.

Від усвідомлення можливостей – до усві-
домлення доцільності навчання трьох 

категорій дітей: з порушенням слуху, зору 
та розумово відсталих

Розгортання мережі спеціальних 
навчальних закладів та оформлення 

паралельних систем спеціальної 
освіти

1806–1927 рр.

Від усвідомлення необхідності навчати 
певну частину дітей з порушеннями – 

до розуміння необхідності навчати всіх 
дітей з відхиленнями в розвитку

Удосконалення вертикальної та гори-
зонтальної структур системи спеці-

альної освіти, її диференціація
1927–1991 рр.

Від сегрегативного навчання дітей з осо-
бливими освітніми потребами – до інклю-

зивного навчання

Розвиток національної системи спеці-
альної освіти з провідною тенденцією 

інклюзії

1991 р. – 
до цього часу

Примітка: побудовано за [16, с. 6–8].
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дії педагога й вихованців у процесі психоло-
го-педагогічного та соціального супроводу 
їхньої активності й спілкування з метою роз-
витку особистості чи окремих індивідуальних 
якостей кожного члена групи з особливими 
освітніми потребами (І. Демченко [4]).

Інклюзивне навчання – це система освітніх 
послуг, що базується на принципі забезпе-
чення основного права дітей на освіту та права 
навчатися за місцем проживання, що перед-
бачає навчання в умовах загальноосвітнього 
закладу (Л. Міщик [14]). 

Часто інклюзію ототожнюють з інтеграцією, 
однак вона є місткішим поняттям. В основі 
інклюзії (на противагу інтеграції) – нова філо-
софія та методологія шкільного навчання, 
яка має враховувати потреби кожної дитини, 
в тому числі й обдарованої, і тих, котрі мають 
особливі освітні потреби [20, с. 10]. 

Сучасне суспільство визнає, що саме інклю-
зія є гуманнішою та ефективнішою освітньою 
системою, здатною задовольнити потреби 
всіх категорій дітей, незалежно від рівня пси-
хофізичного розвитку, та сприяє створенню 
інклюзивного суспільства, яке б повною мірою 
сприймало інвалідів, визнавало їхні права 
на освіту, особистісний розвиток, професійну 
діяльність, участь у суспільному житті тощо. 

Впроваджуючи інклюзію в освітній про-
цес, можна досягти розбудови українського 
суспільства, яке дозволить кожному грома-
дянину незалежно від віку та статі, етнічної 
належності, здібностей, наявності або відсут-
ності особливостей у розвитку, брати участь 
у житті суспільства й робити свій внесок в його 
розвиток. У такому суспільстві особливості 
поважають і цінують [23]. 

Інклюзивне навчання – це комплексний 
процес забезпечення рівного доступу до якіс-
ної освіти дітям з особливими освітніми потре-
бами шляхом організації навчально-вихов-
ного процесу в освітніх закладах на основі 
застосування особистісно-орієнтованих мето-
дів навчання, з урахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяль-
ності тих, хто навчається [18]. 

Саме інклюзивна освіта сприятиме: 
визнанню того, що нормальний розвиток не є 
загальноприйнятою «нормою»; задоволенню 
особливих потреб; створенню системи під-
тримки; функціональному підходу до лікування 
та навчання; активній участі батьків у цьому 
процесі [16, с. 10]. 

Аналіз досліджень зарубіжних та вітчиз-
няних наукових робіт дає змогу виокремити 
основні ідеї концепції інклюзивного навчання: 
визнання рівноцінності всіх учнів і педагогіч-
них працівників для суспільства; зміни в полі-

тиці навчального закладу; подолання бар’єрів 
на шляху отримання якісної освіти та соціаліза-
ції всіх учасників освітнього процесу; вивчення 
спроб подолання бар’єрів для отримання 
знань в закладах освіти для окремих категорій 
учнів; проведення реформ і змін, спрямованих 
на покращення становища, соціальної захи-
щеності тих, хто навчається; визнання того, що 
інклюзія в освіті – це один з аспектів інклюзії 
в суспільстві тощо [9, с. 23–24]. 

Сутність інклюзивної освіти полягає 
у вільному доступі кожного члена суспільства 
до якісних освітніх послуг. Інклюзивна освіта – 
це система і процес опанування кожною люди-
ною (в тому числі й інвалідом) знаннями, вмін-
нями та навичками [14].

Особливі потреби – це поняття, що вико-
ристовується стосовно осіб, чия соціальна, 
фізична або емоційна особливість потребує 
спеціальної уваги та послуг, надається можли-
вість розвинути свій потенціал (за [11]). Це – 
особи, які володіють винятковими здібностями 
або талантами й ті, які мають фізичні, психічні, 
соціальні відмінності. 

Найбільш поширене та прийнятне стан-
дартне визначення «особливих потреб», 
зокрема в країнах Європейської Спільноти, 
подано в Міжнародній класифікації стандар-
тів освіти (International Standart Classification 
of Education): особливі освітні потреби мають 
особи, навчання яких потребує додаткових 
ресурсів. Додатковими ресурсами можуть бути: 
персонал (для надання допомоги в процесі 
навчання); матеріали (різноманітні засоби нав-
чання, в тому числі допоміжні та корекційні); 
фінансові (бюджетні асигнування для одер-
жання додаткових спеціальних послуг).

Інклюзивна освіта виступає інноваційним 
процесом соціалізації осіб з вадами здоров’я 
з соціальної і психологічної позицій через те, 
що саме вона дозволяє запроваджувати інно-
ваційні освітні технології в контексті форм 
інклюзивного підходу і створення моделей 
надання спеціальних освітніх послуг. Такий 
підхід дозволяє сформувати освітньо-розви-
вальне середовище для людей з обмеженими 
можливостями здоров’я шляхом забезпечення 
психолого-педагогічного та медико-соціаль-
ного супроводу. Унаслідок запровадження 
інклюзивного підходу забезпечується доступ 
до соціального середовища та навчальних 
приміщень, розробляються й використову-
ються спеціальні навчально-дидактичні, реабі-
літаційні засоби навчання [6, с. 147].

Державна підтримка людей з особли-
востями психофізичного розвитку набула 
особливо інтенсивного розвитку після рати-
фікації Україною в 2009 р. Конвенції про права 
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інвалідів. Владою все більше уваги приділя-
ється питанням організації навчання молоді 
з особливими освітніми потребами в колі 
однолітків в освітніх закладах. 

Перехід до реалізації моделі інклюзив-
ної освіти практично був визначений рати-
фікацією Україною у 1991 р. Конвенції ООН 
про права дитини. Документ висуває вимоги 
до держави щодо приведення національного 
законодавства у відповідність до цієї «всесвіт-
ньої конституції прав дитини», яка проголошує 
право на освіту на підставі рівних можливо-
стей. Правові механізми Конвенції спрямовані 
на захист дітей з інвалідністю від дискримінації.

Конвенцією про права інвалідів визнається 
право осіб з інвалідністю на освіту та зазна-
чається, що для цілей реалізації цього права 
без дискримінації й на підставі рівності можли-
востей держави-учасниці забезпечують інклю-
зивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж 
усього життя. 

Постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 
2009 р. № 784 «Про затвердження плану заходів 
щодо створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями та інших маломобільних 
груп населення на 2009–2015 рр. «Безбар’єрна 
Україна» [19], яку було видано з метою подаль-
шої реалізації державної політики зі створення 
безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями та інших маломобільних груп населення і 
на виконання положень статті 9 Конвенції ООН 
про права інвалідів, зобов’язано: включити 
в навчальні програми загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних, вищих навчальних закладів 
теми з питань задоволення потреб осіб з обме-
женими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення, створення 
належних умов для життєдіяльності таких осіб. 
Запровадити на архітектурних та будівель-
них факультетах закладів вищої освіти, закла-
дів післядипломної освіти навчальні курси 
з питань: формування безперешкодного сере-
довища для життєдіяльності осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями; універсаль-
ного проектування та дизайну.

Інклюзивна освіта повинна базуватися 
на принципі забезпечення основного права 
на освітні послуги на основі адаптації навчаль-
них програм та планів, методів і форм нав-
чання, створення сприятливого клімату в освіт-
ньому середовищі.

Концепція інклюзивної освіти відображає 
демократичні ідеї. Навчання в інклюзивних 
освітніх закладах – корисне як для дітей та 
молоді з особливими освітніми потребами, 
так і для інших дітей, членів родин та суспіль-

ства в цілому. Така взаємодія сприяє когні-
тивному, фізичному, мовному, соціальному 
та емоційному розвиткові осіб з особливими 
освітніми потребами; налагодженню між ними 
дружніх стосунків; утвердженню толерантності 
та гуманізму в колективі. 

Серед принципів розвитку інклюзивної 
освіти, окреслених у Концепції розвитку інклю-
зивної освіти [12] вирізняються такі:

 – науковість (розробка теоретико-методо-
логічних основ інклюзивного навчання, про-
грамно-методичного інструментарію, аналіз і 
моніторинг результатів впровадження інклю-
зивного навчання, оцінка ефективності техно-
логій, що використовуються для досягнення 
позитивного результату, проведення незалеж-
ної експертизи);

 – системність (забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами, наступності між рівнями 
освіти: рання допомога – дошкільна освіта – 
загальна середня освіта – вища школа);

 – варіативність, корекційна спрямова-
ність (організація особистісно орієнтованого 
навчального процесу у комплексі з корекцій-
но-розвивальною роботою для задоволення 
соціально-освітніх потреб, створення умов 
для соціально-трудової реабілітації, інтеграції 
в суспільство осіб з порушеннями психофізич-
ного розвитку, в тому числі – інвалідів);

 – індивідуалізація (здійснення особистісно 
орієнтованого (індивідуального, диферен-
ційованого підходу));

 – соціальна відповідальність сім’ї (вихо-
вання, навчання і розвиток особи з обмеже-
ними фізичними можливостями й особливими 
освітніми потребами; створення належних 
умов для розвитку її природних здібностей, 
участь у навчально-реабілітаційному процесі 
тощо);

 – міжвідомча інтеграція та соціальне парт-
нерство (координація дій різних відомств, 
соціальних інституцій, служб з метою оптимі-
зації процесу освітньої інтеграції осіб з осо-
бливими освітніми потребами).

Розвиток сучасного суспільства детермінує 
повагу до людського розмаїття, встановлення 
принципів солідарності та безпеки, що забез-
печує захист та повне інтегрування у соціум 
усіх верств населення, перш за все – осіб 
з обмеженими можливостями здоров’я. Це 
зумовлено визначенням головної мети соці-
ального розвитку – створення «суспільства 
для всіх». В основу такого інтегрування покла-
дено концепцію цілісного підходу, яка відкри-
ває шлях до реалізації прав і можливостей 
для кожної людини, насамперед, передбачає 
рівний доступ до здобуття якісної освіти. 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

14 Випуск 10. 2019

Принцип доступності сформульовано 
на засадах дотримання прав людини, викла-
дено в резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН від 12 грудня 1997 р. як пріоритетне 
завдання – сприяти забезпеченню рівних 
можливостей для осіб з обмеженими мож-
ливостями здоров’я. Цей принцип зумовлює 
перенесення акцентів з медичних аспектів 
інвалідності, піклування про осіб з психофі-
зичними порушеннями, захисту та надання їм 
допомоги в адаптації до навколишнього сере-
довища на реформування самого соціуму, 
де особа з психофізичними порушеннями 
має змогу задовольнити свої потреби, перш 
за все, потребу здобути якісну освіту. Якісна 
освіта передбачає задоволення особливих 
освітніх потреб кожного індивіда, в тому числі 
й з порушеннями психофізичного розвитку, 
без відриву особи від звичного соціального 
оточення, сім’ї, друзів [16, с. 5].

Держава повинна взяти під контроль 
супровід навчання таких осіб, що має здійсню-
ватися за певними напрямами: педагогічний, 
технічний, соціальний, культурно-територіаль-
ний, психологічний, медико-реабілітаційний, 
спортивний, професійно-адаптаційний і він 
має розпочинатися з моменту вступу людини 
з особливими потребами до закладу вищої 
освіти [21]. 

Успішне інклюзивне середовище у закладі 
вищої освіти вчені розглядають через три-
векторне спрямування: 1) пристосованість 
навчальної бази; 2) інклюзивну компетентність 
викладачів; 3) інклюзивну компетентність сту-
дентів (Є. Базика [1]).

Висновки. Отже, управління розвитком 
інклюзивної освіти – це складний цілеспря-
мований процес забезпечення: комплексного 
підходу у створенні умов для реалізації прав 
осіб з інвалідністю; якісних змін, спрямованих 
на інтеграцію студентів з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітній простір закладів 
вищої освіти; вдосконалення законодавства 
щодо інклюзивної освіти; формування усві-
домленої поваги, стійкого толерантного став-
лення суспільства до людей з особливими 
освітніми потребами.

Державна політика щодо інклюзивної освіти 
повинна вибудовуватися на основі нової філо-
софії розуміння «інвалідності» в суспільстві, 
згідно з прийнятими міжнародними зобов’я-
заннями, на позитивному зарубіжному досвіді 
вирішення цього питання та на прогресивних 
інноваційних підходах до розв’язання про-
блем інвалідності. Для ефективного управ-
ління інклюзивною освітою необхідними є 
такі заходи: організація міжгалузевого коор-
динування та узгодження взаємодії ключо-

вих відомств (міністерств охорони здоров’я, 
освіти і науки, соціального захисту); забезпе-
чення матеріальної допомоги закладам вищої 
освіти для реалізації психологічно, педагогічно 
й фізично комфортних умов з метою задово-
лення освітніх потреб студентів з інвалідністю; 
надання послуг супроводу чи делегування їх 
іншим структурам із подальшим моніторингом 
щодо їх надання тощо.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Упродовж довготривалого періоду 
була потреба у проведенні децентралізації 
вітчизняного управління, зокрема в політич-
но-економічних аспектах. Донедавна роз-
гляд цієї проблематики відбувався з погляду 
актуалізації соціально-економічних розбіж-
ностей між областями, проте починаючи із 
2014 р. потреба в децентралізаціє є еконо-
мічно обґрунтованою. Вирішення цієї пробле-
матики дасть змогу розв’язати політичні супе-
речності та посилити міру відповідальності 
громад місцевого та регіонального значення 
за рівень розвитку їхніх територій, а також 
збільшити рівень ефективності використання 
місцевих ресурсів, що, своєю чергою, дасть 
змогу посилити інтеграційні процеси України 
до світової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання децентралізації досліджували такі 
науковці, як В. Борденюк, І. Бусигіна, І. Бутко, 
Р. Вон, Р. Колишко, М. Лахижа, О. Скороход, 
С. Татусяк та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте станом на сьо-
годні набуває актуальності дослідження зару-
біжного досвіду децентралізації влади та мож-
ливостей його імплементації в Україні, чому 
і присвячена наукова стаття.

Мета статті полягає у дослідженні зару-
біжного досвіду децентралізації влади та мож-
ливостей його імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу. У бага-
тьох країнах Європейського Союзу секто-
ральне (галузеве) законодавство передбачає 
створення постійно чинних консультативних 
органів за участю відповідних інститутів гро-
мадянського суспільства (захист прав спожи-
вачів і довкілля, охорона здоров’я тощо), що 
відіграють ключову роль у процесах прийняття 
рішень органами державного управління у від-
повідних секторах (галузях). У деяких сферах 
такі органи (що об’єднують представників 
урядових структур та інститутів громадян-
ського суспільства) мають законодавчо визна-
чені повноваження брати участь в управлінні 
й проводити моніторинг реалізації політики 
в певній сфері (наприклад, в управлінні соці-
альною або пенсійною політикою) [9].

Досвід зарубіжних держав свідчить 
про існування кількох підходів до організації 
самоврядування – залежно від його співвідно-
шення з державною владою та обсягу покла-
дених на нього повноважень. Найбільш визна-
чальними із них є моделі місцевої автономії та 
децентралізації [1, c. 25].

Місцева автономія передбачає значний 
ступінь самостійності (автономності) само-

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
FOREIGN EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION OF THE POWER  
AND POSSIBILITIES OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

УДК 352:340.134

Дорош У.М.
аспірант кафедри економіки
Львівський регіональний інститут 
державного управління
Національної академії державного 
управління при Президентові України

У статті досліджено зарубіжний досвід 
децентралізації влади та можливості його 
імплементації в Україні. Доведено, що Укра-
їна потребує проведення реформування 
адміністративно-територіального устрою, 
а також розроблення законопроектів, які 
змогли б делегувати повноваження цен-
тральної виконавчої влади органам місцевої 
влади та органам місцевого самовряду-
вання. Коли держава, муніципальна громада, 
інститути громадянського суспільства, 
громади та громадяни готові до реформ 
у системі місцевого та регіонального вряду-
вання, це сприяє розробленню Національної 
стратегії підтримки (НСП) реформ. 
Ключові слова: адміністративна реформа, 
громадський аудит, децентралізація, 
публічна влада, реформи.

В статье исследован зарубежный опыт 
децентрализации власти и возможности 
его имплементации в Украине. Доказано, 
что Украина нуждается в проведении рефор-
мирования административно-территори-
ального устройства, а также разработке 
законопроектов, которые смогли бы деле-
гировать полномочия центральной испол-

нительной власти органам местной власти 
и органам местного самоуправления. Когда 
государство, муниципальная община, инсти-
туты гражданского общества, общины и 
граждане готовы к реформам в системе 
местного и регионального управления, 
это способствует разработке Националь-
ной стратегии поддержки (НСП) реформ.
Ключевые слова: административная 
реформа, общественный аудит, децентра-
лизация, публичная власть, реформы.

The article examines the foreign experience of 
decentralization of power and the possibilities 
of its implementation in Ukraine. It is proved that 
Ukraine needs to reform the administrative-ter-
ritorial system, as well as draft bills that would 
be able to delegate the powers of the central 
executive authority to local authorities and local 
self-government bodies. When the state, the 
municipal community, civil society institutions, 
communities and citizens are ready to reform in 
the system of local and regional governance, this 
contributes to the development of the National 
Support Strategy (NSS) reforms.
Key words: administrative reform, public audit, 
decentralization, public authorities, reforms.
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врядних територіальних громад щодо адмі-
ністрування наданих їм сфер за мінімаль-
ного втручання з боку органів державної 
влади. Прикладом такого підходу до розу-
міння сутності та організації самоврядування 
є, зокрема, Іспанія. Конституція Королівства 
Іспанія від 1978 р. містить окремий розділ, 
присвячений вказаним питанням. Розд. 8 
«Про територіальний устрій держави» містить 
3 глави: перша – «Загальні принципи», 
друга – «Про місцеву адміністрацію», третя – 
«Про автономні території». Базовою засадою 
організації місцевого самоврядування в Іспанії 
є закріплений ст. 137 Конституції принцип 
автономії, згідно з яким усі територіальні оди-
ниці, що становлять систему державно-тери-
торіального устрою країни, – муніципалітети 
(громади), провінції та автономні території 
(Comunidad autуnoma) – володіють автоно-
мією під час вирішення своїх справ [2, c. 108].

Загалом, в Іспанії є 17 автономних тери-
торій (5 областей та 12 регіонів), що містять 
50 провінцій і більше 8 тисяч муніципалітетів, 
а також 2 міста (Мелілья і Сеута), розташо-
вані на території Африки. Модель іспанської 
автономії передбачає, що статус самоврядних 
одиниць мають не тільки «історичні національ-
ності» (Nacionalidades histуricas) як історично 
сформовані регіони компактного прожи-
вання етнічних груп (Країна Басків, Каталонія, 
Галіція), але й кожен із муніципалітетів і провін-
цій. Розмежування компетенції між держав-
ною владою та автономними територіями 
проводиться Конституцією на основі чіткої фік-
сації виключної компетенції держави (ст. 149) 
та автономних територій (ст. 148). Виключна 
компетенція держави передбачає перелік 
предметів відання та повноважень, які можуть 
здійснюватися лише органами державної 
влади та не можуть бути передані для вирі-
шення органам місцевого самоврядування. 
Водночас питання, спеціально не віднесені 
Конституцією до виключної компетенції дер-
жави, можуть бути передані до компетенції 
автономних територій на підставі їхніх статутів 
(ч. 3 ст. 149). Можливість розширення компе-
тенції автономних територій шляхом внесення 
змін до їхніх статутів передбачено також ч. 2 
ст. 148. Конституційне закріплення виключ-
ної компетенції автономних територій є також 
гарантією їхньої самостійності у вирішенні 
всіх справ у межах, визначених Конституцією 
предметів відання [2, c. 109].

У Конституції Іспанії чітко визначено 
питання, щодо яких тільки держава може при-
ймати законодавчі та управлінські рішення 
(ст. 149), а також ті, щодо яких автономні тери-
торії можуть приймати як рішення локального 

рівня, так і законодавчі норми за умов додер-
жання принципів, основ і директив, установ-
лених конституційним законом (ч. 1 ст. 150). 
Передбачено можливість делегування дер-
жавою окремих повноважень автономним 
територіям шляхом прийняття органічного 
закону (ч. 2 ст. 150) [5, c. 200].

Поряд із широкою автономією територі-
альних одиниць в Іспанії є контроль за діяль-
ністю органів автономних територій, форми та 
межі якого чітко і вичерпно визначені Консти- 
туцією. Наприклад, згідно зі ст. 153, контроль  
за діяльністю органів автономних терито-
рій здійснюється: а) Конституційним судом 
щодо конституційності їх нормативних актів, 
що мають силу закону; б) Урядом після отри-
мання висновку Державної ради щодо здійс-
нення делегованих повноважень; в) органами 
адміністративної юстиції стосовно автоном-
ного управління та його регламентарних 
норм; г) Рахунковою палатою щодо економіки 
та бюджету [8].

В організації місцевої публічної влади Франція 
пішла шляхом децентралізації. До 1980 р. це 
була досить централізована держава, проте 
проведені реформи створили умови для децен-
тралізації влади та демократизації системи 
публічної адміністрації. Передумовою прове-
дення реформи, спрямованої на децентралі-
зацію, був активний у 1970-х рр. рух місцевого 
розвитку, який продовжено і посилено під час 
динамічної децентралізації 1982 р. Упродовж   
1982–1986-х рр. у Франції було прийнято 
більше 40 законів, спрямованих на децентралі-
зацію [4, c. 48].

Однією з головних цілей реформи була 
модернізація адміністративної системи 
через підвищення її здатності відповідати 
на щоденні потреби населення і сприяти реа-
лізації місцевих проектів економічного роз-
витку. Законом від 1982 р. «Про права і свободи 
комун, департаментів і регіонів» було перед-
бачено компетенцію децентралізованих рівнів 
урядування у сфері економіки. Найбільш істотні 
зміни відбулися саме в цій сфері, де децентра-
лізація дала імпульс економічним ініціативам. 
Тож, без сумніву, рушійною силою реформи 
стали саме економічні інтереси, відносини, що 
поступово розвивалися на місцях. Отож еволю-
ція змін в адміністративній системі розпочалася 
ще до 1981 р., коли виникли та набули поши-
рення відповідні суспільні очікування, а закони 
про децентралізацію тільки легітимізували цей 
процес, Проте варто зауважити, що успіх фран-
цузької децентралізації став можливим зав-
дяки консенсусу політичних лідерів і схвалення 
реформи громадянами. Децентралізація при-
звела до розподілу повноважень між централь-
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ною державною владою і місцевими органами 
влади, передбачила можливість перерозподілу 
функцій між різними адміністративними рів-
нями. Децентралізовані рівні управління здо-
були більшу автономію та стали відповідаль-
нішими за свої дії, а надання публічних послуг 
населенню стало ще ефективнішим [3, c. 78].

Останній етап реформи, яка ще 
не вважається завершеною і продовжується 
й досі, був здійснений шляхом внесення змін 
до Конституції Французької Республіки 1958 р. 
конституційним Законом від 28 березня 2003 р. 
Відповідно до нього, головним суб’єктом міс-
цевої публічної влади визнано «територіальні 
колективи» – комуни (громади, фр. communes), 
департаменти, регіони, колективи з особливим 
статусом і заморські колективи. Територіальні 
колективи(фр. collectivitus territoriales) мають 
право приймати рішення у межах компетенції, 
що може бути надана їм на відповідному рівні. 
За дотримання передбачених законом умов 
територіальні колективи вільно управляються 
виборними радами і володіють регламентар-
ною владою під час здійснення своєї компе-
тенції (ч.ч. 2, 3 ст. 72 Конституції Французької 
Республіки від 1958 р.). Чинне законодавство 
Франції повною мірою регулює всі питання 
організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування, що функціонують на всіх рів-
нях територіального устрою. Ці закони об’єд-
нані в Адміністративний кодекс, що фактично є 
«конституцією» місцевого самоврядування [6].

Незважаючи на те, що різним моделям 
притаманні певні протиріччя, які стосуються 
здійснення місцевого самоврядування у всій 
Європі, міжнародні організації з питань місце-
вого самоврядування зацікавлені в тому, щоб 
об’єднувати зусилля у виробленні загальних 
підходів до здійснення регіональної та місце-
вої влади. Це дасть можливість встановлення 
загальноєвропейських стандартів у діяльності 
місцевого самоврядування.

Чинна система публічної адміністрації 
Польщі ґрунтується на її територіальному 
устрої, який передбачає три основні види 
територіальних одиниць: ґміни, повіти та воє-
водства. Базовою ланкою територіального 
устрою Польщі є ґміна. Органами місцевого 
самоврядування ґміни є рада ґміни, що вико-
нує правотворчу, представницьку та кон-
трольну функції, а також виконавчі органи. Рада 
є представницьким органом, що функціонує 
на засадах колегіальності, періодичної змінно-
сті (переобрання) та сесійної форми роботи. 
Термін повноважень ради становить 4 роки і 
обчислюється від дати виборів. Чисельність 
ради залежить від кількості населення ґміни 
та коливається від 15 до 45 членів ради [7].

Виконавча рада є колегіальним органом 
виконавчої влади в ґміні. До її складу вхо-
дить голова (війт, бурмістр, президент міста) 
та інші члени. Рада ґміни формує виконавчу 
рада у складі 3–7 осіб. Війт (бурмістр, прези-
дент міста) обирається радою ґміни більшістю 
голосів. Інші члени виконавчої ради обира-
ються радою ґміни за поданням війта (бурмі-
стра, президента міста) більшістю голосів. 

Проміжним рівнем територіального устрою 
в Польщі є повіт. Органом місцевого самовря-
дування виступає Рада повіту як представ-
ницький орган управління повіту. Її очолює 
староста, який представляє інтереси пред-
ставника виконавчої влади. На рівні міст-пові-
тів цю функцію виконує рада і президент міста. 

Третім рівнем територіального устрою 
Польщі є воєводство, що є найбільшою тери-
торіальною одиницею та основою для регі-
онального самоврядування. До складу воє-
водств входить різна кількість повітів – від 
11 до 38 і ґмін – від 71 до 325. Середня чисель-
ність населення воєводства – 2417 тисяч чоло-
вік (найменше воєводство – 1092 тисячі, най-
більше – 5 мільйонів населення). Правовий 
статус воєводства регулюється Законом 
від 5 червня 1998 р. про воєводське самовря-
дування. Самоврядними органами цього тери-
торіального рівня є сеймик воєводства (пред-
ставницький та контролюючий орган), а також 
управління воєводства (виконавчий орган) [7].

Позитивними моментами у моделі місце-
вого самоврядування у Франції є виконання 
місцевими органами влади загальних (універ-
сальних) функцій, поєднання прямого держав-
ного управління на місцях та місцевого само-
врядування, наявність однопалатних низових 
і проміжних представницьких органів, «коле-
гіальних» місцевих виконавчих органів, сфор-
мованих міським головою, який як голова 
виконавчого комітету поєднує колегіальні 
функції з деякими обов’язками державної адмі-
ністрації. Саме так Франція за декілька років 
перетворилася з держави з високим рівнем 
централізації влади на країну з розвиненою 
системою місцевого самоврядування та міні-
мальним втручанням держави в справи адміні-
стративно-територіальних одиниць [10, c. 99].

Нині міжнародна спільнота визнає, що 
найбільш ефективна реформа місцевого 
самоврядування та організації територіаль-
ної влади – саме в Польщі. Ось вражаючий 
приклад: це єдина європейська країна, яка під 
час світової економічної кризи 2008/09 р. мала 
приріст ВВП (1,7 %). І, як кажуть польські екс-
перти, це відбулось тільки завдяки збалансо-
ваній моделі влади «центр – регіон – територі-
альна громада». Сільський, селищний, міський 
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голова підконтрольні тільки місцевим жителям. 
Саме територіальну громаду вони зробили 
базисом і законодавчо передали їй повнова-
ження та левову частку ресурсів. Кожний 
тамтешній житель розуміє, що тільки від його 
активної позиції залежить перспектива роз-
витку територіальної громади. Перш за все, 
під час виборів депутатів місцевих рад. Якщо 
оберуть ефективних людей, значить, можна 
розраховувати на успіх. Тому там люди 
на виборах не купуються і на першому місці – 
конкуренція ідей, а потім усе інше [11]. 

Висновки. Отже, на основі вище зазна-
ченого можна дійти висновку, що Україна 
потребує проведення реформування адміні-
стративно-територіального устрою, а також 
розроблення законопроектів, які змогли 
б делегувати повноваження центральної 
виконавчої влади органам місцевої влади та 
органам місцевого самоврядування. Коли дер-
жава, муніципальна громада, інститути грома-
дянського суспільства, громади та громадяни 
готові до реформ у системі місцевого та регі-
онального врядування, то це сприяє розро-
бленню Національної стратегії підтримки (НСП) 
реформ. Ця стратегія має поєднувати стра-
тегічні завдання та пріоритети імплементації. 
Досвід Європейського Союзу дає змогу виді-
лити три важливі етапи розвитку Національної 
стратегії підтримки: перший етап вимагає 
характеристики та розуміння національної 
НСП; другий етап передбачає проведення 
аналізу поточної ситуації в країні; третій етап 
пов’язаний з уточненням міжнародної страте-
гії-відповіді (наприклад, Європейська комісія).
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Постановка проблеми. Сучасний стан 
керованості українською державою неми-
нуче ініціює дискурси про шляхи і методи 
підвищення ефективності публічної політики 
і публічного управління. Проте зрозуміти сут-
ність і феноменологію публічного немож-
ливо без аналізу комплементарного йому 
поняття приватного, що конкурує з публіч-
ним, політизуючись і пов’язуючись із правом, 
мораллю, розподілом влади і ресурсів, що має 
як конструктивні, так і деструктивні наслідки. 
Взаємонакладання і розмежування цих двох 
понять (публічне/приватне) покликано висвіт-
лити евристичні можливості звернення до них 
у контексті аналітики публічного управління 
як дискурсивного простору і процесу соціаль-
ної взаємодії. 

Власне поняття публічності врядування 
є дескриптивно тотожним поняттю дискурсу 
врядування, оскільки специфіка врядування 
полягає в його переважно дискурсивному 
характері. Публічний дискурс і є реальністю 
публічного управління, перманентним і полі-
фонічним процесом зіткнення опіній, позицій, 
акцій.

Управлінський дискурс (організаційно-ад-
міністративний, політико-правовий, цінніс-
но-ідеологічний, кадровий, інформативний 
тощо) – це не просто інструмент впливу на всі 
соціальні об’єкти й опису подій у сфері публіч-
ного врядування, він є концептуальним під-
ґрунтям істотних змін у соціумі. Цей дискурс 
має свій простір і потребує потрактування саме 

як простір реалізації та актуалізації можливо-
стей співврядування, або діяльність організа-
ції простору публічності. Так само як тополо-
гічні властивості простору як такого пов’язані 
з проблемою причинності, так і домінантну 
визначеність управлінському простору задає 
взаємодетермінована суб’єкт-об’єктна/адре-
сатна єдність. Це простір відтворення пору-
шеної або відсутньої узгодженості як усеред-
ині внутрішньо диференційованої і розрізненої 
владної структури, так і між органами влади 
та її контрагентами – громадськими структу-
рами, здатними нав’язувати бюрократії свої 
інтереси. Це простір публічної кооперації, що 
базується на взаємності та довірі і є умовою 
досягнення публічного блага. Сучасний плюра-
лістичний управлінський дискурс вимагає 
оновлених теоретичних конструктів, принципів 
і методологічних моделей ефективного публіч-
ного врядування, а отже, потребує аналітики 
механізмів досягнення ефективного публіч-
но-приватного партнерства і дискурсивного 
формулювання державно-публічної політики.

Аналіз останніх публікацій. Дихотомія 
публічне/приватне характеризується багатою 
традицією аналізу і, водночас відсутністю кон-
венційного визначення критеріїв їх демарка-
ції, які вказали б траєкторією конструювання 
самої публічності як «умови і форми акціо-
нізму» (А. Турен) та індикатора активного і 
функційного громадянського суспільства. 
Узвичаєне потрактування цієї дихотомії від-
штовхується від усвідомлення її як такої, що 
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Базова дихотомія публічного/приватного 
аналізується в контексті функціональ-
ності управлінського дискурсу. Ідентифіку-
ються різні оцінки приватного і публічного 
дискурсів, а також управлінського дискурсу, 
вкорінені в різних традиціях їх осмислення. 
Тематизується поняття дискурсивного 
простору публічного врядування як поліфо-
нічної мережі комунікативних подій. 
Ключові слова: дихотомія «приватне/
публічне», дискурс, дискурсивний простір 
публічного врядування, управлінський дис-
курс, приватний дискурс, наративний дис-
курс, governance-управління.

Базовая дихотомия публичного/частного 
анализируется в контексте функциональ-
ности управленческого дискурса. Иденти-
фицируются различные оценки частного 
и публичного дискурса, а также управлен-
ческого дискурса, укоренившиеся в разных 
традициях их осмысления. Тематизиру-

ется понятие дискурсивного пространства 
публичного управления как полифонической 
сети коммуникативных событий.
Ключевые слова: дихотомия «частное/
публичное», дискурс, дискурсивное про-
странство публичного управления, управ-
ленческий дискурс, частный дискурс, нарра-
тивный дискурс, governance-управление.

The basic dichotomy of the public / private is 
analyzed in the context of the governance dis-
course functionality. Various assessments of 
private and public discourse, as well as gover-
nance discourse, rooted in different traditions of 
their understanding are identified. The concepts 
of the discursive public administration area as a 
polyphonic network of communicative events are 
themed.
Key words: private / public dichotomy, dis-
course, discursive public administration area, 
governance discourse, private discourse, narra-
tive discourse, governance.
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була закріплена в межах лібералізму. Бо ж 
феномен публічності генетично пов’язаний з 
європейським проектом царства свободи, яке 
Ю. Габермас усвідомив як «необмежену кому-
нікативну спільноту». 

Дискурс влади досліджували такі визнані 
теоретики, як: Т. Адорно, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, 
Р. Водак, Т.А. ван Дейк, Е. Канетті, А. Кожев, 
Н. Луман, Г. Маркузе, П. Рикер, М. Фуко, 
Н. Чомськи та інші. Дослідження дискурсу 
влади переважно ототожнювалося з поняттям 
«маніпуляція» і дослідженням дискурсивних 
практик влади.

У дослідженні публічного простору після 
плідних вивчень ролі мережі, індивідуальних 
факторів та мобілізаційних технік публічного 
управління відбувся зсув оптики в бік його 
дискурсної складової частини. Дискурсний 
підхід у його застосуванні до теорії вряду-
вання і публічного політичного простору 
широко застосовують українські дослідники 
(Р.В. Войтович, В.Г. Воронкова, А.М. Єрмоленко, 
Ю.Г. Кальниш, В.М. Мартиненко, Н.Г. Попович, 
Г.Г. Почепцов, О.М. Руденко, В.О. Саламатов, 
С.О. Телешун, О.Р. Титенко, В.В. Токовенко та 
ін.). Цілком слушно артикулюється потреба 
подальшого розвитку дискурсивного аналізу, 
методологія якого ще недостатньо розро-
блена. Найбільш розгорнутий аналіз держав-
но-управлінського дискурсу міститься в роз-
відці Н.Г. Попович [13]. Проте управлінський 
дискурс все ще знаходиться на периферії 
дослідницької уваги, а його концепція потре-
бує системного впровадження. Водночас усе 
більш очевидним є той факт, що поняття дис-
курсивного простору публічного врядування 
потребує окремої дослідницької уваги.

Формулювання цілей (мети) статті. 
Метою статті є аналіз специфіки феномена 
дискурсивного простору публічного управ-
ління, здійснений крізь призму демаркації 
в ньому публічного і приватного.

Виклад основного матеріалу. Основні 
аспекти диспозиції публічного і приватного, 
як правило, варіюються в сучасних досліджен-
нях у діапазоні аналізу публічності, по-перше, 
як відкритості і свободи, тобто явленості 
назовні (на противагу приватному – прихова-
ному і віддаленому від стороннього погляду), 
і по-друге, як громадськості, колективності 
(що протистоїть індивідуальному, одинич-
ному), тобто форми діяльності колективних 
акторів, які артикулюють соціальні проблеми. 
Два логічні блоки не є принципово непоєд-
нуваними, проте це не усуває необхідності їх 
демаркації, що й буде продемонстровано далі.

Як особистісний феномен приватність, 
що є «практикою себе» (М. Фуко), вкорінена 

в структурах життєсвіту як його особлива бут-
тєва форма. Узвичаєне розуміння феномена 
приватного зосереджує увагу здебільшого 
на індивіді та інтимному й утаємниченому 
просторі його родинного життя та близь-
кого оточення, на межах «невтручання дер-
жави». «Свій», дистанційований від «чужого» 
приватний простір (в якому індивід є важли-
вим як окремість, як автономна і унікальна 
персона) виявляється не лише топографіч-
ним, але й моральнісним поняттям. Не дарма 
Сократ так поціновував конкретність приват-
ного спілкування, де панує переважно дружнє 
мислення, на відміну від політики громади (так 
би мовити, публічного простору), де волода-
рюють матеріальні інтереси і відчутний брак 
повноцінного спілкування, довіри і дружності.

Не випадково Г. Арендт так була стурбо-
вана тим, що внаслідок абсолютизації публіч-
ної сфери, характерної для тоталітарних 
суспільств, максимально розширюються межі 
офіційної легітимності, зводячи нанівець усі 
проекти реалізації особистості у приватній 
сфері. Показово також, що у Й. Габермаса 
приватність – одна із самостійних сфер поряд 
із політикою, економікою, державним управ-
лінням і, зрештою, публічністю.

Отже, не викликає сумніву, що приватність 
(територіальність людини) як соціокультурний 
феномен, збереження якого в прозорому світі 
цифрових комунікацій є дедалі більше про-
блематичним, потребує міждисциплінарного 
дослідження і нормативного регулювання. 
Адже онлайн-світ, який спочатку був просто-
ром свободи та анонімності, тепер все біль-
шою мірою загрожує базовій цінності приват-
ності, сприяючи інтенсивній концентрації 
влади. За таких обставин приватнійсть стає 
проблематичною, відбувається її «привлас-
ненння» як мас-медіа, так і інститутами дер-
жави. Водночас варто зазначити, що штучне 
перенесення принципів приватного життя 
в публічну сферу, заміна публічного порядку 
порядком приватним призводить до їх пере-
кручення, пріоритету неформальних правил 
над формальними, коли публічний простір 
сповнюється утаємниченими взаєминами зі 
«своїми» (родичами, кумами, друзями тощо) 
та їх приватними інтересами. Процитуємо 
влучну думку В. Кебуладзе: «Корупція почина-
ється там, де публічність замінює приватність 
і перебирає на себе її питомі характеристики 
інтимності та взаємодовіри, але перетравлює 
їх і перетворює на безсоромливу взаємозраду 
заради удаваної спільності» [10, с. 118].

Хоча політика завжди опікується долею 
«публіки», а не особи, приватне контролю-
ється і регулюється публічним простором. 
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Згадаймо унікальну кантівську візію приват-
ного: «Приватним застосуванням розуму 
я називаю таке, що здійснюється людиною 
на довіреному їй громадському посту чи 
службі» [7, с. 31]. Приватне регламентується 
зовнішніми інституціями: державою, армією, 
церквою. Кант вважав, що переважна біль-
шість людей воліють бути під опікою, тобто 
отримувати напучення: як думати, у що вірити, 
як чинити. Громадянин зобов’язаний спла-
чувати податки, офіцер – виконувати накази, 
священнослужитель – дотримуватися сим-
волу церкви. Тож у цій сфері діє явний примус. 
Натомість публічне («публічне використання 
розуму»), за Кантом, – це свобода думки 
перед публікою, свобода обговорювати думку 
в середовищі освіченої, читаючої і мислячої 
публіки, свобода критикувати, вислуховувати 
інші аргументи, пропонувати реформи тощо. 

Загально кажучи, «публічність» передбачає 
наявність спільноти інформованих, компе-
тентних і здатних до самоорганізації заради 
спільного інтересу громадян; їх активність 
у взаємодії з іншими політичними акторами 
уможливлює досягнення найвищого і найбіль-
шого з усіх благ – суспільного блага.

Хоча визначення меж публічного і приват-
ного є однією з домінантних тем політичної 
думки із часів античності, початок концептуа-
лізації сфери публічності здебільшого пов’язу-
ють із працею Ю. Габермаса «Структурна тран-
сформація публічної сфери». Публічна сфера 
спочатку була визначена ним як «освічена 
буржуазна спільнота», а потім – і «суспільство 
в цілому», здатне діяти як критична противага 
державі. Габермасове царство свободи – це 
ідеал прозорої публічності. Демократія є мож-
ливою, передусім, завдяки інклюзивності і 
дискурсивності комунікацій громадян.

Феномен дискурсивної громадської кому-
нікації небезпідставно пов’язують, передусім, 
із визначальною роллю політичного дискурсу 
і боротьбою за владу як його домінантною 
інтенцією. Тому, оскільки, аби «помислити 
політичну раціональність чи зважити раціо-
нальність політичної практики, треба вести 
мову про політичний дискурс» [14, с. 28], і 
дослідження раціональності публічного управ-
ління передбачає аналіз дискурсу врядування.

Відтак зосередимося детальніше на аналізі 
феномена дискурсу як комунікативної події. 
Цей аналіз потребує звернення не лише 
до його постструктуралістських тлумачень, а й 
до витоків структуралізму на терені ідей росій-
ських формалістів, які розмежували в оповіді 
фабулу (те, що було в дійсності) і сюжет (те, як 
ми про це дізналися). Саме це розмежування 
стало згодом засновком відомої опозиції істо-

рії (статичного плану розповіді) і дискурсу 
(динамічного плану) Е. Бенвеніста, який усві-
домив дискурс як мовлення, привласнюване 
мовцем. З ідей формалістів випливало, що 
значення має не просто мова, а сама орга-
нізація тексту, те, як описуване обертається 
на історію, наратив, який має власні меха-
нізми функціонування. Водночас Е. Бюіссанс, 
що одним із перших увів в ужиток поняття 
дискурсу, відвів йому місце медіатора між 
мовою і мовленням (langue – discours –parole), 
визначивши як абстрактне поняття мовлення. 
Це зумовило розуміння дискурсу як процесу, 
що передбачає систему.

Отже, аналіз управлінської практики як дис-
курсу має враховувати системність дискур-
сивного процесу, яка виграє від взаємодії 
публічних і непублічних акторів, колективного 
інтелекту, достатньої кількості дискусійних 
майданчиків і форумів, компетентних і моти-
вованих активістів. 

У межах когнітивно-дискурсивного під-
ходу дискурс розглядають як своєрідну зна-
кову систему, або засіб організації інфор-
мації у формі тексту. Системні дослідження 
в межах цього підходу уможливлюють ана-
ліз дискурсотвірних для спілкування в межах 
публічно-управлінської діяльності концептів 
(і загалом «концептосфери», за термінологією 
Д.С. Ліхачова) як засобів категоризації соці-
альних феноменів, що вербально експліку-
ються в текстах. 

Найуживанішим значенням концепта «дис-
курс» у сучасній наратології є комунікативна 
подія взаємодії двох свідомостей: креативної 
(того, хто говорить/пише; інтенції ініціатора 
комунікації) та рецептивної (того, хто слухає/
читає; реалізатора дискурсу) [18]. Така взає-
модія здійснюється через об’єктивну даність 
події тексту, в якому «закодована» інтерсуб’єк-
тивна заданість взаєморозуміння. 

Дослідити дискурс крізь призму фено-
мена події прагнули і М. Фуко, і П. Рикер. 
Зокрема, для М.Фуко дискурс – це засіб і 
джерело влади [20, с. 448], а його теорія дис-
курсу – це теорія суспільства як такого, що 
позначилась, зокрема, проектом із вивчення 
«La gouvernementalitй» («управлінської/уря-
дової ментальності»). Цей термін був вве-
дений Фуко для вивчення «урядовості», змін 
у сучасних способах здійснення владних від-
носин і функціонування дискурсивних практик. 
Дискурсивна формація постає у Фуко як умова 
існування дискурсивних практик і є принципом 
розсіювання і розподілення висловлювань. 
До того ж, варті уваги його ідеї про суб’єк-
тотвірний потенціл дискурсу, про те, що суб’єкт 
висловлювання є певною функцією, яка здатна 
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отримати наповнення. Тобто, усвідомлюючи 
дискурс як комунікативну реальність, розта-
шовану «між думкою і мовленням» [20, с. 74], 
ми маємо на увазі не свідомість, що промов-
ляє, а позицію, яку можуть зайняти різні інди-
відууми за певних обставин [19, с. 102]. Саме 
дискурсивні практики кожної епохи, на думку 
Фуко, встановлюють ті системи «директив», 
які й зумовлюють притаманний їм код «забо-
рон і добору». 

Найбільш поширеним визначенням управ-
лінського дискурсу в політичній лінгвістиці є 
його розуміння як технології комунікативного 
впливу різних соціальних груп, об’єктів і суб’єк-
тів влади, що охоплює всі сфери і рівні стосунків 
держави і суспільства [22]. Проте чи не є таке 
визначення обмеженням концептуального 
змісту управлінського дискурсу? Дискурс 
як «інтерсуб’єктивний простір спілкування» 
[18, с. 10], погодимося в цьому з В. Тюпою, 
справді є технологічним і може бути описаним 
за певними правилами. Проте це навряд чи 
стосується дискурсів як одиничних (монотек-
стових) комунікативних подій, які також мають 
місце в просторі управлінського дискурсу.

Далі переведемо увагу в площину роз-
гляду дискурсивності як такої, що інтенційно 
корелює з просторовістю. Послуговуючись 
ґрунтовними ідеями В.М. Топорова [17] щодо 
співвідношення тексту і простору, а також 
убачаючи можливість розуміння реальності 
дискурсу як тексту, зазначимо, що дискурс 
врядування є просторовим, він розміщується 
в просторі публічно-управлінської діяльності. 
Своєю чергою, простір врядування як поліфо-
нічна множина подій-повідомлень є дискур-
сом, що продукується членами дискурсивних 
коаліцій для просування їх власних інтересів. 
Дискурс, за висновком П. Бурдьє, – це сим-
волічний капітал, що функціонує в просторі; 
публічний простір задає нам «спільний світ» 
(Г. Арендт), адже «в просторовому відно-
шенні, – за влучним виразом О. Розенштока-
Хюсі, – ми можемо говорити з усіма і слухати 
всіх» [15, с. 103].

Оскільки способом існування дискурсу є 
комунікативна подія, яка фіксує комунікативні 
позиції суб’єкта і об’єкта/адресата, то дис-
курсивний простір врядування можна визна-
чити як результат їх співтворчості. Когнітивні 
структури дискурсивного простору, кажучи 
словами Ю. Лотмана, немов би включають 
у себе «образ «своєї» ідеальної аудиторії» [11, 
с. 203]. У структурно-горизонтальному роз-
різі цей простір заповнений різними функціо-
нальними одиницями. Це структурний склад 
суб’єктів влади, здатних впливати на стан 
владних справ та управлінських рішень, пред-

ставники домінуючих груп, впливових інститу-
тів чи організацій. І оскільки владні повнова-
ження мають адресне застосування, то цей 
простір, певна річ, охоплює об’єктів управлін-
ської дії (установи, інститути, акціонерні това-
риства, громадськість тощо). Проте влада, 
хоча й являє собою, за висновком Г. Арендт, 
«те, що утримує громадську сферу, потенцій-
ний простір появи між діянням та мовленням 
людей» [2, с. 153], все ж позбавлена можли-
вості суцільного заповнення цього простору й 
охоплення його управлінською владою. Адже 
простір як такий завжди дискретний, має 
зазори – лакуни між локально розташованими 
значимостями. І управлінський простір не є 
виключенням: завжди існуватиме низка склад-
ників низького рівня керованості або навіть 
вільні від управлінського впливу держави зони 
господарської діяльності. В окремих випадках 
актуалізується різні частини цього простору. 

Симетричні взаємини в управлінському 
дискурсі забезпечуються соціальною рівністю 
комунікантів, але здебільшого мають місце 
асиметричні стосунки, зокрема, коли цього 
прагне носій високого владного статусу. 
Вертикальна вісь управлінського простору 
висвічує його ієрархічну структуру, причому 
не лише в державно-громадському вимірі, 
але й у тіньовому. Утім, дискурс не може бути 
обмежений лише статусно-орієнтованим спіл-
куванням, оскільки він є відкритим і поширю-
ється також на суб’єктів, не пов’язаних між 
собою ієрархічними рольовими стосунками. 
До того ж, тон дискурсу і порядок денний сьо-
годні все більше визначають актори і їх приватні 
дискурси, пов’язані з нематеріальними конку-
рентними перевагами, які є проявом глибин-
них цінностей і високих етичних стандартів. 

Через зростання ролі нематеріальних 
ресурсів у посиленні конкурентних позицій 
різних соціальних суб’єктів врядування акту-
алізується роль стратегії «м’якого» впливу 
через дискурси, що презентують переко-
нання і привабливий образ. Дж. Най у 1990 р., 
запропонувавши поняття «soft power», проти-
ставив його «жорстким» засобам політичного й 
економічного тиску та примусу. «М’яка сила» – 
це здатність засобами переконання і прива-
бливості досягти чогось, аби інші бажали того 
ж самого результату, що й ти. До «м’якої сили» 
відносять, передусім, такі важелі, як демон-
страція економічних показників зростання 
добробуту громадян; привабливість моделі 
розвитку держави та її дипломатичних здо-
бутків; привабливість гуманітарної політики 
держави, розвитку творчого потенціалу нації, 
її культури. І хоча Дж. Най пізніше запропону-
вав концепцію «розумної сили» (smart power), 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

24 Випуск 10. 2019

охарактеризувавши її як «здатність поєднання 
жорстких і м’яких сил для розроблення виграш-
ної стратегії» [23, с. 207], є всі підстави вважати 
залучення ідеї «м’якої сили» вельми актуаль-
ною для українського управлінського дискурсу. 

Дискурсивний простір публічного управ-
ління (що, окрім центральних органів влади, 
передбачає місцеве самоврядування, пред-
ставницькі органи територіальних громад, 
повноцінні інститути публічної влади) має 
унаочнюватись у траєкторії скорочення від-
стані між громадянином і урядом та пом’як-
шення нормативно-ієрархічних обмежень. 
Відхід від управлінської моделі, побудованої 
за принципом «команда/контроль», вимагає 
зміни інституційних правил гри на засадах 
оновленого дискурсу про мультиплікацію 
акторів у процесі вироблення і реалізації полі-
тики. Дискурси системи управління відносно 
неієрархічної і мережевої, заснованої на прин-
ципі «роботи команди», починають дискур-
сивно функціонувати як нові способи взаємо-
дії (наприклад, у формі виробничих нарад), що 
потребує навіть нових локацій спільної діяль-
ності (наприклад, конференц-залів). 

На противагу ідеї ієрархічно організованої 
системи державного управління популярна 
на Заході методологічна модель мережевого 
врядування (governance) пропонує ідею «зці-
плення» державних структур з іншими аген-
тами і асоціаціями громадянського суспіль-
ства, втрату жорсткої деталізованоcті та 
регламентованості. Так, один із найавтори-
тетніших дослідників публічного врядування 
Р. А. В. Родс, визначаючи governance як нові 
процеси (або новий метод) врядування, наго-
лошує, що ідея публічного адміністрування і 
публічної політики має безпосереднє відно-
шення до зміни меж між публічним, приватним 
і волонтерським секторами, відносини між 
якими повинні стати відносинами «взаємоза-
лежності», ґрунтуватися на перемовинах, ком-
промісах, обміні інформацією та інших формах 
співробітництва й узгодження секторальних 
інтересів [24]. Відтак концепт governance 
позначає комплекс дискурсивно-управлін-
ських дій, покликаних забезпечувати баланс 
між публічним і приватним, інтер- та інтра-ін-
ституційними рівнями.

Водночас дослідники вказують і 
на певні обмеження методологічного прин-
ципу governance, зокрема – на можливе над-
мірне посилення горизонтально-мережевої 
взаємодії окремих активних груп, що призво-
дить до значного послаблення ролі держави. 
Держава не повинна втрачати своєї суб’єк-
тності як виразника і представника публічних 
інтересів. Залучення в публічність стимулює 

громадянські здібності і є однією з найваж-
ливіших характеристик феномена керова-
ності держави. Адже керованість, як зазна-
чає Л. Сморгунов, – «постійна координація 
державою відповідальних інтересів у публіч-
ному просторі вироблення і реалізації публіч-
ної політики і залучення в публічність» [16]. 
Держава має зберігати свої позиції централь-
ного актора публічного простору мережевої 
взаємодії на засадах довіри і співробітництва. 
Показово, що визначення публічно-приват-
ного партнерства як «співпраці» (на договірних 
засадах) зафіксоване і в законі України «Про 
державно-приватне партнерство» 2010 року.

Розуміючи приватне як те, що індивідуа-
лізоване в суб’єкті, яким може бути як окре-
мий індивід, так і група, спробуємо озна-
чити його дискурсивні риси. «Дія маркується 
як приватна, якщо вона здійснюється обмеже-
ним колом осіб за їх спільною домовленістю (чи 
без такої) в момент власне своєї реалізації» [1, 
с. 146]. Відтак приватний дискурс як окрема, 
конкретна, ситуаційна комунікативна подія 
є таким, що позиціонує приватний інтерес, 
одну тему, позицію чи ситуацію (яка може 
стати частиною якогось загального дискурсу). 
Межа між окремими приватними дискурсами 
визначається зміною суб’єкта, адресата або 
стратегії дискурсу. Концепт «іншого» дискур-
сивно позначає входження суб’єкта у приватну 
сферу. Дискурсивна суб’єктивація є процесом 
свідомого самоформування і самоіденти-
фікації. Проте можливим є несвідоме пози-
ціонування себе в межах певного дискурсу. 
Можливою є й ситуація, коли дискурсивне 
самопозиціювання не співпадає з ідентифіка-
цією cаме із цим дискурсом.

Примітно, що сучасна наратологія для харак-
теристики приватного дискурсу пропонує 
звернення до гнучкої риторичної модаль-
ності опінії, що не претендує на абсолютну 
істинність або незаперечну переконливість. 
Приватна опінія являє собою суто індивіду-
альний зміст свідомості, що підлягає сумніву, 
оскільки не претендує на узагальнення, і бага-
тозначне витлумачення, але є суб’єктивно цін-
ним. Із позиції опінії дискурс носить приватний, 
недирективний характер, проте може набути 
і символічного значення [18, с. 133].

У публічному дискурсі особлива роль також 
належить конструкціям із пропозиційними 
настановами: «Я знаю, що...» (модус знання) і 
«Я гадаю (думаю), що...» (модус опінії). Як пра-
вило, публічний дискурс є гетерогенним мов-
леннєвим простором, в якому стверджуються 
і знання, і опінії. Якщо йдеться про статус-
но-орієнтований дискурс суб’єктів влади, 
то він носить переважно імперативний харак-
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тер. Проте якщо йдеться про оказіональний 
(випадковий) дискурс, що виникає в перифе-
рійній ситуації суспільного життя, то він своїм 
релятивізмом усуває будь-яку імперативність.

Управлінський дискурс, що передбачає 
аргументативні і маніпулятивні засоби мовлен-
нєвого впливу, може включати елементи різ-
них модальностей і концептуальних настанов. 
Їх конфігурація позначається поняттям «поря-
док дискурсу», яким позначають особливе 
соціальне упорядкування відносин на підставі 
створення значень, таких як різні дискурсивні 
сюжети, жанри, стилі (ліберальний, консерва-
тивний, владний чи протестний, дискурс сус-
пільної згоди тощо). Як наслідок, утворюється 
поліфонічна дискурсна мережа. Нагадаємо, 
що поліфонія, за М. Бахтіним, – це принцип 
цілісності; різноманіття голосів (дискурсів) 
поєднується в цілісність через взаємодію. 

Відмінність між «приватними» і «суспіль-
ними» видами дискурсів вбачають також у про-
тиставленні їх як «позаінституційних» та «інсти-
туційно-закріплених». Інституції як «стійкі, 
поціновувані і відтворювані форми поведінки» 
(за визначення С. Гантінгтона), будучи пов’я-
заними з «ідеєю асоціації» (М. Вебер), мають 
такі складові частини, як «організація і колек-
тивні уявлення, що її обслуговують» (М. Оріу). 
За визначенням П. Бурдьє, будь-який соціаль-
ний інститут формує дискурсивний простір, 
транслюючи дискурси у формі ідей, понять, 
категорій та принципів, які окреслюють межі 
нашого осмислення реальності [3, с. 121]. 
Відтак розуміння публічної політики потребує 
аналізу централізованого механізму артикуля-
ції інтересів, що втілюється у функціонуванні 
інститутів.

 «У соціальному аспекті, – як справедливо 
зазначає А. Єрмоленко,  – дискурс інститу-
ціалізується як універсальний громадський 
дискурс і постає як регулятивний принцип і 
соціальна метаінституція критичної перевірки 
аргументативно досягненого консенсусу в різ-
них сферах суспільства» [6. с. 73]. Процедура 
обміну думками і поглядами, публічного обго-
ворення і виникнення аргументованого дис-
курсу є деліберативною комунікацією, що легі-
тимує цей дискурсивно-діалогічний процес. 
Тобто громадянське суспільство має сфор-
мувати відкритий мережевий дискурсивний 
простір, забезпечивши координацію людських 
стосунків шляхом створення сильних публіч-
них інститутів, які працюють на благо соціаль-
ної справедливості.

Цікаво, що в сучасній лінгвістиці існують 
спроби здійснити типологію дискурсів як мов-
леннєвої діяльності за принципом їх поділу 
на персональні та інституційні. Так, Карасик 

В.І. визначає персональний дискурс як індиві-
дуально-орієнований. Його підвидами є побу-
товий, повсякденний дискурс (це здебільшого 
ситуативне, спрямоване на підтримання кон-
такту спілкування) та буттєвий (розгорнутий, 
насичений смислами) дискурс, представлений 
художніми, філософськими та психологічними 
текстами. Інстутиційний дискурс визначається 
як статусно-орієнтований; це спілкування 
в заданих межах статусно-рольових стосунків. 
Основні його види: політичний, дипломатич-
ний, адміністративний, юридичний, науковий 
тощо. Із зникненням певного соціального 
інституту зникає (або розчиняється в суміжних 
типах) притаманний йому дискурс [8, с. 195]. 

Управлінський дискурс як тип інституцій-
ного дискурсу, учасники якого мають чітку 
комунікаційну мету, здебільшого має риси 
як наративного, так і ненаративного дискур-
сів. За визначенням А.-Ж. Греймаса і Ж. Курте, 
наративний дискурс є таким, що втілюється 
в оповідуванні, на відміну від ненаративного, 
що здійснюється у формі діалогу. З огляду 
на інші наукознавчі преференції сучасної нара-
тології є очевидним, що наративний дискурс 
можна визначити як репрезентацію рефе-
рентного поля значень у подієвій формі. Коли 
ж референтна подієвість публічного дискурсу 
істотно редукована, а також якщо сам інтен-
ційний акт не наділеиий статусом події, то вони 
результуються в ненаративні дискурси. Це, 
наприклад, перформативні (автореферентні) 
політичні дискурси з мінімальною орієнтацією 
на адресата: від хвали чи образи до декла-
рацій та закликів, якими сповнені передви-
борчі промови. Отже, в основі дискурсивних 
практик лежить репрезентатив (наратив) або 
перформатив (як інституційний акт), сила і 
«магія» якого, за висновком П. Бурдьє, зале-
жить від визнання влади речника (який має 
«владу його виголосити»), тобто від символіч-
ного капіталу тієї групи, що його делегувала. 
Подеколи в окремих дискурсах не конкрети-
зовані актанти, відсутні просторово-часові 
маркери – такі дискурси вважаються абстрак-
тними. Проте будь-який абстрактний дискурс 
можна піддати процесам акторізації, спеціалі-
зації і темпоралізації, і тоді ми отримаємо фігу-
ративний дискурс, що відтворює дійсність.

Управлінський дискурс може обрати страте-
гію фатичної функції комунікації (контактовста-
новлючої, за визначенням Р. Якобсона), спря-
мованої на підтримання комунікації як такої. 
Фатика уникає соціально значущої інформації. 
Замість соціально загостреного інформування 
і аналітики, що мають бути основною інтенцією 
суспільно-політичного і ділового дискурсу 
у сфері управлінської дії, фатика, емоційно 
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тонуючи спілкування, підсилюючи особистісне 
начало, спрямована на отримання задово-
лення від дискурсу та встановлення друж-
нього міжсуб’єктного контакту. Дослідники 
вважають, що лівоорієнтовані політичні діячі 
використовують як робочу настанову саме 
фатичну функцію комунікації. Тим більше, що 
інформаційно перенасичені тексти посту-
пово втрачають інтерес у адресата [9, с. 189]. 

Важливе значення для характеристики 
дискурсивного простору управління має 
номінація адресанта. Зокрема, управлін-
ський дискурс отримує риси публіцистичного, 
коли адресант позначає свою суб’єктивність 
займенником «Я» і описує своє особистісне 
ставлення до якогось референта. Водночас 
управлінському дискурсу притаманні й риси 
наукового дискурсу, що є безособовим, автор 
тут виступає від імені «Ми». У безособових 
дискурсах суб’єкт завуальовано прихований. 
Формування суб’єктивності може відбуватись 
як виробництво анонімних стратегій. Таким 
може бути й алгоритм побудови політичного 
дискурсу. До того ж, має місце «тенденція 
до зрощування політичного спілкування з дис-
курсом мас-медіа» [21, с. 32].

Досить часто і небезпідставно управлінський 
дискурс ототожнюють із дискурсом менедж-
менту. Ідея нового державного менеджменту 
(NPM) базується на можливості використання 
бізнес-менеджмента в публічному управлінні. 
NPM, хоча і визнається сьогодні недостатнім 
для системи державного управління, проте 
вважається частково ефективним, і його еле-
менти присутні в стратегічному курсі України. 
Розглянемо детальніше управлінський інстру-
ментарій, що сприяє ефективній управлін-
ській діяльності, на прикладі моделі управління 
результативністю Performance Management 
(PM). Лінгвістичний аналіз словосполуки РМ 
свідчить, що концепт Performance вказує 
на можливість поєднання результативності 
і ефективності. Поняття Management фіксує 
аспект управління результатами діяльності. 
Отже, парадигма РМ – це дискурс, що засвід-
чує використання інформації про ефектив-
ність та результативність у досягненні цілей; 
він передбачає: розроблення загальної стра-
тегії і цілей, які фокусуються на індивідуальних 
досягненнях; моніторинг і координацію проце-
сів виконання; якісну і кількісну оцінку досяг-
нутих результатів; постійну відповідальність 
за управлінням результативністю [3]. Горизонт 
стратегічного планування на загал в умо-
вах перманентного прискорення глобальних 
змін має тенденцію до все більшого звуження 
і зменшення. Це призвело до усвідомлення 
того, що стратегічний дискурс управління має 

задавати лише орієнтири, що змальовують 
образ бажаного майбутнього і заходів щодо 
його досягнення. Причому ці орієнтири повинні 
бути не стільки часовими (термін виконання), 
скільки подієвими (подія досягнення певної 
мети). Відтак усе більше унаочнюється факт 
необхідності наративно-дискурсивного оформ-
лення стратегії публічного управління як форми 
подієвої оповіді, що має справу з організмом, 
який динамічно трансформується. 

Водночас прагнення до самореаліза-
ції і самовизначення окремих автономних, 
не позбавлених горизонту вибору, компетент-
них виконавців в умовах надлишкової інфор-
мації постмодерного суспільства постійно 
зростає. Цілеспрямованість цих автономних 
агентів публічної сфери потребує дискурсивної 
підтримки (певної риторики, яка акцентує обме-
ження груп тиску, гуманістичний менеджмент, 
менеджмент творчості, м’яке лідерство, дири-
жизм тощо) і адекватних політичних дій, орієн-
тованих на реалізацію творчих можливостей 
індивіда. Це інтерактивний підхід, коли вимоги 
формуються в результаті невпинної взаємодії 
та самоорганізації акторів управління, їх гар-
ної «інноваційної реакції», тобто автоматичної 
реакції на зовнішні виклики і постійної готовно-
сті до трансформацій у відповідності з мінли-
вими цілями. І ця готовність до реконфігурації 
цілей визнається дослідниками важливішою 
за слідування початковій меті.

Не випадково наразі змінюються акценти 
у визначенні суспільно-політичного руху, який, 
за свідченням українських дослідників, постає 
як «група людей, що прагне змін у колективній 
поведінці, а не група людей, що прагне спра-
ведливості» [5, с. 11], його спрямована назо-
вні діяльність передбачає вимоги соціальних 
інновацій. Цікаво, що феномен змін консти-
туює і суть дискурсу як такого; так, у визначенні 
С.С. Неретіної: «Дискурс – це мовлення, під-
хоплене (рос.: «речь, застигнутая») в момент 
зміни значень» [12, с. 4]. Згадаємо також, що, 
за Е. Гіденсом, актор припиняє бути актором, 
якщо втрачає здатність «вносити зміни», здій-
снюючи певний владний акт, тим самим здатність 
володарювати приписується кожному актору.

Можемо констатувати, що дискурсивний 
простір врядування в Україні існує в таких 
основних формах:

1) продуковані владою чи на її замов-
лення дискурси (накази, закони, нормативні 
акти, доповіді, виступи офіційних осіб тощо), 
основна прагматична настанова яких – ціле-
спрямований вплив на адресата шляхом 
публічного транслювання імперативів і кон-
ституювання відносин між групами інтересів 
та політикою;
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2) тексти діячів громадських інститутів, 
організацій, рухів та автономних публічних 
акторів (звернення, заяви, інтернет-сайти 
тощо) у формі наративного дискурсу чи діа-
логу, що переважно артикулюють вимоги 
змін і оновлень, адресовані владі, просувають 
низові інтереси. Ці тексти також охоплюються 
поняттям дискурсивного простору вряду-
вання, проте не є самодостатніми, потребуючи 
набуття певного «права» називатися інститу-
ційним дискурсом врядування. 

Ці два кластери, що відбивають модель 
комунікації влади з підвладними, певна річ, 
не є ідеальними типами, необхідними для побу-
дови того суспільного ладу, коли потреби 
громадян превалюватимуть над інтересами 
держави і електоральної політики. А відтак 
дискурсивний простір врядування потребує 
подальшого проективного наукового осмис-
лення як простір командної гри, дискурсивна 
презентація якого має перешкоджати втраті 
ознак «публічності» і «приватності», засвідчу-
ючи не панування над кимось і вплив на когось, 
а взаємини (або простір) між компетентними 
акторами управління. 

Висновки. Отже, соціальна суб’єктність 
індивіда-громадянина виступає і як публічна, і 
як приватна; релятивізація їх меж в управлін-
ському дискурсі не усуває постійної напруги 
між ними. Публічний розум, громадськість, 
група (як «дієве ми») має спільні цінності, 
володіє схожими уявленнями щодо засобів 
їх досягнення і дискурсивно засвідчує свою 
колективну ідентичність. Приватне теж має 
власне дискурсивне оформлення – авторське 
дискурсивне позиціонування.

Дискурсивний простір врядування є полі-
фонічною мережею комунікативних подій. Це 
мережевий простір публічних подій-повідо-
млень, що репрезентують взаємовплив влад-
них інституцій, групових агентів управлінської 
сфери і автономних політичних акторів. Він 
категоризується в знаках управлінського дис-
курсу: вербальних та невербальних; інформа-
ційно насичених та фатичних (контакто-вста-
новлюючих); фігуративних та абстрактних; 
емотивно нейтральних та здатних викликати 
сильні емоції; відмінних за характером 
референції та функційною спрямованістю. 
Основними типами його унаочнення є тексти 
з пропозиційними настановами, що артикулю-
ють соціальні проблеми і пропонують шляхи їх 
розв’язання. 

Аналіз публічного врядування крізь призму 
експлікації його дискурсивного простору доз-
воляє вивчати динамічний баланс публічних 
і приватних дискурсів у структурі комунікацій 
суспільства, виявляти сфери розривів і пере-

кручень між полями публічного і приватного, 
а також царини звуження самого поля публіч-
ного дискурсу і публічної етики, що неминуче 
тягне за собою розвиток процесів комуніка-
тивної маргіналізації. Зрештою, дискурсив-
ний простір врядування потребує домінування 
теоретичного за формою знання, залучення 
інтерпретації та оновленого порядку дискурсу 
для концептуалізації майбутнього.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Відповідно до умов, які ставить 
європейське співтовариство, наша держава 
зобов’язана реформувати різні сфери сус-
пільного життя. Однією з найбільш пріори-
тетних умов євроінтеграції вектору України 
є протидія корупції. Корупція затримує роз-
виток і наближення України до світового 
рівня. Одним із проявів корупції, який сьо-
годні турбує кожного пересічного громадя-
нина, є конфлікт інтересів, про що свідчать 
результати е-декларування, оприлюднені 
в цьому році. Українці розуміють, що біль-
шість високопосадовців у деклараціях 
показали статки, які не зароблені завдяки 
зарплатам, тому такий стан справ турбує все 
українське суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання конфлікту інтересів досліджу-
вали такі науковці, як І. Грабець, М. Мельник, 
А. Пашинський, Д. Сірик, С. Шатрава та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте це питання 
постійно перебуває в центрі уваги українського 
суспільства, тому потребує постійного моніто-
рингу, чому і буде присвячена наукова стаття.

Мета статті полягає в з’ясуванні особли-
востей конфлікту інтересів як причини коруп-
ції в Україні. Відповідно до поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: з’ясувати 
місце України у світових рейтингах щодо 
боротьби з корупцією; проаналізувати вітчиз-
няний і зарубіжний досвід щодо конфлікту 
інтересів і покарань за його виявлення; здійс-
нити порівняння попередньої та чинної нор-
мативної бази щодо покарання за виявлення 

конфлікту інтересів; навести динаміку судових 
рішень щодо зазначених порушень.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в нашій державі відбуваються докорінні 
реформи, однією з яких є проведення децен-
тралізації, а одним з основних її завдань є 
недопущення створення політичних угру-
повань на місцевому рівні та запобігання 
проявам корупційних правопорушень і кон-
флікту інтересів.

Отже, як відомо наша держава не є лідером 
боротьби з корупцією, проте з кожним роком 
зміцнює свої позиції у даному напрямку.

За поширенням корупції та хабарництва 
Україна у 2010 році посідала передостаннє 
24-е місце серед 25 європейських держав. 
Згідно з опитуванням міжнародної аудитор-
ської компанії Ernst & Young широке поширення 
корупції в Україні визнавали 91 % підприємців 
[11]. Проте станом на 2017 рік відбулися хоч і 
не значні, проте позитивні кроки в її подоланні. 

На користь євроінтеграції впевнено свід-
чать показники колишніх республік СРСР, 
що увійшли до Євросоюзу, оскільки останні 
розмістилися у верхній частині рейтингу: 
Естонія з 69 балами посіла 26-е місце, Литва 
з 58 балами – 39-е місце, Латвія з 55 балами – 
43-е місце. А найменший рівень корупції зафік-
совано в Данії, Новій Зеландії, Фінляндії, 
Швеції, а також Норвегії та Швейцарії [13].

Як указує І. Грабець, законами України 
«Про засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки», «Про запобігання коруп-
ції» та іншими законами України передбачено 
створення спеціально уповноважених орга-
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У статті з’ясовано особливості конфлікту 
інтересів як причини корупції в Україні. Наве-
дено місце України у світових рейтингах 
щодо боротьби з корупцією. Проаналізовано 
вітчизняний та зарубіжний досвід щодо кон-
флікту інтересів і покарань за його вияв-
лення. Здійснено порівняння попередньої та 
чинної нормативної бази щодо покарання за 
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В статье выяснены особенности кон-
фликта интересов как причины коррупции в 
Украине. Приведено место Украины в миро-
вых рейтингах по борьбе с коррупцией. Про-
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опыт конфликта интересов и наказаний за 

его обнаружение. Проведено сравнение пре-
дыдущей и действующей нормативной базы 
для наказания за выявленные конфликта 
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фликт интересов, коррупция, правонаруше-
ния, публичные должностные лица.
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нів у сфері протидії корупції, антикорупційних 
ефективних програм; запровадження пре-
вентивних заходів; обмеження повноважень 
прокуратури сферою кримінальної юстиції; 
забезпечення достатніх гарантій незалеж-
ності в діяльності прокурорів; зміну принципів 
їх територіальної межі; реалізацію прозорих 
конкурсних засад добору кадрів та інші заходи 
з реформування органів прокуратури на основі 
європейських стандартів [1]. 

Також напрацьована достатня інституційна 
база боротьби з корупцією. Окрім традицій-
них інститутів, таких як суди та Генеральна 
прокуратура, створено спеціалізовані органи, 
серед яких Національне агентство з питань 
запобігання корупції, Національне антико-
рупційне бюро, Спеціалізована антикоруп-
ційна прокуратура. Кожен із цих органів від-
повідає за певну ділянку роботи. Наприклад, 
Антикорупційне бюро та Спеціалізована 
прокуратура є каральними органами, 
а Національне агентство з питань запобігання 
корупції має більш превентивний характер.

Отже, Україна протягом останніх років про-
робила чималу роботу в питаннях боротьби 
з корупцією, свідченням чого є посилення 
позицій у світових рейтингах і створення спе-
ціальних інститутів, які володіють усіма необ-
хідними важелями в цій боротьбі.

У більшості країн Європи корупція належить 
до кримінальних злочинів. Так само в Україні 
це явище визначається протиправним і перед-
бачає покарання.

Доки в Україні бракує зусиль для перевірки 
незначних урядовців, у Канаді суд не тільки 
усуває з посади, але й накладає грошове стяг-
нення. Наприклад, можна навести випадок 
припинення діяльності мера Торонто Р. Форта, 
якому у 2012 році інкримінували конфлікт інте-
ресів, що переплітався з громадською діяль-
ністю. Крім того, що Р. Форт був тренером 
футбольної команди, він ще виступав як депу-
тат міського зібрання та протизаконно укла-
дав угоди щодо фінансування цієї футбольної 
команди. За таке правопорушення його було 
усунуто з посади мера та відповідно до рішення 
суду на нього було накладено штраф на суму 
3150 канадських доларів.

Крім того, можна навести ще один 
приклад – звільнення американського сена-
тора-демократа Р. Менендеса з посади керів-
ника Комітету закордонних справ. У 2015 році 
він подав у тимчасову відставку, що спричи-
нено висуненням проти нього інкримінації 
в корупційних правопорушеннях. Р. Менендесу 
інкримінують конфлікт інтересів, що зумов-
лено одержанням подарунків від його друга 
лікаря-офтальмолога, що становили 1 млн 

дол. США. Тож було висунуто підозру, що його 
друг лікар фінансує Демократичну партію і 
підкуповує лобіювання в певних проблемах. 
Проте Р. Менендес наголосив, що полишає 
свою посаду тільки на час слідства [3].

Конфлікт інтересів урегульовано не тільки 
у розвинених демократичних західних держа-
вах. Наприклад, у Хорватії літом цього року 
віце-прем’єр Т. Карамарко написав заяву на 
звільнення його з посади після звинувачення 
його в конфлікті інтересів. Організація, влас-
ником якої є його дружина, надавала консал-
тингові послуги директору нафтової компанії. 
Водночас у Хорватії відбувалися судові спори 
з цієї компанією.

Крім того, у Німеччині було запідозрено 
в конфлікті інтересів президента К. Вульфа, 
який подав у відставку. Звинувачення полягало 
в тому, що йому було надано кредит за зани-
женою ставкою від банку, який належав його 
другу. Тому президент К. Вульф під час пря-
мого ефіру апелював до громадян із поданням 
у відставку.

Отже, деякі приклади із закордонного 
досвіду свідчать про те, що конфлікт інтересів 
призводить до понесення покарання осіб, що 
обіймають владні пости. Також позитивним є 
те, що в зарубіжних країнах високопосадовці 
дійсно сприймають такі діяння як порушення, 
на відміну від українських, які вважають, що це 
є нормою.

Проте і в Україні є позитивні випадки. Після 
того, як було створено Національне агент-
ство з питань запобігання корупції та активно 
в процеси боротьби з корупцією включилася 
громадськість, деякі чиновники власноруч 
подали у відставку. Наприклад, С. Пашинський 
полишив свою посаду члена наглядової ради 
«Укроборонпром». Така заява допомогла йому 
практично ухилитися від звинувачення в оче-
видному конфлікті інтересів. 

Також варто зазначити, що конфлікт інте-
ресів спостерігається не тільки в центральних 
органах влади, але й на місцях. Наприклад, 
на Вінниччині у 2016 році дали маху три депу-
тати обласної ради. Кондитер Г. Вацак та агра-
рій Є. Звєрков із «Солідарності» проголосу-
вали за присвоєння собі почесної відзнаки 
«За заслуги перед Вінниччиною». Радикал 
Т. Кобець теж проголосував за ту саму відзнаку, 
тільки для свого батька. Згідно з положенням 
усі нагороджені повинні отримати по 5 тис грн 
з бюджету, а це – пряме порушення антикоруп-
ційного законодавства, конфлікт інтересів [2]. 

Досвід України засвідчує, що інкримінація 
конфлікту інтересів особливо не відобража-
ється на просуванні на службі головних урядов-
ців. Наприклад, улітку цього року Генеральна 
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прокуратура України розпочала слідство 
про конфлікт інтересів під час виконання служ-
бових обов’язків А. Аваковим. Міністерство 
внутрішніх справ провадило розслідування 
щодо народного депутата І. Котвіцького, друга 
та соратника А. Авакова. Котвіцькому інкри-
мінували незаконне вивезення за кордон 
40 млн дол. США у 2015 році. 

С.О. Шатрава вказує, що в умовах сього-
дення в суспільній свідомості реалізація особи-
стих інтересів державними службовцями вва-
жається такою, що порушує загальноприйняті 
моральні норми і призводить до корупції. Це, 
у свою чергу, вимагає вдосконалення етич-
них засад діяльності державних службовців і 
відповідних механізмів недопущення реаліза-
ції таких інтересів державними службовцями 
з використанням службових повноважень, 
а також заходів юридичної відповідальності 
за порушення етичних засад державної служби 
[12]. З цією думкою неможливо не погодитися, 
оскільки питання етики в урядових колах роз-
глядається під прицілом громадськості і спри-
чиняє постійне обурення. Саме конфлікт інте-
ресів є питанням етичним і таким, яке потребує 
морального та особистого виховання. Проте 
держава повинна регламентувати це питання. 

Для регулювання конфлікту інтересів ство-
рено достатню нормативно-правову базу, 
інституційне середовище та здійснюються від-
повідні заходи щодо уникнення цього явища. 

Серед кроків, які поступово наближають 
нас до подолання корупції, було прийняття 
законів України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [6], «Про 
Національне антикорупційне бюро України» 
від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [9], «Про 
засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія)  
на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1699-VII [7], «Про Національну поліцію» 
від 2 липня 2015 року № 580-VIII [7] та інших 
нормативних документів.

На нашу думку, прийняття цих законів є 
одним із пріоритетних напрямів розвитку 
України. 

Проте досі жоден із вище згаданих законів 
не зумів перебороти корупцію в Україні.

 – Головними невирішеними проблемами 
в цій галузі сфері є такі: 

 – неефективна співпраця України з іншими 
країнами щодо формування узгодженої полі-
тики боротьби з корупцією; 

 – неналежна реалізація Україною міжна-
родних вимог стосовно співпраці держави 
із суспільством у реалізації антикорупційної 
політики (незважаючи на те, що прийнято 
цілу низку нормативно-правових докумен-
тів, жоден із них не визначає чіткої системи 
взаємодії держави з громадськими організа-
ціями щодо боротьби з корупцією; не здійс-
нюється або затримується реалізація анти-
корупційних рекомендацій громадських 
організацій; брак нормативних документів 
щодо методики оцінювання рівня корумпо-
ваності відповідно до стандартів ООН, роз-
роблення яких передбачено Законом України 
«Про засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки»); 

 – посилення корупціогенних чинників 
у виборчих законодавчих актах (недосконале 
законодавство стосовно спонсорства вибор-
чої кампанії та політичної партії, брак відпо-
відного правового регулювання стосовно від-
вертання конфлікту інтересів у осіб, які беруть 
участь у виборах. 

Усе це зумовлено недосконалим урегу-
люванням конфлікту інтересів попереднім 
законом. Таке сумарне і невиразне пояснення 
врегулювання дало змогу урядовцям здійсню-
вати різноманітні маніпуляції, а під час вира-
ження конфлікту інтересів уникнути відпові-
дальності. Закон України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII є 
більш змістовним і містить список визначе-

Таблиця 1
Порівняння заходів запобігання конфлікту інтересів, передбачених  

попереднім і чинним законодавством*

Попередній закон [8] Чинний закон [6]

Уживати заходів щодо  
недопущення будь-якої мож-

ливості виникнення  
конфлікту інтересів

Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенцій-
ного конфлікту інтересів

Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відпо-
відного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень

Невідкладно в письмовій 
формі повідомляти безпосе-
реднього керівника про наяв-

ність конфлікту інтересів

Обмеження доступу особи до певної інформації

Перегляд обсягу службових повноважень особи

Переведення особи на іншу посаду

Звільнення особи
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них заходів, за допомогою яких відбувається 
зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів.

У таблиці 1 наведено заходи щодо запо-
бігання конфлікту інтересів у попередньому 
законі і в чинному.

Отже, як бачимо, чинне законодавство 
створює більш якісне правове поле щодо 
покарання за конфлікт інтересів, що свідчить 
про ефективність зусиль, які здійснює україн-
ська влада на шляху до євроінтеграції. Також 
варто наголосити, що Закон України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1700-VII розкриває систему вживання вище 
згаданих заходів у діяльності.

Отже, сьогодні будь-яка посадова особа 
ухвалює рішення не тільки щодо задоволення 
власних інтересів, користуючись посадою, 
але й стосовно готовності розплати своєю 
посадою у разі повідомлення про конфлікт 
інтересів.

Отож конфлікт інтересів є одним із найбільш 
поширених видів корупційних схем в Україні. 
Крім того, більшість громадян не тямить, що 
саме «родинні відносини» в Україні стриму-
ють економічне зростання і подолання тягаря 
попередніх помилок. Проте позитивні зру-
шення, які зробила Україна на шляху до подо-
лання корупції, посилюють імідж нашої країни 
та дають змогу вийти на новий рівень боротьби 
з корупцією.

Висновки. Проведене дослідження дало 
змогу дійти висновків, що наша держава 
не є лідером боротьби з корупцією, проте 
з кожним роком зміцнює свої позиції в цьому 
напрямі. Україна протягом останніх років про-
робила чималу роботу в питаннях боротьби 
з корупцією, свідченням чого є посилення 
позицій у світових рейтингах і створення спе-
ціальних інститутів, які володіють усіма необ-
хідними важелями в цій боротьбі. Приклади 
із закордонного досвіду свідчать про те, що 
конфлікт інтересів призводить до понесення 
покарання осіб, що обіймають владні пости. 
Також позитивним є те, що в зарубіжних кра-
їнах високопосадовці дійсно сприймають такі 
діяння, як порушення, на відміну від укра-
їнських, які вважають що це є нормою. Для 
регулювання конфлікту інтересів створено 
достатню нормативно-правову базу, інститу-
ційне середовище та здійснюються відповідні 
заходи щодо уникнення цього явища. Нове 
законодавство створює більш якісне правове 

поле щодо покарання за конфлікт інтересів, що 
свідчить про ефективність зусиль, які здійснює 
українська влада на шляху до євроінтеграції. 

Перспективами подальших розвідок 
у цьому напрямі буде напрацювання типових 
заходів щодо усунення конфлікту інтересів 
високопосадовцями.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Незважаючи на те, що більшість 
мегапроектів демонструє вкрай низькі показ-
ники з економічного погляду, громадської 
підтримки, «зеленої» політики, їх кількість і 
масштаби постійно зростають. Як передбачає 
впливовий американський футуролог Т. Фрей, 
упродовж наступного десятиліття спостері-
гатиметься зростання мегапроектів із ниніш-
ніх 8% до 24% світового ВВП. «Навіть якщо 
щось йде не так, – зауважує Фрей, – людям 
все одно. Їх не хвилюють звіти про витрати та 
прибутки, марнотратство, або політичні супе-
речки… вони просто хочуть, щоб в їхній гро-
маді відбулося щось значиме» [1]. А втім, окрім 
переваг, якими наділяють мегапроекти (покра-
щення ситуації у сфері зайнятості населення, 
доступ до більш якісних послуг, стимулювання 
технологічного розвитку тощо), мегапроекти 
чинять негативний вплив на людей і біосферу 
і, зрештою, можуть призвести до незворот-
них масштабних руйнівних наслідків. У зв’язку 
з цим виникає потреба теоретичних розро-
бок, які поглибили б наукове розуміння про-
блеми управління мегапроектами, сприяли б 
вивченню нових її аспектів, особливо в контек-
сті управлінської ролі держави. Адже ситуація, 
що нині склалася у сфері управління мега-
проектами, така, що є майже некерованою 
з погляду національної держави, потенціал 
управлінської суб’єктності останньої тут зве-
дений до мінімуму. При цьому мегапроекти 

володіють «безпрецедентною здатністю» 
створювати систему свавільної влади, яка дає 
змогу«деяким представникам нашого виду 
панувати над багатьма іншими, як і над всією 
нашою біосферою» [2, с. 284]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Феномен мегапроектів змушує бага-
тьох учених витрачати час та інтелектуальні 
зусилля на його вивчення. Серед наукових 
розвідок цього феномена виокремлюється 
праця «Мегапроекти та ризик: анатомія амбі-
ції» (2003), авторами якої є відомі дослідники 
B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter. 
У стислій анотації до книги зауважується, що 
це – «перше детальне дослідження фено-
мена мегапроектів. Це захоплюючий звіт 
про те, як організатори мегапроектів вартістю 
у кілька мільярдів доларів систематично та 
корисливо дезінформують парламенти, гро-
мадськість і засоби масової інформації, щоб 
схвалити та побудувати проекти… Автори 
не лише досліджують проблеми, але й також 
пропонують практичні рішення, спираючись 
на теорію та ґрунтовні наукові докази кіль-
кох сотень проектів у двадцяти країнах» [3]. 
Проблему управління мегапроектами пору-
шують норвезький дослідник J. Sцderlund, 
австралійський професор S. Sankaran, 
німецький науковець C. Biesenthal. На їхню 
думку, сьогодні є нагальна потреба в дослі-
дженнях, які не лише «… виявляють і фіксу-
ють виклики, пов’язані з управлінням мега-

ДЕРЖАВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ КОНСТРУКЦІЇ МЕГАПРОЕКТІВ: 
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ
STATE IN THE MANAGERIAL DESIGN OF MEGAPROJECTS:  
ACTUALIZATION OF PROBLEMS

УДК 35.0781

Пугач В.Г.
к. політ. наук, доцент,
доцент кафедри політології, соціології 
та соціальної роботи
Міжрегіональна академія управління 
персоналом

У статті з позиції сучасного рівня теоре-
тико-емпіричних досліджень актуалізується 
практично важлива проблема присутності 
держави в управлінській конструкції мега-
проектів. Обґрунтовується необхідність 
дослідження проблеми управління мегапро-
ектами крізь призму посилення управлінської 
ролі держави. Передбачається, що прак-
тична спрямованість державного управ-
ління на загальне благо, суспільний інтерес 
дасть змогу збільшити соціальну релевант-
ність сучасних мегапроектів. 
Ключові слова: глобальні інвестори, дер-
жава, державне управління, «залізний закон 
мегапроектів», мегапроекти, управління 
мегапроектами. 

В статье с позиции современного уровня 
теоретико-эмпирических исследований 
актуализируется практически важная про-
блема присутствия государства в управ-
ленческой конструкции мегапроектов. 
Обосновывается необходимость исследо-
вания проблемы управления мегапроектами 

сквозь призму усиления управленческой роли 
государства. Предполагается, что практи-
ческая направленность государственного 
управления на общее благо, общественный 
интерес позволит увеличить социальную 
релевантность мегапроектов.
Ключевые слова: глобальные инвесторы, 
государство, государственное управление, 
«железный закон» мегапроектов, мегапро-
екты, управление мегапроектами. 

The article actualized the problem of the state’s 
presence in the managerial design of megaproj-
ects from the angle of the modern theoretical-em-
pirical knowledge. The necessity of studying the 
problem of megaprojects management through 
the prism of strengthening the state’s managerial 
role is substantiated. It is assumed that the prac-
tical orientation of public administration for the 
common good and public interest will increase 
the social relevance of modern megaproject.
Key words: global investors, state, public admin-
istration, “iron law” of megaprojects, megaproj-
ects, megaprojects management. 
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проектами, але й також накопичення знань 
про те, як упоратися з ними, як створити 
можливості для управління і як покращити 
співпрацю й координацію в межах мегапро-
ектів» [4, с. 6]. L. Arena та E. Molloy наголо-
шують на необхідності створення нової кон-
цептуальної основи розуміння мегапроектів 
як управлінських структур. На підставі здійс-
неного аналізу вони доходять висновку, що 
гібридна форма організації є найбільш при-
йнятною для мегапроектів [5]. 

Політичний вимір мегапроектів набув роз-
витку у наукових доробках, авторами яких є 
B. Sovacool, C. Cooper, J. Van Der Westhuizen, 
F. Menga, J. Keane. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, 
що дослідження мегапроектів не є маргіналь-
ними щодо «академічного мейнстриму», все ж 
спостерігається певний дефіцит конкретно- 
наукових розробок, присвячених з’ясуванню 
управлінської ролі держави у мегапроектах. 

Мета статті. Стаття спрямована на обґрун-
тування ролі держави в управлінні мега- 
проектами. 

Виклад основного матеріалу. Мега- 
проекти вирізняються величезними масшта-
бами проектувальних і будівельних витрат (не 
менше 1 млрд доларів), складністю, розма-
хом, потужним впливом на людську спільноту 
та навколишнє середовище. «Мегапроекти – 
це не просто збільшені версії менших проек-
тів. Мегапроекти – це зовсім інший різновид 
проекту з погляду рівня їхніх прагнень, термі-
нів реалізації, складності та залучення заці-
кавлених сторін» [6, с. 6]. Причини динаміки 
та привабливості мегапроектів Б.Флівбьорґ 
(B. Flyvbjerg) убачає в «чотирьох сублімах» 
(«four sublimes»): технологічний – інженери 
надихаються можливістю створення проек-
тів на кшталт «найдовший-найвищий-найш-
видший»; політичний – політики в захваті від 
будівництва своїх пам’ятників й інших будів-
ництв для своїх цілей, а також тим впливом, 
який здійснюється на громадськість і ЗМІ; еко-
номічний – бізнесмени і профспілки в захваті 
від заробляння великих грошей і збільшення 
робочих місць і, нарешті, естетичний – диза-
йнери та люди, які люблять гарний дизайн, 
отримують насолоду від будівництва і викори-
стання чогось дуже значущого та красивого 
[6, с. 8]. Усі ці «субліми» є важливими чинни-
ками масштабності й частоти мегапроектів і 
в сукупності «забезпечують наявність потуж-
них коаліцій зацікавлених сторін, які отриму-
ють вигоду від мегапроектів і які таким спосо-
бом будуть працювати у напрямі збільшення 
кількості таких проектів» [6, с. 9]. 

Можна погодитися з думкою багатьох уче-
них, які вважають, що мегапроекти постають 
як важливі досягнення колективних зусиль 
заради прогресу, втілення мрій і високих праг-
нень. Однак не можна ігнорувати й того, що 
мегапроекти здатні призвести до катастро-
фічних наслідків. «Справа не лише у тому, – 
зауважує Кін, – що вони схожі на хижаків, які 
сіють хаос у демократичному середовищі або 
<…> у тому, що мегапроекти відстороню-
ють і призупиняють демократичні процедури, 
запроваджуючи різні форми постійного над-
звичайного управління. Коли на мегапроектах 
виникають ті чи інші аварії, до яких вони досить 
легко призводять, вони чинять на людей і біос-
феру руйнівний вплив, масштаби якого були 
просто немислимими для наших пращурів» 
[2, с. 283]. Деструктивну діяльність мегапро-
ектів фахівці пояснюють людськими прора-
хунками, неефективними заходами захисту 
від ризиків, «стратегічною дезінформацією», 
самовпевненістю та іншим. Утім, як заува-
жує Кін, однією з головних причин дисфунк-
цій мегапроектів є відмова від внутріш-
нього та зовнішнього публічного контролю. 
«Звичайно, – зазначає британський дослід-
ник, – не всі катастрофи є рукотворними, і не всі 
мегапроекти руйнуються. Однак, коли у них 
виникають проблеми, що здебільшого і буває, 
причиною цього найчастіше є приватизація 
ризику. Керівники помилково вважають, що їх 
мегаорганізаціями можна управляти мовчки – 
за дотримання мовчання всередині організації 
та за її межами» [2, с. 286]. Таке мовчання (Кін 
називає його парадоксальним) виробляється 
інтенсивними PR-кампаніями, які огортають 
немов коконом «владні авантюри», захища-
ючи їх від громадського контролю засобом 
«фабрикації позитивного враження їх необхід-
ності та досконалості». 

Незважаючи на те, що іноді мегапро-
екти ініціюються та ратифікуються урядами, 
вони більше схожі на «величезні пухлини 
свавільної влади, що розрослися в політич-
ному організмі демократії» [2, с. 282]. Адже 
питання щодо їх фінансування, будівництва, 
експлуатації тощо дуже часто вирішуються 
в режимі цілковитої таємності за вкрай обме-
женого зовнішнього контролю і майже за від-
сутності нагляду з боку парламенту й вибор-
ців. Відповідно, мегапроекти є свідченням 
занепаду демократії. «Створюючи простір 
свавільної влади, який до певної міри нагадує 
феодальне правління <…>, ці згубні авантюри 
повертають нас назад, готують нас до май-
бутнього, в якому механізми вільного гро-
мадянського представництва та контролю 
влади будуть відігравати лише незначну роль 
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у повсякденному житті більшості людей» 
[2, с. 301]. На переконання Кіна, у заклику 
нью-йоркського управління міського тран-
спорту: «Побачив щось – скажи» відображено 
глибоке значення свободи публічної кому-
нікації, яка відкидає мовчазну безпечність 
у людських справах. Відповідно, «елегантну 
формулу» видатного австрійського філософа 
Л. Вітгенштейна «Про що неможливо говорити, 
про те варто мовчати» треба переглянути. 
«Існують моменти, коли мовчання не підхо-
дить… Відмова від мочання працює для необ-
меженої влади як «перевірка реальністю». 
Вона є потужним знаряддям, що дає змогу 
запустити дії громадян та їхніх представників, 
ключовою гарантією того, що відповідальні 
керівники організацій не загубляться у світі 
своїх мрій і не будуть блукати тими землями, 
на яких лиходійства влади приховані мовчан-
ням, огорнуті у витончені фрази про довіру, 
лояльність і прогрес» [2, с. 303]. 

На «дефіциті демократії» під час прийняття 
рішень у мегапроектах наголошують також 
автори згадуваної вище праці «Мегапроекти і 
ризик. Анатомія амбіції». Підкреслюється, що 
«… промоутери мегапроектів часто уникають 
і порушують встановлені практики належного 
врядування, прозорість й співучасть у прийняті 
політичних та адміністративних рішень або з 
невігластва, або через те, що вважають таку 
діяльність контрпродуктивною для початку 
проектів» [7, с. 5]. Громадянське суспільство 
не відіграє вагомої ролі на цій «арені суспіль-
ного життя», томумегапроекти набувають 
напилення політики недовіри. 

Тож проблемним полем у межах реферо-
ваної проблеми є питання про управлінську 
участь держави у мегапроектах. Сьогодні теза 
про «спустошення» національної держави, її 
редуковану роль має конвенційний характер. 
Дійсно, в умовах глобалізації, інтеграції, тран-
снаціоналізації спостерігається скорочення 
повноважень національної держави, її уряду 
дедалі важче вдається реалізовувати свої тра-
диційні функції. «Сучасні суверенні держави, – 
зазначає З. Бауман, – мало що можуть вжити 
(а їх уряди майже і не ризикують цього робити) 
заради протистояння тиску глобалізованих 
капіталу, фінансів і торгівлі. Якщо громадяни 
вимагатимуть від своїх керівників відновити 
минулі правила пристойності та норми спра-
ведливості, уряди більшості країн змушені 
будуть заявити, що не в змозі цього зробити, 
оскільки побоюються «відлякнути інвесто-
рів», таким способом поставивши під загрозу 
[зростання] валового національного продукту 
і, відповідно, добробут як країни, так і усіх її 
громадян. Уряди заявлять, що правила гри, 

в якій змушені брати участь, вже встановлені 
(і можуть бути довільно змінені) силами, на які 
вони майже або взагалі не можуть вплинути» 
[7, с. 29]. Ці сили, як підкреслює З. Бауман, такі 
ж абстрактні, як і терміни, за якими вони хова-
ються: вільна торгівля, світові ринки, глобальні 
інвестори. Вони екстериторіальні, вільно 
пересуваються по усьому світу, мінливі, хитрі, 
верткі, невловимі, «знайти їх важко, а спіймати 
неможливо» [7, с .29]. Утім, саме ці сили рату-
ють за мегапроекти, адже «коли золотий дощ 
так і не розпочнеться», мегапроекти все одно 
істотно збільшують приватні статки. Дозволимо 
собі припустити, що однією з вагомих причин 
появи «чорних лебедів», тобто екстремальних 
подій із масштабними негативними наслід-
ками (В. Flyvbjerg), є нівелювання відповідаль-
ності. Ті, хто інвестує – люди, які володіють 
капіталом, набули такого рівня просторової 
мобільності, що він достатній для «шантажу 
прив’язаних до певної місцевості політичних 
інститутів із метою змусити їх відмовитися від 
претензій» [8, c. 48], і який дав їм «найбільш 
омріяну і найціннішу перевагу» – відмову від 
відповідальності за наслідки. «Тепер у розра-
хунках «ефективності» інвестицій можна вже 
не враховувати витрати на боротьбу з наслід-
ками» [9, с. 12–13]. А що держава? Держава 
в особі уряду, прагнучи забезпечити добро-
бут своїх громадян, змушена «вмовляти або 
лестощами схиляти (але не примушувати)» 
капітал прийти в країну, і якщо це стається, 
«будувати хмарочоси для офісів, а не знімати 
готельні номери» [8, с. 48]. Очевидно, що 
досягнути такої «прихильності» з боку капі-
талу, або, як визначає це німецький дослідник 
В. Бек, уникнути «загрози не вторгнення інвес-
торів», держава може лише через створення 
«дружнього середовища» для інвесторів: при-
пинення державного регулювання, скасування 
або перегляд чинних нормативних актів, що 
«обмежують підприємництво». Інакше кажучи, 
держава повинна утримуватися від будь-яких 
дій, які можуть «скласти враження, що тери-
торія, яка управляється урядом, недружня 
до традицій, очікувань та всіх майбутніх захо-
дів глобально мислячого та глобально діючого 
капіталу або менш доброзичлива до них, аніж 
сусідні країни» [10, с. 162]. Можемо припу-
стити, що сукупним результатом такої «пове-
дінки держави» є високий ступінь свободи капі-
талу від відповідальності за наслідки. Держава 
змушена сприяти тим, хто у своєму прагненні 
до прибутків, всіляко уникає зобов’язань, які 
передбачають відповідальність за наслідки. 

Вище зазначалося, що іноді ініціюють і 
ратифікують мегапроекти уряди. Втім, це 
зовсім не свідчить про належну управлінську 
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присутність держави у мегапроектах. Адже 
економіка дедалі більше позбувається контр-
олю з боку держави: все, що стосується еко-
номічного життя, як категорично стверджує 
З. Бауман, їй заборонено торкатися. Свобода 
державної політики перетворюється на ілю-
зію, руйнується новими глобальними силами, 
у розпорядженні яких «жахлива зброя ексте-
риторіальності, швидкості пересування і здат-
ності до ухиляння/втечі». У разі відмови «грати 
за правилами» держава найчастіше карається 
економічно. Норовливим урядам відмовляють 
у позиках або скороченні їх боргу, «сприяють» 
девальвації валюти, місцеві акції знецінюються 
на світових біржах, до держави ставляться 
як до «глобального вигнанця». 

Висновки. «Ринки як такі, – зауважує 
відомий американський учений, лауреат 
Нобелівської премії з економіки Д. Стіґліц, – 
не здатні дати ефективні й бажані результати, 
тож «роль держави якраз і полягає у виправ-
ленні цієї неспроможності ринку, тобто у ство-
ренні політики (податків і регуляції), яка узгод-
жує приватні винагороди і суспільні здобутки» 
[11, с. 101]. Ситуація, що нині складається 
навколо мегапроектів і яка цілком відповідає 
«залізному закону мегапроектів»: переви-
щення бюджету, перевищення строків, пере-
вищення і перевищення (В. Flyvbjerg), робить 
суттєво важливим осмислення управлінської 
участі держави у мегапроектах. Сьогодні 
маємо державу, вкрай обмежену щодо ство-
рення суспільних благ, надто слабку щодо 
запобігання небажаним наслідкам діяльності 
глобального капіталу. Отож державне управ-
ління як ціннісноорієнтована діяльність, спря-
мована на виробництво суспільно значимих 
результатів, має стати важливим складником 

загальної управлінської конструкції мегапро-
ектів, здатної подолати їхні «парадокси». 
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Постановка проблеми у тезовій формі 
та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У першій поло-
вині ХХ століття зазнали краху новітні тоталі-
тарні монархії Європи, в першу чергу, завдяки 

активізації національно-визвольних рухів, 
викликаних прагненням етносів до побудови 
власних національних систем. Демократичні 
лозунги набули широкого поширення і на тере-
нах колишньої Російської імперії, і найголов-

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ:  
ДЕЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 
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УДК 351
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У статті висвітлено особливості уряду-
вання в українських землях, де була встанов-
лена радянська влада після завершення укра-
їнської революції та численних протистоянь 
різноманітних політичних сил. Охоплено 
період від входження територій України до 
складу СРСР до проголошення незалеж-
ності. Описано механізми формування орга-
нів виконавчої влади, принципи здійснення 
відцентрової та доцентрової політики під 
час головних етапів побудови соціалістич-
ного суспільства на українських теренах. 
У дослідженні проаналізовано діяльність 
радянської влади з ліквідації національного 
руху та верховенство кремлівської політики 
в Радянській Україні. 
 Особлива увага приділена побудові відносин 
органів центральної (російської) та «місце-
вої» (української) влади, яка систематично 
прагнула самостійності у вирішенні бага-
тьох питань радянського будівництва; оха-
рактеризовано суть політики «коренізації», 
«комуністичного штурму», сталінський 
терор на українських землях, особливості 
державного управління в період «відлиги», 
«застою», кризи та реформ 80-их років. У 
дослідженні наголошується на вирішальній 
ідеологічній ролі КПРС та сприйнятті наро-
дом основних ідеалів комунізму, використа-
них владою для легітимізації партократії та 
утвердження тоталітарного правління; під-
креслюється безперечний історичний досвід 
радянської доби для формування національ-
ної управлінської еліти. 
Ключові слова: комунізм, тоталітаризм, 
Ради, СРСР, УРСР, з’їзд, Рада Народних Комі-
сарів, коренізація, комуністичний штурм, 
КПРС, Рада Міністрів УРСР.

В статье освещены особенности управле-
ния в украинских землях, где была установ-
лена советская власть после завершения 
украинской революции и многочисленных 
противостояний различных политических 
сил. Охвачен период от вхождения террито-
рии Украины в состав СССР до провозгла-
шения независимости. Описаны механизмы 
формирования органов исполнительной 
власти, принципы осуществления центро-
бежной и центростремительной политики 
во время главных этапов построения социа-
листического общества на украинской тер-
ритории. В исследовании проанализирована 
деятельность советской власти по ликви-
дации национального движения и верховен-
ство кремлевской политики в Советской 
Украине.
Особое внимание уделено построению 
отношений органов центральной (россий-

ской) и «местной» (украинской) власти, 
которая систематически стремилась к 
самостоятельности в решении многих 
вопросов советского строительства; оха-
рактеризованы сущность политики «коре-
низации», «коммунистического штурма», 
сталинский террор на украинских землях, 
особенности государственного управления 
в период «оттепели», «застоя», кризиса и 
реформ восьмидесятых годов. В исследова-
нии отмечается решающая идеологическая 
роль КПСС и восприятие народом основных 
идеалов коммунизма, использованных вла-
стью для легитимизации партократии и 
утверждения тоталитарного правления; 
подчеркивается бесспорный исторический 
опыт советского времени для формирова-
ния национальной управленческой элиты.
Ключевые слова: коммунизм, тоталита-
ризм, Советы, СССР, УССР, съезд, Совет 
Народных Комиссаров, коренизация, комму-
нистический штурм, КПСС, Совет Мини-
стров УССР.

The article highlights the features of manage-
ment in the Ukrainian lands, where Soviet power 
was established after the completion of the 
Ukrainian revolution and numerous confronta-
tions of various political forces – the period from 
the entry of the territory of Ukraine into the USSR 
to the declaration of independence was covered. 
It describes the mechanisms for the formation 
of executive bodies, the principles of the imple-
mentation of centrifugal and centripetal policies 
during the main stages of building a socialist soci-
ety on Ukrainian territory. The study analyzed the 
activities of the Soviet government to eliminate 
the national movement and the supremacy of the 
Kremlin’s policy in Soviet Ukraine.
Special attention was paid to building rela-
tions between the central (Russian) and “local” 
(Ukrainian) authorities, systematically striving for 
independence in solving many issues of Soviet 
construction; the essence of the policy of “indig-
enization”, “communist assault”, Stalin’s terror on 
the Ukrainian lands, the features of state admin-
istration during the “thaw”, “stagnation”, crisis 
and reforms of the eighties are characterized. 
The study points out the decisive ideological role 
of the CPSU and the people’s perception of the 
basic ideals of communism, used by the author-
ities to legitimize partocracy and establish totali-
tarian rule; emphasizes the indisputable historical 
experience of the Soviet era for the formation of a 
national managerial elite.
Key words: Communism, totalitarianism, Sovi-
ets, USSR, Ukrainian SSR, congress, Council 
of People’s Commissars, indigenization, com-
munist storm, CPSU, Council of Ministers of the 
Ukrainian SSR.
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ніший з них – «Вся влада – Радам» – мав би 
втілити народні прагнення до самостійного 
вирішення подальших шляхів розвитку. Проте 
новий державний апарат, який мав цілком 
демократичну назву «радянський» і який був 
покликаний захищати інтереси всіх верств 
населення, насправді виявився суперечливим 
апологетом пролетаріату, апаратом жорсткого 
примусу, інструментом тотального втручання 
держави в усі сфери суспільного життя. 

Як відомо, радянське урядування встанов-
лювалося воєнними методами, обґрунтова-
ними необхідністю класової боротьби і вста-
новлення диктатури нового класу-гегемона. 
Останній згідно з науковими обґрунтуваннями, 
здійсненими очільниками більшовицького 
руху В. Леніним, М. Бухаріним, Л. Троцьким, 
був тим пригнобленим класом, для якого 
створювалась нова система [1]. Насправді ж 
став звичайним об’єктом урядування, масою 
для управлінських експериментів, живим 
істотним аргументом для виправдання терору, 
насильства, пропаганди. До всього цього 
населення «окраїнних» територій уже звикло 
за минулі десятиліття розгулу царського міс-
цевого самоуправства, військової (воєнної) 
диктатури, викликаної Першою світовою вій-
ною та післявоєнною розрухою. Як виявиться 
потім, після закінчення української революції і 
перемоги більшовизму влада і лозунги на біль-
шості українських територій змінилися, проте 
методи і принципи урядування залишилися 
попередніми. І саме поняття «демократія», 
таке популярне в модерній Європі, залиши-
лося лише конституційно зафіксованим термі-
ном. Радянська ж країна очолила перелік тота-
літарних держав ХХ століття. 

 Усі ці процеси сьогодні широко висвіт-
лені в науковій літературі, проте перебування 
України у складі Радянського Союзу і досі є 
визначальним фактором у багатьох аспектах 
національного будівництва, і саме з огляду 
на це та зважаючи на численні праксеологічні 
та методологічні аспекти даного управлін-
ського досвіду, механізми радянського уряду-
вання мають піддаватися системній науковій 
рефлексії та порівняльному аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Під час аналізу досліджуваної теми вико-
ристано офіційні документи та матеріали 
радянської влади [2; 4], конституції, закони, 
укази, постанови, збірники архівів [6; 9; 10]; 
проаналізовано роботи комуністичних ліде-
рів: Л. Троцького, Х. Раковського, Й. Сталіна, 
П. Шелеста, В. Щербицького [1; 2; 14] та колек-
тивні праці зарубіжних авторів – дослідників 
історії ІІ світової війни [12]. Багатою джерель-
ною базою є і спеціалізовані соціологічні праці 

радянських учених, зокрема А.А. Спіріна [13], 
мемуари партійних діячів, сучасників та оче-
видців подій: К. Врублевського, Б. Єльченка, 
Б. Іваненка, Ю. Латиша [14; 15]; здійснено 
посилання на монографії сучасних науковців, 
зокрема американського вченого О. Романіва 
[11], російського дослідника Є. Борисенок [5], 
розглянуто колективні праці українських енци-
клопедистів [7; 8] . 

Формулювання мети статті: 
1) дослідити механізми формування орга-

нів радянської влади в українських землях, 
які ввійшли до складу Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік; 

2) проаналізувати особливості взаємин 
загальносоюзного та українського урядів, 
довести існування відносин панування і під-
леглості, верховенство кремлівської політики; 

3) дослідити принципи формування орга-
нів місцевого урядування; вказати пріори-
тетні напрямки діяльності місцевої (окруж-
ної, районної, пізніше – обласної, районної, 
селищної, сільської влади); 

4) визначити домінуючі принципи комуніс-
тичного будівництва, довести тоталітарний 
характер радянського управління, підкреслити 
визначальну роль ідеології в його встановленні 
та функціонуванні; 

5) наголосити на значенні радянського 
урядування для формування національного 
досвіду державного управління.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з обґрунтуванням отриманих 
результатів. Початки українського радян-
ського урядування мали ряд охлократичних 
рис, насамперед, з огляду на невизначеність 
території та відсутність технократії у влад-
ному середовищі. Суперечливі ареали і хао-
тичний адміністративний поділ українських 
земель на губернії, повіти та волості на початку 
20-их років додавав нелегітимності та непостій-
ного характеру місцевим органам влади. 
Особливо це стосувалося прикордонних захід-
них та східних територій. Ситуація дещо зміни-
лася після відносного врегулювання польського 
питання – входження частини земель історичної 
Волині до складу Польщі після Ризького дого-
вору 1921 року, та після наступної адміністра-
тивно-територіальної реформи, яка тривала 
до 1925 року і в результаті якої замість губер-
ній постали округи з районами (і, відповідно, 
з окружною та районною владою). Столицею 
країни залишався Харків (до 1934 р.). 

Українська Соціалістична Радянська Рес- 
публіка, як і деякі колишні підросійські тери-
торії, залишалася формально незалежною, 
що викликало значні побоювання у Кремлі, 
особливо зважаючи на кроки державного  
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будівництва, зроблені Фінляндією та Поль- 
щею. З огляду на аналогічні тривалі україн-
ські спроби та на особливості національного 
менталітету, відомого своєю здатністю абсор-
бувати владне представництво, підпоряд-
ковуючи його власним інтересам, РНК Росії 
ініціювала створення нової держави – СРСР. 
Таким чином, було практично законно здобуто 
право на верховенство кремлівської влади, що 
в умовах загальної лібералізації суспільного 
життя (відмови від політики воєнного кому-
нізму та переходу до нової економічної полі-
тики) давало певні гарантії щодо стримування 
національного поступу.

Механізм трансформації задекларованої 
влади народу в робітничо-селянську дикта-
туру був доволі простий. Принцип її виборності 
дотримувався, але формування центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, які мали 
всі повноваження в період між з’їздами Рад, 
відбувалося за участі лише пробільшовиць-
ких сил. Значна частина населення – заможні 
селяни, ремісники, торговці, орендатори, про-
мисловці і підприємці, які використовували 
найману працю, були позбавлені виборчого 
права, оскільки ці категорії вважалися експлу-
ататорами і участі у з’їздах рад не брали [2]. 
Оскільки органи виконавчої влади формува-
лися із числа делегатів з’їзду, то, відповідно, 
ці категорії населення не могли брати участь 
в урядуванні. Так само позбавлялося політич-
них прав і населення, запідозрене у відсутно-
сті «співчуття» до нової влади, незалежно від 
майнового стану. Це стосувалося також учас-
ників української революції, учасників «ота-
манщини» (а таких серед інтелігенції та селян 
було чимало). І це, безперечно, служило лише 
на шкоду новій владі, адже від участі в господа-
рюванні надовго були відсторонені освічені та 
підприємливі представники українства. Окрім 
цього, значна частина місцевих владних струк-
тур зазнала скорочення в результаті «еконо-
мії коштів» у ході реформування місцевого 
управління на початку 20-их років. Натомість 
у провінції для очільництва місцевої влади від-
правлялися ідеологічно опрацьовані російські 
робітники, солдати, матроси, чиї пізнання та 
професійний досвід обмежувалися політич-
ною підтримкою більшовизму.

Таким «посланцем» був і перший легітимний 
Голова українського уряду і нарком зовнішніх 
справ Християн Раковський, який, ухиляючись 
від вирішення багатьох національних культур-
них питань іноземців, усвідомлював значення 
децентралізації і домігся певної самостійності 
від Москви. У багатьох економічних, соціаль-
но-культурних міжнародних питаннях Кремль 
йшов назустріч Україні, визнаючи, що само-

стійність її уряду сприятиме післявоєнному 
відновленню краю [3].

Утім, коренізацію, започатковану ще за життя 
В. Леніна, не варто вважати поступкою лише 
Україні: політика загравання з колишніми наці-
ональними меншинами провадилась повсюдно 
на теренах новоствореного СРСР, інтеграція 
якого тривала протягом 1922–1940 рр. 

Почасти українізація мала успіх: ігноро-
вана тим же Х. Раковським українська мова 
стала заледве не офіційною; Україна вперше 
легально заявила про власну ідентичність. 
Але процес всеохоплюючої дерусифікації мав 
виключно політичні цілі: зміцнити, посилити 
становище радянської влади на місцях та 
виховати українську радянську еліту, яка, 
беззаперечно, володітиме більшою легіти-
мністю на українських теренах, аніж чужа 
політична еліта. Це була типова радянська 
практика, яка мала місце в післявоєнні часи 
в Західній Україні, у хрущовські часи в Криму 
(після входження півострова до складу УРСР). 
Таким чином, тоталітарний апарат попов-
нювався функціонерами титульного етносу, 
тобто закладалися підвалини національного 
тоталітарного режиму [4].

Утім, українські владні очільники, які під-
тримували «правий» ухил у більшовизмі, 
себто НЕП, коренізацію, лібералізацію сус-
пільного життя, підтримку приватного селян-
ського господарювання, вже до початку 
тридцятих років були замінені сталінськими 
однодумцями. Російський нарком національ-
ностей на той час фактично очолив владні 
структури РРФСР, оголосивши ліберальний 
курс попередників ворожим комуністичній 
ідеї. Так Україна вступила в новий етап кому-
ністичного будівництва, без ленінського «кур-
кульсько-непманського» напряму. 

Центральним органом влади, незважаючи 
на незалежність або автономію республік, 
було кремлівське Політбюро ЦК ВКП(б), яке 
формувало виконавчі органи влади і поста-
нови якого прирівнювалися до законів на всіх 
радянських теренах. Уже перші його акти були 
присвячені критиці попереднього лібераль-
ного курсу і стосувалися комунізації найваж-
ливіших сфер життя і фактичного повернення 
до «воєнного комунізму»: масових репресій, 
ліквідації класових ворогів, згортання ринко-
вих відносин, скасування приватної власності, 
політики контрактації (взаємного обміну між 
містом і селом).

Відповідно до Конституції 1929 року найви-
щим органом влади вважався Всеукраїнський 
з’їзд Рад; Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет (його Президія) 
виконував функції верховного розпоряд-
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чого органу у період між з’їздами, його засі-
дання скликалися тричі на рік. Діяльність 
виконавчого органу ВУЦВК – Ради Народних 
Комісарів – була побудована за загальносо-
юзною моделлю; рештки демократичного уря-
дування (діяльності колегій при наркоматах) 
були остаточно ліквідовані після реорганіза-
ції 1934 року і закріпленням відповідальності 
за наркомами та їх заступниками [6]. Це був 
завершальний етап, який дозволив комуніс-
тичній партії остаточно монополізувати всі гілки 
влади, зробивши інститут державної служби 
та формально незалежну профспілку гігант-
ськими декораціями при партократичній сцені. 
Партійність, робітничо- селянське походження 
та пошана до ієрархії стали тими основними 
чинниками, які давали змогу здобути важливі 
посади в системі вищих і місцевих органів 
державного управління. Найбільші ж переваги 
над рештою державних служб мало Головне 
управління державної безпеки – особливий 
підрозділ, який входив до складу наркомату 
внутрішніх справ і співробітники якого відкрито 
або нелегально працювали в усіх важливих 
державних установах; утім, воно було елітар-
ним не лише за ієрархічним місцем у системі 
врядування, але й за професійною, ідеологіч-
ною підготовкою та освіченістю). 

Основою сталінського комуністичного 
штурму був курс на широку колективізацію та 
індустріалізацію. Цей курс стосувався України 
якнайбільше з огляду на труднощі в подо-
ланні ринкових відносин на селі та завдяки 
багатим трудовим, природним ресурсам, що 
давали змогу посилити процес індустріалізації. 
Роблячи ставку на робітника, радянська влада, 
по суті, уклала з ним угоду: свобода вибору 
місця роботи, сприяння в підвищенні квалі-
фікації, певний соціальний пакет і госпрозра-
хункова оплата праці – за самовіддану працю. 
Цей розрахунок був доволі успішним, оскільки 
в тогочасній українській історії відомо чимало 
фактів трудового ентузіазму і справжнього 
робітничого героїзму, який сприяв економічній 
розбудові УСРР. 

 Інакшим був стан організації ефективного 
урядування на селі, адже метою його було 
фактичне вилучення майна, продовольства. 
Це спричинило рішучий опір і, як наслідок, 
репресії, аж до геноциду нації, Голодомору. 
Низка заходів із ліквідації заможного і непокір-
ного селянства та української еліти не була 
започаткована «сталінськими чистками» – така 
політика розпочалася ще в епоху «воєнного 
комунізму», продовжилась кампанією масових 
скорочень в органах виконавчої влади в сере-
дині 20-років і зазнала кульмінації в роки «роз-
стріляного відродження», коли за наказом 

вождя у 1937 році, поруч із представниками 
української мистецької еліти, більше поло-
вини членів ЦК Комуністичної партії України та 
державних урядовців із вищих ешелонів влади 
були оголошені «ворогами народу» та репре-
совані. Процеси продовжилися і в 60-ті роки: 
під тиском Москви, але під латентний опір 
української влади та її головних очільників тут 
здійснювалися арешти і покарання дисиден-
тів (цей негласний осуд спричинив відставку 
тодішнього партійного лідера П. Шелеста) [8]. 

У таких умовах в українській системі вряду-
вання у 30–50-их роках зародилася система 
зловживань серед державних службовців. 
Репресованими часто виявлялися представ-
ники національної еліти, які не мали відно-
шення до політичної діяльності: громадські, 
профспілкові діячі, вчені та митці, вище духо-
венство, високопоставлені військові, заможні 
селяни та єврейська інтелігенція, які насправді 
не були залучені до антирадянської діяльності і 
єдиним злочином яких був високий соціальний 
статус та матеріальне становище. 

Як відомо, з їх майна створювалася так 
звана «чорна каса», куди вносилися конфіс-
ковані цінності та нерухомість; і саме це поро-
джувало численні зловживання зацікавлених 
службовців, які масово фальсифікували подібні 
справи і залучали до цього фальшиві свід-
чення секретних агентів НКВС. Утім, це було 
ще більш поширеним ганебним явищем в усіх 
національних республіках СРСР. Незважаючи 
на тоталітарні методи управління, де-юре, 
за Конституцією 1937 р. (калькою радянської 
Конституції, прийнятої в Кремлі). В Українській 
РСР було задекларовано рівноправність усіх 
громадян, скасовано виборчі обмеження, про-
голошені особисті свободи і невтручання дер-
жави в особисте життя. Конституція, яка діяла 
40 років, закріпила найвищу законодавчу 
владу за Верховною Радою УРСР, а виконавчу – 
за союзно-республіканськими та «місцевими» 
комісаріатами (до останніх належали галузі 
автомобільного транспорту; будівництва і екс-
плуатації автомобільних шляхів, житлово-ко-
мунального господарства; місцевої промисло-
вості; побутового обслуговування населення 
та соціального забезпечення. Решта ж урядо-
вих установ знаходилися під безпосереднім 
керівництвом Кремля. Виконавчими і розпо-
рядчими органами обласних, районних, місь-
ких, селищних і сільських Рад депутатів трудя-
щих оголошувалися обирані ними виконавчі 
комітети. Ядро влади мало бути більшовиць-
кими [9]. Положення цієї прогресивної і демо-
кратичної Конституції неодноразово порушу-
валися в новітній історії українства. Будь-яка 
спроба дотримуватися положення Статей 13, 
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14 (про самостійність республіки у важли-
вих політичних рішеннях ) викликала масові 
кремлівські репресії, особливо характерні  
для 30-их і 60-их років ХХ століття. 

 Описувана урядова структура продовжу-
вала діяти і у воєнний період (зі створенням 
певних комітетів і комісій, які були продик-
товані воєнними потребами: забезпеченням 
війська, евакуацією, розслідуванням зло-
чинів фашистів тощо), проте реальне уря-
дування на всій території СРСР зосереди-
лося в Державному комітеті оборони та його 
уповноважених на території союзних респу-
блік. Цілком вмотивованим було і те, що в умо-
вах збройної боротьби республіканське уряду-
вання не обмежувалося виконанням директив 
ДКО, залежно від ситуації створюючи місцеві 
комітети оборони, збройні групи опору, під-
пільні обкоми, штаби партизанського руху,  
військові трибунали тощо. Підпільне радянське 
урядування на окупованих і двічі зруйнова-
них українських територіях – окрема важлива 
і беззаперечна сторінка в історії перемоги 
над нацизмом [10]. 

Проте післявоєнна відбудова супроводжу-
валася масовим терором, і цей терор дефор-
мувався в гіпертерор на українських етнічних 
територіях. У першу чергу, він був викликаним 
обвинуваченнями українського і татарського 
населення в колабораціонізмі. Це стосува-
лося і населення західноукраїнських земель, 
які увійшли до складу Радянської України 
в 1939 році і після політики польського «умиро-
творення» зазнали не менш гнітючої дії кому-
ністичного апарату примусу: понад 80 відсо-
тків населення цих земель стали жертвами 
комунізації та радянської воєнної і післявоєн-
ної боротьби із західноукраїнськими прихиль-
никами створення нової Української держави, 
які, спираючись на досвід першої української 
революції, прагнули знайти підтримку в коли-
шніх союзників і проголосили влітку 1941 року 
у Львові її відновлення, створивши за декілька 
тижнів національний уряд з усіма відповідними 
структурами: передпарламентом, міністер-
ствами, народною міліцією, УПА та місцевими 
управами [11]. Безперечно, саме ідеологія та 
відмінності в намірах подальшого державного 
будівництва стали тими вирішальними аспек-
тами, які завадили всім українським антифа-
шистським таборам об’єднатися в боротьбі 
проти спільного ворога. Національні сили, які 
створили український уряд, але вже за декілька 
місяців зрозуміли, що самостійність, під-
тримувана загарбниками, – це міф, чинили 
спротив фашистському урядуванню різ-
ними методами, проте для радянської влади 
вони залишились ворогами: саме за вказів-

кою зверху і за безпосередньої участі кадрів 
зі Сходу така величезна кількість населення 
західноукраїнських земель стали жертвами 
післявоєнних каральних заходів. Ні рішення 
Нюрнберзького процесу, ні постанови слідчих 
комісій із Голокосту, які не визнали дії україн-
ського Руху Опору злочинними, не стали пере-
поною для радянських репресій. 

Проте репресії були менш ефективним 
заходом, ніж неофіційна кадрова реформа 
в місцевому самоврядуванні: на початку 50-их 
років послані партією управлінські кадри були 
підхоплені другою хвилею коренізації: східні 
владні «посланці» масово втрачали свої посади 
(щоправда, як правило, внаслідок столичного 
підвищення або навчання у Вищій партійній 
школі); їхні місця займали вихідці із західного 
регіону. Таким чином, це давало додатковий 
спосіб обеззброїти навіть найбільш ради-
кальні сили: підпільні групи ОУН-УПА не були 
зацікавлені у знищенні місцевого населення, 
яке потерпало від повоєнної радянської реак-
ції за «колабораціонізм» [12].

 З огляду на всі вжиті заходи радянська 
модель державного господарювання з кінця 
50-их років повноцінно запрацювала в усіх 
регіонах сучасної України – зі змінами, внесе-
ними Конституцією 1977 року. 

Основним виконавчим і розпорядчим орга-
ном залишалася Рада Міністрів УРСР, проте 
на всіх рівнях до рангу законів зводилися укази 
Президії Верховної Ради України. 

 Протягом усього радянського періоду 
урядування (і в часи хрущовської «відлиги», 
і в період брежнєвського «консерватизму», і 
навіть протягом першого етапу перебудови) 
для України характерними були загальносо-
юзні проблеми: зрощення партійного і радян-
ського апаратів управління, відсутність іден-
тифікації державних службовців виключно 
як представників виконавчої влади, розши-
рення функцій НКВС і НКВД на всіх рівнях 
(незважаючи на припинення масових репре-
сій та терору і демократизацію суспільного 
життя); побудова урядування за єдиною сис-
темою і структурою, всеохоплююча залежність 
від єдиного союзного центру та загально-
прийняті методи під час формування керівних 
кадрів [13]. 

 Проте в національному урядуванні тут 
спостерігалися і відмінні риси. На українських 
теренах, починаючи з 60-их років, існувала 
децентралізація в питаннях кадрової політики: 
не лише обласні, районні, селищні та сіль-
ські ради народних депутатів формувалися 
без вказівок зверху, але й створення галу-
зевих міністерств та комітетів і узгодження 
кадрів вищої ланки відбувалося доволі само-
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стійно. Окрім цього, проявилися тенденції 
до зниження чисельності партійного субстрату 
в управлінні за рахунок збільшення господар-
ського і радянського контенту, що, безумовно, 
було позитивним явищем в урядуванні. 

Кремль довіряв Україні більше, ніж іншим 
суб’єктам СРСР, і це мало місце не лише за часів 
очільника української компартії «москвофіла» 
В. Щербицького або в період демократизації 
всіх суспільних процесів в епоху Л. Кравчука, 
а навіть під час секретарювання «націоналіста» 
П. Шелеста – всі лідери вдало використову-
вали московську підтримку для здобуття гос-
подарського суверенітету, для виборювання 
паритетних умов щодо використання союзної 
скарбниці тощо. При беззаперечному симбі-
озі всіх гілок влади українські уряди відрізня-
лися більшим технократизмом, і це стосується 
також вказаних партійних очільників, які самі 
називали себе «більш управлінцями, ніж ідео-
логами» [14]. 

Для України значно менш, ніж для багатьох 
інших союзних республік, були притаманні 
владна родинна клановість у найвищих еше-
лонах, корупція (перш за все, у зв’язку з прак-
тикою колегіальної відповідальності замість 
індивідуальної, що породжувало додатковий 
контроль за діями державних чиновників); під 
час добору кадрів, окрім відданості політичним 
інтересам, тут враховувався попередній про-
фесійний досвід. Республіканське КДБ обме-
жувалося переважно втручанням у міжнародні 
відносини (розвідка, контррозвідка), в яких 
український уряд був окремим суб’єктом. 
Відомо чимало фактів латентного, але наполег-
ливого супротиву українського уряду політиці 
центру (як-от, наприклад, виділення значної 
частки республіканських коштів на розвиток 
загальносоюзного військово-промислового 
комплексу або гнучка (максимально можлива 
в союзних умовах) самостійна господарська 
політика)), а проукраїнські культурні, соціаль-
но-економічні і навіть територіально-адміні-
стративні кроки були неодмінною ознакою всіх 
республіканських урядів післявоєнного часу. 
Таким чином, у складних умовах централізації 
влади формувалася нова управлінська еліта, 
яка розпочала реформувати командно-адмі-
ністративну систему задовго до оголошеної 
перебудови. 

Висновки. Сучасні історики та політологи 
часто називають українське радянське уряду-
вання не командно-адміністративною систе-
мою, а адміністративно-командною; остання, 
звичайно ж, теж є антагоністом демократії. 
Недоліки цієї системи спричинили не лише 
її перебудову, але й цілковитий демонтаж і 
декомунізацію, а сам термін «радянське уря-

дування» став архетипним уособленням тота-
літарної епохи.

Але вказаний політичний аналіз дуже часто 
є необ’єктивним і одностороннім, оскільки 
виключає з поля зору багато прогресивних 
ідей та неполітичних надбань радянського 
ладу, і відродження «радянського» в сучас-
ному урядуванні не завжди символізує існуючу 
в досліджуваний період диктатуру однієї партії, 
тоталітарні методи в управлінні, жорстку цен-
тралізацію влади або ідеологізацію суспіль-
ства – найпрогресивніші і заявлені цією владою 
справді соціалістичні проекти сьогодні успішно 
втілюються в багатьох розвинутих країнах, 
а радянські морально-етичні ідеали є неод-
мінним атрибутом їх державних службовців. 

Утім, українська держава все ж таки отри-
мала багатий нематеріальний спадок від 
радянської доби: в нетрях командно-адміні-
стративної системи, в умовах абсолютного 
протекторату єдиного союзного центру здо-
бувала досвід урядування українська наці-
ональна еліта, яка і поклала початок ради-
кальним реформам соціально-економічного, 
а згодом – і політичного життя в Україні, ство-
ривши підґрунтя для модернізації урядування 
в новій суверенній державі.
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СЕКЦІЯ 2
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Використання кооперування в Україні 
має давні національні традиції та характерні 
особливості, хоча все ще не набуває остаточної 
популярності серед фермерів і власників ОСГ.

Кооперація – багатогранне явище й дослі-
джується, як правило, за певними напрямами 
та видами. Це певною мірою простежується й 
виправдовується відсутністю умов для функці-

онування різних кооперативів. Проте для того, 
щоб краще розуміти, які процеси відбува-
ються в кооперативному секторі на сучасному 
етапі, та мати можливість робити кваліфіко-
вані висновки й прогнози щодо його розвитку, 
необхідно дослідити кооперацію загалом – 
як цілісне явище [3].

Нині є потреба реанімувати кооперативну 
ідею та кооперативний підхід у виробничих 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ КООПЕРАЦІЇ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LEGISLATION  
IN THE FIELD OF COOPERATION

УДК 351/354

Бузун О.В.
аспірант кафедри регіонального 
управління, місцевого самоврядування 
та управління містом
Національної академії державного 
управління при Президентові України

Стаття присвячена визначенню й аналізу 
наявного сьогодні у нашій державі стану 
законодавчого забезпечення та правового 
регулювання у сфері кооперації та окрес-
ленню шляхів удосконалення норматив-
но-правового супроводу процесів кооперу-
вання. Нова політична ситуація в Україні 
характеризується активністю прогресив-
них сил, що прагнуть змін у суспільстві та 
створюють нові сприятливі умови для 
розширення кооперативної діяльності. 
Відбувається посилення ролі кооперації як 
інституту громадянського суспільства. 
Кооперування продукуватиме нові робочі 
місця, наповнить місцеві бюджети і в умовах 
децентралізації створить перспективи для 
процвітання самоврядних громад і рефор-
мування місцевого самоврядування на інте-
граційних принципах. Спираючись на дер-
жавну підтримку, вона має стати потужним 
інструментом подолання кризових явищ, 
розгортання виробничої, торговельної та 
культурно-масової діяльності серед широ-
ких верств населення. 
Ключові слова: кооперація, кооператив, 
кооперативне об’єднання, кооперативне 
законодавство, кооперативна організація, 
самоврядні громади. 

Статья посвящена определению и ана-
лизу существующего на сегодняшний день 
в нашем государстве состояния законода-
тельного обеспечения и правового регули-
рования в сфере кооперации, определению 
путей усовершенствования норматив-
но-правового сопровождения процессов коо-
перирования. Новая политическая ситуация 
в Украине характеризуется активностью 
прогрессивных сил, стремящихся к изме-
нениям в обществе и создающих новые 
благоприятные условия для расширения 
кооперативной деятельности. Происхо-
дит усиление роли кооперации как инсти-
тута гражданского общества. Все это, 
в свою очередь, повышает показатели эко-
номических реалий. Сейчас в большинстве 
развитых стран кооперативный сектор 

занимает ведущие экономико-социальные 
позиции и обеспечивает соответствующие 
территориальное развитие. Другую ситуа-
цию имеем в Украине, где в первую очередь 
необходимо сконцентрировать усилия на 
создании совершенной правовой базы для 
активного развития кооперации и мотива-
ции общества к объединению. Коопериро-
вание будет продуцировать новые рабочие 
места, наполнит местные бюджеты и в 
условиях децентрализации создаст перспек-
тивы для процветания самоуправляющихся 
общин и реформирования местного само- 
управления на интеграционных принципах.
Ключевые слова: кооперация, кооператив, 
кооперативное объединение, кооператив-
ное законодательство, кооперативная 
организация, самоуправляемые общины. 

The article is devoted to the definition and analy-
sis of the status of legislative provision and legal 
regulation in the sphere of cooperation that is 
available in our country today, and outlining ways 
to improve the regulatory and legal support of 
cooperative processes. The new political situa-
tion in Ukraine is characterized by the activity of 
progressive forces that seek change in society 
and create new favorable conditions for expand-
ing co-operative activities.
There is an intensification of the role of cooper-
ation as an institution of civil society. All this, in 
turn, increases the indicators of current economic 
realities. Today, in most developed countries, the 
cooperative sector occupies leading economic 
and social positions and ensures appropriate 
territorial development. We have a different situ-
ation in Ukraine, where first of all it is necessary 
to concentrate efforts on creation of the perfect 
legal basis for active development of cooperation 
and to organize and motivate the society to unite. 
Cooperation will generate new jobs, fill local bud-
gets and, in a decentralized environment, will 
create prospects for the prosperity of self-govern-
ing communities and the reform of local self-gov-
ernment on integration principles.
Key words: local self-government, cooperation, 
cooperative, cooperative law.
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процесах. Зробити це можливо оновивши 
українське кооперативне законодавство, яке 
вже давно потребує парламентського коре-
гування. Безсистемність – головна й найсут-
тєвіша із сучасних вад вищезазначеної про-
блематики. Тому виправлення цього недоліку 
має стати головним пріоритетом для фахів-
ців. Базовий Закон України «Про кооперацію» 
[15] вже давно не є ефективним регулятором 
кооперативних правовідносин. Більшість його 
норм перегукуються із законами України «Про 
споживчу кооперацію» [18] та «Про сільсько-
господарську кооперацію» [17], він не узгод-
жується з положеннями чинних Цивільного 
(ЦК) та Господарського кодексів (ГК) України. 
Податкове законодавство не регламентує спе-
цифіки оподаткування кооперативів, зокрема 
звільнення від податку на прибуток кооператив-
них виплат. Це спричиняє невідповідність подат-
кового статусу природі та принципам обслугову-
ючих кооперативів. Крім того, державна політика 
має бути спрямована не тільки на підтримку 
наявних кооперативів, але й на створення нових 
кооперативів перспективних типів [21]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Українське сьогодення спонукає широке коло 
експертів і науковців зацікавлено працювати 
у сфері правового забезпечення розвитку  
кооперації.

Сучасний стан кооперування у рамках чин-
ного законодавства в Україні досліджували такі 
вчені: О.М. Вінник, Х.А. Гайдаржи, К.Я. Кучерява, 
І.М. Кучеренко [3; 7]. Розвиток сучасного 
законодавства про сільськогосподарську 
кооперацію проаналізований у наукових пра-
цях О.В. Гафурової, Я.З. Гаєцької-Колотило, 
В.М. Масіна, В.І. Семчика, Н.І. Титової [1]. 
Суттєві доопрацювання в частині врегулювання 
діяльності сільськогосподарських обслугову-
ючих кооперативів пропонують такі автори: 
М.Й. Малік, Р.Я. Корінець, О.Д. Радченко, 
В.Ю. Уркевич та інші [11]. Проблемами пра-
вового статусу юридичних осіб приватного 
права цікавилися такі дослідники: В.І. Семчик, 
І.В. Спасибо-Фаттєєва, О.Р. Кібенко та інші [5]. 

Проте питання, пов’язані з адаптацією пра-
вового статусу організаційно-правових форм 
кооперативів до законодавства ЄС, потребу-
ють подальших наукових пошуків [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За належної підтримки 
забезпечення кооперації з боку держави та 
здійснення на засадах адаптації національного 
кооперативного законодавства до вимог пра-
вового регулювання Європейського Союзу, 
кооперативи можуть стати потужними грав-
цями на ринку та сприяти соціально-економіч-
ному розвитку самоврядних територій.

Метою статті є обґрунтування підходів 
до застосування концепту розвитку укра-
їнського законодавства у сфері кооперації, 
дослідження основних тенденцій щодо здійс-
нення трансформації чинного законодавства 
України до вимог ЄС та визначення ролі дер-
жави в процесі активізації зазначених процесів.

Виклад основного матеріалу. Економіко-
правові трансформаційні процеси в Україні 
вимагають кардинального перегляду норм 
чинного законодавства, зміни його системи 
та концептуальних положень. Прагнення 
України приєднатися до Європейського 
співтовариства, очевидно, повинні мати 
першочерговим завданням приведення 
вітчизняного законодавства у відповід-
ність до світових вимог. Така пріоритетність 
вказаних тенденцій у трансформації пра-
вових норм закріплена в Законі України 
«Про Загальнодержавну програму адапта-
ції законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» [13]. Ця програма 
визначає механізм досягнення Україною 
відповідності третьому Копенгагенському 
та Мадридському критеріям набуття член-
ства в Європейському Союзі. Цей механізм 
саме й включає адаптацію законодавства, 
утворення відповідних інституцій та інші 
додаткові заходи, необхідні для ефективного 
правотворення та правозастосування [2].

Серед юридичних осіб приватного права, 
правовий статус яких потребує приве-
дення у відповідність до законодавства ЄС, 
особливу увагу варто звернути на коопера-
тиви, оскільки регулювання їхньої діяльності 
сьогодні відбувається неоднозначно і ґрунту-
ється на підходах, властивих ще радянському 
законодавству. Водночас необхідність існу-
вання таких видів юридичних осіб підкреслю-
ється в актах Європейського Союзу, зокрема, 
в Регламенті Ради ЄС від 22 липня 2003 року 
про статут Європейського кооперативного 
товариства [5].

Кооперація є необхідним, важливим та прі-
оритетним трансформаційним інструментом 
у різних галузях народного господарства, тому 
необхідно сконцентрувати зусилля на ство-
ренні досконалої правової бази для активного 
розвитку кооперування в Україні.

На час набуття Україною незалежності, 
правові підходи до регулювання діяльно-
сті кооперативів не мали системного харак-
теру. Був відсутній єдиний систематизований 
законодавчий акт, який регулював би діяльність 
усіх видів кооперативів. Серед актів загаль-
ного законодавства найвищу юридичну силу 
в системі законодавства, зокрема, про регу-
лювання кооперативних, як, зрештою, всіх 
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інших суспільних відносин, має Конституція 
України, норми якої є нормами прямої дії та 
можуть виступати безпосередньою правовою 
підставою для виникнення, зміни чи припи-
нення суспільних відносин [8]. 

Конституція України, не містить конкрет-
них норм, які б прямо стосувалися відносин 
по створенню та діяльності кооперативів, 
немає прямого посилання на норми Основного 
Закону України й державна політика щодо 
різних видів кооперації, проте Конституція 
України у ст. 13 стверджує: «держава забезпе-
чує захист прав усіх суб’єктів права власності 
і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. Усі суб’єкти права власності рівні 
перед законом» [8]. Важливо, що Конституція 
України гарантує незалежність та самостій-
ність розвитку кооперації як окремій соці-
ально-економічній організації, з відповідним 
запобіганням будь-якому втручанню в її діяль-
ність. Конституційне визнання можливості 
створення і функціонування кооперативних 
організацій є фундаментом кооперативного 
законодавства у вигляді спеціальних законів 
та окремих положень цивільного, трудового, 
адміністративного, аграрного, земельного 
та іншого законодавства. 

Одним із перших законів у сфері коопера-
ції було прийняття Закону України «Про спо-
живчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року 
№ 2265-ХІІ, який визначив правовий статус 
споживчих товариств та їхніх спілок. У Законі 
відображено міжнародні принципи кооперації, 
врахований досвід роботи кооперації різних 
країн світу і який визначає основи розвитку її 
діяльності [18]. Основними принципами діяль-
ності споживчої кооперації за цим норматив-
но-правовим актом є добровільність членства, 
демократизм, соціальна справедливість, вза-
ємодопомога та співробітництво. Кооперація 
в нових українських реаліях мала завдання 
здійснювати торгівельну, заготівельну, вироб-
ничу та іншу діяльність й безумовно у такий 
спосіб сприяти соціальному і культурному роз-
витку села.

Відповідно до норм цитованого Закону, 
споживча кооперація незалежна у своїй діяль-
ності від органів державного управління, полі-
тичних та інших громадських організацій [18]. 
Основним баченням цього Закону є створення 
правового поля для функціонування спожи-
вчих товариств як добровільних об’єднань 
громадян для здійснення спільної господар-
ської та іншої діяльності з метою задоволення 
своїх економічних і соціальних інтересів, що 
ця діяльність є неприбутковою і не належить 
до підприємницької діяльності. Закон закрі-
плює міжнародні кооперативні принципи, які 

покладені в основу функціонування товариств 
та їх спілок [9].

Правові, організаційні, економічні та соці-
альні умови діяльності кооперативів у сіль-
ському господарстві, поступове відродження 
кооперативної системи та й в цілому, коопе-
ративний рух загалом у громадах почав від-
роджуватися саме після прийняття Закону 
України «Про сільськогосподарську коопе-
рацію», окремих указів Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектору економіки» 
3 грудня 1999 року №1529/99, «Про заходи 
щодо забезпечення формування та функ-
ціонування аграрного ринку» від 6 червня 
2000 року № 767; «Про заходи щодо розвитку 
кооперативного руху та посилення його ролі 
в реформуванні економіки України на ринкових 
засадах» від 19 грудня 2000 року №1348 [6]. 
Особливе місце серед підзаконних актів щодо 
врегулювання кооперативних відносин займа-
ють спеціальні правові акти компетентних 
державних органів, які присвячені врегулю-
ванню відносин в кооперативній системі. Це, 
зокрема Постанова Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 1993 року № 209 «Про регулю-
вання цін при закупівлі та реалізації м’яса і м’я-
сопродуктів підприємствами і організаціями 
споживчої кооперації», Постанова Кабінету 
Міністрі в України від 27 січня 1995 року № 67 
«Про державну програму розвитку виробничої 
кооперації на 1995–2000 роки» та інші урядові 
акти [10].

Саме для підтримки розвитку особистих 
підсобних господарств громадян та селян-
ських (фермерських) господарств ще Указом 
Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграр-
ного сектору економіки» 3 грудня 1999 року 
№1529/99 було обумовлено створення селя-
нами та суб’єктами господарювання обслу-
говуючих кооперативів, як неприбуткових 
організацій. З метою розвитку організацій-
но-правових форм господарювання та фор-
мування інфраструктури аграрного ринку, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 року № 1158 було прийнято 
Державну програму розвитку Українського 
села на період до 2015 року, я в якій було 
задекларовано: організаційну і фінансову 
підтримку створення кооперативних форму-
вань сільськогосподарських товаровироб-
ників; обслуговуючим кооперативам пільгові 
кредити; стимулювання участі переробних та 
інших підприємств агропромислового комп-
лексу, а також споживчих товариств у форму-
ванні кооперативних організацій на засадах 
асоційованого членства тощо. Постановою 
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Кабінету Міністрів України 2009 року за № 557 
було затверджено «Державну цільову еконо-
мічну програму підтримки розвитку сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів 
на період до 2015 року» [6].

Такі зміни в українському законодавстві 
свідчить про переосмислене ставлення дер-
жави до кооперативної форми ведення сіль-
ськогосподарського виробництва. До його 
прийняття правовою основою діяльності  
кооперативів в сільському господарстві 
України, залишався прийнятий ще в 1988 році 
Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР»[14] 
(у частині, яка не суперечила чинному 
законодавству України). 

У 1 ст. Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» наведені необхідні 
для розуміння сільськогосподарської коопе-
рації терміни. 

У Законі зафіксовано, що держава через  
центральні та місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування забезпе-
чує сприяння та підтримку розвиткові сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. 

У Законі України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» залишились певні 
невирішені питання, які стосуються: визна-
чення порядку грошової оцінки майна, що 
вноситься членами кооперативу як майновий 
внесок; необхідності закріплення основних 
умов виходу з кооперативу з належним особі 
паєм; одержання частини прибутку від діяль-
ності кооперативу у вигляді виплати часток 
доходу на паї і кооперативних виплат та деякі 
інші. Цей Закон розглядав сільськогосподар-
ську кооперацію, як систему сільськогоспо-
дарських кооперативів, об’єднань створе-
них із метою задоволення лише економічних 
потреб членів кооперативу [17].

Наступним кроком розвитку коопе-
ративного руху в Україні було прийняття 
у 2001 році основних законів для кредитно-ко-
оперативного руху: Закон України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» від 7 грудня 2001 року 
[19]; Закон України «Про кредитні спілки» від 
20 грудня 2001 року [16].

Закон України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг» встановлює загальні правові засади 
у сфері надання фінансових послуг, здійснення 
регулятивних та наглядових функцій за діяль-
ністю з надання фінансових послуг. Головною 
метою цього Закону є створення правових 
основ для захисту інтересів споживачів фінан-
сових послуг, правове забезпечення діяльно-
сті і розвитку конкурентоспроможного ринку 
фінансових послуг в Україні, правове забез-

печення єдиної державної політики у фінансо-
вому секторі України [19].

У свою чергу, Закон України «Про кредитні 
спілки» визначає організаційні, правові та еко-
номічні засади створення та діяльності кре-
дитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки 
членів кредитних спілок та їх об’єднань. 
Прийняття цього Закон України надало кре-
дитним спілкам нового, принципово іншого 
юридичного статусу неприбуткової організа-
ції, «заснованої фізичними особами на коопе-
ративних засадах з метою задоволення потреб 
її членів у взаємному кредитуванні та наданні 
фінансових послуг за рахунок об’єднаних 
грошових внесків членів кредитної спілки», і 
при цьому затвердив, що «кредитна спілка є 
фінансовою установою». Це дало змогу більш 
чітко визначити юридичний статус кредитних 
спілок, однак питання неприбуткової соціаль-
но-економічної природи цих організацій зали-
шилося недостатньо розкритим. Законом кре-
дитні спілки були перетворені із «громадської 
організації» у «фінансову установу»[16]. 

Проте кредитно-кооперативний рух має 
багато специфічних рис та прорахунків пов’я-
заних із особливостями сфери кредитування, 
усунення недоліків дозволить кредитним спіл-
кам стати повноправним гравцем на фінансо-
вому ринку [ 20].

З прийняттям Закону України «Про коо-
перацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року 
термін «кооперація» вже розглядається 
як система кооперативних організацій ство-
рених з  метою задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб своїх члені. 
Закон України «Про кооперацію» є «рам-
ковим» законом у цій сфері й відповідно 
до своєї «статусності» регулює діяльність 
всіх типів кооперативних організацій. 

Закон України «Про кооперацію» дає роз’яс-
нення щодо кооперативного об’єднання, 
добровільної форми співпраці вже окремо 
існуючих кооперативів, метою якого є ство-
рення сприятливих умов для діяльності таких 
кооперативів та їх членів. За Законом України 
«Про кооперацію» держава гарантує додер-
жання прав і законних інтересів кооперативних 
організацій та їх членів, максимально сприяє 
розвитку і зміцненню їх господарської само-
стійності. Закон України «Про кооперацію», це 
базовий кооперативний закон в якому уніфіко-
вані найважливіші нормативно-правові акти, 
що стосуються всіх видів кооперації. Закон 
узагальнює деякі спільні принципи побудови 
кооперативних організацій, узгоджує їх з між-
народними принципами кооперації, що сприяє 
солідарності і стратегічній взаємодії усіх гілок 
кооперації в Україні [15].
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Незважаючи на попередні спроби регулю-
вання у сфері кооперативного законодавства, 
більшість проблем, пов’язаних із функціону-
ванням кооперативів у економічній системі 
держави так і не було вирішено. Закони України: 
«Про споживчу кооперацію», «Про сільсько-
господарську кооперацію», «Про кредитні 
спілки», регулюють діяльність кожної окремої 
гілки кооперації, що відповідно мають власні 
шляхи змін, нормативно-правову базу й різ-
ний рівень державної підтримки. Зауважимо, 
також, що окрім вище зазначеної коопера-
тивної проблематики, удосконалення щодо 
подальшого функціонування потребують:  
житлово-будівельні, садівничі та дачні коо-
перативи. Нормативно-правова база діяль-
ності цих різновидів кооперативів в Україні 
є застарілою й вимагає ефективного онов-
лення. Не варто оминати увагою й ті коопе-
ративи, що функціонують у сфері надання 
соціальних, медичних, освітніх, культурних 
та спортивних послуг. Їх правове положення 
не регулюється окремими спеціальними нор-
мативно – правовими актами, а знову ж таки 
підпадає під юрисдикцію загального коопера-
тивного законодавства та локальних актів.

Тому наступним кроком для україн-
ських парламентарів та профільних фахівців 
у напрямку розвитку кооперативного руху 
мають бути дієві зміни й результативність 
законотворчих напрацювань. Сьогодення 
потребує створення системи кооперативного 
законодавства, ядром якого має бути Закон 
України «Про кооперацію». Саме на основі 
цього чинного Закону України мають розро-
блятися та ґрунтуватися спеціальні закони. 
Таким прикладом можуть бути Закони України 
«Про споживчу кооперацію» та «Про кредитні 
спілки» тощо [3]. 

Відповідного фахового доопрацювання 
та доповнення потребує й ст. 5, Закону 
України «Про кооперацію», де йдеться 
про законодавство щодо кооперації. Правові 
засади згаданої статті базуються на нор-
мах Конституції України і Цивільного Кодексу 
України, самого Закону України «Про коо-
перацію», інших нормативно-правових актів 
з питань кооперації. Незрозумілим є обми-
нання Господарського Кодексу України, який є 
також базовим для цього спеціального Закону 
і рівною мірою впливає на всю систему коо-
перативного законодавства [4]. Зауважимо 
й про останні новації законодавчого регулю-
вання кооперативного руху, а це - внесений 
до Верховної Ради України групою народ-
них депутатів проект Закону України «Про 
сіль ськогосподарську кооперацію» (реєстр. 
№ 6527-д від 25 червня 2018 року) [12]. Нова 

редакція закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» - це принципово новий 
підхід до сільськогосподарського кооперативу 
як до ефективної форми об’єднання сільгосп-
виробників, яка зможе ефективно працювати 
в умовах вільного ринку.

Отже, забезпечуючи у такій послідовно-
сті вектор кооперативного прогресу, вини- 
кає необхідність створення Кооперативного 
кодексу, системоутворюючою основою якого 
все ж таки буде Закон України «Про кооперацію».

Висновки. Згідно поставленої мети, 
у результаті проведеного дослідження, обґрун-
товано ключові теоретико-методологічні під-
ходи до виявлення та застосування концепту 
розвитку українського законодавства у сфері 
кооперації. 

Доведено необхідність відповідного ана-
лізу, перегляду та доопрацювання чинного 
українського законодавчого забезпечення 
та правового регулювання у сфері коопе-
рації. Здійснення трансформації чинного 
законодавства України до вимог ЄС та визна-
чення ролі держави в процесі активізації зазна-
чених процесів. Встановлено, що кооперу-
вання підвищує економічні реалії сьогодення, 
продукує нові робочі місця, наповнює місцеві 
бюджети і взагалі, в умовах децентраліза-
ції, як інститут громадянського суспільства, 
створює перспективи для процвітання само-
врядних громад та реформування місцевого 
самоврядування на інтеграційних принципах. 
Уточнено, що взаємодіючи з державною вла-
дою, кооперація має стати потужним інстру-
ментом подолання кризових явищ, здатна 
подолати ряд соціально-економічних проблем 
в країні, з використанням виробничої, торго-
вельної та культурно-масової діяльності серед 
широких верств населення. Перспективи 
вдосконалення наукових розвідок організацій-
но-правових форм та нормативно-правового 
супроводу кооперативів в Україні з урахуван-
ням загального вектора розвитку кооператив-
ного законодавства, а також рівня державної 
підтримки цих процесів потребують подаль-
ших наукових досліджень.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Кількість, небезпечність і склад-
ність надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
природними, екологічними, техногенними і 
технічними явищами, щороку невпинно зро-
стає не тільки в Україні, але й у всьому світі. 
Це зумовлюється як глобальними змінами клі-
мату на планеті, так і поглибленням процесу 
глобалізації, прогресуючим антропогенним 
впливом, недотриманням норм і правил без-
печного провадження господарської діяль-
ності та, як наслідок, інтенсифікує небезпеку 
виникнення аварій і катастроф, які стають усе 
більш масштабними і небезпечними для насе-
лення, природного середовища й стійкого 
функціонування економіки. Результатом вище-
зазначеного є значні матеріальні та соціальні 
збитки, кількість і масштабність яких може ста-
новити загрозу національній безпеці в еконо-
мічній, соціальній та екологічній сферах.

Недопущення надзвичайних ситуацій, 
а у разі виникнення – ліквідація їх наслідків є 
загальнодержавною проблемою і одним із 
найважливіших завдань системи публічного 
управління в Україні, а реалізація державної 

політики у сфері запобігання надзвичайним 
ситуаціям техногенного та природного харак-
теру – пріоритетним напрямом роботи цен-
тральних і місцевих органів виконавчої влади. 
Одночасно статистика виникнення надзвичай-
них ситуацій переконливо свідчить, що зни-
ження кількісних показників не відбувається.

Світова економічна криза змусила ретельно 
переглянути можливості майже всіх країн 
до поступового розвитку економіки держави 
та подолання негативних наслідків зазна-
ченого явища. Найбільш позитивні наслідки 
мають країни, які завдяки всебічному аналізу 
розробили відповідні програми антикризового 
управління розвитком держави. Найбільш важ-
ливим складником розвитку будь-якої країни 
світу є людина, особистість, що у множині ста-
новить кадровий потенціал держави. Реальна 
та об’єктивна оцінка кадрового потенціалу 
буде суттєво впливати на ефективність анти-
кризового управління розвитком держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам кадрової політики держави в кон-
тексті підготовки фахівців у сфері цивільного 
захисту присвячені праці багатьох вітчизняних 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВАЖІЛЬ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ДСНС УКРАЇНИ
THE CIVIL PROTECTION SPECIALIST TRAINING AS EFFECTIVE PART  
OF PERSONNEL POLICY DEVELOPMENT

УДК 351/354

Гада О.Б.
ад’юнкт навчально-науково-
виробничого центру
Національний університет 
цивільного захисту України

У науковій статті розглянуто питання під-
готовки фахівців сфери цивільного захисту 
та її взаємозв’язок із кадровою політикою 
ДСНС України. Визначено основні склад-
ники механізму реалізації державної кадро-
вої політики. Проведено аналіз понятій-
ного апарату щодо термінології «кадрова 
політика», «механізми реалізації кадрової 
політики» в контексті підготовки фахівців 
сфери цивільного захисту. Обґрунтовано 
необхідність запровадження в ДСНС Укра-
їни системи кадрового менеджменту на 
основі європейських принципів. Запропоно-
вано заходи, необхідні для досягнення ефек-
тивного функціонування кадрової політики 
в контексті підготовки фахівців у сфері 
цивільного захисту.
Ключові слова: цивільний захист, кадрова 
політика, державне управління, механізм 
реалізації, підготовка фахівців.

В научной статье рассмотрены вопросы 
подготовки специалистов сферы граждан-
ской защиты и ее взаимосвязь с кадровой 
политикой ГСЧС Украины. Определены 
основные составляющие механизма реали-
зации государственной кадровой политики. 
Проведен анализ понятийного аппарата 
относительно терминологии «кадровая 
политика», «механизмы реализации кадро-
вой политики» в контексте подготовки 
специалистов сферы гражданской защиты. 

Обоснована необходимость введения в 
ГСЧС Украины системы кадрового менед-
жмента на основе европейских принципов. 
Предложены меры, необходимые для дости-
жения эффективного функционирования 
кадровой политики в контексте подго-
товки специалистов в сфере гражданской 
защиты.
Ключевые слова: гражданская защита, 
кадровая политика, государственное управ-
ление, механизм реализации, подготовка 
специалистов.

The article deals with the issues of training spe-
cialists in the field of civil protection and its interre-
lation with the personnel policy of the SESU. The 
main components of the mechanism of imple-
mentation of the state personnel policy are deter-
mined. The analysis of the conceptual apparatus 
is conducted on terminology “personnel policy”, 
“mechanisms of realization of personnel policy” 
in the context of training specialists in the field 
of civil protection. The necessity of introduction 
of personnel management system in the SESU 
on the basis of European principles is substan-
tiated. The measures necessary for the effective 
functioning of personnel policy in the context of 
training specialists in the field of civil protection 
are proposed.
Key words: civil protection, personnel policy, 
public administration, mechanism of realization, 
training of specialists.
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і зарубіжних учених, таких як В.Д. Бакуменко, 
Н.Т. Гончарук, О.П. Губа, С.М. Домбровська, 
А.Н. Заречнева, Г.І. Лелікова, В.І. Луговий, 
В.М. Князєв, А.О. Мельниченко, В.П. Садковий, 
С.М. Серьогін, А.О. Ященко та інші.

Мета статті. Статтю присвячено розгляду 
питання підготовки фахівців сфери цивільного 
захисту та її взаємозв’язок із кадровою політи-
кою ДСНС України.

Виклад основного матеріалу. На під-
ставі аналізу сучасних положень і теоретич-
них праць можна зазначити, що ефективність 
реалізації кадрової політики в контексті під-
готовки фахівців у сфері цивільного захисту 
України змінюється залежно від економічних 
можливостей держави, доцільності та обґрун-
тованості обраних механізмів реалізації тих 
завдань, які мають виконувати сили цивіль-
ного захисту в межах наявного кадрового 
потенціалу [2; 9].

На сучасному етапі розбудови ДСНС 
України її керівництвом ретельно розгля-
дається питання підвищення ефективності 
застосування оперативно-рятувальної служби 
не збільшуючи при цьому її загальної чисель-
ності. В умовах світової економічної кризи най-
більш актуальним питанням для ДСНС України 
є ефективне використання кадрового потенці-
алу за принципом: мати відповідного фахівця 
потрібної кваліфікації в необхідний час у кон-
кретному місці. Стратегічну мету зазначених 
процесів визначає кадрова політика в ДСНС 
України, яка, у свою чергу, визначається дер-
жавною кадровою політикою.

Саме держава, як загальнонародна орга-
нізація, отримує від народу повноваження 
в кадровій політиці. Вона виступає головним 
суб’єктом кадрової політики, здійснює реа-
лізацію волі більшості громадян через гілки 
влади, які делегують кожній із них певні функ-
ції в кадровій роботі. При цьому держава впли-
ває на кадрові процеси через закони, норма-
тивні документи, управлінські рішення, а також 
через практичні дії чиновників державної 
служби, які постійно взаємодіють із кадрами 
інших структур, контролюють від імені дер-
жави їхню діяльність.

Кадрова політика в широкому розу-
мінні – це система правил і норм, які розро-
бляються стратегічними органами управління 
для приведення людських ресурсів у відпо-
відність із цілями та стратегією організації. 
У контексті підготовки фахівців у сфері цивіль-
ного захисту кадровою політикою треба 
визначити систему норм, організаційно-ста-
білізуючих методів створення організаційної 
культури у сфері цивільного захисту України 
і організаційних відносин між працівниками, 

особами рядового та начальницького складу  
під час здійснення ними службової та трудо-
вої діяльності.

Спираючись на наведене, кадрову політику 
ДСНС України характеризує її зв’язок із метою 
(ціллю), стратегією, структурами підрозді-
лів, службовими та трудовими відносинами. 
Кадрова політика розробляється на стратегіч-
ному рівні, а реалізується через спрямованість 
діяльності людей на досягнення цілі організа-
ції на всіх рівнях.

Кадрова політика у сфері цивільного захисту 
покликана створювати умови для виконання 
завдань з оптимальною віддачею.

Механізмом реалізації кадрової політики є 
система планів, норм і нормативів, організа-
ційних, адміністративних і соціальних заходів, 
спрямованих на вирішення кадрових проблем 
і задоволення потреб організації в персоналі 
[3; 5].

Механізм реалізації кадрової політики –  
це сукупність відповідних кадрових органів, 
організованих у систему для виконання цілей 
(завдань) кадрової політики відповідно до їх 
правового статусу, а також комплекс правових 
норм, які регламентують організаційні засади 
та процес реалізації вказаними органами 
свого функціонального призначення [4; 6].

Основні складники механізму реалізації 
державної кадрової політики такі:

 – кадрове планування;
 – формування кадрового резерву;
 – підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації персоналу;
 – контролювання кадрового забезпечення;
 – оцінка кадрів через механізм атестації.

Кадрова політика в контексті підготовки 
фахівців у сфері цивільного захисту визна-
чена як сукупність принципів, напрямів, форм, 
методів діяльності органів управління цивіль-
ним захистом, спрямована на створення 
цілісної системи формування, підготовки, 
ефективного використання особового складу, 
забезпечення потреб кожної особистості, роз-
витку у неї стійкої мотивації до служби та мож-
ливості реалізації свого потенціалу під час її 
проходження [3].

Головною метою кадрової політики ДСНС 
України в контексті підготовки фахівців 
у сфері цивільного захисту має стати ство-
рення умов для ефективного комплектування 
служби цивільного захисту особовим скла-
дом, спроможного до виконання завдань 
за призначенням.

Основою кадрової політики в службі цивіль-
ного захисту України повинні стати принципи, 
що базуються на європейських цінностях, 
таких як:
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 – законність, демократичність, спадкоєм-
ність, відкритість і прозорість;

 – рівність можливостей усіх громадян щодо 
службової кар’єри (здорова конкуренція під 
час просування по службі);

 – оптимальне поєднання інтересів служби 
цивільного захисту та конкретної особи;

 – спрямованість на забезпечення готовно-
сті підрозділів ДСНС України до ефективного 
виконання завдань за призначенням;

 – єдність щодо формування та реалізації 
кадрової політики за напрямами кадрового 
менеджменту, підготовки (перепідготовки, 
підвищення кваліфікації) та соціально-гумані-
тарного забезпечення персоналу;

 – індивідуальний підхід у кадровій роботі;
 – поєднання досвіду з новаціями, форму-

вання інтелектуальної еліти служби цивільного 
захисту;

 – науковість, системний підхід до розвитку 
кадрової політики;

 – дотримання соціальних гарантій.
Для досягнення ефективного функціону-

вання кадрової політики на сучасному етапі 
розвитку служби цивільного захисту доцільно 
провести низку відповідних заходів:

 – забезпечити участь у соціально-економіч-
них і політичних реформах (у сфері інтересів 
служби цивільного захисту) особового складу 
ДСНС України, мобілізувати людські (кадрові) 
ресурси на активну участь у високоефективній 
якісній діяльності, спрямованій на підвищення 
професійності служби цивільного захисту;

 – створити умови для комплектування всіх 
ланок управління та забезпечення повсяк-
денної діяльності служби цивільного захисту 
ініціативними та компетентними фахівцями, 
які усвідомлюють необхідність якісних змін 
у ДСНС України та спроможні впроваджувати 
їх у життя;

 – забезпечити безперервне вдосконалення 
і своєчасне оновлення особового складу 
служби, неухильне підвищення професійно-
сті та соціальної відповідальності кадрів щодо 
управління, формування, підготовку, розста-
новку і раціональне використання висококва-
ліфікованих кадрів різної спеціалізації і напря-
мів діяльності.

Зважаючи на наведене, кадрову політику 
в системі підготовки фахівців у сфері цивільного 
захисту в ДСНС України характеризує її зв’я-
зок із метою (ціллю), стратегією застосування 
сил служби цивільного захисту, централь-
ними органами виконавчої влади та органами 
цивільного захисту, організаційними струк-
турами самої служби, відносинами між ними.

Кадрова політика в ДСНС України повинна 
бути спрямована на досягнення збалансова-

ності інтересів, з одного боку, між керівниц-
твом і підлеглими, а з іншого – між державою 
і службою цивільного захисту (силами цивіль-
ного захисту).

Суб’єктом кадрової політики у сфері цивіль-
ного захисту є центральний орган виконавчої 
влади, який формує і реалізує державну полі-
тику у сфері цивільного захисту. Він розробляє 
і здійснює свою кадрову політику на основі 
державної кадрової політики, він фактично її 
реалізує.

Об’єктом кадрової політики у сфері цивіль-
ного захисту є організація управління люд-
ськими (кадровими) ресурсами. Предметом 
кадрової політики у сфері цивільного захисту є 
органи управління та сили цивільного захисту.

Треба визначити три рівні, на яких форму-
ється та реалізується кадрова політика під час 
підготовки фахівців у сфері цивільного захисту:

 – на стратегічному рівні – діяльність кадрів 
вищого рівня управлінської ієрархії, яка спря-
мована на реалізацію замовлення суб’єктів 
політики та забезпечує підготовку персоналу 
відповідно до кваліфікаційних вимог як сьо-
годні, так і на перспективу. Результатом цієї 
діяльності є нормативні документи, які визна-
чають втілення в життя замовлення суб’єк-
тів політики, організацію кадрового менедж-
менту в структурах органів управління та сил 
цивільного захисту на оперативно-тактичному 
і тактичному рівнях. Кадрова стратегія є засо-
бом організації кадрової політичної діяльності 
з реалізації цілей цієї політики.

 – на оперативному та тактичному рівнях 
кадрова політика трактується як завдання, 
принципи і методи, за допомогою яких дося-
гається мета (цілі) кадрової політики, форму-
ється організаційна культура, визначаючи від-
носини з персоналом.

На кадрову політику під час підготовки 
фахівців у сфері цивільного захисту впливають 
такі фактори:

 – зміст, напрями та сфери впливу кадрової 
політики;

 – організація кадрової роботи як механізму 
реалізації цілей і завдань кадрової політики.

Ці фактори не залишаються незмінними. 
Вони підпорядковані меті і завданням, які вирі-
шує служба цивільного захисту в конкретний 
час. Одночасно зберігаються основні риси та 
ідеї, що мають сталий, довготривалий харак-
тер і визначають основні принципи кадрової 
політики, а також кадрової роботи. Зазначені 
принципи становлять основу процесів пла-
нування, добору (відбору), підготовки, роз-
становки і використання персоналу служби 
цивільного захисту. У сукупності з методами, 
засобами та формами управління персона-
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лом ці принципи покладені в основу кадрового 
менеджменту.

Потреба в удосконаленні кадрової політики 
під час підготовки фахівців у сфері цивільного 
захисту зумовлена такими чинниками:

 – необхідністю забезпечення здатності 
рядового та начальницького складу сфери 
цивільного захисту до виконання нових 
завдань в умовах змін форм, методів і засобів 
цивільного захисту населення;

 – оптимізацією структури органів управ-
ління та сил цивільного захисту на користь 
останніх;

 – реалізацією Україною політичного рішення  
щодо інтеграції до Організації Північноатлан- 
тичного договору та необхідністю наближення 
до стандартів, прийнятих у країнах-членах НАТО;

 – інтеграцією системи освіти у сфері цивіль-
ного захисту до державної системи освіти, 
а також оптимізацією мережі вищих навчаль-
них закладів сфери цивільного захисту.

Висновки. Отже, історичні тенденції роз-
витку кадрової політики служби цивільного 
захисту з часів отримання незалежності були 
невіддільним складником розвитку державної 
кадрової політики. Зокрема, зважена кадрова 
політика держави щодо служби цивільного 
захисту є інструментом впливу держави 
на виконання функції цивільного захисту насе-
лення, територій, навколишнього середовища 
та майна від надзвичайних ситуацій.

Пріоритетом кадрової політики під час під-
готовки фахівців у сфері цивільного захисту 
можна вважати визначення генеральної лінії 
та принципових настанов у роботі з персо-
налом в ДСНС України на довготривалу пер-
спективу з урахуванням завдань, які покладені 
на службу цивільного захисту.

Виникла нагальна потреба щодо виконання 
таких заходів: удосконалення нормативно- 

правового забезпечення в галузі розвитку 
кадрової політики у сфері цивільного захисту; 
впровадження сучасної системи кадрового 
менеджменту в ДСНС України, що базується 
на європейських принципах; подолання нега-
тивних наслідків обмеженого фінансування 
потреб служби цивільного захисту, втілення 
дієвих механізмів соціального та ресурсного 
забезпечення служби цивільного захисту 
на рівні світових стандартів.

За умов ефективного та якісного впрова-
дження зазначених заходів можливі подаль-
ший розвиток і стабілізація кадрової ситуації 
у сфері цивільного захисту України.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стан формування державної полі-
тики, її спрямованість і завдання, зміна її 
устрою, ступінь додержання прав людини, 
стабільність і реальна дія законодавства є 
одними з обов’язкових критеріїв, що береться 
для оцінки стану формування компетенції 
органів прокуратури, її функцій, мети існу-
вання, механізмів управління, розвитку та 
реформування. А тому, на жаль, розвиток 
прокуратури в усі часи не є плавним досяг-
ненням певних ознак, необхідних для органу 
управління в правовій державі, натомість її 
розвиток є переривистим.

Отриманий історичний досвід функціо-
нування механізмів державного управління 
органами прокуратури радянського періоду, 
зокрема її початкового етапу існування, є 
необхідним плацдармом до аналізу та винай-
дення як недоліків, так і ефективних засобів 
покращення її роботи.

Аналіз останніх досліджень i публі-
кацій. Питання функціонування органів 
прокуратури часів створення радянської дер-
жави досліджувалися такими українськими 
науковцями як Л. Грицaєнко, Л. Дaвиденко, 
В. Долежaн, В. Кравчук, М. Косютa, М. Мичко, 
О. Михaйленко, Є. Попович, Г. Середa, 
В. Сухонос, В. Стaшис, В. Тaцiй, М. Якимчук. 
Основними критеріями їх досліджень були 
організаційно-правове становище прокура-
тури, функціональна компетенція, взаємодія 
з іншими органами влади, кадрові відносини 
тощо. Однак аналіз існування прокуратури 

того часу через призму механізмів державного 
управління дотепер чітко не простежений.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначення конкрет-
них механізмів державного управління орга-
нами прокуратури та їх взаємозв’язків між 
собою є вкрай важливим етапом при окрес-
ленні тих частин реформування правоохо-
ронної системи, що покликанні забезпечити 
існування правової держави та ефективності її 
функціонування.

Мета статті. Вивчення передумов існу-
вання механізмів державного управління 
органами прокуратури на території України 
раннього періоду становлення радянської 
держави, основних чинників, що визначали 
цей процес.

Виклад основного матеріалу. Перед 
аналізом роботи органів прокуратури України 
радянського зразка, необхідно зазначити, 
що після Жовтневої революції, діючи згідно 
з марксистською доктриною про знищення 
буржуазного державного апарату, 24 листо-
пада 1917 року Декретом № І про суд ліквідо-
вано як судові органи імперії, так і прокура-
туру, що була в Російській імперії.

Всеросійська надзвичайна комісія (ВНК) 
в певній частині здійснювала нагляд за додер-
жанням декретів і притягнення до відповідаль-
ності осіб, котрі їх порушують. Однак в 1922 році 
ВНК реформована в органи Головного полі-
тичного управління, і відтоді її повноваження 
з  охорони законності надані судовим органам. 
Певний час разом із ВНК нагляд за виконанням 
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У статті вивчено історичні чинники роз-
витку та функціонування механізмів держав-
ного управління органами прокуратури на 
території України перших років зародження 
та існування радянської країни. Проаналізо-
вано умови зміни цих механізмів під час укрі-
плення ідеології комуністичної влади. Визна-
чено необхідність існування прокуратури 
під час будівництва нової держави.
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В статье изучены исторические факторы 
развития и функционирования механизмов 
государственного управления органами 
прокуратуры на территории Украины 
первых лет зарождения и существования 
советского государства. Проанализиро-
ваны условия изменения данных механизмов 
при укреплении идеологии коммунистиче-

ской власти. Определена необходимость 
существования прокуратуры при строи-
тельстве нового государства.
Ключевые слова: прокуратура, меха-
низмы государственного управления, над-
зор, советское государство, становление  
и развитие.

The article analyzes the historical factors of the 
development and functioning of the public admin-
istration mechanisms of the prosecution authori-
ties in Soviet Ukraine at the first years of its origin 
and existence. There were analyzed changing 
conditions of that mechanisms in strengthening 
the communist ideology. It is determined the 
necessity of the prosecution authorities in pro-
cess of building a new state.
Key words: prosecution authorities, public 
administration mechanism, supervision, soviet 
state, establishment and development.
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законів здійснювали органи Народного комі-
саріату державного контролю, які ліквідовані 
в 1920 році.

Необхідність забезпечення законності 
на єдиній організаційний і правовій основі 
стала актуальною в період будівництва нових 
суспільних відносин після закінчення «грома-
дянської війни» [1, с. 29].

Що ж стосується земель України, то від-
повідно до положень Декрету РНК УСРР від 
14 лютого 1919 року «Про суд» ліквідовано 
поряд із судовими установами, які існу-
вали на території України до встановлення 
радянської влади, і прокурорський нагляд. 
Функція нагляду за законністю перейшла 
до Народного комісаріату юстиції і його міс-
цевих органів – губернські і міські юридичні 
відділи. Вказані зміни здобули закріплення 
у Конституції УСРР 1919 року [2; 3; 4, с. 55].

Вказаним Декретом також затверджене 
Тимчасове положення «Про суд і револю-
ційні трибунали УСРР», відповідно до якого 
на території УСРР повинні були бути утворенні 
народні суди і ради (з’їзди) народних суддів.  
Крім того, не менше одного на губернію утво-
рювались революційні трибунали, де працю-
вали б народні слідчі, колегії обвинувачів і пра-
возахисників, трибунальні виконавці [4, с. 56; 
5, с. 162–163].

Разом з цим, у зв’язку з боротьбою за владу 
на цій території з іншими місцевими струк-
турами, фактичне виконання вимог Декрету 
було неповноцінним.

Однак 14 березня 1919 року, після схва-
лення на ІІІ Всеукраїнському з’їзді рад, а потім 
і ВУЦВК Конституції УСРР, сили більшовиків 
набули значних переваг. З метою подолання 
анархії, «партизанщини» в державному управ-
лінні, забезпечення функціонування свого дер-
жавного механізму КП(б)У почала створювати 
нові державні структури. Вищим органом влади 
визначено з’їзд Рад, а в перерві між з’їздами – 
ВУЦВК і РНК УСРР [4, с. 56; 6; 7, с. 154–155].

Саме класовий підхід до реформування та 
вирішальний вплив більшовицької партії обу-
мовив подальший процес будівництва радян-
ської держави.

Необхідність вирішення поставлених перед  
новою владою проблем досить швидко пере-
конала, що законність та правопорядок 
на території держави все ж таки необхідно 
підтримувати, а непродумана руйнація орга-
нів правопорядку сприяла не ліквідації зло-
чинності та правопорушень, а, навпаки, їх 
збільшенню. На практиці відверто злочинні 
дії прикривалися «революційною законні-
стю» [4, с. 56; 8, с. 231–261]. Розпочинаються 
пошуки оптимальної для молодої держави 

шляхів побудови системи правоохоронних 
органів [9, с. 24].

Специфіка ранніх років існування радян-
ської влади на території України та виконання 
її органами функцій нагляду за законністю 
характеризується тим, що на Україні ця влада 
була менш стабільною, ніж у Росії, а тому її 
повноцінне утвердження вимагало жорсткої 
боротьби, зокрема збройної. М. Кожевніков 
зазначив, що хоча «…загальний нагляд в УСРР 
також покладався на відділи юстиції викон-
комів, але він поки що мав досить обмеже-
ний характер, і діяльність цих органів була 
в основному юридично-консультаційною» 
[4, с. 57; 10, с. 37–84].

Незважаючи на каральний ухил органів 
прокуратури радянського періоду її часткову 
направленість на зміцнення тоталітарного 
режиму у країні, необхідно виокремити пози-
тивні напрацювання в частині управлінських 
відносин та компетенції прокуратури щодо 
боротьби з кримінальною злочинністю, змен-
шенням кількості проявів бандитизму, насиль-
ства, посягань на життя, здоров’я, власність, 
які охопили всю радянську державу.

Деякі вчені наголошують, що періодиза-
ція розвитку прокуратури за радянських часів 
включає два етапи: перший розпочався з утво-
рення Прокуратури УСРР, яка була складовою 
системи державного устрою УСРР, а другий – 
з утворення Прокуратури СРСР та підпорядку-
вання їй прокуратури УСРР [9, с. 25; 11].

Тобто за часів радянського періоду адміні-
стративний та правовий механізми державного 
управління, зокрема ті, що стосувалися орга-
нів прокуратури, декілька разів кардинально 
змінювались. У свою чергу, вказані зміни були 
пов’язані з укріпленням влади саме комуніс-
тичної партії.

Ідея утворення єдиної державної прокура-
тури як органу загального нагляду за дотри-
манням законності, а також нагляду за закон-
ністю в діяльності судових і правоохоронних 
органів та установ виконання покарань, під-
тримання державного обвинувачення в суді 
увійшла в практичну площину і була реалізо-
вана у 1922 році.

Об’єктивними чинниками утворення про- 
куратури стали нові завдання державного 
механізму в умовах повернення до викори-
стання елементів ринку в економіці, посилення 
ролі цивільно-правових відносин, кодифікації 
законодавства, реформування судової сис-
теми. Необхідно було подолати «місництво», 
забезпечити єдність функціонування дер-
жавного механізму в умовах єдності право-
вих приписів, що регулювали його діяльність  
[2, с. 10].
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Тож явно простежувалась провідна роль 
економічного механізму державного управ-
ління.

Принципи організації та компетенція 
прокуратури стали предметом гострих диску-
сій в усіх союзних республіках.

На першому Всеукраїнському з’їзді праців-
ників юстиції (19-23 січня 1922 року), на відміну 
від четвертого Всеросійського з’їзду праців-
ників юстиції (26–30 січня 1922 року), більші-
стю голосів висловлювались думки про скасу- 
вання відділів юстиції та передачу їхніх функ-
цій прокуратурі і судам [4, с. 59–60; 10].

Завдання, принципи організації та діяль-
ності прокуратури були визначені В. Леніним 
у листі «Про подвійне підпорядкування і закон-
ність» [12, с. 199–200]. Особисто він відсто-
ював принципи централізації і незалежності 
представників прокурорського нагляду від міс-
цевих органів влади, був категорично проти так 
званої «подвійної» підпорядкованості прокура- 
тури [13, с. 32]. Його підтримували в цьому 
питанні Й. Сталін, М. Калінін, М. Криленко, 
В. Яхонтов, а в Україні – М. Скрипник. Прин- 
цип «подвійної» підпорядкованості прокура-
тури відстоювали Л. Каганович, А. Каменєв, 
О. Риков, Г. Зінов’єв, більшість губвиконкомів та 
інші органи місцевої влади. Крім того, В. Ленін 
зазначав, що центральний апарат прокура-
тури повинен працювати «під безпосереднім 
наглядом і при безпосередньому контакті 
з трьома партійними установами, які є макси-
мальною гарантією від місцевих і особистих 
впливів, а саме: оргбюро ЦК, Політбюро ЦК і 
ЦКК, причому остання установа відповідальна 
лише перед з’їздом партії [4, с. 66]. Тому про-
ект Декрету «Положення про прокурорський 
нагляд», опублікований у січні 1922 року, 
де передбачалось створення прокуратури 
у складі Міністерства юстиції та наділення її 
обмеженими повноваженнями, при офіцій-
ному його обговоренні викликав напружену 
боротьбу прихильників протилежних точок 
зору [1, с. 29–30].

Перемогла раціональна точка зору про ство-
рення прокуратури як централізованої сис-
теми, незалежної від місцевої адміністра-
ції. 28 травня 1922 на ІІІ сесії ВЦВК прийнято 
«Положення про прокурорський нагляд».

Народний комісар юстиції УСРР – прокурор 
УСРР М. Скрипник в інтерв’ю кореспонденту 
газети «Вісті ВУЦВК» зазначив, що «… необхідно 
мати спеціальний орган у державі, який зумів 
би забезпечити однакове розуміння і дотри-
мання законів Радянської влади всіма судо- 
вими і адміністративними органами» [14, с. 14].

В. Сухонос указує, що прокурор як пред-
ставник вищої державної влади здійсню-

вав і вищий нагляд за законністю діяльності 
посадових осіб і органів судової влади або 
судового відомства, з одного боку, посадових 
осіб і органів виконавчої (адміністративної) 
влади – з іншого [4, с. 105].

Прокуратура УСРР була створена поста-
новою ВУЦВК 28 червня 1922 року з метою 
«здійснення нагляду за дотриманням законів 
та в інтересах правильної постановки боротьби 
зі злочинністю» [15, с. 121].

Прокурор республіки був підзвітний і підві-
домчий лише своїм верховним органам рес-
публіки.

Прокуратура УСРР, як відділ, була 
заснована у складі Народного комісаріату 
юстиції УСРР. Прокурором республіки став 
народний комісар юстиції, що входив до складу 
наркомату республіки. У його безпосеред-
ньому підпорядкуванні перебував відділ 
прокуратури. 6 вересня 1922 року Постановою 
ВУЦВК та 22 вересня того ж року інструкцією 
НКЮ замість губернських відділів і повітових 
бюро юстиції, утворено губернських прокуро-
рів і їх помічників у повітах [4, с. 66]. Прокурор 
призначався постановою ВУЦВК, а за його 
поданням затверджувались та звільнялись 
його помічники. Сам Прокурор республіки 
призначав та звільняв прокурорів губерній, 
а помічники прокурорів губерній призначались 
за поданням їх керівників.

Прокуратура здійснювала «адміністра-
тивний нагляд», пізніше він став називатися 
«загальним», тобто нагляд від імені держави 
за законністю дій усіх органів влади, госпо-
дарських установ, громадських і приватних 
організацій та окремих осіб шляхом пору-
шення кримінального переслідування проти 
винних і опротестування постанов, які пору-
шують закон. Поряд із цим на неї покладався 
безпосередній нагляд за діяльністю слідчих 
органів і дізнання в сфері розкриття злочи-
нів, а також за діяльністю органів державного 
політичного управління; підтримання обви-
нувачення в суді; нагляд за доцільністю утри-
мання під вартою; участь у цивільному судо-
чинстві. Широкі права і обов’язки покладалися 
на прокурорів у сфері боротьби зі злочинністю 
[16, с. 29].

Прокуратура УСРР будувалася за принци-
пом централізації і незалежності представни-
ків прокурорського нагляду від місцевих орга-
нів влади. Однак деякі принципи організації 
та діяльності прокуратури більше залишалися 
лише на папері, а не в житті, зокрема, принцип 
незалежності прокуратури [13, с. 32].

Із самого початку діяльності прокуратури 
над нею було встановлено жорсткий контроль 
з боку партійних органів.
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У грудні 1922 року ЦК РКП(б) своїм цирку-
ляром встановив, що партійні органи повинні 
здійснювати контроль за діяльністю прокура-
тури, заслуховуючи доповіді прокурорів 
на засіданнях губкомів партії [13, с. 32]. Це 
є свідченням панування правового нігілізму, 
коли правові рішення підмінялися партій-
ними директивами. Цікаво, що в резолюції ІІ 
Всеукраїнського з’їзду працівників радянської 
юстиції, який проходив на початку 1924 року, 
прямо було записано про численні факти 
усунення на місцях окремих працівників проку-
рорського нагляду без узгодження, а інколи і 
без відома прокурора республіки [13, с. 32]. 
Зокрема, М. Скрипник, будучи одночасно 
народним комісаром юстиції та прокурором 
УСРР, постійно обирався членом ЦК КП(Б)У і 
навіть членом Політбюро ЦК, а це ставило його 
роботу під безпосередній нагляд партії [4, с. 70].

Після створення СРСР 30 грудня 1922 року 
на І Всесоюзному з’їзді Рад не лише органи 
прокуратури, а і весь механізм державного 
управління УСРР були обмеженні в незалеж-
ності. Конституційно-правове оформлення 
союзних відносин тривало до остаточного 
прийняття 31 січня 1924 року ІІ Всесоюзним 
з’їздом Рад Конституції СРСР, яка закрі-
пила суттєве обмеження суверенітету УСРР 
[4, с. 77]. Систематичне звуження нормотвор-
чих можливостей УСРР, послідовне пере-
ведення багатьох галузей промисловості 
і  будівництва у союзне підпорядкування, вста-
новлення таких сфер державного і суспільного 
життя, в яких республіки взагалі не брали уча-
сті, перетворило СРСР, як зазначив В. Чехович, 
в унітарну, жорстко централізовану державу 
на чолі із Й. Сталіним [4, с. 77]. І. Усенко зазна-
чив, що внаслідок таких дій як в УСРР, так 
і в СРСР органи суду, прокуратури, державної 
безпеки, внутрішніх справ, виправно-трудові 
установи перетворилися на слухняне знаряддя 
в руках партійно-державної верхівки [4, с. 77].

Апарат губернських прокуратур звичайно 
призначався, переміщувався та звільнявся 
прокурором республіки, однак його кандида-
тури підлягали обов’язковому затвердженню 
ЦК КП(б)У. Ця тенденція порушення незалеж-
ності інституту прокуратури як органу дер-
жавної влади залишилась незмінною до зміни 
радянської влади [4, с. 136–137].

Навіть атестаційні комісії прокуратури були 
під зірким оком партії. Секретарем комісії 
повинен був бути лише член КП(б)У з числа 
працівників юстиції, який зберігав усі дані 
на працюючих в органах юстиції, зокрема 
прокуратури [4, с. 146].

Після проведення ряду організаційних захо-
дів у 1923 році прокуратура вже досить ефек-

тивно виконувала покладені на неї завдання, 
викорінюючи, в першу чергу, «законодавчу 
партизанщину» на місцях [2, с. 10].

Постановою ЦВК СРСР 29 жовтня 1924 року 
прийнятті Основи судоустрою, а 31 жовтня 
1924 року – Основи кримінального судо-
чинства СРСР і союзних республік. Даними 
документами закріплено основні принципи 
організації, порядок діяльності прокуратури 
в галузі адміністративного і судового нагляду, 
функції і її структуру. На чолі прокуратур рес-
публік залишались народні комісари юстиції, 
вони залишались підвідомчими тільки верхов-
ним органам влади своїх республік, діяв прин-
цип централізації [4, с. 78].

10 травня 1925 року до Конституції УСРР 
1919 року внесені зміни пов’язані з ліквідацією 
губерній та утворенням триступеневої сис-
теми управління з округами і районами у новій 
державі СРСР.

Відтоді виникла назва Генерального проку-
рора республіки, який одночасно був народ-
ним комісаром юстиції та входив до складу 
Ради народних комісарів УСРР.

У подальшому основи організації та пра-
вового регулювання діяльності органів про- 
куратури визначалися «Положеннями про  
судоустрій УСРР» 1925 і 1929 років [2, с. 10].

Положення про судоустрій УСРР, затвер-
джено постановою III сесії ВУЦВК від 
23  жовтня 1925 року. Це положення визначало 
питання організації та діяльності судових орга-
нів, прокуратури, слідчих, колегії захисників, 
державного нотаріату, інституту судової екс-
пертизи тощо.

Окремо розділ положення «Про Державну 
прокуратуру» визначав повноваження 
прокуратури республіки. До кінця 1925 року 
прокуратура УСРР складалася з 41 прокура-
тури округів та прокуратури Молдавської АСРР.

Відповідно до Положення про судоустрій 
УСРР від 11 вересня 1929 року, затверджене 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР, надано право 
громадським обвинувачам брати участь у роз-
гляді справ у судах як спільно, так і самостійно 
з прокурорами, подавати скарги на вироки. 
Роботу слідчого апарату більш ефективно орга-
нізовано та підпорядковано лише прокуратурі, 
зважаючи на невдалий досвід її подвійного 
підпорядкування як суду, так і прокуратури. 
Прокуратурі слідчий апарат підпорядкову-
вався як у управлінському понятті, нагляді 
за його процесуальною діяльністю та в адмі-
ністративному відношенні. Прокурори також 
комплектували кадри слідчих, оскільки народні 
слідчі утримувалися за кошти місцевих бюдже-
тів, призначалися на посади і звільнялися рай-
виконкомами і міськими радами за поданнями 
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прокурорів. У цьому разі прокуратура викону-
вала, так би мовити, функції «надструктури», 
оскільки ще за КПК УСРР 1927 року нагляд 
за органами дізнання при розкритті злочинів 
здійснювали слідчі, однак прокуратура нагля-
дала за всією адміністративною діяльністю цих 
органів. Окружні прокуратури були звільненні 
від обов’язків подавати звіти про свою діяль-
ність окрвиконкомам. Цим була усунута деяка 
неузгодженість колишнього законодавства 
у частині взаємовідносин органів прокура-
тури з відповідними виконавчими комітетами  
[4, с. 80–81].

Отже, прокурорський нагляд поширювався 
на усі органи державної влади, які здійсню-
вали дізнання та слідство, навіть на Державне 
політичне управління та інші силові структури.

Згідно зі статтею 14 положення «Про проку-
рорський нагляд»: «прокурор вправі вимагати 
від всіх діючих в губернії адміністративних 
установ і посадових осіб необхідні йому відо-
мості й матеріали». Давиденко Л.М. з цього 
приводу вказує, що історичній досвід підтвер-
джує ефективність та доцільність загального 
нагляду в такому вигляді [4, с. 98].

Губернський прокурори та його помічники 
мали право брати участь у засіданнях викон-
комів та інших губернських і повітових установ 
із правом дорадчого голосу. Під час виявлення 
дисциплінарних проступків у діях посадових 
осіб прокурор пропонував їх керівникам накла-
дати на них дисциплінарні стягнення, у разі ж 
виявлення злочинів – порушував кримінальну 
справу, або доручав її порушення слідчим 
органам [4, с. 112–113].

Участь у засіданнях виконкомів та інших 
державних комісій як одна з форм адміні-
стративного нагляду мала позитивний вплив 
на профілактику винесення незаконних поста-
нов та прийняття незаконних рішень, оскільки 
прокурори вступали у дискусійне обгово-
рення питань порядку денного та завчасно 
попереджали про незаконність певних рішень. 
Водночас незначний штат апарату прокуратури 
не давав змоги брати участь у значній кількості 
таких засідань. Іншою позитивною формою 
адміністративного нагляду була підготовка 
висновків про законність певних обов’язкових 
для виконання проектів постанов та розпоря-
джень виконкомів, тобто попередній перегляд 
таких рішень [4, с. 116].

Варто окремо вказати, що у сферу проку-
рорському нагляду не входили ВУЦВК і 
РНК УСРР.

Постановами ЦВК і РНК СРСР від 23 липня 
1930 року «Про ліквідацію округів», ВУЦВК і 
РНК УСРР від 2 вересня 1930 року «Про ліквіда-
цію округів і перехід на двоступеневу систему 

управління» округи скасовано разом з ліквіда-
цією окружних органів державної влади і управ-
ління. На їх виконання постановою ВУЦВК і РНК 
УСРР від 29 вересня 1930 року «Про організа-
цію місцевих органів юстиції УСРР» всі окружні 
органи юстиції, зокрема прокуратури, ліквідо-
вано та утворено міжрайонні, міські і дільничні 
прокуратури, які безпосередньо підпорядко-
вувались прокуратурі республіки [4, с. 81].

Практика такої роботи за відсутності серед-
ньої ланки в апараті управління, через яку 
центральні органи могли б управляти діяль-
ністю низових ланок, негативно позначилась 
як на роботі органів прокуратури, так і органів 
державного управління в цілому. Так, слідчі 
камери, камери народних суддів і судових 
виконавців зберігалися у всіх адміністра-
тивних районах. Тому кількість піднаглядних 
слідчих і суддів була значною, а об’єктів адмі-
ністративного нагляду ще більше. Це спри-
чиняло значне навантаження на працівників 
прокуратури низової ланки. Враховуючи це, 
20 травня 1932 року постановою ВУЦВК «Про 
зміни в організації органів юстиції УСРР» утво-
рено обласні суди і прокуратури. Обласний 
прокурор призначався Генеральним прокуро-
ром УСРР [4, с. 85, 87].

Спочатку організація роботи обласних 
прокуратур виглядала таким чином. Поділ наг-
ляду на адміністративний і судовий скасовано, 
а галузі прокурорської діяльності вперше 
визначені відповідно до найважливіших галу-
зей державного, господарського, культурного 
будівництва, і вже окремі групи прокурорів 
у структурах самих прокуратур здійснювали 
свої функції у кожній окремі галузі як адміні-
стративними, так і судовими методами на всіх 
стадіях кримінального і цивільного процесу 
[4, с. 87].

Однак через невеликий проміжок часу 
при цій організації роботи виявлено недоліки 
щодо нерівномірного поєднання адміністра-
тивних і судових методів нагляду у різних галу-
зях господарства, що призводило до нерів-
номірних результатах їх розвитку. Тому дуже 
скоро організація роботи була змінена та 
знову ж таки поділена на адміністративну 
та судову сфери. Розмежування компетенції 
підрозділів адміністративного і промислового 
нагляду з підрозділами судового-слідчого наг-
ляду полягала в такому. Після порушення кри-
мінальної справи за результатами адміністра-
тивної перевірки, усі її матеріали направлялись 
до судово-слідчого підрозділу для здійснення 
нагляду за її розслідуванням та розглядом 
у суді. У разі необхідності заявлення цивіль-
ного позову прокурори адміністративного 
нагляду виносили відповідну постанову, а вже 
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прокурори судового нагляду складали позовну 
заяву та підтримували її у суді [4, с. 89]. 

Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 6 листо-
пада 1930 року Генерального прокурора 
УСРР та його заступника уповноважено пра-
вом під час опротестування одночасно зупи-
няти набрання чинності незаконними поста-
новами та розпорядженнями уряду, органів 
центральної і місцевої влади. Вказані можли-
вості давали значні ваги впливу на діяльність 
виконавчих органів влади [4, с. 100].

У цей період радянської історії деякі дослід-
ники, зокрема В. Сухонос, убачають недолік 
у тому, що змішано поняття прокурорського 
нагляду та внутрішньовідомчого контролю 
як функції судового управління у діяльно-
сті не лише прокуратури, а й інших органів. 
Класифікацію судового нагляду він зазначає 
у таких функціях: 1) внутрішній нагляд у кож-
ному судовому органі; 2) нагляд вищестоя-
щих судових інстанцій за діяльністю нижчих; 
3) прокурорський нагляд; 4) адміністратив-
ний нагляд Народного комісаріату Робітничо-
селянської інспекції (НК РСІ). Разом з цим, якщо 
таке змішування нагляду та контролю поля-
гало в тому, що Генеральний прокурор респу-
бліки, одночасно народний комісаріат юстиції, 
був вищою ланкою в системі органів судового 
управління, то для включення в систему наг-
лядової діяльності функцій державного контр-
олю НК РСІ підстав не було [4, с. 107]. Крім 
того, повноваження НК РСІ із здійснення 
державного контролю поширювалися на всі 
державні, господарські і громадські органи, 
установи, підприємства і організації, а після 
його об’єднання з ЦКК КП(б)У і ЦКК ВКП(б) 
і на всі нижчі ланки партійного і державного 
контролю, на партійні органи та організації. 
Не були винятком щодо цього і судові органи, 
тобто органи НКЮ, зокрема прокуратура. 
Однак якщо нагляд за діяльністю суду з боку 
відповідних органів Наркомюсту (за винятком 
прокуратури) був внутрішньовідомчим контр-
олем, який існував включно до розпаду СРСР 
у кожному відомству, то нагляд ЦКК – НК РСІ 
був партійно-державним контролем [4, с. 108].

Узагалі взаємовідносини прокуратури УСРР 
та органів НК РСІ були неоднозначні. Після 
об’єднання ЦКК КП(б)У та НК РСІ вони отри-
мали право перевіряти діяльність прокура-
тури та за певною компетенцією дублювали 
повноваження прокуратури у взаємовідно-
синах з іншими органами [17]. Прокуратура 
наглядала за законністю дій НК РСІ, а остання 
контролювала прокуратуру, зокрема, в аспекті 
законності. Як показала практика, перемож-
цем цієї правової дискусії компетенцій найчас-
тіше виходила ЦКК – НК РСІ [4, с. 113–114].

Вказаний початковий етап функціонування 
прокуратури в часи радянського періоду 
завершився утворенням Прокуратури СРСР 
у червні 1933 року. У зв’язку з новим періодом 
зміни відбулися майже в усіх механізмах дер-
жавного управління органами прокуратури, 
у першу чергу адміністративному, правовому 
та комбінованому.

Висновки. Під час створення радянської 
держави функції нагляду в прокуратури від-
новлюються, однак історичні передумови 
гіпертрофують саму ідею створення прокура-
тури аж до охоплення її «наглядом» не звичних 
цьому органу сфер, зокрема усіх сфер сус-
пільного життя громадян держави.

Водночас вказаний непоступовий розвиток 
прокуратури, звичайно, не міг не відобрази-
тися на правовій свідомості людей, щодо нега-
тивного сприйняття та ставлення до зазна-
ченого державного органу, а тому сьогодні 
заклики до повного позбавлення наглядо-
вих функцій прокуратури громихають дуже 
голосно з побоюванням щодо повторення 
обмеження у зв’язку з наявністю цих функцій 
прав і свобод осіб.

Звичайно, що потреби нового демокра-
тичного суспільства обумовлюються позитив-
ними еволюційними змінами всього апарату 
державного механізму управління, зокрема 
прокуратури, водночас украй непродумані 
поспішні емоційні та вузько політичні кроки, 
пов’язані із обмеженням або ліквідацією її 
життєво важливих та унікальних функцій, 
однозначно призведуть та відіб’ються з нега-
тивного боку на стані правопорядку та взагалі 
законності у нашій країні.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах глобального роз-
витку світове товариство стоїть перед подо-
ланням значної кількості проблем, пов’язаних 
із сучасними викликами. Серед них особливе 
місце займає захист прав людини та громадя-
нина. 

Нині Україна переживає складний час 
у зв’язку з викликами, пов’язаними з відкритою 
агресією Російської Федерації на сході та пів-
дні України, що призвела до війни на Донбасі 
та анексії Криму. Така ситуація впливає 
на загальну державну політику у всіх сферах 
суспільної життєдіяльності та визначає прі-
оритети її щодо подолання цієї проблеми, 
зокрема, з метою відновлення державного 
суверенітету України, отримання миру та захи-

сту прав людини та громадянина. Відповідно, 
тут одним із найбільш важливих завдань, вирі-
шення яких потребує особливої уваги, є саме 
захист прав людини та громадянина. 

Сьогодні до цієї проблеми прикута 
особлива увага всього світового товариства 
на всіх рівнях – політиків, науковців, громад-
ськості. Безперечно, що й наука не повинна 
стояти осторонь. Саме системний, аналітич-
ний, історико-порівняльний підходи дають 
можливість фундаментально розглядати 
проблему і пропонувати шляхи її вирішення 
для реалізації в практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження поставлених перед авто-
ром завдань потребувало аналізу міжнарод-
ного та національного законодавства у сфері 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ВІДКРИТОЇ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ
STATE POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS PROTECTION 
IN CONDITIONS OF OVERCOMING THE OPEN EXTERNAL AGGRESSION

УДК 351:32:338 (477)

Дубчак Л.М.
к. філос. наук, доцент,
доцент кафедри парламентаризму 
таполітичного менеджменту
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У статті проаналізовано проблеми форму-
вання сучасної державної політики України 
у сфері захисту прав людини та громадя-
нина. Досліджено актуальні кроки в держав-
ній політиці у сфері захисту прав людини в 
Україні. Визначено роль міжнародної спіль-
ноти у вирішенні нагальних проблем у сфері 
захисту прав людини у зв’язку з відкритою 
зовнішньою агресією Російської Федерації. 
Охарактеризовано еволюцію системи пра-
вового регулювання захисту прав людини 
та сучасне його розв’язання в умовах подо-
лання кризи, пов’язаною з війною на сході 
України та анексією Криму. На підставі про-
веденого дослідження обґрунтовано необ-
хідність запровадження новітніх підходів 
до забезпечення захисту прав людини та 
громадянина в Україні як одного з найважли-
віших напрямів євроінтеграційних процесів 
в Україні загалом. Визначено нові підходи до 
регулювання сфери захисту прав людини 
в державній політиці України, зважаючи на 
ситуацію навколо збройного конфлікту на 
сході України та анексію Криму.
Ключові слова: глобалізація, державна полі-
тика, права людини, захист прав людини, 
державна політика у сфері захисту прав 
людини, війна, анексія.

В статье проанализированы проблемы 
формирования современной государствен-
ной политики Украины в сфере защиты 
прав человека и гражданина. Исследованы 
актуальные шаги в государственной поли-
тике в сфере защиты прав человека в 
Украине. Определена роль международного 
сообщества в решении насущных проблем в 
области прав человека в связи с открытой 
внешней агрессией Российской Федерации. 
Охарактеризована эволюция системы пра-
вового регулирования защиты прав чело-
века и современные его решения в условиях 
преодоления кризиса, связанного с войной 
на востоке Украины и аннексией Крыма. 
На основании проведенного исследова-

ния обоснована необходимость внедрения 
новейших подходов к обеспечению защиты 
прав человека и гражданина в Украине как 
одного из важнейших направлений евроин-
теграционных процессов в Украине в целом. 
Определены новые подходы к регулирова-
нию сферы защиты прав человека в госу-
дарственной политике Украины, учитывая 
ситуацию вокруг вооруженного конфликта 
на востоке Украины и аннексию Крыма.
Ключевые слова: глобализация, госу-
дарственная политика, права человека, 
защита прав человека, государственная 
политика в сфере защиты прав человека, 
война, аннексия.

The article analyzes the problems of formation 
of the modern state policy of Ukraine in the 
sphere of human rights and citizen protection. 
The current state policy in the sphere of human 
rights protection in Ukraine is studied. The role 
of the international community in solving urgent 
problems in the field of human rights protection 
in connection with the open external aggression 
of the Russian Federation is determined. The 
evolution of the system of legal regulation of 
human rights protection and its actual solution 
in the conditions of overcoming the crisis con-
nected with the war in the Eastern Ukraine and 
the annexation of the Crimea have been char-
acterized. Based on the research, the necessity 
of introducing new approaches to ensuring the 
protection of human rights and citizen in Ukraine 
as one of the most important directions of Euro-
pean integration processes in Ukraine as a whole 
has been substantiated. New approaches to the 
regulation of human rights protection sphere in 
the state policy of Ukraine are determined, taking 
into account the situation with the armed conflict 
in the Eastern Ukraine and the annexation of the 
Crimea.
Key words: globalization, public policy, human 
rights, human rights protection, state policy in the 
field of human rights protection, armed conflict, 
war, annexation.
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регулювання питань захисту прав людини 
та громадянина. Проаналізовано норматив-
но-правові документи, якими закріплюється та 
регулюється реалізація концепції захисту прав 
людини та громадянина, що були прийняті 
як реакція міжнародної спільноти на ситуацію 
в Україні, яка склалася внаслідок відкритої 
агресії Російської Федерації щодо України. 

Питанням державної політики у сфері 
забезпечення прав і свобод людини в умо-
вах глобалізації присвячена увага у наукових 
публікаціях таких авторів, як Є. Романенко та 
А. Стичинська. Тут розкриваються відповідні 
аспекти зазначеної проблеми, які дають змогу 
вирішити поставлені в статті завдання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто звернути 
увагу, що, незважаючи на широкий інте-
рес наукової спільноти та правозахисників 
до вирішення питання захисту прав людини, 
все ж воно потребує особливої уваги в умо-
вах, які набули для України особливого зна-
чення, оскільки нині найважливішим завдан-
ням у вітчизняній державній політиці є 
подолання агресії Російської Федерації. Це 
випливає з того, що сучасні виклики в цивілі-
зованому світі, пов’язані з глобалізаційними 
процесами, що наглядно демонструє Україна 
через пережиті наслідки зовнішніх загроз 
зі сторони Російської Федерації, наслідком 
чого стала втрата частини території держави 
через анексію Криму та війну на сході України, 
визначили нові обставини дисбалансу між 
цінністю верховенства права та реальністю. 
Саме в умовах втрати контролю на значній 
частині національної території через анексію 
та війну сучасне українське суспільство від-
чуває підвищене занепокоєння щодо регулю-
вання сфери захисту прав людини. 

Тому обраний напрям державної політики 
України на євроінтеграцію потребує комплек-
сного наукового обґрунтування вирішення 
цієї проблеми та створення новітніх підходів 
до формування теоретико-практичних засад 
регулювання цієї сфери в державній політиці 
України з врахуванням цінностей міжнародної 
концепції сталого розвитку в умовах глобалі-
зації. Тут необхідне проведення системного 
аналізу зазначеної проблематики та враху-
вання правових новел у цій сфері. 

Через актуальність зазначених проблем 
потрібно констатувати ще певну відсутність 
комплексних наукових розробок щодо вирі-
шення поставлених завдань. Відповідно, необ-
хідно в умовах сучасного розвитку держави 
посилити наукові та прикладні дослідження 
в цьому напрямі, щоб надалі імплементувати їх 
у практику і цим досягти реалізації міжнарод-

ної концепції сталого розвитку та наблизити 
Україну в досягненні стратегічної мети дер-
жавної політики – євроінтеграції.

Мета статті – дослідження питань, пов’я-
заних з обґрунтуванням доцільності акцен-
туації особливої уваги в державній політиці 
України на реалізацію концепції сталого роз-
витку та сферу захисту прав людини, що най-
більш актуальним є в умовах відкритих загроз 
зі сторони Російської Федерації, наслідком 
чого є анексія Криму та війна на сході України. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
глобалізації увага кожної держави повинна 
бути сконцентрована не лише на внутрішній 
вимір, оскільки війна в окремій державі, роз-
почата зовнішнім агресором, – це загроза 
не лише тут, а щодо всього світу. 

У зв’язку з цим важливо також мати 
важелі впливу на вирішення цієї проблеми 
на міжнародному рівні. Механізм забезпе-
чення реалізації цих завдань полягає у необ-
хідності узгодженості внутрішньодержавних 
стандартів із міжнародними, що досягається 
через ратифікацію міжнародних договорів. 

Безпосередніми важелями контролю 
за дотриманням прав людини на міжнарод-
ному рівні є створення інституцій і механізмів 
контролю, які мають реагувати на порушення 
міжнародних норм у сфері прав людини і 
запроваджувати заходи щодо їх усунення. 

На розвиток України і зокрема на те, що гро-
мадяни мають переживати в нинішніх умовах 
зовнішньої агресії, вплинуло складне пере-
плетіння політичних, економічних і соціальних 
процесів, які були започатковані ще з розпа-
дом Радянського Союзу. Результатом цього 
є існування серйозних проблем у цивільному 
врядуванні. 

Найболючішою проблемою в сучасних умо-
вах розвитку України є збройний конфлікт та 
окупація сусіднім агресором частини території 
держави. І це спонукає не лише до визначення 
державної політики у напрямі технічного подо-
лання цієї проблеми з метою здобуття миру, 
але й до постановки на порядок денний вирі-
шення проблем захисту прав людини. Адже 
наслідки неоголошеної війни на сході України 
спричиняють особливу тривогу. Про них гово-
рять як українська влада, так і зарубіжні полі-
тики та фахівці. 

Сьогодні за загальними підрахунками, 
які були озвучені Президентом України під 
час виступу на Генеральній Асамблеї ООН 
в Нью-Йорку 20 лютого 2019 р., ми маємо 
понад 13 тис. загиблих і більше 28 тис. пора-
нених. Це включає також 298 пасажирів рейсу 
МН 17, який був збитий у липні 2014 року росій-
ськими військовими з ракетної системи БУК 
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[6], та 1300 зниклих безвісті з числа цивільного 
населення та комбатантів [5]. 

Окрім того, маємо іншу сторону про-
блеми – участь громадян у діяльності незакон-
них збройних формувань (близько 45 тис. гро-
мадян України), а також самопроголошених 
формувань так званих «державних структур 
ДНР/ЛНР», парамілітарних формувань, орга-
нів окупаційної влади (понад 346 тис. грома-
дян України) [6]. 

Також війна спонукала до посилення вну-
трішнього міграційного переміщення насе-
лення. Нині маємо близько 1,8 млн жителів 
Криму і Донбасу, які змушені були залишити 
свої домівки внаслідок російської агресії 
та окупації [6]. 

Також складною у вирішенні є проблема 
населення, що проживає у районі конфлікту 
(близько 800 тис. осіб), яке щодня долає лінію 
розмежування в Донецькій, Луганській облас-
тях та адміністративний кордон з Автономною 
Республікою Крим (близько 45–47 тис. осіб), 
і вирішення проблеми відновлення матері-
альної шкоди мешканцям, що проживають 
на території, яка нині є епіцентром зони кон-
флікту (близько 5 млн населення) [5].

Загалом, унаслідок російської агре-
сії 44 тис. кв. км, або 7% території України, 
включно з Кримом і східними районами 
Донецької та Луганської областей, нині є 
окупованими [6]. 

Проблемами державного значення, вирі-
шення яких потребує особливої уваги держави 
до захисту прав людини й громадянина, стали 
наслідки анексії Автономної Республіки Крим. 
Сьогодні налічується більше 1500 депорто- 
ваних осіб із цього регіону та близько 4700 пе- 
реміщених осіб на територію Російської Феде- 
рації, які перебували в Криму в місцях позбав-
лення волі [5]. 

Сучасна державна політика України у вирі-
шенні проблеми подолання викликів, пов’я-
заних із війною на сході України та анексією 
Криму, формується на основі норм міжна-
родного права. Основоположним тут є Статут 
Організації Об’єднаних Націй (підписаний 
26 червня 1945 року), згідно з яким всі її члени 
утримуються в їхніх міжнародних відносинах 
від загрози силою або її застосування проти 
територіальної цілісності або політичної неза-
лежності будь-якої держави, або яким-небудь 
іншим чином, несумісним із цілями ООН [8].

У 2000-х роках на основі Статуту ООН були 
прийняті важливі Резолюції ООН, які стосу-
ються захисту прав людини, зокрема такі:

«Основні принципи та керівні положення, 
що стосуються права на правовий захист і від-
шкодування збитків жертвам грубих порушень 

міжнародних норм у сфері прав людини та сер-
йозних порушень міжнародного гуманітарного 
права» (Резолюція ООН A/RES/60/147, 2006); 

«Права людини та правосуддя перехідного 
періоду» (Резолюція ООН A/HRC/RES/12/11, 
2009); 

«Право на встановлення істини» (Резолюція 
ООН A/HRC/RES/12/12, 2009).

Особлива увага ООН була спрямована 
на проблему дотримання прав людини 
з 2014 р., коли в Україні відбулися події, які 
стали викликом для всього світу у зв’язку 
із відкритою зовнішньою агресією сусідньої 
країни – Російської Федерації – з метою анексії 
території та розгортання війни.

Реакцією ООН стало прийняття Резолюції 
ООН «Територіальна цілісність України» 68/262 
від 27 березня 2014 року (Резолюція ООН 
A/68/L.39, 2014) про територіальну цілісність 
України, в якій підтверджувалася прихильність 
Генеральної Асамблеї до суверенітету, полі-
тичної незалежності, єдності та територіаль-
ної цілісності України в її міжнародно визнаних 
кордонах.

Відтоді така увага до України не полишає 
міжнародну спільноту. Важливими норма-
тивно-правовими документами в галузі регу-
лювання проблеми захисту прав людини та 
громадянина навколо ситуації, яка склалася 
у зв’язку з анексією Автономної Республіки 
Крим, стали також такі резолюції: 

«Основи політики ЄС щодо підтримки пра-
восуддя перехідного періоду» (The EU’s Policy 
Framework on support to transitional justice, 
прийняті ЄС на 3426-му засіданні 16 листо-
пада 2015 року); 

«Про стан у сфері прав людини в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» 
(Резолюція ООН 71/205 від 19 грудня 2016); 

«Про стан у сфері прав людини в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» 
(Резолюція ООН 72/190 від 19 грудня 2017);

Не залишилася поза увагою проблема 
захисту прав людини та громадянина в умовах 
агресії Російської Федерації на сході України 
та анексії Криму. Зокрема, Парламентська 
Асамблея Ради Європи як один із статут-
них органів Ради Європи, в основу діяльності 
якого покладена міжпарламентська співпраця 
всіх держав-членів Ради Європи, прийняла 
наступні такі резолюції:

Резолюція ПАРЄ 1988 (2014) “Recent deve- 
lopments in Ukraine: threats to the function-
ing of democratic institutions” (від 27 березня 
2014 року);

 Резолюція ПАРЄ 2067 (2015) “Missing per-
sons during the conflict in Ukraine” (від 25 червня 
2015 року); 
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Резолюція ПАРЄ 2133 (2016) “Legal remedies 
for human rights violations on the Ukrainian 
territories outside the control of the Ukrainian 
authorities” (від 12 жовтня 2016 року). 

Сьогодні проблема захисту прав людини та 
громадянина у міжнародній політиці займає 
пріоритетне значення. Наприклад, 17 грудня 
2018 року Генеральна Асамблея ООН підтри-
мала першу безпекову резолюцію ООН щодо 
України з мілітаризації Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь (далі – Крим), 
а також районів Чорного та Азовського морів. 
Було засуджено триваючу тимчасову окупацію 
Російською Федерацією зазначеної частини 
території України та підтверджено невизнання 
анексії Криму. Адже акти агресії Російської 
Федерації суперечать зобов’язанням, узя-
тим відповідно до Меморандуму про гаран-
тії безпеки у зв’язку з приєднанням України 
до Договору про нерозповсюдження ядер-
ної зброї (Будапештський меморандум) від 
5 грудня 1994 року, в якому, зокрема, було під-
тверджено зобов’язання поважати незалеж-
ність і суверенітет та чинні кордони України. 
Також було підтримано прагнення України 
дотримуватися міжнародного права в її зусил-
лях із припинення тимчасової російської оку-
пації Криму [1].

Напередодні цієї важливої події, 18 квітня 
2018 року, експертному середовищу України 
був представлений законопроект «Про засади 
державної політики захисту прав людини 
в умовах подолання наслідків збройного кон-
флікту» (Засади Правосуддя Перехідного 
Періоду), який був підготовлений із метою 
розвитку державної політики на вирішення 
проблем, пов’язаних із відкритою агресією 
Російської Федерації [3].

У документі вже був презентований новий 
підхід до вирішення проблем збройного кон-
флікту на сході України та у зв’язку з анексією 
Криму. Тут зазначено, що пріоритетними 
завданнями державної політики України є 
гарантія та забезпечення прав людини та 
громадянина. Згідно із ст. 3 законопроекту 
конкретними кроками в державній політиці 
України на цьому шляху є такі:

1) створення державної системи віднов-
лення прав людини, зокрема «захищених осіб», 
у зв’язку зі збройним конфліктом; компенсації 
збитків, завданих населенню внаслідок кон-
флікту, враховуючи такі негативні фактори: 
збитки бюджету України від окупації Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополь та окре-
мих районів Донецької та Луганської облас-
тей (щонайменше 100 млрд дол. США); 
відсутність обліку (державних реєстрів) заги-
блих, поранених і зниклих безвісті, осіб, які 

перебувають у місцях несвободи у зв’язку 
зі збройним конфліктом, пошкодженого 
майна; недосконалі механізми ідентифікації  
особи, виплати пенсій та соціальної допомоги;

2) сприяння здійсненню громадського діа-
логу задля інтеграції українського суспільства, 
формуванню спільного, об’єктивного бачення 
подій та їх оцінки; 

3) надання неупередженої правової оцінки 
діям осіб, які брали участь у збройному кон-
флікті, а також у забезпеченні діяльності 
органів окупаційної влади та самопроголо- 
шених формувань, підтримуваних держа-
вою-окупантом;

4) встановлення і дотримання гарантій 
ефективного захисту прав громадян України 
для запобігання у майбутньому збройного кон-
флікту, окупації, повсюдних проявів насиль-
ства та порушень прав людини. Розбудова 
зовнішньої та внутрішньої політики держави 
у спосіб, який максимально унеможливлює 
в майбутньому повторення таких ситуацій [3]. 

Згідно з п. 1 ст. 4 законопроекту, основними 
завданнями державної політики України 
у сфері захисту прав людини з реалізації 
засад в умовах подолання наслідків зброй-
ного конфлікту є такі: 1) визначення механіз-
мів визнання потерпілих осіб жертвами зброй-
ного конфлікту, вирішення питань припинення 
порушень їхніх прав і свобод, відшкодування 
збитків жертвам збройного конфлікту, віднов-
лення порушених прав, визначення гарантій 
неповторення таких порушень; 2) відновлення 
правових зв’язків і забезпечення правової 
підтримки населення окупованих територій; 
3) усунення триваючої та запобігання подаль-
шій дискримінації громадян України, що про-
живають на окупованих територіях, та вну-
трішньо переміщених осіб під час реалізації 
їхніх прав і свобод, гарантованих Конституцією 
України та іншими законами, зокрема між-
народними договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України; 
4) встановлення засад політичної, криміналь-
ної та іншої відповідальності осіб, які вчиняли 
воєнні злочини чи злочини проти людяності, 
сприяли окупації, захопленню органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
а також осіб, залучених до діяльності орга-
нів окупаційної влади; підстави звільнення 
від відповідальності, категорії осіб, щодо 
яких можливе застосування амністії; 5) запо-
бігання будь-яким незаконним пересліду-
ванням громадян за політичними мотивами; 
6) гарантування та створення належних засад 
для безпеки учасникам діалогових ініціатив; 
7) сприяння відновленню фактичного конт- 
ролю над територіями, включно з відновлен-
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ням діяльності органів влади, відправленням 
правосуддя; 8) виконання позитивних зобов’я-
зань держави щодо додержання та захисту 
прав і свобод людини; 9) забезпечення дотри-
мання принципу правової визначеності в реа-
лізації населенням окупованих територій прав 
і свобод під час та після відновлення контролю 
України над окупованими територіями [3]. 

Реалізація зазначених засад у вирішенні 
завдань державної політики України у сфері 
захисту прав людини передбачає також стра-
тегічне бачення наступних кроків на перспек-
тиву у моменті подолання наслідків конфлікту 
після встановлення миру. 

Висновки. Отже, важливими завданням 
у реалізації державної політики у сфері захисту 
прав людини є вирішення проблем моральної 
сатисфакції, матеріальної компенсації, віднов-
лення порушених прав, відшкодування збитків 
жертвам збройного конфлікту, забезпечення 
права на правду, встановлення історичної 
правди, притягнення винних до відповідаль-
ності, застосування заходів із запобігання 
безкарності та створення умов недопущення 
нових збройних конфліктів.

Перспективою подальших досліджень  
можуть стати науково-теоретичні та науково- 
прикладні дослідження й розробки, зміст 
яких більш детально та широко дасть змогу 
проаналізувати необхідність та ефективність 
реалізації новітніх підходів до забезпечення 
захисту прав людини та громадянина в умовах 
сучасних викликів, зокрема пов’язаних із від-
критою зовнішньою агресією, як це переживає 
Україна. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інформаційні технології (далі – ІТ) 
вважаються технологією ХХІ століття. Є вели-
чезний ріст у сфері інформаційних техноло-
гій. Традиційно ІТ використовувався лише 
для надання підтримки організаціям. Нині 
вона відіграє стратегічну роль в організаціях, 
що підтримують багато бізнес-функцій, а також 
формує нові стратегії в організаціях. ІТ-сфера 
також була впроваджена у сфері урядування 
під назвою «e-governing». Впровадження 
електронного урядування (е-урядування) 
в освіті приводить до нових ширших іннова-
цій. Елементи е-урядування дають змогу уні-
верситетам розширити свій поточний геогра-
фічний простір, взаємодіяти з потенційними 
студентами по всьому світу та закріпити себе 
як провайдерів глобальної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед вагомих наукових праць із питань дослі-
дження електронного урядування як в Україні, 
так і в інших країнах світу треба виділити 
роботи таких учених, як А. Баріков, К. Вознюк, 
О. Ємельяненко, К. Линьов, В. Лур’є, Я. Олійник, 
Н. Павлютенко, О. Поліщук, А. Серенок тощо. 
У свою чергу, питання впровадження роз-
витку електронного урядування у сферу 
освіти досліджували М. Ватковська, Ю. Лях, 
В. Ткаченко, С. Чукут. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну кількість 
суттєво важливих наукових напрацювань, що 

стосуються теми дослідження електронного 
урядування в Україні, які характеризуються 
різнорідністю підходів до аналізу цього явища, 
нині залишається не досить дослідженою реа-
лізація елементів електронного урядування 
у сфері освіти в Україні. Це й зумовило вибір 
теми, постановку мети і завдань публікації.

Мета статті полягає у вивченні характеру 
змін у сфері освіти щодо впровадження еле-
ментів електронного урядування та відповід-
ного зростання управління інформаційними 
технологіями.

Виклад основного матеріалу. Перш 
ніж розглядати питання е-урядування в освіті, 
необхідно визначити, що ж таке електронне 
урядування загалом. ЮНЕСКО визначає елек-
тронне урядування так: «Управління належить 
до здійснення політичних, економічних та 
адміністративних повноважень в управлінні 
справами країни, включно з роз’ясненням 
громадянам їхніх інтересів та здійснення їхніх 
законних прав та обов’язків. Електронне уря-
дування можна розуміти як виконання цього 
управління через електронний носій для того, 
щоб сприяти ефективному, швидкому та 
прозорому процесу поширення інформації 
для громадськості та інших установ, а також 
для здійснення діяльності державного управ-
ління» [1].

Основною метою електронного уряду є 
надання урядовим установам можливості 
покращити відносини з громадянами та біз-
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У статті досліджується необхідність 
упровадження та перспективи розвитку 
системи електронного урядування в галузі 
освіти. Зазначено вплив використання еле-
ментів електронного урядування в управ-
лінні закладами освіти. Розглянуто переваги 
використання електронного навчання як 
для студента, так і для викладача. Окрему 
увагу приділено функціонуванню Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти.
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В статье исследуется необходимость вне-
дрения и перспективы развития системы 
электронного правительства в сфере обра-
зования. Отмечено влияние использования 
элементов электронного правительства 
в управлении учебными заведениями. Рас-
смотрены преимущества использования 

электронного обучения как для студента, 
так и для преподавателя. Особое внимание 
уделено функционированию Единой государ-
ственной электронной базы по вопросам 
образования.
Ключевые слова: электронное правитель-
ство, электронное обучение, информацион-
но-коммуникационные технологии, образо-
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In the article the necessity of introduction and 
prospects of development of the system of elec-
tronic government in the field of education are 
explored. The influence of the use of elements 
of e-governing in the management of educa-
tional institutions is noted. The advantages of 
using e-learning for student and teacher are con-
sidered. Particular attention is paid to the func-
tioning of the Unified State Electronic Database 
of Education.
Key words: e-governing, e-learning, ICT, educa-
tion, educational institutions, USEDE.
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несом за допомогою сучасних інформаційних 
технологій, таких як широка мережа, мобільні 
комп’ютери та Інтернет, а також сприяти кра-
щому спілкуванню між різними органами 
влади. Уряд використовує інформаційно-ко-
мунікаційні технології (далі – ІКТ) для сприяння 
більш ефективному управлінню та робить 
державу більш відповідальною перед гро-
мадянами. Це сприяє покращенню доступу 
до державних послуг і надає більший доступ 
громадськості до інформації.

Сучасні послуги ІКТ, такі як Інтернет, 
мобільний зв’язок, бездротові пристрої та 
суміш інших технологій, використовуються 
для впровадження урядових рішень. Уряд 
України відіграє важливу роль у наданні послуг 
громадянам і промисловості, забезпечуючи 
легку доступність до інформації, забезпе-
чуючи ефективне управління державою та 
роблячи управління більш відповідальними і 
прозорими для громадян [2, с. 170].

Кінцевими результатами впровадження 
електронного урядування є такі:

 – зручність для представників влади та гро-
мадян;

 – зниження вартості послуг;
 – зменшення корупції;
 – збільшення доходів.

Основною метою впровадження електро-
нного урядування в освіті є підвищення рівня 
освіти. Елементи е-урядування у сфері освіти 
передбачають нові способи спілкування 
з учнями чи студентами, нові способи надання 
послуг освіти та нові способи організації та 
надання інформації. Розвиток ІКТ, Інтернету та 
мобільного зв’язку дає можливість трансфор-
мувати відносини між адміністрацією та сту-
дентами по-новому, таким способом сприя-
ючи досягненню цілей гарної освіти. 

Упровадження ІКТ може збільшити участь 
студентів у процесі досягнення хороших цілей 
освіти на всіх рівнях шляхом надання можливо-
сті онлайнових дискусійних груп і підвищення 
швидкого розвитку та ефективності методів  
навчання. Перевагою для адміністрації зак- 
ладу освіти є те, що вона може забезпечити 
краще обслуговування за часом, що робить 
управління більш ефективним [3, с. 300].

Упровадження електронного урядування 
в освітніх системах дає змогу здійснювати 
ефективний моніторинг академічних стандар-
тів, використовувати інформаційні та комуні-
каційні технології з метою покращення освіти, 
покращення інформації та надання послуг, 
заохочує до участі студентів у процесі при-
йняття рішень, забезпечує прозорість та ефек-
тивність управління та надання університетам 
нового каналу впровадження освіти [4, с. 236]. 

Ефективне використання онлайн-послуг 
в освітньому секторі може значно підвищити 
ефективність чинної системи, зменшити 
витрати та підвищити прозорість функціону-
вання різних відомств. У широкому розумінні 
електронне управління у сфері освіти забезпе-
чує краще надання послуг і поширення інфор-
мації для студентів та адміністрацій закладів 
освіти за допомогою електронних засобів.

Елементи е-урядування також можуть бути 
важливим інструментом для керівного органу 
університету, що надає такі переваги:

 – розширення можливостей факультетів, 
студентів і заохочення їх участі в управлінні;

 – прозорість і абсолютна ясність у процесі 
адміністрування, управління та прийому;

 – можливими напрямами впровадження 
елементів електронного урядування в освіт-
ньому секторі є такі: 

Електронне адміністрування: воно перед-
бачає використання ІКТ (інформаційно-кому-
нікаційних технологій) з метою поліпшення 
адміністративних процесів і внутрішньої 
роботи відділів у рамках закладу освіти.

Електронні послуги: основною метою є 
поліпшення надання послуг студентам шля-
хом надання інтерактивних послуг. Деякими 
прикладами інтерактивних послуг є такі: запит 
на отримання документів, заяви будь-якого 
характеру.

Використання інформаційних технологій (ІТ) 
у всіх аспектах життя привело до більш швид-
кого, легшого та набагато кращого надання 
послуг шляхом перегляду основних принци-
пів надання послуг і функціонування секто-
рів послуг [5]. Заклади освіти в усьому світі 
почали впроваджувати досягнення в галузі 
інформаційних технологій, щоб використову-
вати їх для надання кращих послуг студентам. 
Електронне урядування надає величезний вплив 
на функціонування освітнього сектору шляхом 
революції у способі надання інформації студен-
там та іншим пов’язаним людям. Як результат, 
широкий спектр ІТ-застосунків розробляється 
і поставляється до різних освітніх закладів. 

Кількість та якість продукції, отриманої 
в системі освіти, суттєво покращилася зав-
дяки впровадженню електронного урядування 
в цій сфері. Однак для того, щоб бути дійсно 
ефективною, розгорнута система повинна 
виходити за рамки простої комп’ютеризації 
записів або процесів.

Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці 
ХХ століття, привели до необхідності заміни 
авторитарної системи синхронного управ-
ління навчальною аудиторією асинхронним 
навчанням. Розвиток комп’ютерних техно-
логій став однією з перспективних платформ 
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для розвитку сучасної системи дистанційної 
освіти, електронного навчання (e-learning), 
мобільного навчання (m-learning), які ефек-
тивно використовуються для різноманітних 
форм навчання [6, с. 80]. Вплив ініціатив елек-
тронного навчання має прямий вплив на май-
бутню структуру університетів як на стратегіч-
ному, так і на тактичному рівнях.

Зміна ролі викладачів та розроблення 
засобів електронного навчання сприяють 
потенційно гнучкішій організаційній струк-
турі. Майбутнє навчання буде здійснюватися 
за допомогою технології е-навчання, яка надає 
викладачам чудові інструменти для навчання. 
Онлайн-методи дають можливість прова-
дити більш ефективну освіту і дають значні 
переваги перед традиційними методами 
навчання. Це стало можливим завдяки плат-
формам на основі технологічної реалізації, 
таких як дошки оголошень, віртуальні лекції 
та електронні бібліотеки [7, с. 102]. У серед-
овищі е-навчання викладачі можуть запропо-
нувати постійну освітню підтримку, оскільки 
студенти можуть спілкуватися з одногрупни-
ками та викладачами, відвідувати веб-сайти та 
переглядати навчальні матеріали незалежно 
від їхнього часу та місця розташування.

Елементи е-урядування забезпечили елек-
тронну інформаційну інфраструктуру для спро-
щення надання послуг, зменшення дублювання 
та підвищення рівня та швидкості обслугову-
вання за нижчою ціною. Це дає змогу створю-
вати, керувати та обмінюватися інформацією 
в електронному вигляді між різними відділами 
закладу освіти. Тобто інформація, що знята 
один раз, може бути спільно використана 
всіма авторизованими користувачами. Це дає 
змогу уникнути ручної транскрипції та повтор-
ного введення тієї самої інформації неоднора-
зово, коли студент звертається до нового від-
ділу університету для деяких послуг.

За принципом е-урядування в одному місці 
можна скористатися різними видами послуг, 
що пропонуються різними відомствами, 
такими як стягнення зборів, надання дозволу, 
управління нормами, виплати зарплат і пільг. 
Це значно полегшує життя студентам, даючи 
їм змогу сприймати адміністрацію як єдиний 
орган, що взаємодіє з багатьма незв’язаними 
суб’єктами, які працюють у різних місцях у різ-
них університетських будівлях.

Надання студентам публічної інформації 
може здійснюватися без будь-якої офіційної 
та студентської взаємодії. Студенти можуть 
отримати інформацію, пов’язану з процесами 
та процедурами університету, через систему 
онлайн без взаємодії з будь-яким офіцій-
ним представником університету [8, с. 187]. 

Фактично це дає змогу студентові швидко, 
інтерактивно отримати доступ до величезного 
масиву інформації, через комп’ютери вдома, 
на роботі або в зручних громадських міс-
цях, тому що цей доступ до інформації може  
бути доступний у різних місцях і в будь-який 
час, без фізичного тиску на співробітників  
університету.

Одним із перших кроків до впровадження 
електронного урядування у сферу освіти 
в Україні було створення 13 липня 2011 року 
постановою Кабінету Міністрів України № 752 
«Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти» (далі – ЄДЕБО). Документ визначає, 
що ЄДЕБО є автоматизованою системою зби-
рання, реєстрації, оброблення, зберігання та 
захисту відомостей і даних із питань освіти [9].

З 2012 року ЄДЕБО забезпечує супрово-
дження вступної кампанії до закладів вищої 
освіти. З 2014 року заклади освіти почали вико-
ристовувати дані ЄДЕБО для виготовлення 
студентських (учнівських) квитків державного 
зразка. А з 2015 року виготовлення документів 
про вищу та професійну (професійно-технічну) 
освіту відбувається на підставі даних Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти.

Уся інформація, що міститься в ЄДЕБО, крім 
персональних даних та інформації з обмеже-
ним доступом, є доступною у форматі відкри-
тих даних. Особа має повний доступ до всіх 
відомостей про себе, внесених до цієї бази.

Єдина державна електронна база з питань 
освіти являє собою інтегровану інформа-
ційно-телекомунікаційну систему, технічні 
засоби якої перебувають у межах території 
України, складається з комплексу автомати-
зованих робочих місць, об’єднаних в єдину 
інформаційну систему засобами зв’язку 
з використанням технології віддаленого 
доступу, має підключення до мереж зв’язку 
загального користування з розмежуванням 
прав доступу, забезпечує захист від порушень 
цілісності інформації, забезпечує різні рівні 
доступності відкритої інформації та інформації 
з обмеженим доступом, вимога щодо захисту 
якої встановлена законом [9].

Тож в Україні стартувало впровадження 
електронного урядування у сферу освіти, 
проте це впровадження базується лише 
на певних елементах роботи між закладами 
освіти та уповноваженими органами влади 
у сфері освіти, а також між закладами освіти 
(далі – ЗВО) та вступниками (на етапі подачі 
документів). Якщо ми говоримо про відносини 
«адміністрація закладу вищої освіти – сту-
дент» або між відділами закладу вищої освіти, 
то на цьому етапі, на жаль, у більшості закла-
дах вищої освіти будь-які дії здійснюються 
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за старим форматом – черга до кабінету. Варто 
зазначити, що в більшості ЗВО використову-
ються ІТ-додатки для реалізації електронного 
документообігу, проте йдеться лише про над-
силання документів наказового характеру від 
керівництва до підлеглих, при цьому вико-
ристання електронного цифрового підпису 
використовується здебільшого для виконання 
функцій із роботи з ЄДЕБО.

Натомість іде велике зрушення в питанні 
впровадження ІКТ у відносини викладача та 
студента. Багатьма закладами освіти активно 
впроваджуються власні системи для елек-
тронного (дистанційного) або змішаного нав-
чання. У вітчизняній практиці основними еле-
ментами моделі електронного (змішаного) 
навчання є лекційні та практичні уроки, семі-
нари, практичні завдання (самостійні та кон-
трольні роботи, реферати, доклади та інше), 
навчальні матеріали (підручники, методичні 
посібники), онлайн-спілкування (чат, форум, 
e-mail), індивідуальні та групові онлайн-про-
екти, віртуальна класна кімната, аудіо- та віде-
олекції, анімації та симуляції [6, с. 81]. Нині 
спостерігається підтримка студентів із поси-
ленням використання передових технологій 
для полегшення навчання на великих відста-
нях [10, с. 58].

Дистанційна освіта сприяє забезпеченню 
навчання протягом життя для тих, хто заці-
кавлений у ній, гнучкому графіку навчання, 
поліпшенню доступу до освіти, диверси-
фікації можливостей дослідження, тому, 
щобзробити освіту більше особистісно орі-
єнтовною, враховуючи потреби студентів, 
забезпеченню високої якості освіти за макси-
мальної гнучкості, що не залежить від часу та 
місця пропонованого курсу [11, с. 6].

Також варто зазначити, що принцип е-уря-
дування «відкритості та доступу до публіч-
ної інформації» у сфері освіти реалізовано 
на досить високому рівні. Громадянин України 
та іноземець, який вирішив скористатися 
електронною сторінкою Міністерства освіти 
і науки України, має змогу отримати інфор-
мацію про нормативно-правову базу діяль-
ності міністерства, про державні установи, 
підпорядковані міністерству, про різні ланки 
освіти – від початкової до вищої та дистанцій-
ної. Будь-який користувач може довідатись, 
на якій стадії обробки перебувають його доку-
менти у міністерстві. Загалом, рівень розвитку 
е-урядування у сфері освіти України перебуває 
на стадії переходу до етапу інтерактивної вза-
ємодії, що дає можливість зробити державний 
інтернет-ресурс не лише дошкою оголошень, 
але й інструментом двосторонньої комунікації 
[12]. Проте, досліджуючи інтернет-сторінки 

різноманітних закладів освіти, можна дійти 
висновку, що більшість із них не дотримується 
принципу «зручності користування», а навпаки, 
заплутує користувачів, не кажучи вже про від-
сутність єдиної структури інтернет-сторінки 
для всіх закладів освіти.

Висновки. Переваг електронного уряду-
вання нелегко досягти, і вони повинні вихо-
дити далеко за рамки простої комп’ютеризації 
освітніх процесів. Успішна реалізація не тільки 
представляє технічні виклики, але й вима-
гає фундаментальних змін у тому, як сьогодні 
працює сектор освіти. Насправді виклики, які 
найчастіше відбуватимуться, полягатимуть 
у тому, як адаптуватись до переосмислення 
процесів і функцій освіти та пов’язаних із ними 
питань нових обов’язків для співробітників і 
студентів. Це також зумовлює важливі питання 
щодо захисту інформації від несанкціонованих 
змін і захисту особистої інформації. Необхідно 
запровадити належні механізми аутентифі-
кації користувачів і контролю доступу, щоб 
забезпечити доступ тільки до уповноважених 
користувачів.

Найважливішою рушійною силою ство-
рення та розвитку електронного управління 
є інновація. Для досягнення світового стан-
дарту освіти вкрай важливо мати вдоскона-
лені та інноваційні засоби доступу до інфор-
мації у всьому світі, що можливе лише завдяки 
впровадженню інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітніх закладах. Для досяг-
нення цілей ефективного адміністрування 
та для вирішення завдань глобалізації, між-
народної конкуренції та сучасного розвитку 
науки та технологій необхідно впроваджу-
вати всі елементи електронного урядування 
в секторі освіти. Вищі навчальні заклади тра-
диційно були статичними у функціонуванні та 
проведенні програм. Проте оскільки є підви-
щений попит на якісне навчання, то необхідно, 
щоб вищі навчальні заклади розширили свої 
географічні межі, щоб запровадити ініціативи 
у сфері управління. Електронне урядування 
надає вищим навчальним закладам можли-
вість перевищувати конкуренцію та повною 
мірою використовувати свої традиційні та вже 
створені репутації.

Для викладачів елементи електронного уря-
дування являють собою зміну у способі викла-
дання. Для студентів електронне урядування 
надало альтернативу способам навчання, 
впроваджуючи засоби, за допомогою яких 
навчання може відбуватися поза лекційним 
залом. Електронне урядування змінить спосіб, 
у який студенти ставляться до закладів вищої 
освіти, оскільки змінюється те, як студенти 
співвідносяться один з одним. Це принесе нові 
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концепції управління, як з погляду потреб, так і 
відповідальності.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Міжнародні спільні дослідження 
набули інтенсифікації завдяки створенню роз-
галужених міжінституційних мереж і транскор-
донному фінансуванню дослідницької діяльно-
сті. Саме тому інститути прагнуть брати участь 
у мережах, які пропонують їм можливість зосе-
редитися на конкретних питаннях і отримати 
різні точки зору з цих питань. Мережі також 
надають можливості для отримання/поси-
лення впливу та взаємодії, особливо з краї-
нами та установами, з якими не встановлено 
контактів. Вони сприяють обміну студен-
тами та науково-дослідній співпраці, а також 
надають можливість установам звертатись 
по надання експертної оцінки дослідженню, 
створювати консорціумні ради для досліджень 
і проектів, призначати/отримувати міжнарод-
них рецензентів, розробляти стандарти тощо.

Мережі надають установам додаткові інстру-
менти для започаткування і розвитку інтерна-
ціоналізації, окрім міжінституційних обмінів і 
ініціатив, до таких інструментів нерідко нале-
жить фінансова підтримка. Сучасний характер 
світових економічних процесів і розвиток гло-
балізації створює перепони, обмежує у мож-
ливостях розвитку освітньо-наукових проек-

тів, масштабних міжнародних досліджень, 
збільшує тиск на установи через скорочення 
бюджету, хоча паралельно створюються мож-
ливості й ініціативи, що розширюють можли-
вості задіяних у вищеперерахованих процесах 
дослідників, науково-педагогічного складу, 
студентів, адміністративного персоналу. Тому 
питання виникнення, функціонування, еволю-
ції відповідно до вимог часу, а також впливу 
на загальну стратегію інтернаціоналізації 
в закладах-членах, підтримки та взаємодопо-
моги є на часі і може орієнтувати українські ЗВО 
під час планування і модернізації міжнарод-
ного складника освітнього і наукового процесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Через практичне спрямування викладе-
ної в статті інформації за основу було взято 
статистичну інформацію провідних міжунівер-
ситетських конгломерацій (Міжнародної асо-
ціації університетів, Європейської асоціації 
університетів, Мережі світових університетів 
та іншого), доповіді Організації співробітни-
цтва та розвитку в Європі [1] через доступ 
до офіційних сайтів цих установ за допомогою 
глобальної мережі Інтернет. 

З-поміж авторів, що окреслювали окремі 
аспекти міжнародного університетського 
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Науково-дослідна лабораторія 
інтернаціоналізації вищої освіти
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імені Бориса Грінченка

Вища освіта стає все більш інтернаціона-
лізованою і все частіше передбачає інтен-
сивне спілкування між установами, вченими, 
студентами та іншими суб’єктами, такими 
як фінансові та промислові кола. Потреба 
в інтернаціоналізації наукових досліджень, 
формуванні універсального мультикуль-
турного спеціаліста, зовнішнє експертне 
рецензування як показник вагомості дослі-
дження та перепустка для його визнання у 
світі стали поштовхом для створення між-
народних мереж установ науково-дослідного 
та освітнього спрямування. Функціонування 
таких мереж має позитивний вплив, свої 
показники і механізми ефективності, що і 
становить предмет дослідження статті. 
Ключові слова: вища освіта, наука, між-
народні мережі, інтернаціоналізація вищої 
освіти, інтернаціоналізація досліджень. 

Высшее образование становится все более 
интернационализированным и неукосни-
тельно предполагает интенсивное обще-
ние между учреждениями, учеными, сту-
дентами и другими субъектами, такими 
как финансовые и промышленные круги. 
Потребность в интернационализации науч-
ных исследований, формировании универ-
сального мультикультурного специалиста, 
внешнее экспертное рецензирование как 
показатель значимости исследования и про-

пуск для его признания в мире стали толч-
ком для создания международных сетей 
учреждений научно-исследовательского и 
образовательного направления. Функцио-
нирование таких сетей оказывает положи-
тельное влияние, имеет свои показатели и 
механизмы эффективности, что и состав-
ляет предмет исследования статьи.
Ключевые слова: высшее образование, 
наука, международные сети, интернациона-
лизация высшего образования, интернацио-
нализация исследований.

Higher education is becoming increasingly 
internationalized and strictly implies intensive 
communication between institutions, scientists, 
students and other subjects, such as financial 
and industrial actors. The need for the interna-
tionalization of scientific research, the formation 
of a universal multicultural specialist, external 
peer review as an indicator of the significance 
of the research and a pass for its recognition in 
the world have led to the creation of international 
networks of research and educational institu-
tions. The functioning of such networks effects 
positively, has its own indicators and efficiency 
mechanisms, which is the subject of research of 
this article.
Key words: higher education, science, inter-
national networks, internationalization of higher 
education, internationalization of research.
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співробітництва в освітньо-науковій сфері та 
дослідженнях, цікавими були ідеї Е. Біркенса, 
який разом із співавторами аналізував під-
ходи, методи та здобутки основних проектів 
з інтернаціоналізації, виклавши їх у звіті в кон-
тексті європейського проекту «Показники гео-
графії та профільного спрямування інтернаці-
оналізації» [2].

Огляд стратегій інтернаціоналізації вищої 
освіти, методів і перспектив їх реалізації з пере-
міщенням фокусу уваги від загальних питань 
до трансформаційних процесів у вищій освіті, 
які впливають на інтернаціоналізацію універ-
ситетів і спонукають до зміни стратегій міжу-
ніверситетської співпраці, здійснили Е. Егрон-
Полак і Т. Джарл [3, c. 2–3; 4, c. 354, 358].

Окрім зазначених джерел, ми також 
вивчили підходи до встановлення і розвитку 
міжнародної співпраці у провідних універси-
тетах України, які є членами міжнародних асо-
ціацій університетів, і встановили, що, безпе-
речно, основною метою є інтернаціоналізація 
цих ЗВО, яку, проте, кожен із них окреслює і 
реалізовує по-своєму. Часто це лише питання 
престижу, покращення рейтингових позицій, 
адже статистика відвідування представниками 
українських освітніх і наукових шкіл різних 
нарадчих і консультативних заходів, що прово-
дяться мережами університетів по всьому 
світу надто низька, а саме там оприлюдню-
ється бачення тієї чи іншої проблеми з регіо-
нального фокусу, формується спільна думка, 
досягається консенсус, розробляються меха-
нізми покращення, модернізації чи виходу 
з кризи, укладаються рекомендації урядам і 
міжнародним організаціям.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Найчастіше в науковому 
дискурсі з питань інтернаціоналізації йдеться 
про інтернаціоналізацію вищої освіти. Друге 
місце за актуальністю тем належить інтерна-
ціоналізації досліджень, спільним проектам. 
Про ефективність такого явища, як загальна 
інтернаціоналізація установи, мережі інститу-
цій, їх призначення і роль говорять рідко. 

Мета статті. Головною метою статті є огляд 
потреб сучасних університетів і науково-до-
слідних установ, що спонукають до інтеграції 
у міжнародні мережі, і визначення ефектив-
ності членства в таких конгломераціях. 

Виклад основного матеріалу. Базою 
для формування міжнародної діяльності будь-
якого закладу вищої освіти є підписання між-
народних угод про співпрацю. Такі угоди 
унормовують реалізацію міжнародної акаде-
мічної мобільності учасників освітнього про-
цесу, формування консорціумів для роботи 
над спільними освітніми та науковими 

проектами, взаємний обмін інформацією  
тощо. Перевагами членства в таких організа-
ціях є те, що:

1) членство враховується під час укладання 
рейтингів ЗВО, зокрема у ТОП-200;

2) Університет отримує відкритий доступ 
до інформаційних ресурсів цих організацій, 
анонсів міжнародних заходів, бере участь 
в анкетуваннях, опитуваннях і спільних дослі-
дженнях для вироблення загальної стратегії 
в освітній, науково-дослідній сферах, тобто 
бере участь у формуванні міжнародного 
бачення тієї чи іншої проблеми;

3) членство в цих організаціях може 
надавати можливість встановлення контактів 
з іншими асоційованими членами – зарубіж-
ними ЗВО, які поки що не належать до парт-
нерської мережі Університету. 

Сьогодні 18 університетів України є чле-
нами Міжнародної асоціації університетів,  
24 – членами Європейської асоціації уні-
верситетів. Такі низькі показники швидше 
за все зумовлені зависокими організаційними 
внесками як для України. На жаль, фінансове 
питання накладає свій відбиток на можливість 
участі представників українських ЗВО у спіль-
них міжнародних заходах. Це піднімає питання 
ефективності роботи мережі, адже фінансове 
питання є важливим не лише для українських 
ЗВО, у світі значно більше регіонів, що роз-
виваються, ніж розвинених. Спочатку, як пра-
вило, у багатьох мережах, особливо перифері-
йних, характерним є значний ентузіазм, потім 
інтерес до проведення зустрічей, нарад, кон-
ференцій і консультацій згасає, продукуючи 
причинно-наслідковий зв’язок між рівнем енту-
зіазму й залученістю членів мережі до участі 
в спільних заходах. Іноді приєднання до мереж 
стає приводом для адміністрації університе-
тів закрити вимогу уряду щодо інтернаціона-
лізації. За відсутності стратегічного погляду 
на інтернаціоналізацію вибір на користь об’єд-
нання в мережі навряд чи принесе очікувані 
переваги. Асоціація просто як набір членів 
не може називатись ефективною університет-
ською мережею, а мережі, створені на основі 
провідної ідеї – місії, повинні відрізнятися 
від представницьких або пропагандистських 
мереж. Багато мереж прагнуть залучити 
елітні чи відомі установи, що сприяло б роз-
витку бренду або автоматично розцінювалось 
як показник якості.

Іноді мережі можуть компенсувати дефі-
цит фінансування та потенціалу, встановити 
імператив ключових орієнтирів і стимулювати 
стратегічне мислення щодо вирішення про-
блем, які стоять перед глобальною вищою 
освітою. Мережі також беруть участь у зусил-
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лях зі зміцнення довіри до інституцій, що 
діють на міжнародному рівні та надсилають 
або залучають іноземних студентів. Взаємне 
визнання ступенів, спільне навчання та наукові 
партнерства є до певної міри основними 
довгостроковими наслідками ефективного 
функціонування міжнародної мережі. Однак, 
на жаль, нарікань на неефективне членство, 
невідповідність вживаних заходів потребам і 
очікуванням трапляються частіше. Крім того, 
як було продемонстровано на прикладі укра-
їнських університетів, установи, розташовані 
в країнах із низьким рівнем економічного роз-
витку, можуть не мати фінансових можливо-
стей або не відповідати стандартам якості, 
щоб приєднатися до мережі успішних міжна-
родних університетів, що фактично ставить під 
сумнів такий критерій участі, як паритетність і 
«глобальний» характер деяких мереж.

До питання про місії та членську розгалуже-
ність мережі.

Мережі можуть створюватись на основі або 
географічних критеріїв, або спільної пробле-
матики досліджень, можуть зосереджуватись 
на одному предметі або бути мультизадач-
ними. Мережеві переваги включають такі:

 – сприяння обміну інформацією між пер-
соналом, студентськими обмінами, спільними 
програмами підготовки спеціалістів;

 – обмін і поширення інформації та/або 
досвіду;

 – участь у конференціях інших організацій;
 – участь у конференціях одного з членів;
 – спільне ініціювання заходів, реформ чи 

законодавчих змін;
 – дієва міжнародна мережа вимагає 

більш чіткого визначення цілей та продукує 
високоякісний позитивний вплив на всю сві-
тову спільноту. Деякі мережі стверджують, що 
вони є міжнародними, охоплюючи лише певну 
частину світу або домінуючу культуру і не звер-
таючи уваги на інші аспекти.

 – міжнародні мережі, які не мають своєї 
специфіки, мають тенденцію бути неефек-
тивними та неґрунтовними. Розгалуженість і 
вагомість цілей повинні бути ретельно збалан-
совані.

До питання про ефективність функціону-
вання мереж.

1. Мережі добре функціонують, коли є синер-
гія між практичними інтересами та можливос-
тями для повсякденної діяльності науковців 
(дослідницької та/або освітньої) та ширшого 
кола стратегічних цілей інших представників 
ЗВО. Вони найкраще працюють, якщо в них 
є чіткі критерії та чіткі цілі членства в мере-
жах, а коли більш глобальні цілі та стратегії 
не узгоджені з первинними й основополож-

ними для більшості співробітників установи, 
ефективність втрачатиметься.

2. Міжнародні мережі часто працюють 
краще, коли вони підтримують відкриту та 
постійну комунікацію, забезпечують як верти-
кальний, так і горизонтальний обмін між струк-
турними підрозділами, студентами та викла-
дачами, зміцнюють зв’язки між установами, 
поширюють досвід.

3. Належність до мереж є корисною, 
коли є зворотний зв’язок і амортизація витрат, 
наприклад: внески – прибутки (фінансові, інте-
лектуальні, інформаційні, безпекові тощо); 
крім того, ефективні мережі дотримуються 
правила паритетності ставлення до кожного 
члена і відносин між членами, не допускаючи 
виняткового статусу для жодного учасника.

4. Безперервність членства та відданість 
тих, хто представляє інституції в мережах, 
підвищує стійкість і додану вартість мереж. 
Ключове керівництво мережею забезпечує 
безперервність, інновації та відданість справі.

5. Застосування всіх переваг у межах інсти-
туції та їх об’єднання на глобальному рівні 
вимагає потужної організаційної спроможно-
сті як в установах, так і в самих мережах.

6. Установи, які відповідають за визначення 
обсягу та цілей мереж, до яких вони належать, 
повинні моніторити взаємовідносини всере-
дині конгломерації, знімати будь-яку напру-
женість, запобігати будь-яким потенційним 
конфліктам інтересів, які можуть виникнути, 
тобто:

 – чи надає мережа можливість співпраці 
або породжує конкуренцію?

 – що превалює: партнерство чи комерціалі-
зація?

 – що в пріоритеті: обмін або продаж?
 – як досягається баланс взаємної вигоди з 

власними інтересами щодо членства в мере-
жах?

 – вектор спрямування першочергових 
цілей у бік розбудови інституційної спромож-
ності кожного члена або бренду мережі?

 – чи мережа функціонує за принципом про-
зорості?

7. Додана цінність мереж зазвичай є 
результатом збалансованості між проведе-
ним аналізом стратегічних тенденцій (порів-
няльний аналіз, огляди, бенчмаркінг тощо) та 
застосуванням інструментів і досвіду (напри-
клад, практичні питання, такі як розміщення 
студентів, спільна дослідницька робота, 
а також направлення студентів до найбільш 
відповідного університету).

8. Персонал університету на різних рівнях 
повинен добре усвідомлювати напрями діяль-
ності мережі та бути в змозі сприяти ефектив-
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ності її діяльності. Чітка політика стимулювання 
повинна допомогти факультету/структурному 
підрозділу набувати членства у міжнародних 
мережах, забезпечуючи при цьому факультет/
структурний підрозділ інструментами (напри-
клад, набуття мовних навичок) для цього.

9. Внутрішнє забезпечення якості та 
циклічна оцінка організаційної структури 
та впливів мережі, вочевидь, сприятиме пози-
тивному впливу.

До питання про раціональне та конструк-
тивне членство в мережах:

1. Інституції повинні спершу задати питання 
про типи міжнародних мереж, які вони потре-
бують, а потім шукати мережі, які відповідають 
їхнім профілям і цілям. Отже, установи повинні 
мати чітке уявлення про те, чого вони хочуть 
досягти через приєднання до мереж і які 
результати дадуть цілі мережі,

2. Перед приєднанням до мережі варто 
поставити такі запитання:

 – як визначити успішну мережу?
 – що робить її відмінною від інших?
 – як мережа може сприяти інституційному 

розвитку?
 – як мережа може допомогти побудувати 

інституційний бренд?
 – яких зусиль вона потребуватиме за при-

єднання до людських ресурсів, зборів і грантів?
Заходи до розгляду на інституційному рівні:

 – знати географічне та цільове покриття 
мережі та розуміти, як вони можуть сприяти 
досягненню інституційних цілей;

 – забезпечувати стійку підтримку мереж 
людськими ресурсами та фінансуванням 
для обслуговування мереж;

 – дослідити, як мережі можуть допомогти 
досягнути цілей довгострокового планування;

 – сформувати групу однодумців для довго-
строкового прогресу;

 – забезпечити здатність керівництва мереж 
ефективно зосередитися на інтересах уста-
нов, одночасно впроваджуючи свої ініціативи 
та інновації;

 – поширювати результати діяльності 
мережі та досліджень кожного її члена для кож-
ної інституції-члена.

Висновки. Проведене дослідження наво-
дить на полярні висновки. З одногу боку, мережі 
закладів вищої професійної освіти ставлять 
за мету захист загальнокультурних цінностей 

та правових принципів у сфері вищої освіти, 
створення гнучкої правової бази, яка регла-
ментує взаємини між освітніми закладами 
всього світу, представлення та захист інте-
ресів університетів на світовій арені. Вони є 
свого роду форумом для регулярного обгово-
рення досягнень, проблем і перспектив вищої 
освіти, а також обміну професійним досвідом. 
Практична діяльність таких мереж складається 
з проведення тематичних конференцій, дослі-
джень із проблемних і перспективних питань 
розвитку вищої освіти, співпраці з міжнарод-
ними організаціями, видання різних інформа-
ційно-аналітичних матеріалів, наукових публі-
кацій. Крім того, частою практикою є фінансова 
підтримка своїх членів через систему грантів і 
премій. Саме членство у міжнародних мережах 
за професійним спрямуванням забезпечує 
закладам вищої освіти можливість отримувати 
інформацію про потреби, проблеми та шляхи 
їх вирішення, консультативну та іншого роду 
допомогу для їх подолання, світові тенденції 
в галузі, незважаючи на регіональні та націо-
нальні, політичні й економічні реалії.

З іншого боку, національні університети 
часто вступають у міжнародні мережі не для 
того, щоб відслідковувати та імплементувати 
інновації, а для підвищення рейтингових пози-
цій. Крім того, бюджетні можливості україн-
ських ЗВО часто обмежені, що унеможливлює 
участь науковців і дослідників у закордонних 
мережевих заходах, а отже, і здатність впли-
вати на нормотворчі та регулятивні заходи. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У більшості країн Європи мешканці 
щоденно п’ють воду з-під крана. Вони вико-
ристовують її безпосередньо зі спеціальних 
фонтанчиків у публічних місцях, часто розта-
шованих прямо на вулиці. Мешканці Європи 
п’ють воду з-під крану, тому що: по-перше, 
вона є доброякісною; по-друге, доступна 
«негайно»; по-третє, вони просто «так звикли». 
Існує стереотипна думка, що люди до води від-
носяться так, як до підприємства, яке її надає, 
яке відповідальне за її постачання й якість. 
Отже, водопостачальні компанії повинні мати 
добру репутацію, приймати активну участь 
в інформуванні місцевої громади про якість, 
корисність і переваги водопровідної води. 
Вони своєю діяльністю мають довести пози-
тивний імідж як компанії, так і продукту – 
послуги, яку вони пропонують для споживання. 
Крім того, кожен член суспільства в розви-

нутих європейських країнах почувається 
відповідальним за чистоту навколишнього 
середовища, кожен свідомий того, що ПЕТ-
пляшка з-під води розкладається до 500 років, 
а також що вода в упаковці потребує затрат 
на транспортування, яке певним чином також 
забруднює водний басейн. Такий стан речей 
не склався одразу, він формувався поступово 
завдяки продуманій державній політиці у сфері 
охорони води, водопостачання і водовідве-
дення, також завдяки законодавчим нормам, 
які жодна компанія не може ігнорувати в демо-
кратичному суспільстві. Зважаючи на бажання 
України увійти до євроспільноти, кожній особі, 
кожному суб’єкту господарювання, держав-
ним органам, державі в цілому необхідно 
активно намагатися переходити на європей-
ські стандарти, зокрема і у сфері водопоста-
чання і водовідведення. Отож проблема 
державного регулювання якості водопоста-
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к. юрид. наук, докторант кафедри 
економічної політики та врядування 
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У даній статті проаналізовано державну 
політику у сфері водопостачання та водовід-
ведення, спрямовану на регулювання якості 
водопостачання та водовідведення. Автор 
розглядає характерні риси якості продукції 
(товару та послуг) та визначає правові, еко-
номічні та організаційні засади забезпечення 
якості продукції. Окрема увага приділяється 
якісним характеристикам послуг водопо-
стачання та водовідведення як життєво 
важливій та неконкурентній продукції. Авто-
ром розглянуто європейський досвід регу-
лювання якості послуг водопостачання та 
водовідведення на основі англійської, фран-
цузької та німецької моделей. У результаті 
дослідження автор доходить висновку, що 
державне регулювання має бути спрямоване 
на забезпечення якісного обслуговування 
споживачів за ціною, яка дозволяє поста-
чальникам працювати ефективно (баланс 
тарифу і якості послуги). 
Ключові слова: водопостачання, водовідве-
дення, державне регулювання, якість послуг, 
європейський досвід, управління якістю.

В данной статье приводится анализ госу-
дарственной политики в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, направленной на 
регулирование качества водоснабжения 
и водоотведения. Автор рассматривает 
характерные черты качества продукции 
(товара и услуг) и определяет правовые, 
экономические и организационные основы 
обеспечения качества продукции. Особое 
внимание уделяется качественным харак-
теристикам услуг водоснабжения и водо-
отведения как жизненно важной и неконку-

рентной продукции. Автором рассмотрен 
европейский опыт регулирования качества 
услуг водоснабжения и водоотведения на 
основе английской, французской и немецкой 
моделей. В результате исследования автор 
приходит к выводу, что государственное 
регулирование должно быть направлено на 
обеспечение качественного обслуживания 
потребителей по цене, которая позво-
ляет поставщикам работать эффективно 
(баланс тарифа и качества услуги).
Ключевые слова: водоснабжение, водоот-
ведение, государственное регулирование, 
качество услуг, европейский опыт, управле-
ние качеством.

This article analyzes the state policy in the field 
of water supply and wastewater, aimed at regu-
lating the quality of water supply and wastewater. 
The author considers the characteristic features 
of the quality of products (goods and services) 
and determines the legal, economic and orga-
nizational principles for ensuring the quality of 
products. Particular attention is paid to qualitative 
characteristics of water supply and wastewater 
services as vital and noncompetitive products. 
The author reviews the European experience in 
regulating the quality of water and wastewater 
services on the basis of English, French and Ger-
man models. As a result of the study, the author 
concludes that state regulation should be aimed 
at providing high-quality consumer services at a 
price that allows suppliers to work efficiently (bal-
ance of tariff and quality of service).
Key words: water supply, wastewater, state reg-
ulation, quality of services, European experience, 
quality management.
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чання та водовідведення є актуальною  
для нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед останніх досліджень, присвячених 
якості питного водопостачання, варто наз-
вати публікації Зоріної О.В. [13], Рябець К.А. 
[28], Семенович В.К., Шатаєвої Т.О. [29] та 
ін. Проте їх дослідження стосуються в першу 
чергу імплементації європейських директив 
щодо якості питної води. Питання держав-
ного управління у сферi житлово-комуналь-
ного господарства досліджували Олiйник Н.І. 
[19], Ігнатенко О.П. [14], Запатріна І.В. [12], 
Сугак Т.М. [30] та iн. Однак питання державного 
регулювання якості послуг водопостачання 
та водовідведення залишилося поза увагою 
дослідників. 

Виклад основного матеріалу. Якість 
продукції є економічною категорією і визна-
чається як сукупність корисних властивостей і 
характеристик продукції (товару або послуги), 
якими визначається її здатність задоволь-
няти встановлені або передбачувані потреби 
споживача щодо конкретних цілей їх викори-
стання чи споживання [17]. Належна якість 
товару, роботи або послуги – властивість про-
дукції, яка відповідає вимогам, встановленим 
для цієї категорії продукції в нормативно-пра-
вових актах і нормативних документах, та умо-
вам договору зі споживачем [25]. Якість про-
дукції характеризується показниками безпеки, 
новизни, довговічності, надійності, економіч-
ності, ергономічності, естетичності, екологіч-
ності та іншими споживчими властивостями 
товару чи послуги, які надають їм здатність 
задовольняти зумовлені або передбачувані 
потреби в системі виробничих чи соціаль-
но-економічних відносин. В Україні вимоги 
до якості продукції формуються виробни-
ками продукції, а також уповноваженими дер-
жавними органами й установами. Пріоритет 
щодо вимог до якості продукції, ступеня її 
відповідності конкретним показникам нале-
жить споживачеві. Ці вимоги закріплюються 
у відповідних технічно-юридичних докумен-
тах (стандартах, технічних умовах, правилах, 
регламентах, нормах і нормативах тощо), 
а також у конкретних договорах. Сукупність 
таких актів і документів становить основу прав, 
забезпечення управління якістю продукції. 
Визначальним чинником якості продукції є 
підтвердження її відповідності встановленим 
законодавством вимогам [17]. Правові, еко-
номічні та організаційні засади забезпечення 
якості продукції визначені Законами України 
«Про захист прав споживачів», «Про якість та 
безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини», «Про стандартизацію», «Про тех-

нічні регламенти та оцінку відповідності», 
«Про акредитацію органів з оцінки відповід-
ності», окремими нормами Цивільного та 
Господарського кодексів України та ін. Згідно 
із цими актами якісна продукція, що виготов-
ляється і поставляється, має відповідати стан-
дартам, технічним умовам, іншій технічно-ю-
ридичній документації, зразкам (еталонам) 
або договірним вимогам. Порушення нор-
мативних вимог до якості продукції (товару) 
є підставою для визнання її недоброякісною 
за наявності ознак, передбачених Законом 
України «Про вилучення з обігу, перероблення, 
утилізацію, знищення або подальше викори-
стання неякісної та небезпечної продукції». 
А в разі невідповідності продукції (товару або 
послуги) вимогам якості споживач має право 
протягом гарантійного строку або інших стро-
ків, установлених обов’язковими для сторін 
правилами чи договором, за своїм вибором 
вимагати від продавця або виконавця: безоп-
латного усунення недоліків чи відшкодування 
витрат на їх виправлення споживачем або тре-
тьою особою; заміни на аналогічну продукцію 
(товар) належної якості; відповідне зменшення 
купівельної ціни; заміни на такий самий товар 
іншої моделі з відповідним перерахуванням 
купівельної ціни; розірвання договору та від-
шкодування збитків, яких зазнав споживач. 

Стосовно товару встановлено багато 
показників якості, які відрізняються залежно 
від типу і виду продукції, але серед яких можна 
виділити основні: призначення, надійності, 
технологічності, ергономічні, естетичні, стан-
дартизації, економічні та ін. [9; 16; 15]. Однак 
послуги – дуже специфічний вид продукції, 
що відрізняється різновидом і неоднорідні-
стю. Особливості послуг полягають у тому, 
що: якість послуг важко оцінити чисельно; 
споживач послуги сам є учасником технології 
її виконання; мала ймовірність попередньої 
перевірки якості послуги; послуги не скла-
дуються, оперативно реалізуються спожива-
чеві; послуги не можуть мати матеріальний 
вигляд; не можна спочатку випробувати якість 
послуги на одному споживачеві, а потім знову 
її правильніше надати, тощо. У зв’язку із цим 
для послуг існує специфічний набір показни-
ків якості: під час надання послуги врахову-
ється якість матеріальних елементів, що вико-
ристовуються; надійність наданої послуги; 
своєчасність наданої послуги; надання спо-
живачеві послуги в повному обсязі (повнота); 
соціально-психологічний показник послуги 
(ввічливість по відношенню до споживача, 
забезпечення комфорту, гнучкість і передба-
чливість співробітників, ступінь гармонійної 
ув’язки з оперативними запитами і побажан-
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нями клієнтів); доступність послуги; комуніка-
бельність (підприємство, що надає послугу, 
забезпечує можливість простих і оператив-
них інформаційних і матеріальних обмінів); 
безпечність послуги (гарантування того, 
що пропонована послуга не заподіє шкоди 
життю і здоров’ю споживача, буде нешкідлива 
для навколишнього середовища) [9; 16; 15]. 
Говорячи про продукцію як предмет діяльно-
сті суб’єкта господарювання, слід сказати, 
що загальне значення якісного показника 
продукції – це підвищення конкурентоспро-
можності підприємства виробника продукції. 
Але особливістю послуги із централізованого 
водопостачання та водовідведення є належ-
ність її до неконкурентної продукції, яка виро-
бляється природними монополістами. При 
цьому природні монополісти не схильнi 
до запpовадження iнновацiй, пiдвищення 
якостi та збільшення обсягів продукції, саме 
тому постає необхідність їхнього державного 
регулювання [10, с. 73; 8, с. 73].

Особливості послуг із водопостачання 
та водовідведення визначені Законами 
України «Про питну воду, питне водопоста-
чання та водовідведення», «Про житлово-ко-
мунальні послуги» та «Про природні монопо-
лії», згідно з якими послуга із централізованого 
водопостачання і водовідведення є резуль-
татом господарської діяльності із забезпе-
чення споживачів питною водою за допомо-
гою комплексу об’єктів, споруд, розподільних 
водопровідних мереж, пов’язаних єдиним 
технологічним процесом виробництва та 
транспортування питної води, а також із відве-
дення та очищення стічних вод за допомогою 
системи централізованого водовідведення 
[26; 21; 27]. Надання послуг із централізова-
ного водопостачання і водовідведення здійс-
нюється на договірній основі між виконавцем 
послуги і споживачем. Виконавець кому-
нальної послуги (в т.ч. послуги із централізо-
ваного водопостачання та водовідведення) 
зобов’язаний: забезпечувати своєчасність 
надання, безперервність і відповідну якість 
комунальних послуг згідно із законодавством 
та умовами договорів про їх надання, в тому 
числі шляхом створення системи управління 
якістю відповідно до національних або між-
народних стандартів; без додаткової оплати 
надавати в установленому законодавством 
порядку необхідну інформацію про ціни/
тарифи, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, норми споживання та 
порядок надання відповідної послуги, а також 
про її споживчі властивості та іншу інформа-
цію, передбачену законодавством; розглядати 
у визначений законодавством строк претензії 

та скарги споживачів і проводити відповідні 
перерахунки розміру плати за комунальні 
послуги в разі їх ненадання, надання не в пов-
ному обсязі, несвоєчасно або неналежної 
якості, а також в інших випадках, визначених 
договором про надання комунальних послуг; 
своєчасно реагувати на виклики споживачів, 
підписувати акти-претензії, вести облік вимог 
(претензій) споживачів у зв’язку з порушен-
ням порядку надання житлово-комунальних 
послуг; тощо [21]. Під час надання послуги із 
централізованого водопостачання та водовід-
ведення враховується якість питної води 
як елемента, що використовується і який має 
відповідати показникам державного стандарту 
[26]. Державне регулювання у сфері кому-
нальних послуг, у тому числі сфері водопоста-
чання та водовідведення, здійснюється від-
повідно до Закону України «Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг» [20]. 
Завданням державного регулятора у сфері 
енергетики і комунальних послуг є збалан-
сування інтересів суб’єктів господарювання, 
споживачів та держави; захист прав спожива-
чів товарів і послуг у частині отримання това-
рів і послуг належної якості та в достатньому 
обсязі за економічно обґрунтованими цінами, 
а також стимулювання підвищення їх якості 
і задоволення попиту на них, та ін. Об’єктом 
державного регулювання у сфері комунальних 
послуг є діяльність суб’єктів природних моно-
полій. Жодного нормативу щодо стандартів 
якості послуг водопостачання та водовідве-
дення та санкцій за їх порушення державним 
регулятором не видано. І тут вимальовується 
різниця між підходами до державного регулю-
вання у сфері водопостачання та водовідве-
дення європейських країн та національними. 
Оскільки об’єктом державного регулювання 
в європейських країнах (незалежно від виду 
регулювання та моделі управління підприєм-
ствами сфери водопостачання та водовідве-
дення) є послуга з водопостачання та водовід-
ведення, її якість та доступність, задоволення 
споживачів, захист прав споживачів, а об’єк-
том національного державного регулювання – 
діяльність підприємств (ціни, тарифи на про-
дукцію; доступ споживачів до продукції; інші 
умови здійснення підприємницької діяльно-
сті). Таким чином, хоча захист прав споживачів 
товарів і послуг у частині отримання товарів і 
послуг належної якості та в достатньому обсязі 
і визначений серед основних завдань націо-
нального державного регулятора комунальних 
послуг, залишається відкритим питання реалі-
зації такого права споживача на якість послуги, 
механізму підтвердження якісного рівня послуг 
та захисту права споживача. Дуже важливо 
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не просто прописати норми та зобов’язання 
щодо якості, а й мати механізм їх реалізації та 
зворотний зв’язок зі споживачем – для зрозу-
міння ефективності реалізації цих норм.

Пересічному споживачеві дуже складно 
зорієнтуватися в системі нормативно-пра-
вових актів, які прямо та опосередковано 
регулюють якість водопостачання та водовід-
ведення та захист прав споживача на якісне 
водопостачання та водовідведення. Зокрема, 
Конституція України проголошує право кож-
ної людини на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, на достатній життєвий рівень; дер-
жава забезпечує санітарно-епідемічне благо-
получчя. Закон України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення» декларує 
про належну якість питного водопостачання та 
визначає її одним із принципів державної полі-
тики [26]. Закон України «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення» встановлює вимоги до господар-
сько-питного водопостачання і місць водоко-
ристування. Закон України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб» визначає права 
та обов’язки підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від форм власності у сфері 
захисту населення від інфекційних хвороб 
щодо забезпечення населення питною водою. 
Закон України «Про захист прав споживачів» 
регулює відносини між споживачами това-
рів, робіт і послуг та виробниками і продав-
цями товарів, виконавцями робіт і надавачами 
послуг різних форм власності, встановлює 
права споживачів, а також визначає меха-
нізм їх захисту та основи реалізації держав-
ної політики у сфері захисту прав споживачів. 
Згідно з Правилами надання послуг із цен-
тралізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.07.2005 № 630, послуги із централізо-
ваного водопостачання та водовідведення 
повинні відповідати вимогам щодо якості і 
тиску води, а також розрахунковим нормам 
витрати води в точці розбору. Правила корис-
тування системами централізованого кому-
нального водопостачання та водовідведення 
в населених пунктах України, затверджені 
наказом Міністерства з питань житлово-ко-
мунального господарства України № 190 від 
27.06.2008 р. (зареєстровані в Міністерстві 
юстиції 07.10.2008 р. по № 936/15627), визна-
чають порядок користування системами цен-
тралізованого комунального водопостачання 
та водовідведення. Правила технічної екс-
плуатації систем водопостачання та каналі-
зації населених пунктів України, затверджені 
наказом Державного комітету України по жит-

лово-комунальному господарству № 30 від 
05.07.1995 р. (зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 21.07.1995 р № 231/767), 
встановлюють порядок технічної експлуатації 
систем і споруд водопостачання та водовідве-
дення міст та інших населених пунктів України. 
До системи стандартів у сфері питної води та 
питного водопостачання входять національні 
стандарти, міжнародні та регіональні стан-
дарти, що визначають методики досліджень 
(випробувань) безпечності і якості питної води. 
У сфері питної води та питного водопоста-
чання встановлюються: нормативи питного 
водопостачання; екологічні нормативи якості 
води джерел питного водопостачання; техно-
логічні нормативи використання питної води; 
технічні умови у сфері питної води та пит-
ного водопостачання (ст. 29) [26]. Гігієнічні 
вимоги щодо якості питної води різних видів: 
водопровідної, фасованої, в пунктах розливу 
(автоцистерни, кіоски), бюветах, колодязях, 
а також яка використовується на харчових під-
приємствах для виробництва продукції, вста-
новлюються Державними санітарними нор-
мами та правилами «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання люди-
ною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими 
наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400. 
Національний стандарт ДСТУ 7525:2014 «Вода 
питна. Вимоги та методи контролювання 
якості» чинний із 2015 року, містить норма-
тиви якості питної води і встановлює вимоги 
до методів її контролювання в централізова-
ному та нецентралізованому водопостачанні 
[18], та інші національні стандарти. 

Законодавець зазначив вимоги щодо якіс-
них показників послуг і допустимі норми відхи-
лення від якісних показників послуг із централі-
зованого водопостачання та водовідведення, 
які узагальнено таким чином (табл. 1).

Тобто законодавець зобов’язав виконавця/
надавача послуг проводити перерахунок роз-
міру плати за фактично надані послуги шляхом 
зменшення розміру плати за надання послуг 
з урахуванням вимог [24]. Разом із тим, про-
цедура підтвердження (оскарження) спожива-
чем факту неякісного надання або ненадання 
послуг із централізованого водопостачання та 
водовідведення на практиці є дуже складною 
та неефективною, оскільки вона не прописана 
в законодавстві, а також не передбачає від-
повідальність виконавця послуг із централі-
зованого водопостачання та водовідведення, 
окрім як здійснення перерахунку. 

Складність визначення факту неякісного 
водопостачання та водовідведення пов’я-
зана з нерозумінням технологічного про-
цесу водопостачання та водовідведення 
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від джерела до споживача, моніто-
рингом якісних показників питної 
води тощо. Зокрема, технологічний 
процес централізованого питного 
водопостачання розрізняє три стану 
води: видобута вода; очищена вода; 
вода в системі розподілу, яка достав-
ляє очищену воду до споживачів. 
Продовженням системи розподілу 
є внутрішньо будинкова мережа, 
сантехніка. Тобто по мірі того, 
як вода постачається до споживача, 
вона може втрачати свої якісні показ-
ники (в порівнянні з тими, які пока-
зує лабораторний контроль на кон-
трольних точках забору води). Тому 
питання якості водопостачання та 
водовідведення має враховувати 
багато аспектів і вирішуватись за уча-
сті і споживачів, і виконавців послуг, і 
відповідальних державних органів.

Виробництво послуг водопоста-
чання та водовідведення супрово-
джується управлінськими рішеннями, 
в тому числі і щодо забезпечення 
якості послуг. Ефективність таких 
рішень пов’язують із управлінням 
якістю на підприємстві водопоста-
чання та водовідведення, що також 
регламентується різними дер-
жавними стандартами. Однак ці 
стандарти не є обов’язковими 
для підприємств і впроваджуються 
підприємствами за власним бажан-
ням. Оскільки сфера управління 
якістю згідно із Законом України «Про 
технічні регламенти та оцінку відпо-
відності» належить до законодавчо 
нерегульованої сфери, в ній здійсню-
ється добровільна оцінка відповідно-
сті (тобто на добровільних засадах, 
у будь-яких формах, включаючи 
випробування, декларування відпо-
відності, сертифікацію та інспекту-
вання, відповідність будь-яким заяв-
леним вимогам).

Послуги водопостачання та 
водовідведення в країнах ЄС є послу-
гами загального (економічного) 
інтересу. Вони регулюються на рівні 
ЄС та на національних рівнях. Водна 
рамкова директива 2000/60/ЄС, 
Директиви щодо водної промис-
ловості (Директива про питну воду 
(DWD), очищення міських стічних 
вод (UWW) та Директива про воду 
для купання (BWD)) регулюють еколо-
гічні та медичні стандарти на рівні ЄС і 
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впроваджуються в національне законодавство 
країн – членів ЄС. Кожна європейська країна 
з урахуванням зазначених Директив приймає 
свої нормативно-правові акти з вимогами 
щодо якісних показників питної води та послуг 
водопостачання та водовідведення, які можуть 
бути жорсткіше або м’якше, ніж у директивах. 
Крім того, країни дотримуються Керівництва 
ВОЗ із якості питної води, яке лежить в основі 
національних норм та стандартів безпечного 
водопостачання [3].

Говорячи про стандарти управління якістю, 
слід зазначити, що в країнах ЄС запроваджено 
міжнародні стандарти ISO. Зокрема, у сфері 
водопостачання та водовідведення прийнято 
більше 500 стандартів безпеки та стабіль-
ності, якості та вимірювань [4]. Три базових 
стандарти щодо діяльності з водопостачання 
та водовідведення допомагають операторам 
водопостачання та водовідведення досягти 
рівня якості, який найкращим чином відповідає 
очікуванням споживачів і принципам сталого 
розвитку. ISO 24510, ISO 24511, ISO 24512 [5]. 

Організація водопостачання та водовід-
ведення (вибір моделі управління та регулю-
вання) відповідно до Протоколу 26 до Договору 
про функціонування ЄС є компетенцією дер-
жав – членів ЄС. Послуги з водопостачання 
та водовідведення визначені в статті 2 (38) 
Водної рамкової директиви як: «Водні служби» 
означає всі служби, що забезпечують сім’ям, 
державним установам або представникам 
інших видів господарської діяльності: (а) від-
ведення, загачування, зберігання, оброблення 
і розподіл поверхневої або ґрунтової води, 
(b) послуги стосовно збору і перероблення 
використаної води, що потім скидається 
в поверхневі води [11]. Однак оскільки управ-
ління послугами з водопостачання та водовід-
ведення є національною компетенцією, визна-
чення поняття «послуги водопостачання та 
водовідведення» варіюється від країни до кра-
їни і може включати діяльність, яка виходить 
за рамки визначення, закріпленого у Водній 
рамковій директиві.

Як правило, якість обслуговування спожива-
чів у сфері водопостачання та водовідведення 
у країнах ЄС визначається компетентним орга-
ном відповідно до встановлених нормативів. 
Якщо встановлені нормативи не виконуються, 
водні оператори зобов’язані виплатити ком-
пенсацію споживачам. Залежно від країни та 
способу організації надання послуг споживачі 
можуть подати скаргу до різних органів, таких 
як: сервісні центри, муніципалітети, ради спо-
живачів, національні регулятори, омбудсмени, 
арбітражі та суди. Моніторинг якості питної 
води, як правило, покладається на органи 

охорони здоров’я (Міністерство охорони здо-
ров’я та їхні регіональні / місцеві органи). 
Захист водних ресурсів та встановлення еко-
логічних стандартів зазвичай є компетенцією 
Міністерства охорони навколишнього сере-
довища та / або басейну річок та / або регіо-
нальних органів влади, а також національних 
екологічних установ [7].

Питання регулювання якості послуг у краї-
нах ЄС найкраще розглядати в залежності від 
провідних європейських форм управління під-
приємствами водопостачання та водовідве-
дення: англійської, французької та німецької. 
За англійської моделі існує повна приватиза-
ція з ретельним державним регулюванням. Усі 
об’єкти водопостачання та водовідведення 
(включно із мережами) перебувають у приват-
ній власності, але залишаються під жор-
стким контролем незалежних регуляторів: 
Національного управління по річках як регу-
лятора навколишнього середовища; Інспекції 
питної води як регулятора якості питного 
водопостачання; Економічного регулятора – 
Органу з регулювання водних послуг (OFWAT) 
[6]. Запорука захисту прав споживачів у випадку 
повної приватизації сфери водопостачання 
та водовідведення лежить в основі розподілу 
ролей державного регулювання та виробни-
цтва послуг із водопостачання та водовідве-
дення. Споживачі мають право на гаранто-
вані мінімальні стандарти обслуговування, 
встановлені урядом. Якщо виробник послуг 
не відповідає якомусь із цих стандартів обслу-
говування, то він зобов’язаний компенсувати 
певний платіж потерпілому споживачу. Ofwat 
слідкує за дотриманням стандартів якості та 
рекомендує розміри компенсацій спожива-
чам. Стандарти якості містять чіткі вимоги 
щодо обслуговування споживачів, розгляду їх 
скарг, претензій (у т.ч. час розгляду та відвіду-
вання) тощо. Ofwat захищає інтереси спожи-
вачів шляхом підтримання конкуренції; слідкує 
за водними компаніями, щоб вони правильно 
виконували свої функції; забезпечує, щоб 
водні компанії могли фінансувати свої функції; 
сприяє економії та ефективності, досягненню 
сталого розвитку. Інспекція питної води регу-
лює якість питного водопостачання, перевіряє 
водні компанії на відповідність стандартам 
безпечного водопостачання. Рада споживачів 
води представляє інтереси споживачів послуг 
водопостачання та водовідведення, розглядає 
скарги споживачів, які не були задовільнені 
водними компаніями [6; 7]. 

Французька модель передбачає держав-
но-приватні партнерства та регулювання 
на рівні муніципалітетів. Основні принципи 
цієї моделі – партнерство, самоокупність та 
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організаційна гнучкість. Класичним типом 
договору державно-приватного партнерства 
є концесія «на свій страх та ризик». Згідно 
з таким договором концесієдавець доручає 
концесіонеру управління та забезпечення 
функціонування комунальної служби за свій 
рахунок та на свій ризик, взамін надання різ-
них прав та пільг, зокрема права збирання 
платежів зі споживачів. Іншим видом договір-
них відносин є оренда підприємства, за якої 
здійснюється лише оновлення основних фон-
дів підприємств. Третій тип договорів – дого-
вір управління з оплатою за результатами, 
коли оператор не має права збирати платежі 
зі споживачів, а отримує кошти з місцевого 
бюджету. Відповідальність за рівень послуг 
несе муніципалітет, включаючи моніторинг 
скарг клієнтів (за умови, що він відповідає 
національному показнику ефективності) та 
способи відповіді на них. Міністерства, відпо-
відальні за воду, визначають стандарти якості, 
безперервність обслуговування та збере-
ження ресурсів. Муніципалітети несуть відпо-
відальність за гарантію застосування цих норм 
та забезпечення якості послуг. Вони повинні 
щорічно звітувати про якість водопостачання 
та водовідведення згідно з національними 
показниками ефективності. Крім того, деле-
гований приватний партнер (якщо такий є) 
повинен публікувати звіт про вжиті заходи 
з аналізу якості обслуговування. Регіональні 
агенції охорони здоров’я під керівництвом 
міністерства, відповідального за охорону 
здоров’я, публікують детальну інформацію 
про якість питної води, яка доступна в Інтернеті. 
Вони також забезпечують щоденний арбітраж 
щодо рішень, спрямованих на охорону здо-
ров’я населення. Муніципалітети зобов’язані 
публічно відображати ці дані, які надаються 
клієнтам із рахунками за воду [7].

Німецька модель передбачає корпора-
тизацію, за якою існують: пряме державне 
управління: невелика частка комунальних 
підприємств із питної води; делеговане дер-
жавне управління здійснюється переважно 
через асоціації спеціального призначення, 
на які припадає майже 64% комунальних під-
приємств із питної води. Асоціації спеціального 
призначення та водопостачання також поши-
рені в забезпеченні послуг водопостачання 
(40% води); делеговане приватне управління: 
частка компаній становить біля 35%. Послуги 
з водовідведення переважно надаються кому-
нальними підприємствами [7]. Муніципалітети 
приймають рішення про впровадження та орга-
нізацію водопостачання та водовідведення та 
регулюють якість надання послуг. Визначення 
стандартів у Німеччині структуроване на феде-

ральному рівні. Уряди 16 Федеральних земель 
у рамках федеральних законів відповідають 
за регулювання водопостачання і водовідве-
дення на своїх територіях. Якісні вимоги щодо 
питного водопостачання викладені в постанові 
про питну воду (TrinkwV 2001). Федеральні 
штати та муніципальні управління охорони 
здоров’я відповідають за якість моніторингу. 
Останні контролюють забезпечення контролю 
якості водоканалами та здійснюють власні 
перевірки [2; 7]. 

Висновки. Європейський досвід доводить, 
що незалежно від обраної моделі управління 
підприємствами водопостачання та водовідве-
дення та регулювання сфери водопостачання 
та водовідведення державне регулювання має 
бути спрямоване на забезпечення якісного 
обслуговування споживачів за ціною, яка доз-
воляє постачальникам працювати ефективно 
(баланс тарифу і якості послуги). Узгоджені, 
якісні та послідовні рішення органів влади 
можуть мінімізувати ризики для виробників 
послуг водопостачання та водовідведення та 
стимулювати їх до підвищення якості послуг. 
Одним із ключових факторів до поліпшення 
якості послуг із водопостачання та водовід-
ведення є зміна державного підходу до регу-
лювання та до статусу послуг. Очікується,  
що впровадження у сфері водопостачання 
та водовідведення орієнтації на споживача та 
на якість послуг водопостачання та водовід-
ведення підвищить ефективність обслугову-
вання.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Залучення інвестицій в енергетичний 
сектор і його інноваційний розвиток не вирі-
шуються в рамках завдань однієї конкретної 
галузі. Вони повинні вирішуватися в рамках 
модернізації загального інвестиційного та інно-
ваційного законодавства, а також в основах 
держуправління. Сучасний досвід характери-
зується поєднанням процесів приватизації та 
іноземних інвестицій в енергетичному комп-
лексі. Залишивши осторонь перелік досягнень 
і провалів за пройдений шлях, треба виділити 
такі обставини, як результати цих процесів, 
що вимагають серйозного переосмислення 
в регулюванні енергетики. Індикаторами таких 
результатів стали як загальноекономічні, так і 
політичні чинники.

Сьогодні договірна модель найбільш часто 
застосовується в енергетиці, де інвестиції 
залучаються найчастіше для зменшення поточ-
них витрат. Під час застосування цієї моделі 
в нетрадиційній енергетиці немає тієї ефек-
тивності, тому головною формою партнерства 
для неї служить часткове фінансування проек-

тів (беруть участь держава, приватний бізнес, 
місцева влада і населення). Легко помітити, 
що в такій ситуації і за умови прийнятних тер-
мінів окупності, проекти в енергетиці вигідні і 
державі, і приватному інвестору. 

Основне завдання під час створення ефек-
тивно діючої структури державно-приват-
ного партнерства полягає у створенні бази 
регіональних інноваційних пропозицій, які 
дають змогу інвесторам розуміти, які галузі 
економіки затребувані і як саме вони можуть 
застосувати свій досвід, як вкласти ефективно 
свій капітал. Для такої ситуації характерний 
обмін технологіями або ж їх викуп в однієї зі 
сторін. У такому разі проводиться експертиза 
проекту, це потрібно для того, що б інвестор 
за високої відповідальності мав реальні гаран-
тії зниження фінансових ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На думку деяких фахівців, множинність 
актів регулювання енергопостачання зумов-
лена, перш за все, нестабільністю суспільних 
відносин, що піддаються правовому впливу, 
і, як наслідок, нестійкістю правового регу-
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З’ясовано пріоритетні напрями ресурсного 
і правового державного регулювання підпри-
ємницької діяльності у сфері надання енер-
гетичних послуг. Проаналізовано типові 
моделі державного регулювання функціону-
вання енергетичного сектору щодо реаль-
ної можливості участі у наданні цих послуг. 
Обґрунтовано концептуальні засади регу-
ляторних функцій державної політики щодо 
контролю за ринковими взаємовідносинами 
в галузі енергопостачання для лобіювання 
державних інтересів. Досліджено процеси 
трансформації системи енергозабезпе-
чення державних об’єктів власності в Укра-
їні в період змін геополітичних векторів на 
сучасному етапі. 
Ключові слова: інтегровані моделі, конку-
ренція, система енергозабезпечення, дер-
жавне регулювання, послуги. 

Выяснены приоритетные направления 
ресурсного и правового государствен-
ного регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере предоставления 
энергетических услуг. Проанализированы 
типичные модели государственного регули-
рования функционирования энергетического 
сектора относительно реальной возмож-
ности участия в предоставлении данных 
услуг. Обоснованы концептуальные основы 
регуляторных функций государственной 

политики по контролю над рыночными  
взаимоотношениями в области энергоснаб-
жения для лоббирования государственных 
интересов. Исследованы процессы транс-
формации системы энергообеспечения 
государственных объектов собственности 
в Украине в  период изменений геополитиче-
ских векторов на современном этапе.
Ключевые слова: интегрированные 
модели, конкуренция, система энергообе-
спечения, государственное регулирование, 
услуги.

The priority directions of resource and legal 
state regulation of entrepreneurial activity in the 
sphere of providing energy services are deter-
mined. The conceptual bases of the regulatory 
functions of the state policy concerning the con-
trol of market relations in the field of energy sup-
ply for lobbying state interests are substantiated. 
The processes of transformation of the power 
supply system of state and municipal property 
objects in Ukraine during the period of changes 
of geopolitical vectors at the present stage are 
investigated. The model of state regulation of the 
functioning of the energy sector regarding the 
priority of participation in the provision of these 
services is analyzed. 
Key words: state policy, integrated models, 
competition, energy supply system, state regula-
tion, services, monopoly.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

83

  МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

лювання [4]. Це тягне за собою високу дина-
міку видання і подальшого коректування актів 
регулювання енергопостачання, що в кінце-
вому результаті приводить до їх множинності. 
Недарма в науковій літературі вказується, що 
процеси демонополізації економіки і розвитку 
конкуренції взаємопов’язані з фінансовою 
стабілізацією, антиінфляційними заходами, 
а також інвестиційною та експортно-імпорт-
ною політикою.

Незважаючи на те, що електропостачання 
традиційно фінансується завдяки монопо-
ліям, у великих гравців ринку з’являється інте-
рес до реалізації проектів через недостатню 
забезпеченість інвестиційних програм. 
Наявність великої кількості державних і при-
родних монополій, у сфері яких державне 
регулювання превалює, може відлякати інвес-
тора. У науковій літературі стійке відокрем-
лення системи монополій відносять до числа 
значущих інституційних чинників в економіці. 
Курс на демонополізацію економіки, який 
проявив себе, зокрема, у сфері транспорту, є 
важливим індикатором відкритих інвестицій-
них можливостей. 

Деякі автори навіть розглядають доступ 
інвесторів до інвестиційних можливостей, 
що відкриваються внаслідок приватизації і 
демонополізації, як передінвестиційну діяль-
ність [6]. Сфери природних монополій рух-
ливі: вони то розширюються, то звужуються, 
то ліквідуються залежно від природних фак-
торів, попиту на товари, кон’юнктури ринку, 
розвитку науково-технічного прогресу та 
інших причин. У рамках реформування при-
родних монополій передбачається поділ при-
родно-монопольних і потенційно конкурент-
них секторів і забезпечення рівноправного і 
прозорого доступу всіх економічних суб’єктів 
до об’єктів природних монополій.

Метою статті є обґрунтування застосу- 
вання інтегрованих моделей у державному 
регулюванні енергозабезпечення за відкритих 
можливостей і конкуренції.

Для цього потрібно вирішити такі 
завдання:

1. З’ясувати пріоритети ресурсного і право-
вого державного регулювання підприємниць-
кої діяльності у сфері надання енергетичних 
послуг. 

2. Дослідити процеси трансформації сис-
теми енергозабезпечення державних і кому-
нальних об’єктів власності в Україні у період 
змін геополітичних векторів на сучасному етапі.

3. Проаналізувати типові моделі держав-
ного регулювання енергетичного сектору 
щодо реальної можливості участі у наданні 
даних послуг.

Виклад основного матеріалу. З усіх 
форм державно-приватного партнерства 
концесії використовуються нині найбільш 
активно. По-перше, вони мають довгостро-
ковий характер, що дає змогу обом сторонам 
взаємодії здійснювати стратегічне планування 
своєї діяльності. По-друге, у концесії приват-
ний сектор має цілковиту свободу в при-
йнятті управлінських рішень. По-третє, дер-
жава як сторона угоди має достатньо важелів 
впливу на концесіонера в разі порушення ним 
умов концесії або законодавства, а також 
у разі необхідності захисту суспільних інтере-
сів у рамках концесій. 

Створення державно-приватного парт-
нерства в галузі енергетики в його класич-
ному розумінні з використанням механізму 
концесії – не цілком здійсненне завдання, 
оскільки велика частина активів приватизо-
вана. Як видається, замість того, щоб прива-
тизувати якісь енергетичні активи, можна було 
б віддавати їх у концесію, тобто в довгостро-
кову оренду. Інвестор міг би залучати гроші 
на ринку, вкладати власні кошти в оновлення 
основних фондів, обладнання, будівництво. 
Процес приватизації і подальша практика 
йшли би по шляху портфельних інвестицій,  
а не реальних, пов’язаних із передачею 
передових технологій. 

Чинне законодавство дає змогу продовжу-
вати таку практику в енергетичному секторі 
економіки. Йдеться про знос основних енерге-
тичних фондів і про плани з розвитку внутріш-
ніх енергетичних ринків, розвитку вітчизняних 
систем біржової торгівлі, модернізації моде-
лей оптового і роздрібного ринків в електро-
енергетиці. Тож під впливом кризової ситуа-
ції та давно назрілої необхідності поновлення 
генеруючих об’єктів і мережевої інфраструк-
тури розвиток державно-приватного партнер-
ства в енергетиці має отримати додатковий 
імпульс. Необхідно розглянути форми реалі-
зації проектів державно-приватного партнер-
ства з метою виявлення найбільш прийнят-
них для реалізації у сфері енергетики. Аналіз 
контексту вживання терміна «державно-при-
ватне партнерство» показує, що в найзагаль-
нішому вигляді під державно-приватним парт-
нерством маються на увазі будь-які форми 
взаємодії держави і приватного бізнесу, це 
комплексне явище, яке має економічний, соці-
альний і значною мірою політичний характер.

З правового погляду форми державно-при-
ватного партнерства можна розділити на кор-
поративні, в основу яких покладено створення 
проектної компанії з участю держави та біз-
несу, і договірні, коли реалізація проекту 
здійснювалася на підставі договору [1].
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 Звернемо увагу на такі форми, як концесійні 
угоди, угоди про розподіл продукції, договірні 
форми, спеціальні інвестиційні контракти, 
контрактна система. Особливу роль конце-
сії грають у галузях інфраструктури, що тра-
диційно перебувають у державній власності і 
необхідних для функціонування економіки. 

Іншою формою, позбавленої деяких недо-
ліків концесійного договору, є контракти між 
державою і бізнесом на виконання робіт, управ-
ління, надання послуг, постачання продукції 
і надання технічної допомоги. За контрактом 
на управління власністю, держава оплачує 
послуги приватного партнера і несе опера-
ційні ризики, тоді як держава отримує орендну 
плату з орендаря, а операційний ризик лягає 
на приватну структуру. Часто контракти мають 
форму договорів підряду. Характерною осо-
бливістю державних контрактів є їх адміністра-
тивна природа. При цьому так само, як і піж час 
укладання концесійної угоди, права власності 
на предмет контрактних відносин не переда-
ються державою приватному підприємцю.

На практиці часто трапляються змішані 
форми партнерства, що поєднують у собі 
окремі елементи описаних типів контрак-
тів. Вони дають більше можливостей об’єд-
нати розвиток, фінансування, управління, 
інші операції з предметом договору. Участь 
у капіталі державного підприємства приват-
ного інвестора може являти собою акціону-
вання (корпоратизацію) або створення зміша-
ного підприємства.

Процес корпоратизації визначається як  
трансформація підприємств, що перебувають 
у державній власності, в акціонерні товариства. 
Корпоратизація означає зміну в організації 
управління. Вона може бути охарактеризована 
як така форма реорганізації підприємства, 
за якої зберігається вплив володіння власні-
стю і управління. Як правило, мета корпора-
тизації полягає в підвищенні ефективності і 
вдосконаленні керування такими підприєм-
ствами в ринкових умовах за допомогою орга-
нізаційно-правових перетворень.

За такої взаємодії вигода кожної зі сторін 
очевидна: держава отримує реальний механізм 
з утримання виробництв, підвищення числа 
реалізованих наукомістких виробництв, ство-
рення об’єктів промислової інфраструктури, 
а бізнес отримує можливість своїми зусиллями 
реалізувати значимий проект, що приводить 
до створення іміджевих покрашень, еконо-
мічний успіх для бізнесу стає більш відчутним, 
знижуються витрати на відрахування в бюджет 
податків, зборів через велику кількість пільг [3]. 

Загальною умовою є надання проекту 
з переліком конкретних заходів щодо модерні-

зації промислової продукції, такою продукцією 
може бути електрична енергія, а також інші 
енергетичні комплекси. Державно-приватне 
партнерство може служити способом упрова-
дження положень законодавця на практиці. 
Суспільні відносини у сфері виробництва та 
споживання енергії, виробленої генеруючими 
пристроями з використанням відновлюваних 
джерел енергії, як об’єкт цивільно-правового 
регулювання, має свої особливості в розвитку 
його як об’єкта угод у рамках державно-при-
ватного партнерства.

До державно-приватного партнерства 
можна віднести проекти будівництва автоном-
них гібридних енергоустановок на основі 
сонячних модулів, які вже досить широко 
застосовуються сьогодні на віддалених і ізо-
льованих територіях, де висока частка дорогої 
дизельної генерації. Це абсолютно не проекти, 
які будуються переважно приватними інвес-
торами й окупаються за лічені роки на основі 
енерго-сервісних контактів завдяки суттєвій 
економії палива, яке частково заміщає енер-
гія сонця [5]. 

Філософія державно-приватного партнер-
ства зрозуміла і правильна, вона дає змогу 
знижувати ризики, розділяти навантаження 
між державою і приватними підприємцями, 
що, безумовно, потрібно. Така схема повинна 
працювати, i саме в цій сфері можна успішно 
застосувати державно-приватне партнерство. 
Пільги можуть бути виражені в передбаче-
них законодавцем податкових відрахуваннях, 
можливості звільнення від сплати ряду подат-
ків, таких як податок на видобуток корисних 
копалин, пільгове кредитування, субсиду-
вання інвестицій для альтернативних джерел 
енергії; підвищення привабливості проек-
тів у сфері відновлюваної енергетики можна 
досягти завдяки створенню в інформаційному 
просторі іміджу таким програмам; особливі 
заходи підтримки альтернативних джерел 
енергії залежно від регіону і напрями альтер-
нативної енергетики.

Підтримка відновлюваної енергетики 
повинна здійснюватися не тільки для виро-
блення електричної енергії, але й для отри-
мання теплової енергії, необхідно надати 
більше повноважень органам місцевого само-
врядування, а саме – необхідно дозволити 
органам влади регіонального і муніципального 
рівня приймати нормативно-правові акти, що 
встановлюють заходи підтримки альтернатив-
них джерел енергії на території відповідного 
публічного суб’єкта і реалізовані завдяки від-
повідному бюджету.

Це особливо актуально для розвитку від-
новлюваної енергетики, адже в кожному регі-



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

85

  МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

оні з урахуванням кліматичних і географічних 
особливостей можна розвивати використання 
своїх поновлюваних джерел енергії. Що 
стосується сертифікації електричної енергії, 
виробленої на функціонуючих на основі вико-
ристання поновлюваних джерел енергії ква-
ліфікованих генеруючих об’єктах, то можна 
сказати, що створені передумови для викори-
стання цього механізму стимулювання, але він 
не працює. Крім того, необхідно все ж увести 
фіксовану надбавку до вартості енергії, отри-
маної з поновлюваних джерел енергії, розмір 
такої надбавки повинен переглядатися з ура-
хуванням інфляції.

Правильним кроком бачиться введення 
субсидій і державних кредитних гарантій 
на будівництво заводів із виробництва альтер-
нативних видів палива, заводів із виробництва 
відповідного транспорту і будівництво відпо-
відних заправних станцій. У реальному секторі 
доцільні розроблення і прийняття спеціальної 
програми зниження енергоємності виробни-
цтва найбільшими компаніями, концентрує 
основну частину промислового виробництва 
[2]. Причому під час вибору того чи іншого 
способу стимулювання альтернативної енер-
гетики не потрібно «винаходити велоси-
пед» – як показало дослідження, за кордоном 
є безліч механізмів для цього, які довели свою 
ефективність. 

Це пов’язано, перш за все, з небажанням 
залучати приватний капітал для вирішення 
масштабних проблем. Корінь цієї проблеми 
лежить у неможливості приватних інвесторів 
брати участь у проектах з огляду на їх невід-
повідність формальним вимогам. Немає 
створеного єдиного інституційного підходу 
до розвитку державно-приватного партнер-
ства. У багатьох розвинених країнах є спеціалі-
зовані єдині державні та громадські інститути 
розвитку державно-приватного партнерства, 
що володіють достатньою владою і повнова-
женнями для розвитку державно-приватного 
партнерства.

Висновки. Для ефективного управління 
у сфері державно-приватного партнерства 
вкрай важливим також є залучення висококва-
ліфікованих фахівців. Дуже важлива роль під 
час створення підрозділів партнерства відво-
диться незалежним експертам. Вони органі-
зовують діалог між державними і приватними 
структурами відповідно до державної політики, 
нормативними вимогами та методичними 
документами. Інакше кажучи, для успішного 

розвитку альтернативної енергетики як важ-
ливого з погляду навколишнього середовища 
і перспективного з погляду економії енерго-
ресурсів необхідна рецепція норм зарубіж-
ного права у сфері альтернативної енергетики 
з урахуванням національних особливостей.

Одними з таких правових форм взаємодії 
бізнесу і держави покликані стати різні інвес-
тиційні угоди: інвестиційний контракт, угода 
про розподіл продукції, концесійні угоди. Їх 
основні риси зводяться до такого: передумо-
вою до ініціювання укладення угоди є інвес-
тиційний проект; відносини в рамках таких 
проектів мають довгостроковий характер; 
у кожної зі сторін угоди є комерційна зацікав-
леність; можливість у рамках угод в інвестора 
впливати на діяльність. 

У вітчизняній практиці використання меха-
нізму державно-приватного партнерства зво-
диться до реконструкції об’єктів енергетики, 
використовуються всі можливості із взаємодії 
держави і приватних інвесторів. Можна дійти 
висновку, що всі види інвестиційних контр-
актів є дієвим механізмом у реалізації проек-
тів у рамках державно-приватного партнер-
ства. Однак масштабність таких заходів дасть 
змогу створити проектну базу, яка забезпе-
чить сприятливий імідж для залучення більших 
інвесторів. 
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді. Початок окупації Криму та 
збройні конфлікти на територіях Донецької та 
Луганської областей зумовили появу нового 
явища – масового внутрішнього переміщення. 
Протягом трьох років українська влада нама-
гається реалізувати політику щодо створення 
стабільного становища в країні, гарантувати 
конституційні права та сформувати ефективну 
систему соціального захисту внутрішньо пере-
міщених осіб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання соціального захисту внутрішньо пере- 
міщених осіб досліджували такі науковці, як  
Н. Авдєєва, І. Аракелова, С. Булеца, Т. Доронюк, 
О. Перепелюкова, А. Солодько та інші вчені.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте станом на сьо-
годні набуває актуальності дослідження про-
блем соціального захисту внутрішньо перемі-
щених осіб в Україні, що зумовило вибір теми 
статті.

Мета статті полягає в дослідженні про-
блем соціального захисту внутрішньо перемі-
щених осіб в Україні.

Виклад основного матеріалу. Воєнна 
агресія на території Донецької та Луганської 

областей спричинила гуманітарну кризу, 
подолання якої має стати сьогодні одним із 
пріоритетів державної соціальної та безпе-
кової політики. У регіоні виведено з ладу кри-
тично важливі інженерні комунікації, захоплю-
ються або руйнуються об’єкти виробничої та 
соціальної інфраструктури, житлові будинки, 
не вистачає лікарських засобів, не завжди 
можна отримати медичну допомогу. Через 
систематичні обстріли мешканці окремих 
поселень змушені переховуватися в підвалах, 
від чого найбільше страждають діти, інваліди, 
люди похилого віку. На окупованих територіях 
неможливо забезпечити виплату пенсій, інших 
видів соціальної допомоги [4].

Незважаючи на те, що з метою поси-
лення гарантії дотримання прав і свобод 
ВПО та спрощення процедур їх обліку із січня 
2016 р. до Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» були внесені зміни, моніторинг стану 
виконання положень оновленого Закону свід-
чить про низку проблем у його правозастосу-
ванні [51; 6]:

 – припинення або відмова в нараху-
ванні соціальних виплат, перевірки, незро-
зумілість процедур. За даними громадських 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION  
OF INTERNAL TRANSFERS IN UKRAINE

УДК 342.9

Лішик О.П.,
заступник голови 
Луганської обласної державної 
адміністрації

У статті досліджено проблеми соціаль-
ного захисту внутрішньо переміщених осіб 
в Україні. Доведено, що перебіг воєнних дій 
призвів до руйнації промисловості та сіль-
ськогосподарського сектору, інфраструк-
тури виробництва, зміни локалізації підпри-
ємницьких структур та іншого. Крім того, 
відбулося зниження трудового потенціалу, 
поширення безробіття, підвищення цін на 
продовольчі товари, зниження рівня життя, 
що пов’язано з пошкодженням і руйнуванням 
житлових фондів та механізму соціального 
захисту. Невиплата соціальної допомоги та 
ряд труднощів із працевлаштуванням, недо-
стача ресурсів і підвищення ризиків для збе-
реження життя створюють надзвичайно 
складний режим життя мешканців України.
Ключові слова: АТО, внутрішньо пере-
міщені особи, інституції, органи влади, 
суб’єкти.

В статье исследованы проблемы социаль-
ной защиты внутренне перемещенных лиц 
в Украине. Доказано, что ход военных дей-
ствий привел к разрушению промышлен-
ности и сельскохозяйственного сектора, 
инфраструктуры производства, измене-
нию локализации предпринимательских 
структур и другого. Кроме того, произошло 
снижение трудового потенциала, распро-
странение безработицы, повышение цен 

на продовольственные товары, снижение 
уровня жизни, что связано с повреждением 
и разрушением жилых фондов и механизма 
социальной защиты. Невыплата социаль-
ной помощи и ряд трудностей с трудоу-
стройством, нехватка ресурсов и повыше-
ние рисков для сохранения жизни создают 
чрезвычайно сложный режим жизни жите-
лей Украины.
Ключевые слова: АТО, внутренне переме-
щенные лица, учреждения, органы власти, 
субъекты.

The article deals with the problems of social 
protection of internally displaced persons in 
Ukraine. It has been proved that the course of 
military operations led to the destruction of the 
industry and the agricultural sector, the produc-
tion infrastructure, the change in the localiza-
tion of entrepreneurial structures, and others. In 
addition, there was a decline in labor potential, 
the spread of unemployment, rising food prices, 
a decline in living standards, which was caused 
by damage and destruction of housing stock and 
a mechanism for social protection. Failure to pay 
social assistance and a number of employment 
difficulties, lack of resources and increased risks 
to save lives create an extremely difficult life for 
Ukrainians.
Key words: ATO, internally displaced persons, 
institutions, authorities, subjects.
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організацій, що надають правову допомогу 
внутрішньо переміщеним особам, відомо, 
що вони часто звертаються за юридичною 
допомогою з питань відновлення документів 
(паспорта, ІПН, документів про освіту, правов-
становлюючих документів на майно), отри-
мання довідок і субсидій;

 – є проблеми також у сфері працевлашту-
вання та пошуку/купівлі/ винаймання житла. 
Основними з них, з якими стикалися при-
близно 40% переселенців під час пошуку 
роботи, – це низькі заробітні плати та невід-
повідність вакансій їхній освіті та професії. 
Вони зазначають, що роботодавці не бажають 
їх наймати й розцінюють це як певну дискри-
мінацію місцевого населення. Щодо проблем 
із житлом, то статисти стверджують, що при-
близно у 90% випадків внутрішньо перемі-
щені особи в Україні мешкають у приватних 
секторах (орендовані будинки/квартири), які 
змушені оплачувати за власні кошти, оскільки 
державна грошова допомога не покриває всієї 
вартості оренди. Державою не виконуються 
положення законодавства щодо забезпечення 
переселенців безоплатним тимчасовим жит-
лом за умов сплати за комунальні послуги, 
як це встановлено абзацом восьмим п. 1 ст. 9 
Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб». А близько 
4% із них досі проживають у місцях компак-
тного поселення, що, ймовірно, уповільнює їх 
успішну інтеграцію в громаду, що приймає;

 – під час розірвання внутрішньо переміще-
ними особами трудових відносин із робото-
давцем, який перебуває на непідконтрольних 
територіях, через брак коштів не всі вони мають 
можливість оплатити послуги нотаріуса із 
засвідчення відповідної заяви про розірвання 
трудових відносин;

 – відомо, що уряд дискримінує переселенців 
щодо вибору банку під час отримання соціаль- 
них і пенсійних виплат, адже вони змушені кори-
стуватись послугами виключно ПАТ «Державний 
ощадний банк України»;

 – відсутній чіткий механізму взяття 
на облік дітей внутрішньо переміщених осіб 
без супроводу. 

Проблема забезпечення житлом є однією 
з найважливіших серед тих, що стосуються 
внутрішньо переміщених осіб, і, як пока-
зує міжнародний досвід, вирішуватися має 
диференційовано залежно від планів намірів 
і можливостей самих переселенців і ступеня 
зацікавленості самої держави. Загалом, є 
чотири основних шляхи вирішення житлового 
питання [3]:

 – розміщення у приватному секторі (оренда 
квартир і будинків);

 – розміщення на території об’єктів держав-
ної власності; 

 – готелі, гуртожитки, літні табори;
 – будівництво нового житла.

Розташування тимчасового соціального 
житла на закинутих сільськогосподарських 
територіях потенційно має вирішувати такі 
проблеми [3]:

1) часткове забезпечення зайнятості вну-
трішньо переміщених осіб;

2) часткове забезпечення продовольчих 
потреб внутрішньо переміщених осіб;

3) сприяння відновленню закинутих і зане-
дбаних районів міст;

4) економія державних фінансів завдяки 
певній автономності.

Однак варто зауважити, що використання 
закинутих і занедбаних радянських приміщень 
не забезпечує виконання всіх життєво необ-
хідних функцій, а їх реконструкція є довготри-
валим і капіталомістким процесом. До того ж 
ці приміщення можна перепрофілювати, що 
надасть простір для врегулювання багатьох 
проблем, пов’язаних із включенням та інтегра-
цією ВПО у систему життєзабезпечення.

Якщо говорити про якість медичної допо-
моги, то можна виокремити такі проблеми ВПО 
під час звертання за медичною допомогою [2]:

1. Відсутність у таких осіб медичної доку-
ментації.

2. Неналежний доступ до інформації 
про заклади охорони здоров’я, у які можна 
звертатися.

3. Відсутність проведення первинного 
медичного огляду всіх ВПО.

4. Медпрепарати для цих осіб є дорогими, 
і здебільшого хворим доводиться купувати їх 
за власні кошти.

5. Відсутність фінансування або нецільове 
використання коштів, виділених на забезпе-
чення належного рівня доступу ВПО до медич-
ної допомоги.

6. Доступ ВПО до безоплатних медичних 
послуг часто невиправдано пов’язаний із узят-
тям на облік і реєстрацією місця проживання.

7. Більшість медичного персоналу не воло-
діє інформацією щодо аптек, де ВПО можуть 
придбати на пільгових умовах або безоплатно 
медичні препарати.

8. Дефіцит медичних препаратів чи про-
цедур, які життєво необхідні для хворих, які їх 
потребують (наприклад, гемодіалізу).

Проблемою є ускладнений доступ внутріш-
ньо переміщених осіб до інформації про те, 
куди і як можна звернутися за медичною допо-
могою, як відстояти своє право на безкоштовні 
медичні послуги. Є труднощі з отриманням 
медичної допомоги особами, які потребують 
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постійного прийому ліків і кваліфікованого 
медичного супроводу: хворими на цукровий 
діабет, ВІЛ/ СНІД, туберкульоз, гепатит, нар-
козалежними, психічно хворими тощо. Для 
більшості таких людей через обмеженість 
інформації та відсутність більшості медичних 
документів проблемою стає навіть постановка 
на облік у відповідний заклад охорони здоров’я, 
що призводить до неможливості отримати 
медикаменти та консультації спеціалістів [2].

Крім внутрішніх проблем, варто зазначити, 
що робота міжнародних донорів в Україні 
дотепер ще має деякі обмеження та недоліки 
державного законодавства, які частково зава-
жають ефективному впровадженню інвести-
ційних проектів. Зазначимо основні проблемні 
моменти сьогодні саме з боку української сто-
рони [1]:

 – складність процедури прийняття рішення 
на державному рівні та слабка система регіо-
нального співробітництва;

 – слабко розвинутий принцип верховен-
ства права, відігравання важливішої ролі нео-
фіційних порядків порівняно з офіційними 
юридичними процедурами;

 – високий рівень корумпованості у всіх лан-
ках влади;

 – правова та адміністративна обстановка, 
в якій діють неурядові громадські організації 
в Україні, що є основними бенефеціарами;

 – повільний рух уряду країни до реформу-
вання економіки держави;

 – відсутність конструктивного діалогу між 
урядом і внутрішньо переміщеними особами 
в Україні;

 – низький рівень довіри міжнародних орга-
нізацій до ефективного використання наданої 
допомоги тощо.

Підсумовуючи все вищесказане, варто 
зазначити, що є ряд проблем, якими зумовлю-
ється необхідність відновлювати та розбудо-
вувати мир на східних територіях, серед яких, 
на наш погляд, доцільно виділити такі:

 – суспільно-політичні проблеми, які 
пов’язуються з розшаруванням суспільства 
через диференціацію поглядів на події, що 
відбуваються на території Донбасу, слабкістю 
політичних інституцій, порушенням діяльності 
державних і місцевих органів влади, неможли-
вістю структуризації зв’язків між політичними 
суб’єктами;

 – економічні проблеми, які пов’язані 
з поглибленням кризових явищ в економіці, 
гальмуванням економічних реформ на тери-
торії нашої держави, затримкою економічної 
санації та призупиненням відновних захо-
дів, руйнуванням міжгалузевих зв’язків, ухи-
ленням суб’єктів господарювання від сплати 

податків, зношенням матеріально-технічної 
бази вітчизняних підприємств, які функціону-
ють на непідконтрольній території, втратою 
експортно-імпортного потенціалу, руйнуван-
ням транспортної інфраструктури та блоку-
ванням транспортних розв’язок;

 – соціальні проблеми, які пов’язуються 
з втратою трудового потенціалу, деградацією 
соціальних інститутів, соціально-психологіч-
ними травмами, поглибленням проблем серед 
вразливих верств населення, поширенням 
безробіття та житлових проблем, недостат-
нім забезпеченням продовольчими товарами, 
медичними послугами сімей, які позбавилися 
голови сім’ї у зв’язку з воєнними подіями, 
дітей-сиріт або дітей із неповних сімей, коли-
шніх учасників бойових дій та інвалідів, які 
не мають змоги інтегруватися на конкурент-
ному ринку;

 – проблеми, пов’язані з підвищенням 
рівня безробіття, посиленням бідності, зрос-
танням неформальних угрупувань, погір-
шенням роботи системи соціального забез-
печення внутрішньо переміщених осіб, 
зниженням спроможності надання соціальних 
послуг із боку держави;

 – інформаційні проблеми, пов’язані з пов-
номасштабним розгортанням інформаційної 
війни на Донбасі, блокадами та застосуванням 
інформаційних технологій із метою здійснення 
маніпулятивних заходів, поширенням настроїв 
розбрату, страхом, хаосом, ненавистю, зрос-
танням недовіри до центральної влади;

 – екологічні проблеми, пов’язані із суттє-
вим погіршенням стану зовнішнього середо-
вища, знищенням лісової та природоохоронної 
зони, неможливістю здійснення моніторинго-
вих заходів у сфері екології, наявністю замі-
нованих територій, накопиченням уламкових 
залишків від воєнного спорудження та техніч-
них засобів, порушенням режиму водопоста-
чання та водовідведення до населених пунктів 
і суб’єктів господарювання;

 – проблеми, пов’язані з фінансуванням 
заходів щодо очищення територій від заміну-
вання, відновлення транспортного господар-
ства, залізничних та автомобільних шляхів, від-
новлення системи постачання та відведення 
водних ресурсів, медичних закладів, усунення 
наслідків епідеміологічних явищ, активізації 
кримінальних і збройних злочинів.

Наявність комплексу зазначених про-
блем зумовлює низький рівень стабільності, 
несприятливі умови для формування миру 
в країні, наявність збройних конфліктів і 
воєнне протистояння, яке супроводжується 
негативними наслідками для всієї країни зага-
лом і непідконтрольних територій зокрема. 
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Сукупність наслідків від подальшого ігно-
рування зумовлюватимуть руйнування про-
мислового потенціалу Донбасу та знищення 
відтворювальних механізмів в економіці, зна-
чне погіршення життя населення на території 
Донбасу.

Висновки. Отже, підсумовуючи все вище-
сказане, можемо зробити висновок, що соці-
ально-економічний стан досліджуваних тери-
торій є катастрофічним і характеризується 
як гуманітарна криза. Таке становище утво-
рилося досить стрімкими темпами, воно не 
прогнозувалося та не очікувалося мешкан-
цями східних регіонів. Перебіг воєнних дій 
призвів до руйнації промисловості та сіль-
ськогосподарського сектору, інфраструктури 
виробництва, зміни локалізації підприємниць-
ких структур та іншого. Крім того, відбулося 
зниження трудового потенціалу, поширення 
безробіття, підвищення цін на продовольчі 
товари, зниження рівня життя, що пов’язано 
з пошкодженням і руйнуванням житлових фон-
дів і механізму соціального захисту. Невиплата 
соціальної допомоги та ряд труднощів із пра-
цевлаштуванням, недостача ресурсів і підви-

щення ризиків для збереження життя ство-
рюють надзвичайно складний режим життя 
мешканців України.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розглядаючи науку державного 
управління з просторово-часової позиції, ми 
бачимо, що земля є складним триєдиним 
конгломератом як один із визначальних видів 
виробничих ресурсів, джерел природних благ 
і просторово-історичного існування соціуму 
людини. Земельні ресурси нині є стратегіч-
ним об’єктом сукупності прав власності, купів-
лі-продажу, оренди, застави, успадкування. 
Усе це формує головна умова формування 
соціально-економічних відносин, унаслідок 
цього земельні ресурси посіли гідне місце 
в науці державного управління. 

Підвищення ефективності державного 
управління та розпорядження земельними 
ресурсами є важливою стратегічною метою 
проведення ефективної державної політики 
у сфері земельних відносин для забезпе-
чення сталого соціально-економічного роз-
витку. Державне управління у сфері земель-
них відносин здійснюється сьогодні шляхом 
створення умов для ефективного управління і 
розпорядження ресурсами; захисту майнових 
інтересів держави; створення умов для роз-
межування державної та муніципальної влас-
ності; створення умов для реалізації земельної 
реформи, зокрема розмежування державної 
власності на землю [4].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Рівень розвитку земельних відносин 
багато в чому визначає ступінь стійкості еко-

номіки і можливість стабільного розвитку 
в ринкових умовах. На думку деяких фахівців, 
щодо земельних ділянок має вестися автома-
тизована система обліку державних земель, 
яка містить систематизовані дані про всі об’єкти 
державної власності. Здійснення контролю 
за використанням земельних ділянок, що 
перебувають у державній власності, також є 
одним із заходів, реалізація якого дасть змогу 
підвищити ефективність управління ними [6]. 

У науковій літературі управління земель-
ними ресурсами здійснюється на принципах 
оптимізації структури державної власності, 
збільшення доходів від використання земель-
них ресурсів, контролю за ефективним вико-
ристанням землі. Сьогодні відсутність належ-
ного контролю керівників за використанням 
земельних ділянок, наданих цим устано-
вам на праві безстрокового користування, 
є однією з основних проблем під час реалі-
зації управління та розпорядження земель-
ними ділянками, що перебувають у державній 
власності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні необ-
хідності підвищення ефективності державного 
управління земельними ресурсами в Україні.

Для цього потрібно вирішити такі 
завдання:

1. З’ясувати актуальність підвищення 
ефективності державної політики управління 
земельними ресурсами в контексті раціональ-
ного використання.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  
ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
PROVISION OF IMPLEMENTATION OF MECHANISMS  
OF STATE LAND RESOURCES MANAGEMENT  
FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

УДК 351:796.011

Медвецька Т.В.
аспірант кафедри публічного 
управління та адміністрування
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Гжицького

З’ясовано актуальність підвищення ефек-
тивності державної політики управління 
земельними ресурсами в контексті раціо-
нального використання. Досліджено необ-
хідність формування комплексу дієвих 
механізмів соціально-економічного розвитку 
України, формування механізмів державного 
управління земельними ресурсами на сучас-
ному етапі.
Ключові слова: соціально-економічний розви-
ток, системність, механізми управління, зе- 
мельні відносини, стратегія, земельні ресурси.

Выяснено актуальность повышения 
эффективности государственной поли-
тики управления земельными ресурсами в 
контексте рационального использования. 
Исследована необходимость формирования 
комплекса действенных механизмов соци-
ально-экономического развития Украины, 

формирования механизмов государствен-
ного управления земельными ресурсами 
на современном этапе. 
Ключевые слова: социально-экономическое 
развитие, системность, механизмы управ-
ления, земельные отношения, земельные 
ресурсы.

The current state of formation and implementa-
tion of mechanisms of state management of land 
resources in Ukraine is analyzed. The activity 
of state authorities and local self-government 
bodies on the management of land resources 
at the present stage is explored. The urgency 
of increase of efficiency of the state policy 
of management of land resources is clarified.
Key words: land resources, state administra-
tion, modern stage, mechanisms, formation and 
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2. Дослідити необхідність формування 
комплексу дієвих механізмів соціально-еконо-
мічного розвитку України.

3. Проаналізувати формування механізмів 
державного управління земельними ресур-
сами на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Забез- 
печення організаційних, інформаційних і мето-
дологічних умов діяльності у сфері реаліза-
ції державної політики земельних відносин 
та управління державною власністю повинно 
передбачати всебічне і вичерпне норматив-
но-правове забезпечення процесів управління 
об’єктами державної власності; вдоскона-
лення системи управління державними зем-
лями, зокрема, шляхом перерозподілу функ-
цій і повноважень між різними органами 
виконавчої влади; створення ефективної сис-
теми інформаційного забезпечення діяльності 
з управління земельними ресурсами [8].

Під ефективністю державного управління 
земельними ресурсами розуміється діяль-
ність виконавчих органів державної влади, 
яка спрямована на створення сприятливих 
умов для пріоритетних напрямів розвитку 
земельних відносин. Пріоритетами розвитку 
земельних відносин на сучасному етапі є такі: 
створення умов для активного залучення 
землі в господарський оборот; впорядкування 
земельних відносин; підвищення прозорості 
процедур доступу суб’єктів земельних відно-
син до об’єктів державного управління; орієн-
тація на використання в процесах державного 
управління сучасних телекомунікаційних сис-
тем взаємодії; оптимізація процесів міжвідом-
чої взаємодії, збільшення доходів бюджетів 
усіх рівнів від використання земельних ділянок.

Ефективність державного управління 
земельними ресурсами повинна вести до  
досягнення позитивних соціальних та еконо-
мічних результатів і створити дієву систему 
обліку актуального стану об’єктів управління, 
що передбачає необхідний рівень автомати-
зації процесів збору й використання відповід-
ної інформації. Дані програми повинні містити 
формування, постановку на кадастровий облік 
і державну реєстрацію земельних ділянок, дер-
жавна власність на які не розмежована; роз-
робку проектів планування територій, прове-
дення археологічних і вишукувальних робіт; 
проведення масової оцінки економічних показ-
ників, пов’язаних із використанням земельних 
ділянок із метою підготовки нормативно-пра-
вових актів, що регламентують розміри оренд-
ної плати за використання земельних ділянок; 
актуалізацію результатів державної кадаст-
рової оцінки об’єктів нерухомості, врахова-
них у державному кадастрі нерухомості [9].

Наслідком є те, що державне управління 
земельними ресурсами є частиною управління 
економікою країни. Відповідно, формування 
таких процесів, як користування, володіння, 
розпорядження землею, – це тривалий істо-
ричний процес, заснований на принципі існу-
вання інституту приватної власності на землю. 
Важливим є створення повноцінної норматив-
но-правової бази для управління комплексом 
земельних відносин, таких як формування 
в рамках конституційного поля різноманіття 
форм власності на землю; формування кон-
ституційних перетворень у сфері цивільного 
захисту земельних ділянок.

Системою земельного права має бути 
закладено кілька базових положень, таких 
як платність землекористування, ведення дер- 
жавного земельного кадастру, проведення 
моніторингу земель, здійснення всіх видів зем-
леустрою, проведення державного земель-
ного контролю та охорони земель [1]. Для того, 
щоб сучасна вітчизняна економіка функціону-
вала ефективно, необхідно розвивати реаль-
ний сектор господарювання, підкріплений 
матеріальними ресурсами. Основою цього є 
те, що головним напрямом національної про-
грами соціально-економічного розвитку стає 
реалізація державної земельної політики, 
яка покликана підвищити ефективність дер-
жавного управління земельними ресурсами. 

Сама програма повинна бути орієнто-
вана на раціональне використання земельних 
ресурсів на державному і місцевому рівнях, 
на створення повної бази об’єктів земельних 
ресурсів для цілей оподаткування та підви-
щення податкових надходжень до місцевих 
бюджетів; створення соціально відповідаль-
них землекористувачів, або, як їх називають, 
«ефективних» правовласників земель; фор-
мування сприятливого інвестиційного клі-
мату для залучення інвестицій у реальний 
сектор економіки; формування такої нор-
мативно-правової бази, яка б гарантувала 
права громадян на землю і компенсацію втрат 
земельної ділянки в разі її вилучення для дер-
жавних і муніципальних потреб.

Відповідно, основні напрями держав-
ної земельної політики будуть ґрунтуватися 
на здійсненні заходів щодо розмежування 
земельних ресурсів за рівнями власності; 
створення об’єктивно діючого механізму щодо 
раціонального розмежування повноважень 
у сфері володіння, користування, розпоря-
дження земельними ресурсами; здійснення 
структурних перетворень системи держав-
ного управління земельними ресурсами; фор-
мування і ведення єдиної автоматизованої 
системи державного земельного кадастру 
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як нормативно-правової та інформаційної 
основи управління земельними ресурсами; 
здійснення заходів із державного контр-
олю за використанням та охороною земель 
як на державному, так на регіональному рів-
нях; а також вдосконалення механізму плат-
ності землекористування в умовах розвитку 
світової економічної кризи та формування змі-
шаної економіки [3]. 

Земельні відносини – це система відносин, 
що виникає з приводу володіння, користу-
вання, розпорядження та управління земель-
ними ресурсами. Відповідно до системи 
земельних відносин учасниками земельних 
відносин, а отже, суб’єктами права власно-
сті, є громадяни (фізичні особи), юридичні 
особи (організації), а також всі види муніци-
пальних утворень [5]. Розглядаючи поняття 
власності на об’єкт нерухомості, зокрема 
на земельну ділянку, можна зазначити, що 
вона містить у собі три основних компоненти 
права власності: володіння, користування, 
розпорядження.

Згідно із земельним кодексом, для гро-
мадян і юридичних осіб володіння пов’язане 
з обов’язком землекористування, а саме вико-
ристовувати земельну ділянку в рамках цієї 
категорії, за цільовим призначенням у рам-
ках дозволеного використання. Користування 
(у цьому випадку це землекористування) 
передбачає використання об’єкта власності 
за її цільовим призначенням у рамках доз-
воленого господарсько-економічного вико-
ристання цієї земельної ділянки, на основі 
господарсько-економічних потреб користу-
вача або власника. Власне володіння і корис-
тування з’єднані в праві власності, а саме 
в руках одного суб’єкта, або розділені між різ-
ними правовими суб’єктами права як власник 
і користувач [2]. 

Проведені за два десятиліття економічні 
реформи дали змогу сформувати різнома-
ніття форм власності на земельні ділянки. 
Реалізовані в державі форми власності дають 
змогу спиратися на одну групу власників, тобто 
в рамках однієї форми власності, і здійсню-
вати перехід з одного рівня власності в інший, 
але при цьому вона буде реалізовуватися 
в рамках однієї форми власності. Тому, роз-
глядаючи оборот земельних ресурсів, розумі-
ємо, що обіг земельних ресурсів є складною 
регульованою системою [7]. Така система 
заснована на групі складнопідрядних взаємо-
пов’язаних підсистем, а саме: органів держав-
ного і муніципального управління, земельного 
ринку, універсального правонаступництва. 

Органи державного та муніципального 
управління мають формувати таку норматив-

но-правову базу, яка дає змогу реалізувати 
свої права власності в повному обсязі. Ринок 
земельних ресурсів передбачає здійснення 
обороту земельних ділянок на основі укла-
дення цивільно-правових договорів: купів-
лі-продажу, оренди, дарування, застави (іпо-
теки), довічного утримання, безоплатного 
користування. Універсальне правонаступ-
ництво розкриває повний комплекс обороту 
земельних ресурсів і передбачає успадку-
вання, яке є вищою формою переходу прав 
власності та обов’язків спадкодавців.

Земля характеризується просторовою 
обмеженістю, неможливістю переміщення 
без істотного порушення її характеристик, 
неодмінною умовою будь-якої господарської 
і громадської діяльності. Поряд із загальними 
властивостями, характерними для всіх видів 
нерухомості, земля має низку відмінних, влас-
тивих тільки їй якостей продуктивної здатно-
сті; можливість поліпшення якості за раціо-
нального використання; істотне підвищення 
цінності у разі зміни цільового призначення. 
Насамперед, земля є природним ресурсом, 
що характеризується простором, рельєфом, 
ґрунтами, водами, надрами, що у міру роз-
витку продуктивних сил перетворюється 
на об’єкт соціально-економічних зв’язків, 
головний засіб виробництва в господарстві. 

Однак система державного управління 
базується на соціально-економічних, політич-
них, адміністративно-правових положеннях і 
методах для того, щоб використовувати землі 
в громадських інтересах і залучати інвесторів 
[9]. Головним завданням має бути побудова 
механізму державного управління земель-
ними ресурсами. При цьому система дер-
жавного управління повинна за допомогою 
ринкового механізму, соціально-економічних 
методів, адміністративних ресурсів рефор-
мувати виробничі процеси і налагодити про-
цеси відтворення економічного потенціалу 
на основі раціонального використання земель-
них ресурсів і розвитку ринку землі. Сучасний 
розвиток системи державного управління 
земельними ресурсами досить сильно усклад-
нюється незавершеністю процесу поділу дер-
жавної власності. 

Висновки. Ситуація характеризує наявну 
систему державного управління земельними 
ресурсами як неповноцінну в економіко-пра-
вовій частині розподілу повноважень органів 
державної влади і місцевого самоврядування. 
Ця ситуація вимагає формування норматив-
но-правової бази, яка сформувала би баланс 
розподілу управлінських повноважень між 
усіма рівнями влади. Власне, система чинного 
законодавства наділила органи місцевого 
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самоврядування як повноваженнями у сфері 
управління та розпорядження земельними 
ресурсами, які перебувають у муніципальній 
власності, так і земельними ділянками дер-
жавної власності до їх розмежування.

Будь-яка діяльність людини, будь то вироб-
нича, комерційна або просто життєдіяльність, 
нерозривно пов’язана із землею. Земля є 
найважливішим видом і складовою частиною 
нерухомості, основою формування будь-якого 
нерухомого об’єкта. Ця система державного 
управління повинна відповідати принципам 
її ефективної роботи в сучасних ринкових 
умовах розвитку економіки країни. Водночас 
раціональне використання цього унікального 
природного ресурсу зумовлює існування 
комплексної програми з охорони навколиш-
нього середовища, яка повинна мати держав-
ний характер і пріоритет особливої важливості. 
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Серед основних проблем розвитку люд-
ського капіталу, які були визначені Урядом 
у Середньостроковому плані пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року та плані пріоритетних 
дій Уряду, проблеми погіршення якості освіти 
та зростаюче незадоволення роботодавців 
якістю підготовки фахівців були ідентифіковані 
нормами документу на рівні тих, які потребу-
ють на першочергове своє розв’язання [11]. 

Вирішення цих питань, на думку авторів про-
грамного документа, повинно здійснюватись 
із прийняттям до уваги міжнародних зобов’я-
зань України, які були інституалізовані в межах 
норм Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Норми статті 431 
Угоди зобов’язують підписантів активізу-
вати співробітництво в галузі вищої освіти, 
зокрема, за такими напрямами: реформу-
вання та модернізації систем вищої освіти; 
сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке 
відбувається в рамках Болонського процесу; 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
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За результатами аналізу наукової літера-
тури та практики міжнародної діяльності 
найбільш рейтингових університетів у 
статті визначені основні завдання інтерна-
ціоналізації вищої освіти. Розглянуто істо-
ричну ретроспективу розвитку феномена 
інтернаціоналізації вищої освіти та визна-
чено особливості його прояву на сучасному 
етапі інтеграційних процесів у системі 
вищої освіти. У статті розкрито зміст під-
ходів до оцінювання рівня інтернаціоналіза-
ції вищої освіти та наведено статистичні 
дані за відповідним напрямом моніторингу. 
Крім того, в статті звернуто увагу на 
потенціали механізму міжнародної акреди-
тації та сертифікації освітніх програм як 
для підвищення рівня інтернаціоналізації 
вищої освіти, так і для забезпечення її яко-
сті. У статті опрацьовано пропозиції щодо 
напрямів удосконалення змісту та практики 
використання механізмів державного управ-
ління інтернаціоналізацією вищої освіти.
Ключові слова: інтернаціоналізація вищої 
освіти, заклади вищої освіти, якість вищої 
освіти. нормативно-правовий та організа-
ційно-адміністративний механізми держав-
ного управління, політичний та економічний 
механізми державного управління, система 
вищої освіти.

По результатам анализа научной лите-
ратуры и практики международной дея-
тельности наиболее рейтинговых универ-
ситетов в статье определены основные 
задачи интернационализации высшего 
образования. Рассмотрена историческая 
ретроспектива развития феномена интер-
национализации высшего образования и 
определены особенности его проявления 
на современном этапе интеграционных 
процессов в системе высшего образования. 
В статье раскрыто содержание подходов 
к оценке уровня интернационализации выс-
шего образования, приведены статистиче-
ские данные по соответствующему направ-
лению мониторинга. Кроме того, в статье 
обращено внимание на потенциал меха-
низма международной аккредитации и сер-

тификации образовательных программ как 
для повышения уровня интернационализа-
ции высшего образования, так и для обеспе-
чения его качества. В статье определены 
направления возможного совершенствова-
ния содержания и практики использования 
механизмов государственного управления 
интернационализацией высшего образо- 
вания.
Ключевые слова: интернационализация 
высшего образования, учреждения высшего 
образования, качество высшего образова-
ния, нормативно-правовой и организаци-
онно-административный механизмы госу-
дарственного управления, политический 
и экономический механизмы государствен-
ного управления, система высшего образо-
вания.

Basing on the results of analysis of the science 
literature and practice of international activi-
ties of the most ranked universities the article 
determines the main aims of internalization of 
higher education. The historical retrospective 
of the phenomenon of internationalization of 
higher education is analyzed and features of its 
manifestation in the modern stage of integration 
processes in the system of higher education are 
determined. The article reveals the content of 
approaches to assessing the level of internation-
alization of higher education and provides statis-
tical data on the relevant approach of monitoring. 
Moreover the article pays attention on the poten-
tials of the mechanism of international accredi-
tation and certification of educational programs, 
both to increase the level of internationalization 
of higher education and to provide its quality. 
The article contains processed suggestions for 
the approaches to improving content and prac-
tice of usage of mechanisms of public adminis-
tration of internalization of higher education.
Key words: internationalization of higher edu-
cation, higher education institute, quality of the 
higher education, regulatory-legal and organiza-
tional and administrative mechanisms of public 
administration, political and economical mecha-
nisms of public administration, system of higher 
education.
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підвищення якості та важливості вищої освіти; 
поглиблення співробітництва між вищими 
навчальними закладами; розширення можли-
востей вищих навчальних закладів; активіза-
ції мобільності студентів та викладачів; увага 
приділятиметься співробітництву в галузі 
освіти з метою спрощення доступу до отри-
мання вищої освіти [14]. Зміст майже кожного 
другого з визначених вище напрямів тим чи 
іншим чином пов’язаний із необхідністю вико-
ристання потенціалів міжнародного співро-
бітництва як у системі державного управління 
освітянською галуззю в цілому, так і безпосе-
редньо на рівні системи вищої освіти. Отже, 
вирішення питань, пов’язаних з інтернаціо-
налізацією вищої освіти, є актуальним та зна-
чущим завданням як у контексті необхідності 
теоретико-методичного забезпечення проце-
дур виконання вимог нормативно-правових 
документів, так і з огляду на практику держав-
ного управління якістю освітньої діяльності 
та якості вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спирається автор. 
Проблематика державного управління роз-
витком системи вищої освіти, в тому чи 
іншому контексті її складного та багатогран-
ного змісту, набула свого розвитку в дослі-
дженнях В.Б. Авер’янова, С.К. Андрейчука, 
Л.І. Антошкіної, В.П. Андрущенко, Д.І. Дзвін- 
чука, С.М. Домбровської, В.С. Журавського, 
С.А. Калашнікової, В.І. Лугового, С.В. Майбо- 
роди, В.М. Мороза, І.А. Медведєва, О.В. По- 
ступної, В.П. Садкового, А.Є. Тамма, О.А. Хоме- 
рікі та багатьох інших вчених. Вирішенню питань 
розвитку міжнародного співробітництва в сис-
темі вищої освіти та реалізації його потенціа-
лів для забезпечення закладами вищої освіти 
якості освітньої діяльності були присвячені 
роботи М.А. Дебич (проведено аналіз європей-
ського підходу до визначення змісту та процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти), І.С. Каленюк, 
Л.І. Цимбал (визначено місце та роль міжна-
родного та транскордонного співробітництва 
в системі забезпечення конкурентоспромож-
ності сучасних університетів), С.В. Курбатова 
(розглянуто глобалізацію на рівні дискурсу 
інтернаціоналізації сучасного університету), 
О.І. Огієнко (розглянуто досвід інтернаціоналі-
зації вищої освіти Великої Британії в контексті 
змісту та тенденцій розвитку євроінтеграційних 
процесів), Н.О. Терентьєвої (конкретизовано 
напрямки міжнародної співпраці закладів вищої 
освіти) та інших дослідників. Окремі аспекти 
порушеної проблематики були нами розглянуті 
в межах попередніх напрямів наукових пошу-
ків [7; 8]. Проведений нами аналіз змістовного 

спрямування наукових досліджень проблема-
тики використання потенціалів міжнародного 
співробітництва в системі забезпечення якості 
вищої освіти свідчить про те, що переважна їх 
більшість була виконана в межах педагогічної 
наукової думки, що певним чином не могло 
не позначитись, з одного боку, на виборі вченим 
предмета наукової уваги, а з іншого – на змісті 
опрацьованих дослідниками висновків. Розгляд 
питань інтернаціоналізації вищої освіти з вико-
ристанням інструментарію педагогічних наук, 
безумовно, сприяє розв’язанню порушеної 
проблематики, але в цілому не дозволяє вирі-
шити окремі її питання. Поза увагою дослід-
ників залишились питання визначення місця 
та ролі держави у формуванні та підтриманні 
сприятливого для розвитку міжнародного спів-
робітництва в системі вищої освіти інститу-
ціонального середовища. Відповідні питання 
не лише можуть, а і повинні бути вирішені в кон-
тексті в межах державно-управлінської науки. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
дана стаття. Проблематика участі держави 
в забезпеченні використання закладами вищої 
освіти (ЗВО) потенціалів міжнародного співро-
бітництва не є принципово новим напрямом 
в організації наукових пошуків. Разом із тим 
окремі її питання з огляду на постійну зміну 
змісту та умов розвитку об’єктів державного 
управління все ще залишаються відкритими 
для наукових досліджень. Питання інтернаці-
оналізації вищої освіти, не дивлячись на своє 
постійне перебування в межах сучасного 
наукового дискурсу, не лише не втратили своєї 
актуальності, а й набули неабиякої значущості, 
особливо в контексті інтеграції вітчизняних 
ЗВО до європейського простору вищої освіти. 
Серед пріоритетних для вирішення питань є ті 
з них, змістовне спрямування яких пов’язано 
з визначенням змісту та напрямів удоскона-
лення механізмів державного управління 
інтернаціоналізацією вищої освіти, а також 
з’ясування місця та ролі суб’єктів державного 
управління у відповідному процесі.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). За результатами аналізу 
розвитку феномена інтернаціоналізації вищої 
освіти та з’ясування його значущості для її 
забезпечення визначити особливості функці-
онування і напрями вдосконалення механізмів 
державного управління процесом інтернаціо-
налізації системи вищої освіти України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. За результатами аналізу 
наукової літератури, а також практики міжна-
родної діяльності найбільш рейтингових уні-
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верситетів нами були визначені такі основні 
завдання інтернаціоналізації вищої освіти:

– формування чіткої, прозорої та зрозумі-
лої для міжнародних інституцій системи вищої 
освіти (на наше переконання, виконання цього 
завдання може бути досягнуто за рахунок усе-
бічної інтеграції вітчизняної системи вищої 
освіти до європейського науково-освітнього 
та науково-дослідницького простору);

– підвищення конкурентоздатності ЗВО 
(на нашу думку, виконання цього завдання 
може бути забезпечено, з одного боку, шля-
хом державної підтримки участі українських 
вишів у міжнародних проектах та програ-
мах, а з іншого – шляхом запровадження 
в дію державної програми щодо забезпечення 
включення, принаймні декількох, вітчизня-
них університетів до вищих позицій рейтингу 
«The Times Higher Education World University 
Rankings». Прикладом реалізації такої про-
грами можуть стати Проекти 211 та 985 (Китай) 
або 5-100 (РФ). Безумовно, кожен із цих про-
ектів у контексті порушеного нами питання 
потребує на окрему увагу з боку дослідників та 
фахівців-практиків);

– створення умов для залучення до вітчиз-
няного науково-освітнього середовища іно-
земних студентів та викладачів (на наше пере-
конання, виконання цього завдання можливо 
за рахунок: встановлення квоти для безкош-
товного навчання іноземних студентів або (та) 
забезпечення їх стипендіями на кшталт діючої 
у РФ програми з прийому іноземних громадян 
на бюджетне навчання за квотою Міністерства 
освіти і науки Росії на 2017/2018 навчаль-
ний рік; встановлення норми, принаймні 
для університетів, які мають національний 
статус, щодо частки іноземних студентів та 
викладачів. Наприклад, у латвійських неуря-
дових університетах понад 13% викладачів – 
іноземці) [1];

– запровадження навчальних програм, 
викладення змісту яких здійснюється іно-
земною мовою (на нашу думку, пропозиція 
в межах вітчизняного освітнього середовища 
навчальних програм російською мовою сприя-
тиме зростанню популярності українських 
вишів серед громадян країн Середньої Азії. 
Безумовно, наявність англомовних програм 
також сприятиме підвищенню авторитету 
українських університетів, хоча, безумовно, 
майбутня їх популярність серед англомовних 
абітурієнтів не є передбачуваною. В якості 
прикладу наявності порівняно великої кіль-
кості навчальних програм, викладання яких 
здійснюється іноземними мовами, слід наве-
сти Угорщину, ЗВО якої пропонують програми 
не лише угорською, а і англійською, іспан-

ською, італійською, німецькою, португаль-
ською, російською, румунською та французь-
кою мовами [18]. Разом із тим слід звернути 
увагу на той факт, що лева частка навчаль-
них програм пропонується саме англійською 
мовою).

Досліджуючи проблематику інтернаціона-
лізації вищої освіти України, слід розуміти, що 
відповідний феномен, у темпоральному сприй-
нятті його складного та багатогранного змісту, є 
природним по відношенню до університетської 
інституції. За дослідженнями Я. Олофа Нільсона, 
університети ще за часів Середньовіччя пози-
ціонували на рівні міжнародних освітніх та 
наукових центрів, адже в їх структурі навча-
лись та здійснювали свою трудову діяльність 
представники різних народів. На переконання 
вченого, процесу інтернаціоналізації вищої 
освіти сприяла єдина мова надання освіти – 
латина. Разом із тим подальший розвиток сис-
теми вищої освіти став своєрідним підґрунтям 
для перетворення університетів «на страте-
гічні об’єкти формування національної іден-
тичності. Лише наприкінці ХХ століття деякі 
з вишів почали розробляти стратегії інтерна-
ціоналізації» [9]. Ми не можемо погодитись 
із вченим щодо часу початку інтернаціоналізації 
ЗВО, адже, за дослідженнями С.В. Курбатова, 
університети ще у XVI – XVII ст. «легітимізу-
вали власне право на зберігання, виробництво 
та поширення знань, відбувається своєрідна 
національна «приватизація» цієї (університет-
ської, прим. автора) інтернаціональної інсти-
туції» [4, c. 30]. Іншими словами, університет-
ські інституції до XVI ст. позиціонували на рівні  
інтернаціональних закладів поширення науко- 
вого знання. На підтвердження цієї думки слід 
згадати, що в основу виникнення та подальшого 
розвитку феномену університету, як освітньої 
інституції можуть бути покладені монастирські 
школи з їх традиціями ретрансляції церков-
них знань. Ці знання, так само як і монастир-
ські школи, не прив’язувались до певної наці-
ональної групи, адже релігія завжди була 
понаднаціональною ідентичністю. На думку 
М.В. Тлостанової, університет був «породжен-
ням європейського Середньовіччя, більш того, 
породженням монастирів і монастирських 
шкіл, тому його принципами від початку стали 
християнський та філософський універсалізм» 
[13, с. 180]. Саме з огляду на інтернаціональ-
ність та універсальність релігійних знань, а від-
повідно й інституції щодо їх розповсюдження, 
ми можемо вести мову про природність про-
цесів інтернаціоналізації для функціонування 
сучасних ЗВО.

Повертаючись до проблематики інтерна-
ціоналізація вищої освіти України, вважаємо 
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за необхідне звернути увагу на існування під-
ходів до оцінювання її рівня. Традиційно вва-
жається, що рівень інтернаціоналізації вищої 
освіти може бути розглянутий через призму 
показників, що приведені нижче.

По-перше, частка іноземних студентів та 
викладачів у межах загальної кількості студен-
тів та викладачів конкретного ЗВО. Світова 
практика функціонування та розвитку уні-
верситетів не містить обґрунтованих норм 
щодо конкретної частки іноземних студентів 
по відношенню до студентів із відповідної кра-
їни, хоча більшість із так званих рейтингових 
ЗВО вважають за доцільне підтримувати її 
на рівні 12-15%. Наприклад, за інформацією 
Міністерства освіти, культури і науки Голландії, 
в 2015–2016 роках частка іноземних студентів 
у країні по відношенню до студентів із Голландії 
становить 10,7% [12], в Австрії частка інозем-
них студентів дорівнює 15,5%, у Швейцарії та 
Великобританії – 14,9% та 15,3% відповідно 
[16]. Серед лідерів за кількістю іноземних 
студентів у системі вищої освіти традиційно 
позиціонують такі країни, як: США (19,7%), 
Німеччина (8,6%), Франція (8,2%) та Австралія 
(7%) [5]. Для порівняння, за інформацією 
Українського державного центру міжнародної 
освіти МОН України, кількість іноземних сту-
дентів, які навчалися у ЗВО України, станом 
на 01.01.2016 року становила 63906 студен-
тів із 148 країн світу [3]. Ураховуючи загальну 
кількість студентів у вітчизняних ЗВО, частка 
іноземних студентів обраховується приблизно 
на рівні 4,4%. Майже саме такий відсоток іно-
земних студентів навчається в університетах 
Канади (4,4%) та Японії (4,2%). Слід звернути 
увагу на той факт, що системи вищої освіти 
Канади та Японії традиційно позиціонують 
на рівні найбільш ефективних серед відповід-
них систем інших країн, а отже, зводити рівень 
інтернаціоналізації вищої освіти виключно 
до кількості іноземних студентів у країні, так 
само як і прив’язувати міжнародну активність 
ЗВО до якості надання ним освітніх послуг 
не завжди є вірним. 

Цікавим з огляду на збільшення частки 
іноземних студентів є досвід окремих країн 
щодо програмуванням державою відповідних 
показників. Наприклад, відповідно до норм 
Концепції довгострокового соціально-еконо-
мічного розвитку РФ на період до 2020 року 
передбачено збільшення частки іноземних 
громадян серед студентів вітчизняних ЗВО 
до 5% [2, с. 8]. Приймаючи до уваги вище-
наведену норму, слід розуміти, що показник 
частки іноземних студентів є похідним від 
якості освітнього та рівня розвитку інститу-
ціонального середовища відповідної країни, 

а отже, діяльність суб’єктів державного управ-
ління системою вищої освіти повинна бути 
зосереджена не стільки на збільшенні частки 
іноземних студентів, скільки на підвищенні 
рівня надання освітніх послуг, адже саме якість 
вищої освіти в тій чи іншій країні, у кінцевому 
випадку, сприяє збільшенню кількості інозем-
них студентів.

По-друге, міжнародна репутація ЗВО, вимі-
рювання якої може бути здійснено за резуль-
татами експертного опитування представни-
ків наукової спільноти з урахуванням географії 
їх розташування. Під міжнародною репута-
цією ЗВО ми розуміємо узагальнену думку 
експертів (експертну оцінку) щодо здатності 
університету надати не лише якісну та конку-
рентну освіту, а і забезпечити високий рівень 
знань, вмінь та навичок майбутнього фахівця. 
Іншими словами, міжнародна репутація ЗВО – 
це думка незалежних експертів із різних країн 
світу про конкретний університет та його місце 
на ринку надання освітніх послуг. Безумовно, 
забезпечити об’єктивність оцінювання за цим 
напрямом досить складно, адже персональ-
ний склад експертної групи суттєво впливає 
на кінцевий результат. Разом із тим міжна-
родна репутація провідних ЗВО, на наше пере-
конання, може бути використана для характе-
ристики рівня інтернаціоналізації вищої освіти 
в Україні. Залучення експертів до оцінювання 
рівня професійної діяльності ЗВО не є принци-
пово новим інструментом аналізу, адже мето-
дики складання університетських рейтингів 
у переважній своїй більшості передбачають 
урахування думки представників наукової 
спільноти щодо якості надання освітніх послуг 
відповідними ЗВО. Вітчизняна практика залу-
чення міжнародних експертів до моніторингу 
якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти має певні вади. Як правило, адміністра-
ція ЗВО звертається за наданням експертної 
оцінки лише до тих представників міжнародної 
наукової спільноти, з якими конкретний ЗВО 
або його представники мають добрі стосунки. 
З одного боку, така позиція є цілком слушною, 
адже саме такі експерти, на думку адміністрації 
ЗВО, можуть надати порівняно високу оцінку. 
З іншого боку, поза увагою залишається думка 
тих потенційних експертів, які можуть надати 
більш об’єктивну оцінку конкретному ЗВО.

По-третє, кількість та якість міжнародних 
угод університету щодо спільної організа-
ції та проведення науково-дослідних робіт та 
освітньої діяльності. В якості прикладу цього 
напряму роботи можна привести діяльність 
ЗВО за напрямом запровадження та реаліза-
ції так званих програм подвійного диплому. 
Цілком очевидно, що співпраця вітчизняного 
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ЗВО із ЗВО, який здійснює свою професійну 
діяльність за межами інституціонального 
простору України, за напрямами: узгодження 
навчальних планів та програм, організації 
мобільності студентів та викладачів, прове-
дення спільних науково-комунікативних захо-
дів, спільний менеджмент освітньої діяльності 
за відповідним напрямом тощо – сприятиме 
не лише підвищенню рівня інтернаціоналізації 
вищої освіти, а і створенню умов для забез-
печення її якості. Цікаво, що в деяких країнах 
факт наявності програм подвійних дипломів 
розглядається на рівні одного з найважливіших 
показників інноваційної діяльності ЗВО [10].

По-четверте, міжнародна акредитація 
та сертифікація освітніх програм дозволить 
вітчизняним ЗВО: 

– стати одним із суб’єктів міжнародної сис-
теми освіти, а відповідно, і набути можливість 
підтверджувати освітньо-кваліфікаційний 
рівень своїх випускників тими документами, 
які визнаються у світі без будь-яких додатко-
вих процедур їх легітимізації;

– узгодити зміст та періоди навчання в межах 
акредитованих програм, що в кінцевому 
випадку сприятиме, з одного боку, міжнарод-
ному визнанню університету, а з іншого – міжна-
родному визнанню рівня успішності випускника 
ЗВО та його професійної кваліфікації (обсяг 
та рівень набутих знань, вмінь та навичок);

– особи, які успішно завершать навчання 
в межах сертифікованої програми, крім 
визнаної на міжнародному рівні кваліфіка-
ції, зможуть оформити: Сертифікат європей-
ської атестації освітньої кваліфікації МАНВО; 
Сертифікат відповідності знань та навичок 
вимогам міжнародного ринку праці МТПС, 
а також так званий Паспорт мобільності 
(Europass – Europass Mobility) [6]. 

Міжнародна акредитація освітніх програм 
сприятиме:

– незалежному оцінюванню якості та рівня 
підготовки університетом майбутніх фахівців 
та визначенню механізмів вдосконалення змі-
сту і практики реалізації освітніх програм із 
прийняттям до уваги закордонного досвіду; 

– підвищенню ефективності управлінської 
діяльності на рівні університету та розвитку 
якості системи його менеджменту, а відпо-
відно, і рівня підготовки кадрів для адміністра-
тивної та управлінської діяльності; 

– розбудові системи індикаторів якості 
освітньої програми та визначенню умов ефек-
тивності її реалізації тощо.

Як на один із можливих напрямів практич-
ного використання механізму міжнародної 
акредитації та сертифікації освітніх програм 
щодо інтернаціоналізації вищої освіти слід 

звернути увагу на потенціали так званих про-
грам спільного диплому (два або декілька 
ЗВО започатковують та реалізують спільну 
підготовку спеціалістів за відповідним 
напрямом; учасник програми отримує один 
диплом від імені всіх учасників програми). 
Безумовно, механізм участі вітчизняних ЗВО 
у програмах спільних дипломів може розгля-
датися лише на рівні допоміжного (першого) 
кроку до міжнародної акредитації та сертифі-
кації освітніх програм. Не дивлячись на певну 
опосередкованість, використання потенці-
алів спільних програм дозволить вітчизня-
ним ЗВО: підвищити конкурентоспромож-
ність на ринку освітніх послуг як за рахунок 
пропозиції нового продукту, так і в контек-
сті формування для університету так званих 
точок зростання, перш за все, через реа-
лізацію механізмів входження до європей-
ського простору вищої освіти; вдосконалити 
систему управління та менеджменту якості 
надання освітніх послуг; підвищити рівень 
науково-дослідної діяльності та методичного 
забезпечення навчального процесу. Маючи 
досвід узгодження змісту та практики реалі-
зації навчальної програми в межах програми 
спільного диплому, ЗВО отримують знання 
щодо вимог зарубіжних ЗВО-партнерів, що 
сприятиме формуванню науково-методоло-
гічного підґрунтя для реалізації того напряму 
професійної діяльності ВНЗ, який безпосе-
редньо пов’язаний із міжнародною акреди-
тацією та сертифікацією освітніх програм. На 
наше переконання, міжнародна акредитація 
та сертифікація освітніх програм вітчизняних 
ЗВО не лише сприятиме інтернаціоналіза-
ції вищої освіти, а і забезпечить поступовий 
розвиток її якості.

Характеристика рівня інтернаціоналізації 
вищої освіти в Україні подається через призму 
таких офіційних показників: «двосторонні 
угоди; залучення іноземних працівників; від-
рядження і стажування за кордоном викла-
дачів і студентів; закордонні відрядження 
ректора; іноземні студенти, що навчаються 
в університеті; реалізація міжнародних про-
ектів» [15, c. 6]. Для порівняння, в Словач- 
чині, за інформацією в часників проекту 
«Towards Trust in Quality Assurance Systems: 
516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR», 
стан інтернаціоналізації вищої освіти оціню-
ється майже за такими самими, як і в Україні, 
критеріями, а саме: двосторонні угоди; 
мобільність викладачів і студентів; іноземні 
студенти; міжнародні наукові проекти; міжна-
родні наукові публікації; членство в міжнарод-
них професійних і наукових організаціях; між-
народні наукові конференції і семінари.
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Вимірювання рівня інтернаціоналізації 
вищої освіти не лише не обмежується вище-
наведеними векторами, а і потребує на уточ-
нення змісту відповідних напрямів. Наприклад, 
Дж. Найт вважає, що кількість іноземних сту-
дентів у ВНЗ відповідної країни не може свід-
чити про рівень інтернаціоналізації її вищої 
освіти. Цікаво, що, на думку дослідниці, міжна-
родна репутація університету не завжди може 
бути використана для надання характеристики 
якості освіти в його межах [17].

Розбудова подальшого змісту проблема-
тики інтернаціоналізації вищої освіти повинна 
відбуватись із прийняттям до уваги кінцевої 
мети міжнародного співробітництва. На думку 
Я. Олафа Нільсона, мета міжнародного спів-
робітництва полягає у формуванні «конкурен-
тоспроможного випускника на глобальному 
ринку праці, здатного вирішувати поставлені 
завдання, який не буде обмежений рамками 
знань лише в певній сфері. Це можливо реалі-
зувати шляхом створення актуальних на даний 
момент курсів у співпраці з викладачами 
з інших університетів, забезпечивши здобуття 
такої освіти кращими студентами різних націо-
нальностей» [9]. 

Висновки з даного дослідження та пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Приймаючи до уваги вищенаве-
дене, можемо сформулювати такі основні 
висновки.

По-перше, інституалізація норм щодо 
обов’язковості вимірювання рівня інтернаціо-
налізації вищої освіти в системі оцінювання її 
якості не лише може, а і повинна бути здійс-
нена за ініціативою держави, наприклад, 
за поданням МОН України. Саме держава, 
використовуючи потенціали, може забезпе-
чити впровадження в дію процедур моніто-
рингу рівня інтернаціоналізації професійної 
діяльності вітчизняних ЗВО. Методика оці-
нювання результатів міжнародної діяльно-
сті ЗВО повинна передбачити вимірювання 
за такими основними напрямами: частка 
іноземних студентів/викладачів у структурі 
ЗВО, які навчаються/здійснюють професійну 
діяльність на постійній та тимчасовій основі; 
частка навчальних програм, викладання яких 
інституціонально оформлено та здійснюється 
з використанням іноземної мови; частка про-
грам подвійного диплому (спільні із зарубіж-
ним ЗВО-партнером програми) та програм 
«два дипломи»); участь ЗВО в міжнародних 
науково-освітніх консорціумах та професій-
них об’єднаннях; наявність акредитованих та 
сертифікованих на міжнародному рівні освіт-
ніх програм; кількість поданих ЗВО або його 
представниками заявок на отримання міжна-

родних грантів, а також безпосередня участь 
у їх реалізації тощо. Кожен із цих напрямів 
потребує на конкретизацію (обґрунтування 
одиниць виміру за конкретним критерієм та 
їх вагу в межах підсумкового результату), 
а їх система – на інституціональне оформ-
лення в межах наявних національних методик 
оцінювання якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти. На рівні ЗВО відповідна пропози-
ція може мати свою актуалізацію через вклю-
чення запропонованих нами вище напрямів 
оцінювання рівня інтернаціоналізації вищої 
освіти в систему рейтингового оцінювання 
професійної діяльності основних підрозділів 
ЗВО. Із метою активізації діяльності адміні-
страцій ЗВО щодо підвищення рівня ефек-
тивності в реалізації потенціалів міжнародної 
співпраці на університетському рівні держава, 
перш за все через структуру профільних орга-
нів державної влади, може рекомендувати, 
принаймні ЗВО державної форми власності, 
розглянути можливість включення окремих 
індикаторів інтернаціоналізації освітньої діяль-
ності до системи внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти.

По-друге, серед інструментів підвищення 
ефективності функціонування вітчизняної 
системи вищої освіти слід розглянути мож-
ливість запровадження в дію національної 
програми з підтримки декількох найбільш 
рейтингових вітчизняних ЗВО в їх прагненні 
до покращення своїх позицій у міжнародних 
університетських рейтингах. Іншими словами, 
держава, використовуючи наявні в її розпо-
рядженні інформаційно-організаційні та еко-
номічні ресурси, створює умови для пріори-
тетного розвитку декількох вітчизняних ЗВО 
з метою покращення рівня їх позиціонування 
у визнаних науковою спільнотою міжнародних 
рейтингах, наприклад, у QS World University 
Rankings. Безумовно, питання персоналізації 
ЗВО, які візьмуть участь у державній програмі 
підтримки вітчизняних ЗВО, так само, як і 
визначення того рівня, на якому обрані держа-
вою ЗВО мають позиціонувати після закін-
чення дії програми, потребують на додаткове 
обговорення. В основу формування змісту та 
визначення принципів реалізації відповідної 
національної програми можуть бути покла-
дені успішно діючі на цей час аналогічні про-
грами (Китай: проекти 211 та 985; РФ: 5-100). 
Виведення принаймні декількох вітчизняних 
ЗВО на рівень рейтингових у міжнародному 
контексті сприйняття цього феномена дозво-
лить вітчизняній системі вищої освіти, з одного 
боку, апробувати дію обраного механізму дер-
жавної підтримки розвитку освітянської галузі 
(оцінити ефективність використання тих чи 
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інших механізмів державного управління роз-
витком системи вищої освіти та визначити най-
більш вдалу модель взаємодії між інститутом 
держави та університетською інституцією), 
а з іншого – забезпечити формування потуж-
ного так званого локомотиву змін. Наявність 
позитивного досвіду в адмініструванні успіху 
окремих ЗВО (покращення рівня позиціону-
вання в міжнародних рейтингах) дозволить 
як суб’єктам державного управління осві-
тянською галуззю, так і адміністраціям ЗВО 
вдосконалити зміст та практику використання 
механізмів управління якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти.

По-третє, держава, використовуючи потен-
ціал політичного та економічного механізмів 
державного управління, повинна забезпечити 
формування таких умов функціонування сис-
теми вищої освіти, в межах яких ЗВО будуть 
зацікавлені, а згодом і змушені, у проведенні 
міжнародної акредитації та сертифікації освіт-
ніх програм. Міжнародна акредитація навчаль-
них програм дозволить ЗВО не лише зрозуміти 
зміст та практику функціонування міжнарод-
них стандартів у галузі вищої освіти, а і сприя-
тиме підвищенню якості вищої освіти в цілому. 
На першому етапі забезпечення інституаліза-
ції норм цієї пропозиції (до 2021 року) держава 
може запропонувати ЗВО, перш за все тим із 
них, які мають статус національного, прове-
сти самоаналіз у межах процедур міжнародної 
акредитації навчальних програм та визначити 
ті з програм, які мають високі шанси бути акре-
дитовані. Другий етап (до 2023 року) повинен 
передбачати усунення виявлених під час 
самоаналізу недоліків та подання заявки до 
профільних фондів (організацій) міжнародної 
акредитації навчальних програм. Приймаючи 
до уваги наведену вище пропозицію, вважа-
ємо за необхідне ініціювати дискусію навколо 
можливості уточнення переліку критеріїв щодо 
надання ЗВО статусу національного, перш 
за все, за рахунок включення до них норм щодо 
наявності у ЗВО навчальних програм, акреди-
тованих на міжнародному рівні. На нашу думку, 
запровадження в дію норми щодо конкрет-
ного співвідношення між загальною кількістю 
навчальних програм та тими програмами, які 
мають міжнародну акредитацію, наприклад, 
у межах чинних на цей час критеріїв надання 
та підтвердження статусу національного ЗВО, 
може сприяти підвищенню якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в цілому.

Наведені висновки з огляду на багатогран-
ність та складність обраного нами предмету 
наукової уваги не є остаточно сформульо-
ваними, а отже, їх зміст може бути уточне-
ний у межах інших напрямів наукових пошу-

ків. Найбільш перспективними в контексті 
розв’язання порушеної вище проблематики є 
ті з напрямів, предметно-об’єктна спрямова-
ність яких зосереджена на з’ясуванні місця та 
ролі суб’єктів державного управління у форму-
ванні умов для реалізації ЗВО потенціалу між-
народного співробітництва. Крім того, уваги 
фахівців потребують питання опрацювання 
державної програми щодо забезпечення підви-
щення рівня позиціонування вітчизняних ЗВО 
в міжнародних університетських рейтингах.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Державна фінансова підтримка 
агропромислового комплексу є складником 
державної координації ринкового механізму 
в аграрній сфері і через специфіку сільсько-
господарського виробництва – найбільш 
стабільною підсистемою державного регу-
лювання. Вона існувала за умов адміністра-
тивно-планової економіки, наявна практично 
в усіх зарубіжних державах із розвиненою рин-
ковою економікою. Її форми та методи розви-
ваються паралельно зі зміною комплексу еко-
номічних відносин в аграрній сфері відповідно 
до трансформації аграрної політики.

Аграрні підприємства функціонують 
в умовах економічної нестабільності та ціно-
вої невизначеності, тому важливою умовою 
їх розвитку є державна фінансова підтримка. 
Однією з проблем розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва в Україні є його 
недостатня державна підтримка. Сучасний 
вплив держави на галузі АПК характеризу-
ється недосконалістю, необґрунтованістю та 
недофінансуванням, що потребує перегляду 
форм і методів державної підтримки агропро-
мислового комплексу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Основні аспекти рівня державної підтримки 
сільськогосподарських підприємств в Україні 
представлено в поглядах таких учених, 

П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, А.Д. Діброва, 
О.Є. Гудзь, П.І. Гайдуцький, В.В. Юрчишин, 
О.М. Могильний, В.К. Збарський, та інших 
вітчизняних дослідників.

Мета статті полягає в аналізі сучасного 
стану державної фінансової підтримки агро-
промислового комплексу України й обґрунту-
ванні пріоритетних напрямів її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Визна- 
чення сутності державної підтримки підпри-
ємств агропромислового комплексу висвіт-
люються в роботах багатьох вітчизняних уче-
них. За визначенням О.Є. Гудзь, державна 
підтримка аграрного сектору економіки 
як основний механізм реалізації державної 
аграрної політики є свідомим створенням 
сприятливих економічних, правових, організа-
ційних та інших умов розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва, забезпеченого мате-
ріальними та фінансовими ресурсами [1]. 

Державна фінансова підтримка розвитку 
агропромислового комплексу здійснюється 
за такими формами:

 – непряма державна підтримка (надання 
податкових пільг);

 – пряма державна підтримка (бюджетні 
асигнування, бюджетні позики).

Система податкових пільг, яка діяла в Україні 
для аграрної галузі, останніми роками спри-
чинила багато нарікань через їхню низьку 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ  
ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
TRENDS AND PERSPECTIVES OF STATE FINANCIAL SUPPORT  
FOR AGROINDUSTRIAL COMPLEX UKRAINE

УДК 351.82: 332.012

Науменко А.О.
к. екон. наук, доцент, докторант 
навчально-науково-виробничого центру
Національний університет 
цивільного захисту України

У статті розглянуто сучасний стан дер-
жавного фінансування аграрного сектору 
економіки, його форми та напрями. Визна-
чено проблеми державної фінансової під-
тримки сільськогосподарських товарови-
робників. Зазначено, що державна підтримка 
сільського господарства України повинна 
орієнтуватися на досвід розвинених країн, 
де цінова підтримка сільського господар-
ства становить від 48 до 91% від усієї суми 
бюджетного фінансування. Обґрунтовано 
стратегічні напрями вдосконалення держав-
ного фінансування аграрного сектору еконо-
міки України.
Ключові слова: державна фінансова під-
тримка, видатки бюджету, цінова політика, 
аграрний сектор економіки, стратегія роз-
витку.

В статье рассмотрены современное состо-
яние государственного финансирования 
аграрного сектора экономики, его формы 
и направления. Определены проблемы госу-
дарственной финансовой поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 
Отмечено, что государственная поддержка 
сельского хозяйства Украины должна ори-

ентироваться на опыт развитых стран, 
где ценовая поддержка сельского хозяйства 
составляет от 48 до 91% от всей суммы 
бюджетного финансирования. Обоснованы 
стратегические направления совершен-
ствования государственного финансирова-
ния аграрного сектора экономики Украины.
Ключевые слова: государственная финан-
совая поддержка, расходы бюджета, цено-
вая политика, аграрный сектор экономики, 
стратегия развития.

The article considers the current state of state 
financing of the agricultural sector of the econ-
omy, its form and direction. The problems of 
state financial support for agricultural producers 
are identified. It was noted that the state support 
of agriculture of Ukraine should be guided by the 
experience of developed countries, where the 
price support of agriculture ranges from 48 to 
91% of the total amount of budget financing. The 
strategic directions for improving state financ-
ing of the agricultural sector of the economy of 
Ukraine are substantiated.
Key words: state financial support, budget 
expenditures, pricing policy, agrarian sector of 
the economy, development strategy.
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ефективність. Окрім того, у 2015 р. змінилась 
система оподаткування, а у 2016 р. – система 
спецрежиму ПДВ для аграріїв, велику частину 
податкових пільг підприємствам сільського 
господарства переглянуто, скорочено або 
зовсім скасовано. Обраний країною шлях 
на євроінтеграцію також вносить корективи 
в цей процес [3].  

Мета сучасної аграрної політики нашої 
країни полягає в гарантуванні продовольчої 
безпеки країни, утвердженні пріоритетного 
розвитку агропромислового виробництва, 
створенні сучасного конкурентоспромож-
ного агропромислового виробництва, виході 
на агропромисловий ринок світу. Безумовно, 
жоден із цих напрямів неможливо втілити 
в життя без державної фінансової підтримки 
розвитку аграрного сектору економіки. Згідно 
з українським законодавством питома вага 
видатків на фінансування сільського госпо-
дарства має становити не менше 5% видат-
кової частини Державного бюджету. Реальні 
обсяги фінансування не досягають задекларо-
ваних показників (табл. 1).

Очевидно, що останніми роками спосте-
рігається негативна тенденція до зниження 
питомої ваги видатків Міністерства аграрної 
політики та продовольства в бюджетах України. 
Наприклад, у 2016 р. питома вага становила 
лише 0,25%, а у 2012 р. – 2,4% до загального 
обсягу видатків Державного бюджету.

Тобто після економічної кризи 2013–
2014 рр. видатки Державного бюджету збіль-
шилися у 2 рази, а фінансування аграрного 
сектору скоротилося у 2015 та 2016 рр. 
у 5 разів, у 2017 р. – у 1,5 рази. Крім того, 
передбачені видатки Міністерства аграр-
ної політики та продовольства у розмірі 
5,5 млрд грн (0,7% до загального обсягу 
видатків), що на 3,1 млрд грн менше, ніж 
у 2012 р. та на 2,9 млрд грн – проти 2013 р. 
Але порівняно з 2016 р. загальна сума видатків 
на фінансування Мінагрополітики збільшилася 
на 3,9 млрд грн [7]. 

Досягнення стратегічних цілей держав-
ної фінансової підтримки розвитку сільського 

господарства безпосередньо пов’язане 
із реалізацією заходів щодо вдосконалення 
форм підтримки, механізмів розподілу 
та освоєння ресурсів бюджетного фінансу-
вання. Основними заходами досягнення стра-
тегічних цілей державної фінансової підтримки 
розвитку аграрного сектору економіки є такі:

 – формування комплексної законодав-
чо-нормативної бази для посилення стимулю-
ючої ролі бюджетної підтримки. Захід перед-
бачає насамперед визначення інституційного 
середовища та пріоритетів із метою: стабі-
лізації і розвитку агропромислового вироб-
ництва, забезпечення продовольчої безпеки 
та продовольчого забезпечення населення, 
захисту вітчизняного товаровиробника на вну-
трішньому та зовнішньому ринках;

 – посилення регулюючої функції держав-
ної фінансової підтримки розвитку сільського 
господарства. Захід передбачає забезпечення 
таких принципів: стійкості – зобов’язання 
держави забезпечувати підтримку; адресно-
сті – державна підтримка надається безпосе-
редньо товаровиробникам; гарантованості – 
зобов’язання з підтримки сільгоспвиробників, 
зокрема, за окремими напрямами; обмеже-
ності – сума засобів, отриманих із бюджету, 
обмежена розмірами державного плану 
бюджету; рівнодоступності – усі форми госпо-
дарювання мають рівне право на бюджетну 
підтримку); врахування міжнародних зобов’я-
зань – здійснення державної підтримки від-
бувається з врахуванням зобов’язань, узятих 
Україною перед міжнародною спільнотою, 
передбачення двосторонніх зобов’язань роз-
порядників та одержувачів бюджетних коштів;

 – проведення моніторингу ефективності 
бюджетних програм за рядом ключових харак-
теристик щодо розвитку форм господарю-
вання, нарощування обсягів виробництва, 
формування вертикальної та горизонтальної 
інтеграції, насичення внутрішнього ринку та 
збільшення експорту, підтримки прибутковості 
та рентабельності за видами сільськогоспо-
дарських товаровиробників, виплат на гектар 
угідь, поголів’я тощо [3].

Таблиця 1
Динаміка видатків загального фонду Державного бюджету України, млрд грн

Показники
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Видатки Державного бюджету, 
всього 360,5 363,6 384,6 554,6 642,3 735,4

Міністерство аграрної політики та 
продовольства 8,6 8,4 3,5 1,7 1,6 5,5

Відсоток до загального обсягу 
видатків 2,4 2,3 0,9 0,3 0,25 0,7
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Отож, хоч Держбюджет-2017 враховує 
продовження значної частини реалізації про-
грам, які діяли у 2012–2015 рр., проте загалом 
на фоні економічної нестабільності, зростання 
інфляції, невизначеності вектору розвитку 
задекларована в законі підтримка аграрного 
сектору є суто формальною і не впливатиме 
належним чином на його розвиток.

Оскільки можливості бюджету були і зали-
шаються обмеженими, реальну підтримку 
сільське господарство одержувало шляхом 
застосування непрямих механізмів підтримки, 
а саме спецрежимів оподаткування у вигляді 
ФСП (4 група платників єдиного податку 
з 2015 р.) та ПДВ.

Кардинальна зміна системи оподаткування 
сільськогосподарської діяльності передба-
чена Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпе-
чення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 р.» від 24 грудня 2015 р. № 909 [6].

Верховна Рада встановила перехідний (до 1 
січня 2017 р.) спеціальний режим сплати ПДВ 
під час реалізації великої рогатої худоби та 
молока з пропорцією 20% – до держбюджету, 
80% – на спеціальний рахунок виробника 
для подальшого використання; під час реа-
лізації зернових і технічних культур – співвід-
ношення 85% на 15%; під час реалізації іншої 
сільгосппродукції – 50% на 50% відповідно [8].

Тому подальші реформи мають бути спря-
мовані на послаблення або припинення під-
тримки виробництва згідно з квотами. Кошти, 
що вивільняються, мають бути спрямовані 
на активну підтримку фермерських господарств 
та інвестовані в освіту, інфраструктуру й інно-
вації в галузі. Уряд має бути наполегливішим 
у пріоритетності фінансування охорони довкілля 
та сталого використання природних ресурсів.

Проблема має вирішення у площині більш 
повного врахування зовнішніх вимог, оскільки 
Україна значно залежить від ситуації в ЄС, 
будучи членом СОТ. Зокрема, у податковому 
законодавстві України була умова, що аграр-
ний сектор перейде на загальні правила 
оподаткування з 2018 р. Але у Меморандумі 
про співпрацю з Україною, укладеним із МВФ 
у 2015 р., за яким очікується отримання черго-
вого траншу 1,7 млрд дол., уже інші вимоги – 
що Україна повинна виконувати взяті на себе 
зобов’язання, щодо переведення аграріїв 
на загальну систему оподаткування з 1 січня 
2016 р., тобто з цього часу абсолютно всі укра-
їнські аграрії мають бути позбавлені пільгових 
ставок ПДВ і платити податок повністю [4; 5]. 

Представники МВФ таку вимогу мотиву-
ють тим, що додаткові пільги, передбачені 

сектору, досягають 30 млрд грн, половина 
яких пов’язана з ПДВ, а більшу вигоду від 
цих пільг отримують найбільші виробники. 
Офіційно трохи більше 3% підприємств обро-
бляє майже половину сільськогосподарських 
угідь у країні. Тому спільними зусиллями полі-
тичного та економічного бомонду вироблена 
Стратегія та Концепція розвитку сільського 
господарства та сільських територій на період  
2015–2020 рр. Щодо бюджетної підтримки, 
то стратегічною метою державної підтримки 
розвитку сільського господарства є форму-
вання ефективних механізмів бюджетного 
регулювання та взаємовідносин товарови-
робників із бюджетною системою на основі 
досягнення множини цілей щодо виробництва 
основних видів та якості продукції, забезпе-
чення прибутковості виробництва на рівні роз-
ширеного відтворення, зростання продуктив-
ності праці, розвитку форм господарювання 
і підприємництва, забезпечення конкурен-
тоспроможності продукції на внутрішньому 
та зовнішніх ринках, досягнення фінансової 
стабільності галузі, продовольчої безпеки 
держави й підвищення соціальних стандартів 
життя в сільській місцевості, подолання бідно-
сті та безробіття. У сучасних умовах робиться 
акцент на підтримку малих форм господарю-
вання, як у кращих зарубіжних країнах. Урядом 
позиціонується переорієнтація бюджетних 
цільових програм [2].

Нині обґрунтування концепції та стратегіч-
них напрямів розвитку державної підтримки 
сільського господарства України орієнтоване 
на досвід розвинених країн. Наприклад, цінова 
підтримка сільського господарства в ЄС стано-
вить до 91% від усієї суми бюджетного фінансу-
вання, у США – 48%, у Канаді – 53%. На Заході 
істотна частка доходу фермера формується 
за державні кошти: у країнах Європейської 
спільноти (ЄС) – 3%, у Фінляндії – 72%, 
в Японії – 72%, у США – 27–40%. Державна 
підтримка аграріїв у країнах ЄС у 2013 році 
становила від 175 до 1343 євро на 1 га с/г 
угідь, зокрема у Нідерландах – 500 євро/га, 
у Бельгії – 508 євро/га, у Польщі – 345 євро/га, 
у Німеччині – 396 євро/га. Фінансова підтримка 
сільського господарства в Україні (переважно 
непряма – через зазначений спецрежим) ледь 
сягає до 40 євро на гектар [9]. 

Висновки. Отже, державна підтримка 
агропромислового комплексу є неодмінною 
умовою його сталого розвитку та забезпе-
чення продовольчої безпеки держави. Аналіз 
обсягів і спрямованості бюджетних програм 
підтримки розвитку агропромислового вироб-
ництва в останні роки свідчить, що чинна 
система фінансування зазнає впливу еконо-
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мічної кризи, характеризується хронічною 
недостатністю ресурсної бази, внаслідок чого 
виділені кошти не сприяють стабілізації та 
ефективному функціонуванню галузі.

Потребують перегляду підходи до нараху-
вання та розподілу державних коштів в аграр-
ній сфері, застосування адекватних механіз-
мів здійснення та підвищення ефективності 
державної підтримки аграрних підприємств. 
Велике значення в цьому питанні матиме 
спрямування державної підтримки в бік дріб-
них сільськогосподарських підприємств, у бік 
розвитку фінансово-кредитних установ, які 
мають стати основним джерелом фінансових 
ресурсів, для забезпечення інвестиційно-ін-
новаційного розвитку аграрного сектору наці-
ональної економіки.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура 

аграрної сфери України. Економіка АПК. 2009. № 6. 
С. 58–63.

2. Єдина комплексна стратегія розвитку сіль-
ського господарства та сільських територій на 2015–

2020 рр. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/
article?art_id=248517114.

3. Конєва І.І. Державна фінансова підтримка під-
приємств АПК: стан та стратегія розвитку. Глобальні 
та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. 
С. 802–807.

4. МВФ наполягає на скасуванні податкових пільг 
для українського АПК. URL: http://dt.ua/ECONOMICS/
mvf-napolyagaye-na-skasuvanni-podatkovih-pilg-dlya-
ukrayinskogo-apk-176201_html.

5. Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України. URL: http://minagro.gov.ua.

6. Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних над-
ходжень у 2016 році: Закон України від 24 грудня 
2015 року № 909. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/909-19.

7. Про державний бюджет України на 2017 рік: 
Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.

8. Радченко О.Д. Державна підтримка сільського 
господарства України в період системних реформ. 
Економічний дискурс: міжнародний науковий жур-
нал. 2016. Вип. 2. С. 47–52.

9. European Union. URL: http://europa.eu/pol/financ/
index_en.htm.



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

106 Випуск 10. 2019

Постановка проблеми у загальному 
виді. Кадровий потенціал є ключовим факто-
ром, що визначає ефективність діяльності орга-
нів державної влади на всіх рівнях і забезпечує 
управління процесами реформування суспіль-
ства; становлення правової держави; ціле-
покладання в діяльності системи управління, 
зміни у їх структурі та стилі функціонування.

Модернізація та реформування держав-
ної політики у сфері управління персоналом 
є актуальними завданнями для України, що 
є важливим складником системних реформ 
у всіх сферах суспільно-політичного життя. 
У цьому сенсі професійна освіта персоналу 
будь-якого державного органу є ключовим 
фактором, який повинен і може прискорити 
реформи та зробити їх найбільш ефектив-
ними. Питання вдосконалення механізмів 
державного управління професійною освітою 
в органах прокуратури є актуальним, оскільки 
функціонування корпусу високоосвічених, ква-
ліфікованих прокурорів із необхідним рівнем 
ділових і морально-етичних якостей сприя-
тиме трансформації української прокуратури 
у правову інституцію європейського зразка, 
а її діяльність відповідатиме суспільним очіку-
ванням і демократичним принципам високої 
професійності, моральності і доброчесності.

Належне державне управління професій-
ною освітою в органах прокуратури безпосе-
редньо залежить від законодавчих норм, 
що регулюють правовідносини в зазначе-
ній сфері, які приймаються певними суб’єк-
тами нормотворчої діяльності, та стану їх 
виконання. Отже, в умовах швидкоплинного 
процесу законодавчих змін у країні актуально-
сті набуває визначення поняття, суті та складу 
правового механізму державного управління 
у вказаній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У науковій літературі терміни «механізм 
управління», «механізм державного управ-
ління», «механізм публічного управління» є 
досить широко вживаними, однак їх структуру 
та зміст різні науковці та практики трактують 
по-різному. Засади механізмів державного 
управління, їх сутність, структуру та класифі-
кацію досліджували як вітчизняні, так і зару-
біжні вчені в галузі управління: В.Б. Авер’янов, 
О.Ю. Амосов, Г.В. Атаманчук, Ю.О. Журав- 
льова, В.В. Говоруха, С.М. Домбровська, 
Я.С. Кляйнер, В.М. Князєв, В.П. Коваленко, 
В.В. Корженко, С.О. Кравченко, І.Є. Кривенко, 
М.Д. Лесечко, В.Я. Малиновський, А.М. Мих- 
ненко, В.М. Олуйко, Н.Р. Нижник, Л.І. Пара- 
щенко, О.В. Поступна, Л.Л. Приходченко, 

ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
CONCEPT OF LEGAL MECHANISM OF STATE ADMINISTRATION  
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УДК 35.085.2

Плуталова О.Г.
аспірант кафедри 
гуманітарних дисциплін
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У статті узагальнено підходи науковців до 
тлумачення поняття «механізм державного 
управління». Окреслено склад комплексного 
механізму державного управління. Сформу-
льовано поняття правового механізму дер-
жавного управління професійною освітою в 
органах прокуратури. Обґрунтовано його 
значення для кадрової політики держави 
в органах прокуратури. Надано характе-
ристику складникам правового механізму 
державного управління у сфері професійної 
освіти в органах прокуратури України. 
Ключові слова: державне управління, меха-
нізми державного управління, правовий меха-
нізм державного управління, складники меха-
нізму державного управління, професійна 
освіта прокурорів, кадровий склад.

В статье обобщены подходы учёных к 
толкованию понятия «механизм государ-
ственного управления». Обозначен состав 
комплексного механизма государственного 
управления. Сформулировано понятие пра-
вового механизма государственного управ-
ления профессиональным образованием в 
органах прокуратуры. Обосновано его зна-
чение для кадровой политики государства 
в органах прокуратуры. Дана характери-
стика составляющим правового механизма 

государственного управления в сфере про-
фессионального образования в органах про-
куратуры Украины.
Ключевые слова: государственное управ-
ление, механизмы государственного управ-
ления, правовой механизм государствен-
ного управления, составляющие механизма 
государственного управления, профессио-
нальное образование прокуроров, кадровый 
состав.

The article generalizes the approaches of scien-
tists to the interpretation of the concept of “the 
mechanism of state administration”. The compo-
sition of the complex mechanism of state admin-
istration has been determined. The concept of 
the legal mechanism of public administration of 
professional education in the procuracy author-
ities is formulated. Its importance for the staff 
policy of the state in the procuracy authorities 
is substantiated. The description of the compo-
nents of the legal mechanism of state administra-
tion in the sphere of professional education in the 
procuracy authorities of Ukraine is given. 
Key words: state administration, mechanisms 
of state administration, legal mechanism of state 
administration, components of the mechanism 
of state administration, professional education 
of prosecutors, staff composition.
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Р.М. Рудницька, О.В. Радченко, О.Г Сидорчук, 
О.М. Стельмах, Ю.П. Сурмін, Ю.А. Тихомиров, 
О.В. Федорчак.

Метою статті є проаналізувати, визначити 
та обґрунтувати зміст, структуру та класифіка-
цію механізмів державного управління; сфор-
мулювати та обґрунтувати поняття правового 
механізму державного управління професій-
ною освітою в органах прокуратури . 

Виклад основного матеріалу. Перед- 
усім потребує осмислення поняття «механізм 
державного управління». Є багато тракту-
вань цього поняття науковцями, при тому що 
загальновизнаного підходу до вказаної кате-
горії немає. Слушно зазначає О.В. Поступна: 
«Одні автори розглядають управління 
як цілеспрямовану діяльність усіх суб’єк-
тів, що спрямовується на становлення, ста-
білізацію, функціонування та обов’язковий 
розвиток організації; другі – як взаємодію 
суб’єктів, що передбачає взаємний процес 
удосконалення, розвитку суб’єкта управ-
ління і його об’єкта; треті – як вплив однієї 
системи на іншу» [1]. 

Наприклад, Г.В. Атаманчук визначає меха-
нізм державного управління як складну 
систему державних органів, організованих 
відповідно до визначених принципів для здійс-
нення завдань державного управління [2].

У тлумаченні таких авторів, Р.М. Рудницька, 
О.Г. Сидорчук, О.М. Стельмах, механізм дер-
жавного управління – це штучно створена 
складна система, призначена для досяг-
нення поставлених цілей, яка має визначену 
структуру, сукупність правових норм, методи, 
засоби, інструменти державного впливу 
на об’єкт управління [3].

За В.Я. Малиновським, механізми держав-
ного управління – це сукупність засобів органі-
зації управлінських процесів і способів впливу 
на розвиток керованих об’єктів, що базуються 
на принципах наукової обґрунтованості, об’єк-
тивності, цілісності, узгодженості з вико-
ристанням відповідних методів управління, 
спрямованих на реалізацію цілей державного 
управління [4, с. 103]. 

Як вплив однієї системи на іншу роз-
глядає механізм державного управління 
Ю.А. Тихомиров і зазначає, що це є демокра-
тична державна організація управлінського 
впливу на суспільні процеси. Механізм дер-
жавного управління повинен повною мірою 
відображати взаємодію різних елементів 
управління, що мають ознаки взаємозалеж-
ностей і причинно-наслідкових зв’язків [5].

Широке визначення механізму держав-
ного управління, на нашу думку, запропонував 
О.В. Федорчак, який зазначив, що механізм 

державного управління – це система, призна-
чена для практичного здійснення державного 
управління та досягнення поставлених цілей, 
яка має визначену структуру, методи, важелі, 
інструменти впливу на об’єкт управління з від-
повідним правовим, нормативним та інформа-
ційним забезпеченням [6]. 

Узагальнюючи певну кількість підходів 
до визначення механізму державного управ-
ління, можемо зазначити, що найбільш точ-
ним визначенням поняття механізму держав-
ного управління є те, яке дає О.В. Радченко: 
«Механізм державного управління – це 
системна сукупність інституцій, структур, 
послідовних дій, форм, станів і процесів у дер-
жаві як продукт організованої людської діяль-
ності, що має на меті реалізацію інтересів і 
потреб людей та вирішення нагальних суспіль-
но-політичних проблем завдяки державному 
впливу й регулюванню суспільної життєдіяль-
ності на основі усталених суспільних ціннос-
тей, норм і правил» [7].

У науковій літературі є багато підходів 
до класифікації механізмів державного управ-
ління та визначення їх видів. Як слушно зазна-
чає О.В. Федорчак, залежно від того, які саме 
проблеми і як вирішуються із застосуванням 
конкретного державного механізму управ-
ління, він може бути складним (комплексним) 
і містити декілька самостійних механізмів. 
Комплексний механізм державного управління 
може складатися з таких видів механізмів: 

 – економічного (механізм публічного 
управління банківською, грошово-валютною, 
інвестиційною, інноваційною, кредитною, 
податковою, страховою діяльністю тощо); 

 – мотиваційного (сукупність командно-ад-
міністративних і соціально-економічних сти-
мулів, які спонукають публічних службовців 
до високоефективної роботи); 

 – організаційного (об’єкти, суб’єкти дер-
жавного управління, їх цілі, завдання, функції, 
методи управління та організаційні структури, 
а також результати їх функціонування); 

 – політичного (механізми формування еко-
номічної, соціальної, фінансової, промислової 
політики тощо); 

 – правового (нормативно-правове забез-
печення: закони, постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, постанови 
і розпорядження Кабінету Міністрів України, 
а також методичні рекомендації, інструкції 
тощо) [6].

Варто зазначити, що у природі правового 
механізму державного управління такі інсти-
туції, як право і управління, тісно пов’язані 
та взаємообумовлені. Державне управління 
здійснюється на основі правових норм, які 
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створюють певний правовий режим реалізації 
управлінських функцій. 

Обґрунтованою є думка науковця Л.Л. При- 
ходченко, яка стверджує, що формами забез-
печення ефективності реалізації покладених 
функцій виступає система правових норм, 
яка визначає цілі, завдання, компетенцію 
органів влади, їх структуру та функції, а також 
регламентує відносини в межах організацій-
ної структури (як самої системи, так і її орга-
нів). Будь-яка система управління функціонує 
в межах більш загальної системи, тож право 
як конститутивний компонент управління 
не тільки створює правовий режим функціо-
нування, але й у загальнонормативній формі 
віддзеркалює мету, завдання і програми дер-
жавного управління. Фактично опосередкову-
ючи майже весь комплекс управлінських дій, 
право стає визначальним елементом право-
мірності у здійсненні державного управління, 
створенні режиму його законності, закріпленні 
об’єктивно зумовлених організаційних струк-
тур і раціонального порядку їх діяльності. 
Тобто є підґрунтям для досягнення високої 
ефективності управлінської діяльності шляхом 
оптимального використання всіх чинників, що 
впливають на ефективність управління [8]. 

Отже, ефективність державного управ-
ління в будь-якій сфері прямо пропорційна 
наявності якісних правових науково обґрун-
тованих нормативно-правових актів, а також 
чіткому неухильному виконанню приписів цих 
актів усіма суб’єктами державного управління.

Процес професійної освіти в органах 
прокуратури регламентується передусім 
Законом України «Про прокуратуру», Законом 
України «Про державну службу», Положенням 
про організацію роботи з кадрами в органах 
прокуратури України, затвердженим Наказом 
Генерального прокурора України № 371 
від 18 грудня 2017 р., зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. 
за № 113/31565, Порядком проходження кан-
дидатами на посаду прокурора спеціаль-
ної підготовки та методикою її оцінювання, 
затвердженими Рішенням Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів від 
13 вересня 2017 р. № 25зп-17, наказами 
Генерального прокурора України та іншими 
нормативно-правовими актами.

Проаналізуємо нормативно-правову базу 
через систематизацію її за суб’єктами дер-
жавного управління професійною освітою 
в органах прокуратури:

1) Верховна Рада України, однією з функ-
цій якої у сфері державного управління, від-
повідно до ст. 85 Конституції України, є при-
йняття законів [9]. 

У Законі України «Про прокуратуру» про-
писано процедуру проведення спеціальної 
підготовки кандидатів на посаду прокурорів 
(ст. 33 Закону), визначено статус Національної 
академії прокуратури України (ст. 80 Закону), 
регламентовано діяльність Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів (гл. 3 розд. 
VIII Закону) [10].

Регулювання правового становища дер-
жавних службовців, що працюють в орга-
нах прокуратури, здійснюється відповідно 
до Закону України «Про державну службу» 
(ч. 2 ст. 3 Закону). Державні службовці органів 
прокуратури зобов’язані постійно підвищу-
вати рівень своєї професійної компетентно-
сті та вдосконалювати організацію службо-
вої діяльності (ч. 1 ст. 8 Закону) [11]. Заходи 
з підвищення кваліфікації державних служ-
бовців, які працюють в органах прокуратури, 
проводить Національна академія прокура-
тури України. 

2) Президент України відповідно до ст. 106 
Конституції України видає укази і розпоря-
дження, які є обов’язковими до виконання 
на території України [9]. 

Роль Президента України, як суб’єкта 
управління професійною освітою в орга-
нах прокуратури, полягає у прийнятті нор-
мативних актів, які визначають стратегічні 
напрями реформування та вдосконалення 
системи професіональної підготовки кадрів. 
Наприклад, Указом Президента України 
від 20 травня 2015 р. № 276/2015 схва-
лено Стратегію реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститу-
тів на 2015–2020 роки, якою передбачено 
низку заходів щодо приведення повнова-
жень і діяльності органів прокуратури України 
до європейських стандартів, до яких включені 
питання, пов’язані з професійною освітою 
в органах прокуратури та судочинства [12]. 

Крім того, Указом Президента України 
від 25 жовтня 2007 р. № 1013/2007 Академії 
прокуратури України – навчальному закладу, 
що забезпечує надання професійної освіти 
прокурорам – надано статус Національної [13].

3) Кабінет Міністрів України є вищим орга-
ном у системі органів виконавчої влади та від-
повідно до ст. 117 Конституції України видає 
постанови і розпорядження, які є обов’язко-
вими до виконання [9].

Відповідно до компетенції, визначеної п. 3 
ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», Кабінетом Міністрів України вста-
новлюються рівень посадових окладів праців-
ників прокуратури, інші виплати соціального 
напряму [14]. Крім того, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1582 
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при Генеральній прокуратурі України утворено 
Академію прокуратури України [15]. 

Акти управління Президента України і 
Кабінету Міністрів поряд із законами, які при-
ймає законодавчий орган Верховна Рада 
України, становлять правову основу решти 
інших актів державного управління.

4) Суб’єктом нормотворчої діяльності 
безпосередньо у сфері професійної освіти 
в органах прокуратури є Генеральний проку-
рор України, який наділений повноважен-
нями видавати накази нормативно-правового  
змісту [10].

Ключовим наказом Генерального прокурора 
України, що регламентує комплекс дій з орга-
нізації та управління професійною освітою 
в органах прокуратури є Наказ Генерального 
прокурора України № 371 від 18 грудня 
2017 р., зареєстрований в Міністерстві юсти-
ції України 26 січня 2018 р. за № 113/31565 
«Про затвердження Положення про організа-
цію кадрової роботи в органах прокуратури». 
Розділом ІХ Положення закріплено приписи 
стосовно порядку проходження підвищення 
кваліфікації прокурорами, відповідальними 
особами, координації та контролю з цих 
питань [16].

Наказом Генерального прокурора України 
№ 57 від 30 квітня 2013 р. затверджено 
Положення про єдину систему підвищення 
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників  
органів прокуратури України. Вказане Поло- 
ження визначає порядок організації заходів,  
спрямованих на навчання, послідовне вдоско- 
налення професійного рівня знань, умінь і нави-
чок працівників органів прокуратури, необ-
хідних для ефективного виконання завдань, 
поставлених перед органами прокуратури [17].

Важливим також є Наказ Генерального 
прокурора України № 148 від 11 квітня 2016 р. 
«Про організацію взаємодії органів прокура-
тури України з Національною академією 
прокуратури України», виданий із метою 
забезпечення ефективної спеціальної під-
готовки кандидатів на посаду прокурора та 
підвищення кваліфікації прокурорів, макси-
мального наближення навчального процесу 
в Національній академії прокуратури України 
до потреб прокурорської діяльності [18]. 

Поняття, цілі, засади організації, а також 
методи та важелі впливу на об’єкт держав-
ного управління – систему професійної освіти 
в органах прокуратури – закріплені в актах 
управління Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів та Національної академії 
прокуратури України.

Наприклад, Порядок проходження канди-
датами на посаду прокурора спеціальної під-

готовки та методика її оцінювання затверд- 
жені рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів від 13 вересня 2017 р. 
№ 25зп-17 [19].

Положення про практичну підготовку кан-
дидатів на посаду прокурора, які проходять 
спеціальну підготовку в Національній ака-
демії прокуратури України, та Положення 
про навчальний процес у Національній академії 
прокуратури України, затверджені наказами 
ректора Національної академії прокуратури 
України від 17 травня 2018 р. № 51од та від 
30 липня 2018 р. № 96од відповідно [20; 21].

Аналіз нормативно-правової бази щодо 
професійної освіти в органах прокуратури 
України, результати дослідження думок 
науковців стосовно сутності механізмів дер-
жавного управління, а також врахування того, 
що поняття професійної освіти в органах 
прокуратури містить такі складники, як спеці-
альна підготовка кандидатів на посаду проку-
рора, підвищення кваліфікації прокурорів і 
державних службовців органів прокуратури, 
дають підстави для формулювання такого 
поняття, як «правовий механізм державного 
управління професійною освітою в органах 
прокуратури». 

Отже, правовий механізм державного 
управління професійною освітою в органах 
прокуратури – це діяльність державних інсти-
туцій, що діють на основі конституційно-право-
вих норм, відомчих організаційно-розпорядчих 
актів державного управління, які організують і 
здійснюють спеціальну підготовку кандидатів 
на посаду прокурора, підвищення кваліфікації 
прокурорів і державних службовців задля фор-
мування у них системи знань, умінь і навичок, 
які є основою їх професійної компетентності, 
ефективної професійної самореалізації. 

Зазначеному механізму державного 
управління притаманні всі основні елементи, 
які властиві будь-якому іншому механізму дер-
жавного управління: мета, принципи, суб’єкти 
й об’єкти відносин, методи, інструменти, 
що використовуються, та нормативно-пра-
вова база.

Деякі з перелічених елементів вже розгля-
нуті у статті. Базовим принципом правового 
механізму державного управління професій-
ною освітою в органах прокуратури є закон-
ність. 

Законність у широкому розумінні – це 
наявність науково обґрунтованих, закріплених 
у нормативно-правових актах правових норм, 
що відображають волю народу, відповідають 
Конституції, перебувають між собою в суво-
рій ієрархічній підпорядкованості, враховують 
реалії сьогодення і спрямовані на послідовне й 
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неухильне виконання цих норм у майбутньому 
всіма державними органами, посадовими 
особами, громадянами й об’єднаннями. 

У вузькому розумінні законність розгляда-
ється як принцип і метод державного управ-
ління [22].

Як метод державного управління законність 
означає, що:

1) органи держави і посадові особи під час 
здійснення своєї діяльності, розробляючи і 
приймаючи рішення, спираються на принципи 
і вимоги законності;

2) під час організації реалізації прийнятих 
рішень вони не виходять за межі своєї компе-
тенції;

3) під час здійснення контролю і нагляду 
за законністю дій учасників суспільних відно-
син вони додержуються правових процедур, 
використовують правові засоби і способи.

Метод законності є основою для застосу- 
вання інших методів державного управління: 
організації, примусу, виховання, контролю 
тощо. Він припускає високий рівень правової 
культури й одночасно є засобом підвищення 
рівня загальної та правової культури [23].

Висновки. Питанням формування кадро-
вого складу органів прокуратури високого 
професійного рівня та вдосконалення системи 
професійної освіти прокурорів в останній час 
приділяється щільна увага з боку вчених-прав-
ників. Водночас без дієвих, досконалих меха-
нізмів державного управління професій-
ною освітою в органах прокуратури України 
неможливо отримати потужну, високопро-
фесійну, авторитетну систему прокуратури 
України, яка ефективно виконує свої функції. 
Аспекти державного управління в зазначеній 
сфері повною мірою недосліджені, що зумо-
вило пошук понятійного апарату правового 
механізму державного управління професій-
ної освіти в органах прокуратури, визначення 
його складників. 

Подальші дослідження правового меха-
нізму державного управління у зазначеній 
сфері доцільно спрямувати на вдосконалення 
як кожного окремо складника, так і всього 
механізму загалом, що в результаті має приве-
сти до підвищення ефективності держав-
ної політики у сфері формування кадрового 
складу органів прокуратури України.
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Постановка проблеми. Розвиток терито-
ріальних громад завжди був запорукою ста-
більності та процвітання будь-якої держави 
з огляду на те, що саме за рахунок адміністра-
тивно-територіальних одиниць і їх економіч-
ного потенціалу відбувається загальний роз-
виток держави в цілому.

В умовах сучасних реалій українського 
державотворення розвиток територіальних 
громад сільських територій набуває особли-
вого значення з огляду на масштаби міграції 
населення до міст, відсутність розвинутої інф-

раструктури та достатньої кількості робочих 
місць у сільських територіальних громадах. 
При цьому одним із ключових аспектів роз-
витку сільських територіальних громад є про-
цеси децентралізації, перш за все в бюджетній 
сфері, що дозволяє громадам не лише отри-
мувати додаткові повноваження та можливості 
управління наявним у них майном і коштами, 
але й мати додаткові фінансові ресурси внас-
лідок збільшення їх бюджетів і використання 
для задоволення власних потреб територіаль-
них громад.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
IMPROVING MECHANISMS OF BUDGET DECENTRALIZATION  
IN THE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

УДК 352.07:336.14-027.545(477)
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 У статті розглянуто механізми бюджетної 
децентралізації в аспекті розвитку сільських 
територій з огляду на сучасні тенденції 
децентралізаційних процесів, які протіка-
ють у державі. Запропоновано шляхи вдоско-
налення таких механізмів, які базуються на 
концептуальних засадах реформи місцевого 
самоврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні і стосуються форму-
вання дохідної частини місцевих бюджетів, 
бюджетного дотування, ефективності 
використання бюджетних коштів, надання 
пільг та бюджетних запозичень. Наголо-
шено, що необхідним є впровадження меха-
нізмів оцінки ефективності використання 
бюджетних коштів органами територіаль-
них громад і встановлення відповідальності 
за їх неефективне використання, що дасть 
змогу забезпечити виконання покладених на 
територіальні громади завдань із витра-
тами найменшої кількості фінансових ресур-
сів. Перспективою подальших досліджень, 
на думку автора, є детальне обґрунтування 
кожного з механізмів бюджетної децентралі-
зації в аспекті розвитку сільських територій 
із метою розроблення нормативно-правової 
основи і подальшої практичної реалізації.
Ключові слова: децентралізація, сільські 
території, місцеве самоврядування, місцеві 
бюджети, бюджетна децентралізація, кон-
цепція бюджетної децентралізації, меха-
нізми бюджетної децентралізації. 

В статье рассмотрены механизмы бюд-
жетной децентрализации в аспекте разви-
тия сельских территорий, учитывая совре-
менные тенденции децентрализационных 
процессов, протекающих в государстве. 
Предложены пути совершенствования 
таких механизмов, основанных на концеп-
туальных основах реформы местного 
самоуправления и территориальной орга-
низации власти в Украине и касающихся 
формирования доходной части местных 
бюджетов, бюджетного дотирования, 
эффективности использования бюджет-
ных средств, предоставления льгот и бюд-
жетных заимствований. Отмечено, что 
необходимо внедрение механизмов оценки 
эффективности использования бюджет-

ных средств органами территориальных 
общин и установления ответственности 
за их неэффективное использование, что 
позволит обеспечить выполнение возло-
женных на территориальные общины задач 
с затратами меньшего количества финан-
совых ресурсов. Перспективой дальнейших 
исследований, по мнению автора, является 
детальное обоснование каждого из механиз-
мов бюджетной децентрализации в аспекте 
развития сельских территорий с целью 
разработки нормативно-правовой базы 
и дальнейшей практической реализации.
Ключевые слова: децентрализация, сель-
ские территории, местное самоуправ-
ление, местные бюджеты, бюджетная 
децентрализация, концепция бюджетной 
децентрализации, механизмы бюджетной 
децентрализации.

The article considers mechanisms of budget 
decentralization in the aspect of development of 
rural areas in view of the current trends of decen-
tralization processes taking place in the state. 
The ways of improvement of such mechanisms 
are based on the existing conceptual bases of 
the reform of local self-government and territorial 
organization of power in Ukraine. The prospect 
of further research seeks a detailed analysis 
of each of the mechanisms of fiscal decentraliza-
tion in the aspect of rural development in order 
to develop a regulatory framework and further 
practical implementation. 
It is emphasized that it is necessary to introduce 
mechanisms for assessing the effectiveness of 
using budget funds by territorial communities and 
to establish responsibility for their ineffective use, 
which will enable realization of tasks entrusted 
to the territorial communities while spending the 
least amount of financial resources. According to 
the author, the prospect of further research is a 
detailed justification of each of the mechanisms 
of fiscal decentralization in the aspect of rural 
development with the aim of developing a legal 
framework and further practical implementation.
Key words: finances, financial resources, 
decentralization, rural territories, local self- 
government, local budgets, budget decentraliza-
tion, concept of budget decentralization, mecha-
nisms of budgetary decentralization.
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З огляду на це виникає потреба в аналізі 
механізмів бюджетної децентралізації терито-
ріальних громад сільських територій для вияв-
лення притаманних їм проблем та подальшого 
вдосконалення таких механізмів з урахуван-
ням потреб та особливостей розвитку сіль-
ських поселень.

Актуальність теми дослідження зумов-
лена відсутністю наукових напрацювань 
у даній сфері державного управління в кон-
тексті бюджетної децентралізації територіаль-
них громад сільських територій. Необхідність 
продовження наукових розроблень у цьому 
напрямі додатково зумовлюється потребою 
вдосконалення механізмів бюджетної децен-
тралізації об’єднаних територіальних громад 
сільських територій як однієї з підвалин забез-
печення результативності децентралізаційних 
процесів територіальних громад сільських 
нанесених пунктів у цілому.

Стан дослідження. Особливості функціо-
нування бюджетної системи в умовах децен-
тралізації, в тому числі в аспекті фіскаль-
ної складової частини, досліджували 
у своїх роботах В.Г. Бодров, Т.О. Бутурлакіна, 
О.І. Васильєва, Г.В. Возняк, О.П. Кириленко, 
А.П. Лелеченко, З.М. Лободіна, Г.С. Лопушняк, 
М.В. Ливдар, В.С. Куйбіда, І.О. Луніна, 
С.А. Романюк, А.Ф. Ткачук, Г.Я. Шахов та інші 
вітчизняні науковці. Серед зарубіжних дослід-
ників слід назвати роботи Ш. Бланкарта, 
Г. Бивалєца, М. Дж. Б’юкенена, Р.А. Масгрейва, 
Я. Кулявіка. Безпосередньо питання бюджетної 
децентралізації вивчали О.М. Бориславська, 
І.С. Волохова, В.М. Гамана, М.В. Гончаренко, 
Ю.С. Грінченко, О.П. Кириленко, Н.С. Криштоф, 
О.Ю. Лисенко, О.В. Оніщенко, С.А. Романюк, 
М.О. Рубан, А.Ю. Якимчук, В.В. Ярощук та інші 
науковці. Специфіку розвитку сільських тери-
торій в умовах децентралізації висвітлювали 
О.І. Іртищева, Д.Л. Костюченко, В.Д. Залізко.

Разом із цим питання вдосконалення меха-
нізмів бюджетної децентралізації в умовах 
розвитку сільських територій не були предме-
том окремих наукових досліджень.

Мета і завдання статті полягають 
в обгрунтуванні напрямів удосконалення 
механізмів формування бюджетів сільських 
територіальних громад в умовах бюджетної 
децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Децент- 
ралізація є способом територіальної органі-
зації влади, за якого держава передає право 
на прийняття рішень із визначених питань або 
у визначеній сфері структурам локального чи 
регіонального рівня, що не належать до сис-
теми виконавчої влади і є порівняно незалеж-
ними від неї. Вона є складним, комплексним 

явищем у правовій, демократичній державі, 
яке полягає в передачі центральними орга-
нами державної влади певного обсягу владних 
повноважень суб’єктам управління нижчого 
рівня, що мають необхідні права, обов’язки 
та ресурси [1, с. 167]. Таким чином, децентра-
лізація збільшує обсяг повноважень територі-
альних громад із вирішення питань місцевого 
значення, перш за все в бюджетній сфері.

У процесі децентралізації можна виділити 
три складові частини: політичну, адміністра-
тивну і фіскальну. Вони є взаємопов’язаними і 
такими, що доповнюють одна одну. У контексті 
мети дослідження зосередимо особливу увагу 
на фіскальній децентралізації, яка представ-
ляє собою делегування повноважень щодо 
формування дохідної частини бюджету і роз-
порядження фінансовими ресурсами орга-
нам місцевого самоврядування [2]. Із приводу 
сутності децентралізації С.А. Романюк уточ-
нює: «Фіскальна децентралізація включає 
передавання органам влади нижчого тери-
торіального рівня фіскальних повноважень 
(у формуванні доходів та здійсненні видатків 
на основі власних рішень)…» [3, с. 19]. Дійсно, 
саме фіскальна децентралізація дозволяє 
територіальним громадам формувати власні 
фінансові ресурси та розпоряджатися ними 
на підставі своїх власних рішень.

Механізм бюджетної децентралізації базу-
ється на нормах Конституції України [4], у стат-
тях якої містяться гарантії для територіальних 
громад на здійснення місцевого самовряду-
вання та вирішення питань місцевого значення 
незалежно від загальнодержавної влади, 
в тому числі стосовно самостійного розпоря-
дження місцевими фінансовими ресурсами. 
Ці повноваження деталізовано у статті 16 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», якою регулюються питання матері-
альної та фінансової основи місцевого само-
врядування і місцевих бюджетів [5].

Деталізацію процесів бюджетної децентра-
лізації здійснено Законом України «Про добро-
вільне об’єднання громад», у ч. 10, ст. 8 якого 
визначається, що бюджет об’єднаної територі-
альної громади розробляється з урахуванням 
особливостей підготовки місцевих бюджетів, 
визначених бюджетним законодавством [6]. 
А це, з одного боку, закріплює на законодав-
чому рівні відповідні бюджетні повноваження 
об’єднаних територіальних громад, а з іншого, 
передбачає існування бюджетів громад у межах 
єдиної бюджетної системи, як це передбачено 
в Бюджетному кодексі України. Статтею 5, ч. 3 
кодексу визначено, що бюджети об’єднаних 
територіальних громад належать до бюджетів 
місцевого самоврядування поряд із бюдже-
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тами територіальних громад сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст (у тому числі районів у містах) [7]. 
Разом із тим бюджети об’єднаних територі-
альних громад мають статус, який є аналогіч-
ним статусу бюджетів міст республіканського 
значення (Київ, Севастополь) та бюджетів міст 
обласного значення, районів в областях, що 
значно підвищує їх вагу в порівняні з бюдже-
тами звичайних територіальних громад.  
А це є значним плюсом для сільських територі-
альних громад.

Із метою нормативно-правового врегу-
лювання питань децентралізації Кабінетом 
Міністрів України була прийнята концепція 
реформи місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні, в якій 
закріплено напрямки та механізми територі-
альної організації влади і узгодження інтересів 
держави та територіальних громад [8]. У кон-
цепції окреслено низку проблем, вирішення 
яких має першочергове значення для подо-
лання складної демографічної і соціально- 
економічної ситуації, в якій опинились тери-
торіальні громади сільської місцевості. 
Починаючи з 1991 року чисельність сільського 
населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, кіль-
кість сільських населених пунктів скоротилась 
на 348 одиниць при тому, що кількість сільських 
рад збільшилася на 1067 одиниць. Дотацій- 
ність 5419 бюджетів місцевого самовряду-
вання становила у 2014 році понад 70 відсо-
тків, 483 територіальні громади на 90 відсотків 
утримувались за рахунок коштів державного 
бюджету [8]. Через брак фінансових ресурсів 
органи місцевого самоврядування сільських 
територіальних громад часто не можуть здійс-
нювати надані їм законодавством повнова-
ження і забезпечувати надання адміністратив-
них та інших послуг на належному рівні.

Вказана обставина підтверджується зві-
том рахункової палати Верховної Ради 
України «Про результати аналізу формування 
та використання міжбюджетних трансфер-
тів із Державного бюджету України місцевим 
бюджетам у 2016–2017 роках», в якому зазна-
чається, що збільшення дохідної бази місцевих 
бюджетів було досягнуто лише частково, що 
стало наслідком незначних обсягів фінансо-
вих ресурсів, отриманих із фіскальних джерел; 
спостерігаються деформації розподілу міжбю-
джетних трансфертів на користь державного 
бюджету [9, с. 27]. Тобто держава не створила  
умов для отримання органами місцевого 
самоврядування фінансових ресурсів із влас-
них фіскальних джерел, натомість продовжує 
проводити політику централізованого роз-
поділу ресурсів, дотуючи місцеві бюджети 
за рахунок централізовано накопичених коштів.

Для зміцнення матеріальних та фінансових 
засад місцевого самоврядування концепція 
реформи місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні передба-
чає побудову механізмів бюджетної децентра-
лізації на основі таких принципів: 

1) наявність ресурсів, необхідних для здійс-
нення визначених законом повноважень орга-
нів місцевого самоврядування;

2) обчислення обсягу дотацій вирівнювання 
на основі уніфікованих стандартів надання 
публічних послуг;

3) надання трансфертів із державного 
бюджету безпосередньо кожному місцевому 
бюджету;

4) визначення фінансовою основою здійс-
нення органами місцевого самоврядування 
власних повноважень податків та зборів, які 
пов’язані з територією відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці;

5) недопущення надання іншими орга-
нами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади податкових пільг, які зменшу-
ють власні доходи місцевих бюджетів. Пільги 
з місцевих податків і зборів можуть встанов-
люватися лише тим органом місцевого само-
врядування, до бюджету якого зараховуються 
такі податки і збори;

6) надання органам місцевого самовря-
дування доступу до залучення кредитних 
ресурсів для інвестиційного розвитку шляхом 
спрощення процедур погодження запози-
чень і місцевих гарантій та збалансування їх 
із способами державного контролю, спрямо-
ваного на запобігання банкрутству об’єктів 
права комунальної власності [8].

Із приводу необхідності вирішення про-
блеми недостатності ресурсів слід цілком 
погодитися з О.І. Іртищевою, яка стверджує, 
що збільшення фінансового потенціалу місце-
вих бюджетів та бюджетів об’єднаних територі-
альних громад (у т.ч. сільських рад) є важливою 
умовою подальшого розвитку децентраліза-
ції фінансів і системи управління [10, с. 70]. 
Наявний стан справ свідчить про недостат-
ність таких ресурсів, і процес їх збільшення 
напряму залежить від тих фіскальних важелів, 
управління якими буде передано до бюджетів 
сільських територіальних громад.

Відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу 
України до доходів бюджетів відносяться 
податкові і неподаткові надходження, доходи 
від операцій із капіталом та трансферти [7]. 
У звіті рахункової палати Верховної Ради 
України зазначається, що, незважаючи 
на досягнення прогнозних показників і пози-
тивні тенденції, які спостерігались у звітний 
період, доходи місцевих бюджетів зросли 
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за рахунок надходжень міжбюджетних тран-
сфертів в умовах, коли державний бюджет 
отримав переваги в перерозподілі ста-
вок зарахування доходів від оподаткування 
[9, с. 27]. Тобто місцеві бюджети, в тому числі 
бюджети сільських територій, отримали дота-
ції з державного бюджету за рахунок податків 
і зборів, сплачених на їх територіях на користь 
державного бюджету.

Такий стан справ вказує на необхідність 
передачі доходів, перш за все отриманих від 
податків, зборів, платежів, сплачених на тери-
торіях об’єднаних сільських територіальних 
громад, до їх бюджетів, що значно підвищить 
їх незалежність та дозволить забезпечити 
фінансову самодостатність. 

Разом із тим під час вирішення питань збіль-
шення доходів місцевих бюджетів за рахунок 
перерозподілу державних податків і зборів 
слід враховувати декілька обставин, на які 
вказують фахівці і наукові експерти. Перша 
з них стосується обмежень, які виникають 
на шляху збільшення доходної частини місце-
вих бюджетів за рахунок перерозподілу подат-
кових надходжень. Так, на думку М.О. Рубана, 
існує низка чинників, які звужують можливо-
сті збільшення пропорцій зарахування час-
ток загальнодержавних податків до місцевих 
бюджетів. До них, зокрема, відносяться: галу-
зева структура економіки в міжрегіональному 
розрізі, суттєва диференціація розмірів оплати 
праці, демографічна структура населення, її 
щільність та масштаби міграції робочої сили, 
обсяги споживання, різна вартість надання 
публічних послуг у регіонах тощо [11, с. 104]. 
Подібну точку зору обстоює також Г.В. Возняк, 
який зазначає, що до пріоритетних напрямів 
концепції розвитку місцевих бюджетів в умо-
вах децентралізації слід віднести: нарощення 
внутрішнього потенціалу соціально-економіч-
ного розвитку регіонів на засадах фінансо-
вої децентралізації; бюджетне стимулювання 
конкурентних переваг економіки регіонів; ско-
рочення територіальних асиметрій у бюджет-
ному забезпеченні розвитку регіонів та рівно-
мірний доступ населення до якісних публічних 
послуг [12, с. 431]. В. Оутс [13], Дж. Селлерс і 
А. Лідстрьом [14] зазначають, що в ході децен-
тралізації слід враховувати фінансово-еконо-
мічний потенціал кожного регіону та громади 
для визначення шляхів їх найкращого фінан-
сового забезпечення. Тобто далеко не всі 
об’єднанні територіальні громади в сільській 
місцевості зможуть перейти на самофінан-
сування на основі залишення їм надходжень 
податкового та неподаткового характеру, які 
будуть справлятися на їх території. Саме тому 
слід передбачити механізм дотування таких 

громад за рахунок державного бюджету поряд 
із механізмами самофінансування для фінан-
сово самодостатніх громад.

Друга обставина стосується проблеми раці-
онального використання ресурсів. Тут слід 
зазначити, що територіальні громади сільських 
територій не завжди демонструють здатність 
раціонально використовувати наявні в них 
фінансові ресурси, як на цьому акцентує увагу 
Д.Л. Костюченко [15, с. 183]. Підтримує його 
позицію і М.В. Гончаренко, який підкреслює, 
що законодавче закріплення розширеного 
переліку власних доходних джерел місцевих 
бюджетів, виділення значних обсягів бюджет-
них коштів у вигляді міжбюджетних трансфер-
тів та коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, а також розширення можливостей 
щодо залучення додаткових фінансових ресур-
сів не є достатніми умовами розвитку громад 
та не означають автоматичного підвищення 
якості публічних послуг на місцях [16, с. 6]. 
На актуальність вирішення проблеми раціо-
нального використання коштів територіальних 
громад вказують А.Ю. Якимчук та В.В. Ярощук, 
які зазначають, що децентралізація влади і 
реформа місцевого самоврядування мають 
включати комплекс заходів стосовно впоряд-
кування відносин у сфері фінансової неза-
лежності, що дасть змогу вмотивувати тери-
торіальні громади щодо раціонального та 
ефективного використання бюджетних коштів 
[18, с. 141]. Тобто без належного механізму 
оцінки ефективності та контролю за викорис-
танням фінансових ресурсів вирішити про-
блему недостатності доходів бюджетів об’єд-
наних територіальних громад у сільській 
місцевості не уявляється можливим.

З огляду на вказане необхідним є впрова-
дження механізмів оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів органами 
територіальних громад і встановлення відпові-
дальності за їх неефективне використання, що 
дасть змогу забезпечити виконання покладе-
них на територіальні громади завдань із витра-
тами найменшої кількості фінансових ресур-
сів. Отже, для того, щоб місцеві органи влади 
та приватні організації виконували свої децен-
тралізовані функції ефективно, вони повинні 
мати не тільки адекватний обсяг доходів, які 
збираються на їх території або надходять від 
центральних органів влади, але і повнова-
ження з прийняття рішень щодо витрат і раціо-
нального їх використання [19, с. 19]. У резуль-
таті надані фінансові ресурси і повноваження 
в поєднанні з відповідальністю за їх цільове та 
ефективне використання мають стати основою 
механізму бюджетних відносин в об’єднаних 
територіальних громадах сільської місцевості.
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Важливим аспектом діяльності територі-
альних громад є також можливість стимулю-
вання суб’єктів господарювання для початку 
чи розширення їх діяльності на території 
громад. Для цього пропонується використо-
вувати механізми надання пільг для таких 
суб’єктів. Пільги органами об’єднаних тери-
торіальних громад у сільській місцевості, біль-
шість із яких діють в умовах обмежених фінан-
сових ресурсів, мають надаватися згідно 
з механізмом урахування фінансових наслід-
ків таких пільг для бюджетів, з одного боку, і 
прогнозованого корисного економічного та 
фіскального ефекту від їх надання, з іншого. 
Крім того, слід брати до уваги вплив держав-
ного регулювання міжбюджетних відносин. 
Як зазначають О.М. Підхомний та О.Ю. Журба, 
практика застосування методу регулювання 
місцевих бюджетів у вигляді вилучення над-
лишків бюджетних коштів до бюджету вищого 
рівня та застосування індивідуальних під-
ходів до встановлення нормативів відраху-
вань від загальнодержавних податків і зборів 
має багато недоліків: це не тільки негативно 
впливає на дохідну базу місцевих бюджетів, 
а й позбавляє місцеві органи влади стиму-
лів до збільшення своїх доходів [20, с. 1269]. 
Аналогічний вплив мають також пільги, які 
надаються за рахунок коштів бюджетів об’єд-
наних територіальних громад.

У тісному зв’язку з питанням недостатності 
власних фінансових джерел для формування 
доходів місцевих бюджетів існує проблема 
залучення додаткових ресурсів шляхом запо-
зичень.

Проблема запозичень органами об’єднаних 
територіальних громад у сільській місцевості 
має два протилежні аспекти: з одного боку, 
обмеженість бюджетів громад часто не дозво-
ляє залучати ресурси через відсутність фінан-
сових механізмів їх повернення, з іншого, 
залучення додаткових ресурсів дозволяє 
забезпечити розвиток територіальних громад 
і виконання ними інфраструктурних проектів. 
На думку А.Є. Брязкало, збільшення ролі міс-
цевих бюджетів дозволить більш ефективно 
використовувати запозичені кошти, спрямо-
вувати на підтримку вітчизняних виробників, 
стимулювати їх у напрямку додаткового отри-
мання фінансових ресурсів із метою виходу 
на зовнішні ринки, що в підсумку сприятиме 
загальному економічному відродженню тери-
торій [21, с. 101]. Так, дійсно, додаткові кошти 
можуть дати поштовх для розвитку територій 
громад, проте в разі неефективності їх викори-
стання або впливу несприятливих економічних 
чи інших факторів такі громади можуть зали-

шитися зі значними боргами без можливості 
чи з обмеженими можливостями їх повер-
нення. Тому механізм бюджетних запозичень 
об’єднаних територіальних громад у сільській 
місцевості має передбачати можливість залу-
чати кредитні ресурси громадами на основі 
обов’язкового аналізу спроможності їх повер-
нення та фінансових наслідків для громади 
у разі неможливості розрахуватися з такими 
борговими зобов’язаннями.

Висновки. Аналіз процесу бюджетної 
децентралізації в аспекті розвитку сільських 
територій дав змогу запропонувати декілька 
шляхів удосконалення механізмів формування 
бюджетів територіальних громад: 

1) збільшення обсягів фінансування 
бюджетів об’єднаних територіальних громад 
у сільській місцевості шляхом перерозподілу і 
передачі до їх доходної частини частки дохо-
дів, отриманих від податків, зборів, платежів, 
сплачених на території об’єднаних сільських 
територіальних громад, що значно підви-
щить їх фінансову спроможність та дозволить 
забезпечити фінансову самодостатність;

2) забезпечення дотування бюджетів об’єд-
наних територіальних громад у сільській міс-
цевості за рахунок державного бюджету поряд 
із механізмами самофінансування для фінан-
сово самодостатніх громад;

3) запровадження алгоритмів оцінки ефек-
тивності використання бюджетних коштів 
органами територіальних громад і встанов-
лення відповідальності за їх неефективне 
використання, що дасть змогу забезпечити 
виконання покладених на територіальні гро-
мади завдань з витратами найменшої кількості 
фінансових ресурсів;

4) врахування фінансових наслідків надання 
податкових пільг для суб’єктів господарю-
вання за рахунок коштів бюджетів об’єднаних 
територіальних громад у сільській місцевості 
і прогнозованого корисного економічного та 
фіскального ефекту від їх надання;

5) запровадження механізму бюджетних 
запозичень для об’єднаних територіаль-
них громад у сільській місцевості на основі 
обов’язкового аналізу спроможності до повер-
нення та фінансових наслідків для громади 
у разі неможливості розрахуватися з такими 
борговими зобов’язаннями.

Перспективою подальших досліджень 
у цьому напрямі наукових розроблень вбача-
ється детальне обгрунтування кожного з меха-
нізмів бюджетної децентралізації в аспекті 
розвитку сільських територій із метою розро-
блення нормативно-правової основи і подаль-
шої практичної реалізації.
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Кадрова політика на рівні держави – це система 
заходів, спрямованих на формування інсти-
туціональних структур відповідно до цілей, 
завдань і інтересів державної й національної 
політики з метою ефективного процесу відтво-
рення кадрового потенціалу на певній фазі жит-
тєвого циклу розвитку державної соціально- 
економічної системи.

Державне управління кадровою політикою 
спрямоване на використання й відтворення пра-
цездатного й соціальний захист непрацездат-
ного населення, формування законодавчими 
органами влади, урядом і в значній мірі визна-
чається типом влади в суспільстві. Вихідними 
документами для формування організацій-
ного механізму державного  управління кадро-
вою політикою служать: Загальна декларація 
прав людини, Конституція України, Цивільний 
кодекс України та Трудовий кодекс України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання державного управління кадро-
вою політикою та розроблення принципів 
удосконалення його організаційного меха-
нізму розглядаються в роботах багатьох 
вітчизняних і закордонних авторів. Багато 
дослідників ведуть активну роботу й займа-
ються дослідженнями в цій області [1–6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на досить 
широкий спектр досліджень з окресленої 

теми, досі відсутні праці, в яких би комплек-
сно розглядалися науково-теоретичні засади 
розроблення та функціонування організацій-
но-правового механізму державного управ-
ління формуванням кадрової політики, модер-
нізації системи стабілізації кадрового корпусу 
як найважливішої умови забезпечення еконо-
мічної розвитку України.

Мета – проаналізувати сучасні підходи 
до вдосконалення організаційного механізму 
державного управління кадровою політикою.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Протягом декількох десятиліть 
Україна виділялася своєю специфікою на ринку 
праці, що характеризується, з одного боку, 
високими темпами нарощування, з іншого 
боку – масою нераціонально використову-
ваних працівників. В Україні протягом довгих 
років під впливом, головним чином, ідеоло-
гічних постулатів зложився культ фізичної 
й, отже, малокваліфікованої праці. Ці умови 
привели до формування специфічного типу 
працівника, пасивного у відношенні процесу 
проведення й власного розвитку.

Вирішення даного питання – це багатофак-
торна й багатоаспектна проблема, яка повинна 
зважуватися на рівні держави, регіону й під-
приємства. Для розвитку державного управ-
ління кадровим потенціалом за необхідності 
збереження кадрового ядра, здатного виве-
сти підприємство із кризи, необхідно на рівні 
організації визначити ті кадри, в які варто інве-
стувати [2, с. 70]. 
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У статті представлений аналіз особли-
востей формування й удосконалення орга-
нізаційного механізму кадрової політики на 
основі ефективного використання наявного 
кадрового потенціалу й новітніх кадрових 
технологій для забезпечення реалізації нової 
державної кадрової політики. Адже сучасний 
стан розвитку регіонів, а також держави в 
цілому зустрічається із серйозними кадро-
вими проблемами, які гальмують їхній роз-
виток.
Ключові слова: механізми формування 
кадрової політики, державне управління, 
організаційний механізм державного управ-
ління.

В статье представлен анализ особенно-
стей формирования и усовершенствова-
ния организационного механизма кадровой 
политики на основе эффективного исполь-
зования имеющегося кадрового потенци-
ала и новейших кадровых технологий для 
обеспечения реализации новой государ-

ственной кадровой политики. Ведь совре-
менное состояние развития регионов, а 
также государства в целом сталкивается 
с серьезными кадровыми проблемами, кото-
рые тормозят их развитие.
Ключевые слова: механизмы формирова-
ния кадровой политики, государственное 
управление, организационный механизм 
государственного управления.

The article presents an analysis of the peculiar-
ities of the formation and improvement of the 
organizational mechanism of personnel policy on 
the basis of effective use of available personnel 
potential and the latest personnel technologies to 
ensure the implementation of the new state per-
sonnel policy. Because the current state of devel-
opment of the regions, as well as the state as a 
whole, is faced with serious human resources 
problems that hinder their development.
Key words: mechanisms of personnel policy 
formation, public administration, organizational 
mechanism of public administration.
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Коли організація переходить до нового 
етапу розвитку, то створює інноваційний 
напрямок робіт, розширюється обсяг завдань, 
збільшується кадровий склад, виникають про-
блеми – це підвищує вимоги до кадрового 
потенціалу. Оцінити можливості даного потен-
ціалу – одне із завдань кадрової політики під-
приємства. Оцінка кадрового потенціалу може 
проводитися:

1) із всією компанією й охоплювали всіх 
співробітників, як керівників, так і фахівців;

2) в окремих підрозділах;
3) за рівнем управління;
4) для вирішення конкретного завдання 

управління.
Під час проведення оцінних заходів вико-

ристовуються різні методики психологічної 
й соціально-психологічної діагностики, спе-
ціалізовані методи збору й аналізу інфор-
мації, соціометрія, групові оцінні методи. 
Застосування методик, що взаємодоповню-
ють одна одну, дозволяє вважати достовір-
ною ту інформацію, яка отримана в ході оцінки 
кадрового ресурсу. Результати кадрового 
моніторингу можуть бути основою для опти-
мізації розміщення кадрів, планування захо-
дів корекції соціально-психологічного клімату, 
структури підпорядкування, стилю управління 
й мотивування співробітників, оптимізації вза-
ємодії всередині й між підрозділами.

Аналіз кадрового потенціалу став проводи-
тися з появи інтересу до персоналу як до важ-
ливого ресурсу організації, у виконанні якого 
сховані значні резерви, а будь-який ресурс 
характеризується, в першу чергу, економічною 
ефективністю використання. Тому необхідно 
розробити інструменти, що дозволяють мене-
джерам ефективніше використовувати персо-
нал. Наявна раніше й наявна сьогодні система 
обліку й система оцінки персоналу на україн-
ських підприємствах не дозволяє розглядати 
кадри як об’єкт для інвестицій.

Отже, аналіз організаційного механізму 
формування кадрового потенціалу – це про-
цес виявлення, виміру й надання інформації 
про людські ресурси. Якщо розглядати діяль-
ність з управління персоналом як набір дея-
ких функцій, то можливості аналізу кадрового 
потенціалу в рамках окремих функцій можна 
представити в такий спосіб:

1) під час відбору персоналу аналіз потен-
ціалу дозволяє зробити процес планування 
потреб у персоналі, планування бюджету, при-
дбання людських ресурсів більш ефективними 
й, надавши систему оцінки економічної цінно-
сті кандидатів, дасть менеджерові, що прово-
дить відбір, можливість вибрати того з них, хто 
здатний принести компанії більшу користь;

2) аналіз кадрового потенціалу може полег-
шити прийняття рішень, пов’язаних із роз-
поділом ресурсів для розвитку персоналу, 
допомагаючи спланувати бюджет на програми 
підготовки працівників і визначити очікуваний 
рівень віддачі від інвестицій у підготовку;

3) аналіз кадрового потенціалу може допо-
могти керівникові у виборі кадрової політики, 
тобто оцінити плюси й мінуси набору фахівців 
ззовні й просування своїх працівників усеред-
ині організації [1, с. 45].

Процес оцінки державного управління 
персоналу є способом виміру індивідуаль-
ного внеску кожного працівника в загальний 
результат роботи всього підприємства, тобто 
цінності або вартості працівника для підпри-
ємства, і, як наслідок, дозволяє визначити 
персоналізацію інвестицій під час формування 
кадрового капіталу.

 На наш погляд, інноваційність даного про-
цесу оцінки кадрового потенціалу складається 
з того, що паралельно з оцінкою відбува-
ється розвиток персоналу. Згідно з визначен-
ням аудит – перевірка фінансової діяльності. 
У цьому випадку «кадровий аудит – діагнос-
тика відповідності персоналу організації її 
цілей і цінностей» [3, с. 77]. Зі світової прак-
тики можна виділити три основні напрями 
аудиторської діяльності. Кожний із них містить 
у собі безліч різновидів залежно від форми, 
статусу, мети конкретної аудиторської пере-
вірки: фінансовий аудит, державний аудит, 
управлінський аудит. Кадровий аудит можна 
віднести до управлінського аудиту.

Предметом оцінки кадрового аудиту є:
1) адекватність кадрового потенціалу сукуп-

ного працівника завданням підприємства;
2) відповідність чисельності професій-

но-кваліфікованого складу, середнього 
розряду, продуктивності й інших кількісних 
показників необхідному або проектованому 
значенню;

3) вплив професійних і особистісних якостей 
окремих працівників (управлінської й профе-
сійної «еліти») на рівень кадрового потенціалу 
й оцінку підприємства в цілому;

4) витрати на реструктуризацію з метою 
приведення у відповідність зазначених показ-
ників, у тому числі на вивільнення, перепідго-
товку, працевлаштування.

Завдання кадрового аудиту професійної 
компетенції персоналу (ПКП) у сфері держав-
ного управління складається з оцінки потенці-
алу для просування некомпетентних співробіт-
ників, а також з організації зворотного зв’язку 
зі співробітниками для визначення якості їх 
роботи й підприємства в цілому. Кадровий 
аудит командної компетентності підприємства 
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спрямований на оцінку ефективності форму-
вання робочих груп (команд), на збереження 
ядра кадрового потенціалу підприємства й 
вироблення командної культури і її стратегії. 
Мета даного аудиту – створення управлін-
ської команди, здатної ефективно працювати. 
Адже кадровий аудит ефективності системи 
державного управління спрямований на вста-
новлення кадрової структури, що відповідає 
ситуації й здатна реалізувати план ефектив-
ного розвитку кадрового потенціалу підприєм-
ства. Загальними етапами будь-якого напряму 
кадрового аудиту є етап оцінки персоналу й 
рекомендацій із кадрового складу й етап реа-
лізації програм.

Результатом кадрового аудиту є всебічна 
оцінка кадрового потенціалу на підприємстві. 
Для комплексної оцінки державного управ-
ління кадровим потенціалом використову-
ються три групи взаємодоповнюючих оцінок: 
вартісні, кількісні і якісні [5]. Вартісні оцінки 
базуються на виниклій в 60-ті роки нашого 
сторіччя теорії «кадрового капіталу», одним із 
яскравих представників якої є американський 
учений Р. Лікерт.

Відомі два основні підходи до вартісної 
оцінки кадрового потенціалу:

1) моделі активів (витратний підхід);
2) моделі корисності.
Оцінка вартості кадрового потенціалу за  

моделлю активів (витратний підхід) визначає:
1) облік витрат на капітал ( за аналогією 

з основним капіталом) і його амортизацію;
2) довгострокові вкладення, збільшення 

розміру «людського капіталу»;
3) нормативні строки амортизації;
4) списання втрат.
Оцінка вартості кадрового потенціалу 

за моделлю корисності – це:
1) оцінка ефекту (корисності) тих або інших 

кадрових інвестицій;
2) оцінка економічних наслідків трудової 

поведінки людей у результаті проведення тих 
або інших заходів: ріст продуктивності; поліп-
шення якості; збільшення продажу; скоро-
чення строку освоєння потужностей і т.п.

Кількісні оцінки державного управління 
кадрового потенціалу визначаються за такими 
показниками, як чисельність персоналу, про-
фесійно-кваліфікаційний склад, статевовіко-
вий склад, укомплектованість за посадами, 
спеціальностями і професіями, співвідно-
шення середнього розряду робіт і робітників 
та ін.

Якісні характеристики кадрового потенціалу 
дають оцінку колективу організації в цілому: 
організаційна культура; корпоративний дух; 
наявність формальних і неформальних груп; 

соціально-психологічний клімат. Індивідуальні 
характеристики кадрового потенціалу служать 
для оцінки професійно-особистісних якостей 
окремих управлінців, фахівців і працівни-
ків: кваліфікація, професійний досвід, якісні 
менеджери, психофізіологічні особливості, 
володіння ноу-хау, конкурентоспроможність 
на ринку праці. Із погляду автора, оцінка дер-
жавного управління кадровим потенціалом 
повинна відповідати цілям, завданням і вимо-
гам організації залежно від життєвого циклу її 
розвитку й фінансових можливостей інвесту-
вання в кадровий капітал.

Підводячи підсумки, можна сказати, що 
аналіз державного управління кадрового 
потенціалу – це процес виявлення, виміру 
й надання інформації про людські ресурси 
особам, що ухвалюють рішення в організації, 
для того, щоб забезпечити вибір раціональ-
ного варіанта формування кадрової політики 
підприємства.

Однак сучасне відношення до людини 
як до інноватора, головної ланки організа-
ції, її рушійної сили вимагає перебудови всієї 
системи державного управління персоналом. 
Особливо актуальним питання управління пер-
соналом стає в період кризи, тому що криза 
породжує конфлікти, порушуючи динамічну 
рівновагу на підприємстві, що, у свою чергу, 
загострює ділові й соціоемоційні відносини 
між працівниками й може привести до збіль-
шення економічних втрат. При цьому важли-
вим є не стільки економічне планування діяль-
ності, скільки правильне формування кадрової 
політики в кризовій ситуації. Адже, як би добре 
ми не розробили стратегію підприємства, від 
запровадження її в життя залежить результат 
усієї роботи.

Інноваційний підхід під час формування 
механізмів упровадження кадрової політики 
в кризовій ситуації відрізняється від тради-
ційного тим, що він більш широко дивиться 
на кризи й конфлікти. Не тільки з боку нега-
тивних наслідків, але й ураховуючи позитивні 
моменти, які, безумовно, присутні [4].

Висновки. Таким чином, державне управ-
ління кадровою політикою нерозривно пов’я-
зане з методологією й концепцією управління 
персоналом, виходить із теоретичних вимог, 
інтегрує управлінські знання, накопичений 
минулий і справжній вітчизняний і закордон-
ний практичний досвід роботи з персоналом. 
Воно відображає тенденції зміни інтересів 
і потреб, установок, цінностей і мотивації 
співробітників підприємства, які визначають 
діяльнісну активність людини. В умовах кризи 
кадрова політика змушена трансформуватися. 
Особливості її реалізації пов’язані з обмежені-
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стю фінансових коштів, неминучістю організа-
ційних заходів, пов’язаних зі згортанням ряду 
програм соціального розвитку й скороченням 
чисельності персоналу, підвищеною соціаль-
но-психологічною напруженістю в колективі.

Тому державне управління антикризовою 
кадровою політикою включає діяльність із дов-
гострокового, середньострокового й поточ-
ного прогнозування, наукового передбачення 
майбутніх реальностей його досягнення.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В умовах зміни геополітичних реа-
лій та окупації частини територій Донецькій 
та Луганській областей, унаслідок військо-
вої агресії Російської Федерації особливої 
актуальності для державного регулювання та 
суспільства набувають пошук шляхів реформу-
вання сектору малого і середнього підприєм-
ництва (далі – МСП) із визначенням перспек-
тиви деокупації непідконтрольних районів, 
підвищення якості життя населення та розбу-
дови безпечного суспільства. Від успішного 
вирішення цих питань залежать перспективи 
створення нових робочих місць, інновацій-
ний регіональний потенціал, доходи місцевих 
бюджетів, а в кінцевому підсумку – соціаль-
но-економічний розвиток у регіонах.

За останні роки в розвинених країнах – чле-
нах ЄС інноваційні процеси прискорювалися, 
набували більших масштабів. Інноваційна орі-
єнтація підприємницької діяльності, впрова-
дження новітніх розроблень науки і техніки 
забезпечили малим суб’єктам господарю-
вання конкурентні переваги, зміцнили їх рин-
кові позиції та сприяли якісному економічному 
розвитку цих держав та окремих регіонів, зміні 
рівня та якості життя населення. 

Останніми роками процес регіоналіза-
ції соціально-економічного розвитку набув 
загального характеру в Україні. Одним із 
основних шляхів вирішення національних соці-
ально-економічних програм є розвиток МСП. 
Проте успішний розвиток сектору МСП мож-
ливий за умови активізації підприємництва 
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AND IN THE PERSPECTIVE OF THE DEPARTMENT  
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У статті досліджено стан соціально-еконо-
мічного середовища діяльності малого та 
середнього підприємництва. Увага стану 
та розвитку старопромислових регіонів 
значною мірою приділяється економістами. 
Хоча в останні роки є зрушення щодо дослі-
дження малих форм підприємництва в 
модернізації старопромислових регіонів, 
багато аспектів їх стимулювання з точки 
зору малого та середнього підприємництва 
залишається без уваги. Встановлено, що 
одним із основних дестабілізуючих факто-
рів активності малих форм підприємництва 
є неефективна мотивація підприємців. 
На основі аналізу, узагальнення й система-
тизації наукових джерел висвітлено шляхи 
та тенденції розвитку механізму регіональ-
ного управління мотивації малого та серед-
нього підприємництва.
Ключові слова: державне управління, мале 
та середнє підприємництво, мотивація, 
соціально-економічний розвиток, старопро-
мисловий регіон.

В статье исследовано состояние соци-
ально-экономической среды деятельности 
малого и среднего предпринимательства. 
Внимание состоянию и развитию старо-
промышленных регионов в значительной 
степени уделяется экономистами. Хотя 
в последние годы наблюдается сдвиг в 
исследовании малых форм предприни-
мательства в модернизации старопро-
мышленных регионов, многие аспекты их 
стимулирования с точки зрения малого и 
среднего предпринимательства остаются 
без внимания. Установлено, что одним 

из основных дестабилизирующих факто-
ров активности малых форм предприни-
мательства является неэффективная 
мотивация предпринимателей. На основе 
анализа, обобщения и систематизации 
научных источников освещены пути и тен-
денции развития механизма регионального 
управления мотивации малого и среднего 
предпринимательства.
Ключевые слова: государственное управ-
ление, малое и среднее предприниматель-
ство, мотивация, социально-экономическое 
развитие, старопромышленный регион.

The article examines the state of socio-eco-
nomic environment of small and medium busi-
ness activity. The degree of studying the state 
and development of the old industrial regions, to 
a large extent, is given to economists. Although 
in recent years there has been a shift in the 
study of small forms of entrepreneurship in 
the modernization of the old industrial regions, 
many aspects of their stimulation from the point 
of view of small and medium-sized enterprises 
remain unheeded. It is established that one 
of the main destabilizing factors of activity of 
small forms of entrepreneurship is the ineffec-
tive motivation of entrepreneurs. On the basis 
of analysis, generalization and systematization 
of scientific sources, ways and tendencies of 
the mechanism of regional management of the 
motivation of small and medium entrepreneur-
ship are highlighted.
Key words: state administration, small and 
medium entrepreneurship, motivation, socio-eco-
nomic development, old industrial region.
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завдяки ефективному регіональному мотива-
ційному механізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем функ-
ціонування та розвитку МСП, визначення його 
ролі в економічному розвитку країни та регіо-
нів зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, 
як: А. Тамарцев, Н. Діденко, Н. Поповенко, 
О. Ганенко, А. Підгорний, Ю. Ольвінська, 
Л. Карамушка, Н. Худякова, А. Гальчинський 
та ін. У працях цих науковців розглянуто про-
цес становлення МСП в Україні та особливості 
його розвитку в умовах посилення глобаліза-
ційних тенденцій. Визначені основні причини 
гальмування розвитку МСП та перспективи 
його розвитку на регіональному і державному 
рівнях. Проте, незважаючи на значну кількість 
досліджень щодо діяльності підприємниць-
ких структур, визначення тенденцій розвитку 
мотиваційного механізму малих форм підпри-
ємництва регіонів та перспективи розвитку 
залишаються актуальними.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблемні питання 
державного регулювання МСП у контексті 
забезпечення регіонального розвитку, а саме 
дослідження механізму мотивування суб’єк- 
тів господарювання, залишаються малодослі-
дженими та потребують детального аналізу, 
оскільки розв’язання цього питання має не лише 
теоретичний, але й практичний характер. 

Мета статті. Метою дослідження є фор-
мування стратегічних пріоритетів модерні-
зації регіонального механізму розвитку МСП 
на території Донецької та Луганської областей.

Виклад основного матеріалу. Усвідом- 
лення актуальності, теоретико-практич-
ної значущості наявної проблеми, нагаль-
ності її вирішення і зумовили вибір теми 
статті стосовно особливостей участі МСП 
у процесі активації населення та представників  
модернізації старопромислових виробництв 
в умовах реформування інституціонального 
середовища і впливу трансформаційних бага-
товекторних процесів реформування регі-
ональних економік і геополітичних зв’язків, 
започаткованих підписанням Угоди про асоці-
ацію між Україною та країнами ЄС.

Не дивлячись на якісний прорив в україн-
сько-європейських відносинах, для вітчизня-
ного виробника відкриття ринку ЄС створює 
певні незручності стосовно конкурентної несу-
місності регіональних моделей європейської і 
української економік. 

Якщо впродовж останніх 27 років можна 
було протриматися на радянській індустрі-
альній спадщині, то через збройний конфлікт 
відбулося остаточне руйнування регіональної 

індустріальної промисловості і втрата конку-
рентних переваг. Тому першочерговим встає 
питання не стільки пошуку і адаптації, скільки 
імплементації ефективної моделі економіч-
ного зростання.

У 2018 році держава фактично вдвічі збіль-
шила динаміку виконання Угоди з ЄС – з 11% 
до 21%. Таких висновків дійшов у своєму звіті 
«Україна та Угода про асоціацію: моніторинг 
виконання 2014–2018» Український центр 
європейської політики [1]. 

У звіті зазначено, що робота насправді 
ведеться у всіх секторах, але не в кожному 
вона доводиться до кінця. Протягом 2018 року 
Україна мала імплементувати законодавство 
та наблизитись до законодавства ЄС у таких 
секторах, як: соціальна політика, технічні 
бар’єри в торгівлі, підприємницька діяльність 
та торгівля послугами, довкілля та діяльність 
компаній. Проте в низці секторів прогресу 
виконання за останній рік не зазначено. 

Слабка нормативна наближеність націо-
нального законодавства в секторі регулю-
вання сектором МСП вимагає посилення ролі 
регіональних установ у забезпеченні ефектив-
ного менеджменту, координації роботи дер-
жавних інституцій на ефективне регулювання 
малих форм підприємництва; зазначає окрему 
роль політичної волі для відповідних змін. 

Результативність регіонального та наці-
онального регулювання залежить від того, 
в який спосіб застосовуються ті чи інші методи 
державного втручання. Якщо не брати до уваги 
компетентність окремих суб’єктів держав-
ного управління, то на перше місце виходять 
способи та методи втілення державної та 
регіональної політики. Сама система методів 
державного управління надає важелі інститу-
ціям та установам державного регулювання 
впроваджувати бажаний розвиток соціаль-
но-економічних процесів, створювати сприят-
ливі умови для досягнення конкретного соці-
ально-економічного результату.

На думку О. Тамарцева, соціально-еконо-
мічна структура старопромислового регіону, 
до яких відносяться Донецька та Луганська 
області, трансформується внаслідок зміню-
вання його функцій, але вона є консерватив-
ною, тому виступає фактором гальмування 
соціальної та економічної мобільності та від-
сутності фінансової можливості працездат-
ного населення самофінансування у власну 
справу. Тому, враховуючи досвід світових 
практик щодо розвитку старопромислових 
регіонів, держава у змозі здійснити дієвий 
територіальний розвиток за рахунок збалан-
сованої політики навіть без обов’язкових дер-
жавних вкладень [2]. 
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Економічна і соціальна вартість безробіття є 
надзвичайно високою. Вона включає не лише 
прямі втрати на забезпечення підтримки соці-
альної безпеки безробітних, а й втрату податку 
на прибуток, який безробітні малі сплачувати, 
якби працювали; підвищене навантаження 
соціальних служб; зростання рівня бідності, 
захворювань і злочинності [3, с. 133].

Переваги державної підтримки суб’єктів 
малих форм підприємництва досліджували 
Н.С. Поповенко та О.В. Ганенко. Розвиток 
малого і середнього бізнесу несе в собі безліч 
перспектив, таких як:

1) збільшення числа власників, а зна-
чить – формування середнього класу – голов-
ного гаранта політичної стабільності в демо-
кратичному суспільстві;

2) зростання частки економічно активного 
населення, що збільшує доходи громадян 
і згладжує диспропорції в добробуті різних 
соціальних груп;

3) створення нових робочих місць із від-
носно низькими витратами, особливо у сфері 
обслуговування;

4) підготовка кадрів за рахунок викори-
стання працівників із обмеженою формаль-
ною освітою, які набувають свою кваліфікацію 
на місці роботи;

5) ліквідація монополії виробників, ство-
рення конкурентного середовища;

6) поліпшення взаємозв’язку між різними 
секторами економіки;

7) розроблення нововведень [4, с. 126].
У зарубіжних країнах накопичено великий 

досвід державної підтримки суб’єктів підпри-
ємництва, причому не тільки на загальнонаціо-
нальному, але і на регіональному рівні. Основні 
напрямки державної підтримки малого й 
середнього підприємництва практично у всіх 
країнах містять у собі законодавчу, фінансову, 
консультаційну, інформаційну, освітню під-
тримку підприємців, а також державне пряме 
або непряме (наприклад, через великі підпри-
ємства) замовлення на продукцію малих під-
приємств. Основним інструментом держав-
ного регулювання суб’єктів підприємництва 
як в Україні, так і в інших країнах є розроблення 
і реалізація цільових державних та регіональ-
них програм його підтримки [5, c. 120].

Успішний розвиток підприємництва мож-
ливий лише в умовах забезпечення здорової 
конкуренції, створення сприятливого клімату та 
раціональної підтримки з боку держави, ефек-
тивної дії ринкових механізмів. Отже, особли-
вістю функціонування суб’єктів підприємни-
цтва є необхідність формування сприятливого 
специфічного середовища для його успішного 
розвитку. Як свідчить світовий досвід, однією 

з найбільш важливих та стійких особливос-
тей сучасної політики в галузі підприємництва 
є її базування на практиці цілеспрямованої 
державної підтримки, особливо малих форм 
господарювання. Ступінь і масштаби такої під-
тримки суттєво відрізняються в різних країнах і 
багато в чому залежать від специфічних моде-
лей національного ринкового господарства [6].

Ураховуючи вищезазначене, інтерпретуємо 
відомі засади соціально-економічного моти-
ваційного механізму на регіональному рівні 
та засобів стимулювання активності пред-
ставників МСП. Розглянемо структуру потреб 
суб’єктів МСП, яку представникам регіональ-
ної влади доцільно досліджувати та врахову-
вати у своїй діяльності як основу задоволення 
потреб підприємців.

Концепцію структури потреб людини сис-
тематизував та запропонував відомий амери-
канський психолог українського єврейського 
походження А. Маслоу у вигляді мотивацій-
ної теорії, що ієрархічно представляє людські 
потреби. Згідно з теорією задоволення цих 
потреб повинно відбуватися почергово від 
найнижчого рівня до найвищого [7, с. 120].

Потреби й інтереси у свідомості людини 
перетворюються на мотив. Саме він спону-
кає людину до цільової діяльності. Н. Худякова 
визначила такі групи мотивів підприємницької 
діяльності:

1) безпосередні мотиви (мотиви комерцій-
ного успіху; мотиви свободи і незалежності; 
мотиви ініціативи і активності; мотиви іннова-
ційності та ризику);

2) опосередковані мотиви (мотиви саморе-
алізації; мотиви поваги і самоповаги; мотиви 
соціальних контактів і групової належності; 
мотиви вимушеності) [8, с. 84].

У механізмі мотивації беруть участь зов-
нішні та внутрішні елементи мотивування. 
Зовнішні елементи мотивування є об’єктив-
ними та формують стимули, а внутрішні еле-
менти є суб’єктивними та формують мотиви. 
Залежно від того, які елементи впливають 
на процес формування мотиву, мотивацію під-
приємців можна поділити на екстенсивну (зов-
нішню) та інтенсивну (внутрішню), відповідно, 
процес мотивації може бути організований 
внутрішніми факторами, такими як: реалізація 
інтересів підприємців, усвідомлення та реалі-
зація своїх фізичних, інтелектуальних природ-
них властивостей; а також зовнішніми факто-
рами, такими як: ціннісні орієнтації, соціальні 
очікування та бажання, притаманні більшості 
індивідуумів цієї спільноти.

Під зовнішніми факторами мотивації розу-
міємо формування механізму стимулювання 
економічної активізації працездатного насе-
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лення під впливом оточуючого середовища. 
Зовнішня мотивація дозволяє виявити етап, 
на якому соціумом здійснюється мотиваційне 
прийняття стимулу або його ігнорування.

Мотиваційний механізм формується протя-
гом певного часу під впливом політичних, еко-
номічних, соціально-економічних та соціаль-
но-психологічних факторів.

У цьому контексті слушною є думка 
О. Краснокутського, згідно з якою соціаль-
ний механізм складається принаймні з двох 
рівнів. Передусім – це спільні умови діяль-
ності, що враховують безпосередні інтереси 
суб’єкта, на який спрямовано вплив механізму. 
По-друге, стратегічні цілі верховної інстанції, 
які досягаються як неминучий результат діяль-
ності суб’єктів саме в даних умовах і залежно 
від дії саме цих заходів із боку відповідної 
інстанції [9].

Жодна з європейських країн не оминула 
реформування регіональної економіки – сис-
тематичного та цілеспрямованого впливу 
на соціально-економічні процеси, об’єктив-
ність чого зумовлена недоліками ринкових 
механізмів саморегулювання, що вимагає 
державного втручання.

Таким чином, відзначимо думку А. Галь- 
чинського стосовно розвитку соціально-еко-
номічної сфери: якщо за традиційною схемою 
наукових канонів індустріального суспіль-
ства соціальне детермінується економічним, 
то зараз очевидним стає неадекватність даної 
взаємозалежності. У постіндустріальному сус- 
пільстві економічна і соціальна сфери фак-
тично помінялися місцями. Економіка сама 
по собі стала безпосередньо складовою 
частиною соціальної сфери, яка не тільки 
поглинає її результативну основу, а й визна-
чає велику частину енергетичного потенціалу, 
її ресурсну базу, межі зростання і розвитку 
[10, с. 566]. 

Для Донбасу зараз є дуже актуальною про-
блема стимулювання соціально-економічного 
розвитку, зокрема формування і вкорінення 
основних ринкових інститутів і класу масового 
приватного власника в особі МСП, а як наслі-
док – переформатування під вимоги іннова-
ційного розвитку принципів бюджетної, подат-
кової і соціальної політики. 

До невирішених проблем можна додати 
законсервовану радянську модель оплати 
праці, низьку мобільність ринку робочої сили, 
незахищеність прав інвесторів і відсутність 
ринкових інструментів позабюджетного інвес-
тування. До того ж, малий внутрішній ринок 
обмежує можливості впровадження сучасних 
інноваційних технологій і реалізацію продукції, 
необхідної для покриття інвестицій. 

Тому виникає питання щодо конкурентоз-
датності регіональних економік взагалі, тим 
більше, що низька купівельна спроможність 
населення не в змозі «поглинути» швидкі темпи 
зростання європейських товарів.

Рекомендації закордонних і вітчизня-
них фахівців у більшості випадків збігаються 
з рекомендаціями наукової громадськості 
Донецької та Луганської областей, наданими 
центральним органам влади і представникам 
ОДА в попередні роки стосовно: інституціо-
нального забезпечення інноваційної складової 
частини в розвитку регіону, звернення уваги 
керівництва регіонів до проблем розвитку МСП 
як найбільш дієздатного важелю утримання 
обсягів безробіття і соціальної напруженості 
суспільства в депресивних регіонах Донбасу.

Тобто некероване здійснення даних про-
цесів без погодження з місцевими органами 
ОДА значно погіршує якість реалізації програм 
соціально-економічного розвитку, не сприяє 
підвищенню зайнятості дієздатного населення 
і створенню умов для розширення кола потен-
ційних інвесторів.

Висновки. Незважаючи на задекларова-
ний в Україні з боку держави розвиток МСП, 
вплив останнього на процес його регіональ-
ного розвитку явно недостатній. Зокрема, 
залишаються неврегульованими питання 
впровадження соціально-економічних пере-
творень у сфері підприємництва.

Загроза хвилі соціального загострення 
дуже небезпечна для України, тому що 
за останній рік не було створено нормативні 
умови для розвитку регіональної економіки 
та стабільного розвитку МСП, а також сти-
мули для працездатного населення, щоб 
вони проявляли ініціативу, брали на себе 
відповідальність і створювали робочі місця. 
Тривала відсутність діалогу між владою і під-
приємництвом призвела до недовіри до офі-
ційних інститутів держави. У цьому ж полягає 
причина неможливості створення інновацій, 
підприємницького буму.
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Постановка проблеми. Охорона здо-
ров’я – це один із базових соціальних інститу-
тів суспільства, що включає в себе сукупність 
організацій і практик, спеціалізованих у сфері 
охорони здоров’я населення. В Україні вирішу-
ється завдання розвитку конкурентоспромож-
ної, ефективно керованої, фінансово стійкої 
системи охорони здоров’я. Для забезпечення 
розвитку охорони здоров’я потрібне залучення 
додаткового капіталу, який повинен надходити 
за рахунок реалізації форм співпраці дер-
жави та приватного бізнесу. Перспективною 
для інноваційного розвитку сфери охорони здо-
ров’я залишається збалансована взаємодія 
двох форм управління: державної і приватної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значення державно-приватного партнерства, 
зокрема у сфері охорони здоров’я, відобра-
жене в наукових працях таких відомих вчених, 
як: Дзекунскас В.С., Дубок І.П., Камінська Т.М., 

Колесніков С., Коптєва Л.Н., Мартякова О.В., 
Мещерякова Ж.В., Мішеніна Г.А., Міше- 
ніна Н.В., Поліна Н.А., Разумовський А.В., Три- 
коз І.В., Шилепницький П.І., Ярова І.Є. та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні в Україні біль-
шість досліджень присвячено окремо держав-
но-приватному партнерству, а щодо сфери 
охорони здоров’я, то це питання є малодослі-
дженим, що зумовило вибір теми даної статті.

Мета статті полягає в розкритті сутності та 
значення державно-приватного партнерства 
в Україні у сфері охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Існують 
різні підходи до визначення терміна «держав-
но-приватне партнерство», який можна роз-
глядати в широкому та вузькому розумінні. 
У вузькому розумінні державно-приватне 
партнерство – це «конкретні проекти, що реа-
лізуються спільно державними органами і 

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
THE NATURE AND VALUE OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION

УДК 336.1

Турчак Д.В.
аспірант
Національної академії державного 
управління при Президентові України

У статті розкрито сутність поняття 
«державно-приватне партнерство» зага-
лом та в медичній сфері зокрема. Встанов-
лено, що державно-приватне партнерство 
є юридично оформленою системою еконо-
мічних відносин між державою (муніципалі-
тетом) та приватним підприємцем, пред-
метом якої виступають об’єкти державної 
та / або комунальної власності, а також 
послуги, що здійснюються державними і 
муніципальними органами, організаціями, 
установами і підприємцями. Наведено спе-
цифічні особливості проектів ДПП у сфері 
охорони здоров’я. Висвітлено мету держав-
но-приватного партнерства в медичній 
сфері. Розкрито головні напрями відносин 
у сфері охорони здоров’я між державою та 
приватним сектором. Схематично наве-
дено принципи та переваги державно-при-
ватного партнерства у сфері охорони 
здоров’я. Розкрито значення державно-при-
ватного партнерства в Україні у сфері охо-
рони здоров’я.
Ключові слова: державно-приватне парт-
нерство, медична сфера, переваги від дер-
жавно-приватного партнерства, значення 
державно-приватного партнерства.

В статье раскрыта сущность понятия 
«государственно-частное партнерство» в 
целом и в медицинской сфере в частности. 
Установлено, что государственно-част-
ное партнерство является юридически 
оформленной системой экономических 
отношений между государством (муниципа-
литетом) и частным предпринимателем, 
предметом которой выступают объекты 
государственной и/или коммунальной соб-
ственности, а также услуги, оказывае-
мые государственными и муниципальными 
органами, организациями, учреждениями и 

предпринимателями. Приведены специфи-
ческие особенности проектов ГЧП в сфере 
здравоохранения. Освещены цели государ-
ственно-частного партнерства в медицин-
ские сфере. Раскрыты главные направле-
ния отношений в сфере здравоохранения 
между государством и частным сектором.  
Схематично приведены принципы и преиму-
щества государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения. Раскрыто 
значение государственно-частного партнер-
ства в Украине в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: государственно-частное 
партнерство, медицинская сфера, преиму-
щества от государственно-частного пар-
тнерства, значение государственно-част-
ного партнерства.

The article reveals the essence of “public-private 
partnership” in general and in the medical sphere. 
It was established that public-private partnership 
is a legally established system of economic 
relations between the state (municipality) and 
a private entrepreneur, the subject of which are 
objects of state and / or communal property, as 
well as services performed by state and munic-
ipal authorities, organizations, institutions and 
entrepreneurs. Specific features of PPP projects 
in the field of health are presented. The purpose 
of public-private partnership in medical sphere 
is highlighted. The main directions of healthcare 
activities between the state and the private sec-
tor are revealed. The principles and benefits of 
public-private partnership in the medical field are 
presented schematically. The importance of pub-
lic-private partnership in Ukraine in the medical 
sphere is revealed.
Key words: public-private partnership, medical 
sphere, principles of public-private partnership, 
advantages of public-private partnership, impor-
tance of public-private partnership.
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приватними компаніями на об’єктах держав-
ної та муніципальної власності» [1, с. 139]. 

Різні варіанти назв одних і тих самих меха-
нізмів ускладнюють формулювання такого 
широкого визначення, як державно-приватне 
партнерство, та уповільнюють обмін знаннями 
в даній галузі. Але, попри різноманітні назви, 
всі ці терміни окреслюють партнерські відно-
сини, що охоплюють державний і приватний 
сектор економіки. Вони базуються на залу-
ченні ресурсу, який спрямований на реалі-
зацію колективних проектів, що мають мету 
досягти поставлених обома сторонами цілей. 
Із цього випливає можливість виокремити 
певні діалектичні зв’язки ряду утворень, що 
розкривають суть поняття «державно-при-
ватне партнерство».

П.І. Шилепницький дає визначення ДПП 
у широкому розумінні: «Це відносини, які 
виникають між державою в особі уряду, орга-
нів державної влади та самоврядування, дер-
жавних установ, підприємств, організацій, 
з одного боку, а з іншого боку – з приватним 
сектором в особі суб’єктів господарювання 
недержавної форми власності, громадськими 
організаціями, місцевими спільнотами з 
приводу перерозподілу повноважень щодо 
створення інфраструктури загального корис-
тування, виробництва товарів та надання 
послуг, які традиційно вважалися монопо-
лією держави, врегулювання між сторонами 
у зв’язку із цим таких питань: розподіл відпові-
дальностей, ризиків, зобов’язань щодо фінан-
сового забезпечення, проектування, будівниц-
тва, утримання, експлуатації, права власності, 
участь в управлінні та розподілі прибутку, що 
базується на принципах рівності, відкритості, 
недискримінації, змагальності, підвищення 
ефективності та мінімізації ризиків і витрат» [9]. 

У контексті вищевикладеного пропонуємо 
своє власне визначення: ДПП – це юридично 
оформлена система економічних відносин 
між державою (муніципалітетом) та приват-
ним підприємцем, предметом якої виступають 
об’єкти державної та / або комунальної влас-
ності, а також послуги, що виконуються дер-
жавними і муніципальними органами, орга-
нізаціями, установами і підприємцями. Дана 
форма відносин оформлюється на фіксований 
термін і передбачає не тільки співфінансу-
вання, але і поділ ризиків.

Як уже зазначалося, проблема взаємодії 
держави і приватного бізнесу у сфері охорони 
здоров’я є багатогранною, і однією з граней 
її виступає державно-приватне партнерство. 
У найширшому сенсі державно-приватне 
партнерство є сукупністю форм довгостроко-
вої взаємодії держави і бізнесу для вирішення 

суспільно значущих проблем на взаємовигід-
них умовах [3]. 

Специфічними особливостями проектів 
ДПП у сфері охорони здоров’я є такі: забо-
рона скорочення мережі державних та кому-
нальних закладів охорони здоров’я (наслід-
ком передачі відповідного об’єкта приватному 
партнеру не повинна стати втрата можливо-
сті надання медичних послуг державним чи 
комунальним закладам охорони здоров’я); 
особлива структура суб’єктів відносин, адже 
сторона державного партнера має бути пред-
ставлена або на рівні Міністерства охорони 
здоров’я України (для об’єктів державної 
власності, що знаходяться в його управлінні), 
або на рівні органів місцевого самоврядування 
(для об’єктів комунальної власності); необхід-
ність збалансування соціальної та комерцій-
ної складової частини проекту (повернення 
інвестицій приватного партнера здійсню-
ється, як правило, за рахунок надання плат-
них послуг); конституційні обмеження щодо 
платності послуг у державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я, вичерпність пере-
ліку платних послуг, які надаються в державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних навчальних закладах [5]. 

Мета державно-приватного партнерства 
в медичні сфері полягає в підвищенні якості 
медичних послуг, забезпеченні високої ефек-
тивності бюджетного фінансування та функ-
ціонування за рахунок залучення практики 
приватних партнерів тощо.

Слушною є думка О. Мартякової, яка виді-
ляє кілька напрямів діяльності у сфері охорони 
здоров’я між державою та приватним секто-
ром, зокрема: 

1. У виробничій сфері охорони здоров’я 
за приватним сектором залишається фар-
мацевтична діяльність, медичне обладнання, 
устаткування, інструменти та засоби медич-
ного призначення; допоміжні матеріали медич-
ного призначення (меблі, медичний одяг 
тощо); в державних установах та закладах 
зусиллями публічно-приватного партнерства 
вирішуються питання: фармацевтики; медич-
ного обладнання, устаткування, інструментів 
та засобів медичного призначення; рекон-
струкції та ремонтно-будівних робот медичних 
закладів та споруд. 

2. У невиробничій сфері охорони здоров’я 
за приватним сектором залишається аптечний 
бізнес; спеціалізовані ЗМІ (медичного про-
філю); нетрадиційна та народна медицина; пер-
винна медицина (приватні медичні кабінети, 
інститут сімейного лікаря); вторинна (спеціа-
лізована) та третинна (високоспеціалізована) 
медицина (діагностика, лікування у приватній 
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практиці); організації медичного страхування; 
медичні фірми-посередники і консультанти. 

3. Зусиллями публічно-приватного партнер-
ства підтримуються вторинна (спеціалізована) 
та третинна (високоспеціалізована) меди-

цина (діагностика, лікування); санаторно-ку-
рортні послуги (оздоровлення та реабілітація); 
медичні дослідження, наука, освіта (створення 
Інституту підготовки управлінських кадрів 
для сфери охорони здоров’я на базі медичної 

Створення партнерств повинне ґрунтуватися на чинному 
законодавстві. Зокрема, відповідним Законом передбачається: 
рівність перед законом усіх партнерів; узгодження отримання 
взаємної вигоди; незмінність договірних відносин та визнання 

партнерами прав і обов’язків

Законність та 
інституціональність

Прозорість

Надання державними структурами повної інформації щодо 
розвитку медичної сфери інвесторам, концесіонерам, усім 

зацікавленим сторонам (стейкхолдерам), зокрема 
громадським організаціям

Змагальність

Створення рівних умов щодо залучення до партнерства для 
всіх потенційних приватних партнерів через створення 

тендерів. У Законі передбачається визначення приватного 
партнера на конкурсних засадах

Відповідальність 
та підзвітність

Економічно-правова, соціальна, соціально-екологічна 
відповідальність усіх партнерів перед громадськістю. 
Відповідальні взаємні зобов’язання, які визначені в 

договірному порядку, є необхідною умовою функціонування 
ДПП, що повинна передбачати підзвітність

Зрозумілість формулювання умов партнерства через механізм 
договірних відносин у системі кооперованих зв’язків, 

забезпечення можливості їх виконання без суттєвих змін в 
організаційно-інституціональному середовищі

Проекти ДПП повинні враховувати особливості 
функціонування сфери охорони здоров’я 

Визначається рівнем надання та задоволеності послуг, що 
створюються в результаті партнерства в медичні сфері, а 

також позитивними наслідками в інших галузях

Забезпечення можливості швидкого підприємницького 
реагування на проблеми у сфері охорони здоров’я

Це стосується забезпечення рівноправного доступу всіх 
громадян (особливо малозабезпечених верств населення) 

до медичних послуг

Зрозумілість і 
передбачуваність

Урахування 
галузевої специфіки

Економічна та 
фінансова сталість

Гнучкість

Соціальна 
рівноправність

Рис. 1. Принципи державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я* 
* Складено автором на основі [7] 
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освіти); профілактика (спорт, відпочинок у дитя-
чих таборах, фізкультура, «зелений» туризм). 

3. Державний сектор утримує донорську 
службу (варто зауважити, що в мережі Інтернет 
оприлюднене повідомлення про Проект роз-
порядження КМУ «Про схвалення Стратегії 
розвитку національної системи крові», яким 
передбачається залучення приватного біз-
несу та громадськості для розвитку системи, 
запровадження інноваційних технологій та 
промотування донорства крові, включаючи 
можливість формування державно-приват-
ного партнерства щодо організації обігу ком-
понентів донорської крові, а також аудиту 
належного клінічного застосування компонен-
тів донорської крові); первинну (медико-сані-
тарна допомога, інститут сімейного лікаря), 
екстрену та медицину катастроф; медичне 
забезпечення оздоровлення дітей, вагітних, 
пенсіонерів та інвалідів; санаторно-курортне 
оздоровлення після складних операції та 
захворювань (реабілітація); контроль та управ-
ління сфери охорони здоров’я [4, с. 39–40]. 

Державно-приватне партнерство є ефек-
тивним інструментом вирішення ряду важли-
вих соціально-економічних завдань, сприяє 
підвищенню якості обслуговування пацієнтів і 
доступності дорогих видів лікування, а також 
модернізації системи інформування, підви-
щенню рівня кваліфікації медичного персо-
налу тощо [6, с. 255]. 

Актуальність і неминучість державно-при-
ватного партнерства в охороні здоров’я 
зумовлені розвитком договірної економіки, 
яка в розвинених країнах прийшла на зміну 
вільному ринку. Її спричинили ринкові «про-
вали», а саме зростання ризиків запеклої кон-
куренції та трансакційних витрат, індиферент-
ність до соціальних питань, орієнтир виключно 
на платоспроможні потреби громадян, відсут-
ність державного контролю за ходом виконання 
ринкових угод. З іншого боку, поява приватних 
гравців в охороні здоров’я є цілком закономір-
ним прагненням до використання конкурент-
них стимулів в галузі, яка тривалий час була 
надцентралізованою. Метою є зменшення 
невідповідності розподілу суспільних ресурсів 
дійсним уподобанням громадян, отримання 
ренти від управлінських посад в охороні здо-
ров’я, бюрократизму і волюнтаризму, слабкої 
мотивації до нових медичних технологій [2]. 

Державно-приватне партнерство у сфері 
охорони здоров’я може сприяти досягненню 
цілей, поставлених перед охороною здоров’я: 
зниження смертності від керованих причин, 
підвищення народжуваності, поліпшення 
якості медичної допомоги, збільшення три-
валості життя та, як наслідок, загальне підви-
щення здоров’я населення.

Розвиток державно-приватного партнер-
ства у сфері охорони здоров’я повинен спира-
тися на певні принципи, див. рис. 1.

Для пацієнтів

отримання якісного і швидкого медичного
обслуговування;

можливість користуватися безкоштовними
якісними послугами медичної установи

Для спеціалістів
кращі можливості для реалізації дослідницьких 

проектів і реалізації сучасних технологій лікування 
важких захворювань

можливість підвищення заробітної плати

Для інвесторів 
та партнерів

дає можливість отримання фінансових доходів;
доходи, які отримує державний партнер, можна 

інвестувати в придбання нового медичного 
обладнання

Для держави 

сприяє формуванню конкурентного середовища 
в охороні здоров’я; 

створює рівні умови для організацій охорони 
здоров’я різних форм власності; 

сприяє розвитку добровільного медичного 
страхування

Рис. 2. Переваги від державно-приватного партнерства  
у сфері охорони здоров’я*

* Власне розроблення автора
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У межах діяльності органів охорони здо-
ров’я така взаємодія сторін дає можливість 
задіювати механізми, що впливають на покра-
щення показника здоров’я та змогу дбати 
про збереження соціальної урівноваженості 
суспільства, покращення рівня медичної допо-
моги, наближення його до рівня міжнародної 
якості, також з’являється перспектива оптимі-
зації державних витрат і зведення до мінімуму 
структурних диспропорцій – усе це виступає 
для галузі охорони здоров’я потужним засо-
бом реформування.

Від реалізації проектів державно-приват-
ного партнерства у сфері охорони здоров’я 
переваги отримують усі його учасники (рис. 2).

Співзв’язок, який утворюють держава та 
приватний бізнес, у сфері охорони здоров’я 
був би ефективним у безкоштовному медич-
ному обслуговуванні під час безпосереднього 
задіювання приватних медичних організацій, 
такого як участь приватних медичних уста-
нов в обов’язковому медичному страхуванні 
(далі – ОМС); у безоплатній допомозі насе-
ленню в межах держзамовлення.

На сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку України виникає потреба створення 
нової організаційної моделі системи охорони 
здоров’я, яка б поєднувала приватну медицину 
і бюджетні медичні установи. В основу даної 
моделі покладено єдині принципи вітчизняної 
системи охорони здоров’я, які були сформовані 
і реалізовані на всіх етапах історичного розвитку 
країни. До них необхідно віднести принципи: 

– доступності медичної допомоги неза-
лежно від територіальної, відомчої, віково-ста-
тевої та расової приналежності пацієнта; 

– висококваліфікованої медичної допомоги, 
що забезпечує відповідну якість на основі 
медико-економічних стандартів; 

– превентивної спрямованості лікуваль-
но-оздоровчих і реабілітаційних програм і 
дотримання технології диспансеризації окре-
мих контингентів населення; 

– розроблення та використання високих 
медичних, організаційних та інформаційних 
технологій; 

– здійснення стратегічного управління сис-
темою охорони здоров’я на основі пріоритет-
них цільових комплексних програм; 

– досягнення найвищого рівня здоров’я і 
якості життя популяції [8, с. 21].

Отже, впровадження партнерства між дер-
жавою та бізнесом стане передумовою залу-
чення додаткових ресурсів для державної 
сфери охорони здоров’я. Розподілення функ-
цій та областей, на які поширюються їхні дії 
в галузі охорони здоров’я, має розповсюджу-
ватися на державний сектор, приватну меди-

цину та державно-приватне партнерство. Це 
матиме влив на інноваційні форми, які забез-
печує проектний менеджмент, стимулюватиме 
підприємство та його попит, вирішить меди-
ко-соціальні проблеми нашої держави.

Висновки. Таким чином, потенціал держав-
но-приватного партнерства у сфері охорони 
здоров’я є значним: взаємодія економічно 
зацікавлених партнерів, додаткові джерела 
інвестицій, розширення інноваційних можли-
востей тощо. Державно-приватне партнер-
ство може внести вагомий внесок у вдоскона-
лення медичної сфери в Україні за рахунок 
інвестиційної складової частини, оптимізації 
державних витрат, створення умов для тех-
нологічного прискорення і стабільного роз-
витку охорони здоров’я, розширення можли-
вості вибору пацієнтом медичних організацій, 
що згодом призведе до підвищення якості та 
доступності медичної допомоги, поліпшення 
показників здоров’я та якості життя населення.
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Постановка проблеми. Першочергове 
завдання держави, суспільства, а значить, і 
органів державного управління фізичною куль-
турою й спортом – це турбота про людину, її 
здоров’я, про надання можливостей для актив-
них занять фізичною культурою й спортом.

На жаль, правова база, що є основою 
для реалізації державної політики в області 
фізичної культури й спорту, не адекватна 
проведеним соціально-економічним рефор-
мам, не має надійних механізмів реалізації, 
не гарантує конституційне право кожного гро-
мадянина України на заняття фізичною культу-
рою й спортом. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однією з проблем, 
яка актуалізує проведення дослідження, є 
дезінтеграція системи державного регулю-
вання фізичної культури та спорту. Багато 
в чому ця проблема визначена недосконалі-
стю законодавства в області фізичної куль-
тури й спорту, що не дозволяє усунути наявні 
розбіжності й протиріччя між державними 
й суспільними спортивними організаціями й 
об’єднаннями, найголовніше – між людиною і 
суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми, пов’язані з науковим аналі-
зом розвитку сфери державного регулювання 
фізичної культури та спорту, розглядалися 
в роботах багатьох вітчизняних учених. Серед 
них є цікаві дослідження, проведені в рамках 
проблем державного регулювання [1–5].

Мета – розглянути теоретичні основи дер-
жавного регулювання фізичної культури та 
спорту в Україні та проаналізувати розвиток 
фізичної культури в суспільстві та державі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фізична культура й спорт – це частина 
соціальної політики держави, одна з гра-
ней загальної культури людини, її здорового 
способу життя. Рівень розвитку фізичної куль-
тури й спорту в суспільстві визначає поведінку 
людини в навчанні, на виробництві, в побуті, 
у спілкуванні, сприяє вирішенню соціально- 
економічних, виховних і оздоровчих завдань. 

У цей час у країні формується активний інте-
рес до здорового способу життя. Можна гово-
рити про те, що в Україні виникає новий соці-
альний феномен, що виражається в гострій 
економічній зацікавленості громадян у збере-
женні здоров’я як основи матеріального бла-
гополуччя. 

Розуміння того, що майбутнє будь-якої кра-
їни визначається здоров’ям членів суспіль-
ства, призвело до посилення ролі фізичної 
культури й спорту в діяльності держави й 
суспільства й активного використання фізич-
ної культури й спорту в підтриманні й зміцненні 
здоров’я населення. 

У цей час необхідно зберегти й відно-
вити кращі традиції вітчизняного фізкультур-
но-спортивного руху й продовжити пошук 
нових високоефективних фізкультурно-оздо-
ровчих і спортивних технологій, спрямованих 
на максимальне залучення всіх верств насе-
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У статті проведений системний аналіз 
нормативно-правових засад державного 
управління у сфері фізичної культури і 
спорту. Досліджено становлення та гене-
зис організаційних, правових, функціональ-
них основ діяльності органів виконавчої 
влади України у сфері фізичної культури 
і спорту. Розглянуто проблеми станов-
лення фізичної культури в Україні, її стан 
та визначено значення фізичної культури 
в сучасному суспільстві.
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В статье проведен системный анализ 
нормативно-правовых принципов государ-
ственного управления в сфере физической 
культуры и спорта. Исследованы станов-
ление и генезис организационных, право-
вых, функциональных основ деятельности 
органов исполнительной власти Украины 

в сфере физической культуры и спорта. 
Рассмотрены проблемы становления физи-
ческой культуры в Украине, ее состояние; 
определено значение физической культуры 
в современном обществе.
Ключевые слова: правовой механизм госу-
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In the article a systematic analysis of the legal 
and regulatory framework of state management 
in the field of physical culture and sports was 
conducted. The formation and genesis of orga-
nizational, legal, functional bases of activity of 
executive bodies of Ukraine in the field of physi-
cal culture and sports is explored. The problems 
of the formation of physical culture in Ukraine, its 
state and the significance of physical culture in 
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лення в активні заняття фізичною культурою й 
спортом. 

Найважливіше завдання державної полі-
тики у сфері фізичної культури й спорту – фор-
мування оптимальної галузевої моделі управ-
ління, в якій будуть чітко розподілені й погоджені 
компетенція і повноваження, функції і відпові-
дальність усіх суб’єктів фізкультурно-спор-
тивної діяльності як на рівні державних, так і 
на рівні місцевих органів влади. 

Пріоритет у всій роботі, пов’язаній із розвит-
ком фізкультурно-спортивного руху, повинен 
бути відданий фізичному вихованню й форму-
ванню здорового способу життя дошкільнят, 
учнів, студентської молоді [1, с. 59]. 

Недоліки фізичного виховання й розвитку 
спорту серед підлітків, дітей і молоді поясню-
ються комплексом невирішених питань, серед 
яких: слаборозвинена матеріально-технічна 
база; обмежений обсяг навчального часу, від-
веденого на обов’язкові заняття з фізичного 
виховання; витрати в професійній підготовці 
педагогічних кадрів, у змісті й формах фізкуль-
турно-оздоровчої роботи, особливо серед 
дошкільнят; орієнтація педагогічної діяльно-
сті на кількісні показники; відсутність тради-
цій сімейного фізичного виховання; непого-
дженість дій органів освіти, охорони здоров’я, 
фізичної культури й спорту й ін. 

Разом із тим фундамент здоров’я й пози-
тивного відношення до фізичної культури 
закладається в дитячі роки. Факт погіршення 
здоров’я молодого покоління диктує необ-
хідність вирішити цю проблему невідкладно. 
Основні зусилля повинні бути спрямовані на: 

1) підвищення відповідальності батьків 
за здоров’я дітей; 

2) пошук і раціональне використання цільо-
вих і спонсорських фінансових можливостей 
в інтересах розвитку дитячого й молодіжного 
спорту; 

3) удосконалення програмно-методичного 
й організаційного забезпечення фізичного 
виховання в навчальних закладах; 

4) упровадження нових ефективних форм 
організації занять; 

5) створення індустрії недорогих, але 
практичних і гігієнічних товарів і тренажерів 
для занять фізичною культурою; 

6) масове видання популярної літератури, 
відеокасет і комп’ютерних програм; 

7) створення при освітніх установах комп-
лексних фізкультурно-спортивних центрів, що 
включають спортивний зал, басейн, спортивні 
спорудження. 

Фізичне виховання повинне реалізовува-
тися через визначені форми занять; додат-
кові (факультативні) заняття, в тому числі 

з учнями, що мають відхилення у стані здо-
ров’я; через фізкультурно-оздоровчі заходи 
в режимі дня; позакласні форми занять (спор-
тивні секції, заняття в спортивних школах, 
самостійні заняття); спортивно-масові й фіз-
культурно-оздоровчі заходи.

В умовах надзвичайної демографічної 
ситуації, росту економічних втрат від захво-
рюваності й травматизму, інтенсифікації 
виробництва підвищуються вимоги до рівня 
фізичного здоров’я й професійної підготовки 
працівника. На підприємствах і в організаціях 
усіх форм власності вони повинні бути спря-
мовані на здійснення реабілітаційних заходів, 
проведення професійно-прикладних занять, 
зниження несприятливих впливів виробництва 
на людину, підвищення його адаптації до про-
фесійної діяльності [2].

Для вирішення цих проблем необхідно: 
1) проведення моніторингу стану здоров’я, 

фізичної підготовленості й фізичного розвитку 
працівників; 

2) включення виробничої фізичної культури 
в систему заходів, спрямованих на поліпшення 
умов праці, зниження професійної й виробни-
чо-зумовленої захворюваності; 

3) створення законодавчої й нормативної 
бази для коштів підприємств і організацій різ-
них правових форм на заходи щодо оздоров-
лення населення. Залучення коштів від при-
бутку організацій у результаті господарської 
діяльності на зміцнення матеріальної бази 
розвитку фізичної культури; 

4) формування у працівників, керівників 
виробничих організацій і колективів розуміння 
важливості й необхідності ведення здорового 
способу життя. 

Успішному розвитку масовості фізкультури 
й спорту за місцем проживання сприяє орга-
нізація рекреативної фізкультури, функціону-
вання груп і цехів здоров’я, загальної фізич-
ної підготовки й здоров’я, загартовування, 
атлетичної гімнастики, жіночої й оздоровчої 
гімнастики, шкіл здоров’я в мікрорайонах, 
на спорт-спорудженнях у парках і зонах відпо-
чинку, спортивних і туристських секціях, ство-
рення дитячих команд і т.д. 

У процесі демократичних перетворень 
в Україні виникли суспільні форми органі-
зації фізичної культури й спорту. Створені, 
зміцніли й одержали міжнародне визнання 
Олімпійський комітет України, федерації 
(союзи, асоціації), інші суспільні об’єднання 
й організації за видами спорту, що сприяють 
розвитку спорту вищих досягнень. 

У цей час у розвитку спорту вищих досяг-
нень відзначається: 

1) зростання популярності й авторитету 
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міжнародних спортивних організацій, їх впливу 
на формування соціальної політики в країнах 
світового співтовариства; 

2) зростання державної підтримки націо-
нальних спортивних організацій, що входять 
у світове спортивне співтовариство, включа-
ючи фінансову, правову й соціальну; 

3) фінансування державою підготовки 
спортсменів високого класу, спортивного 
резерву, здійснення державних заходів соці-
альної захищеності й заохочення спортсменів, 
тренерів і фахівців; 

4) активна участь великих торгово-промис-
лових фірм і компаній у розвитку інфраструк-
тури спорту й наданні спонсорської допомоги 
в підготовці спортсменів до Олімпійських ігор; 

5) широке використання наукових досяг-
нень у підготовці спортсменів; 

6) зближення професійного й олімпійського 
спорту. 

Вітчизняна система підготовки висококва-
ліфікованих спортсменів користується сві-
товим визнанням і містить у собі організацію 
підготовки збірних команд країни, мережу спе-
ціалізованих шкіл із підготовки спортивного 
резерву, систему підготовки й підвищення ква-
ліфікації тренерів, наукове й медичне забезпе-
чення. 

Для ефективного розвитку спорту вищих 
досягнень необхідно забезпечити гармо-
нічну комбінацію державного регулювання, 
уникнути протиріч, на якій би основі вони не 
виникали. На сучасному етапі розвитку спорту 
вищих досягнень підготовка спортсмена 
зумовлена необхідністю досягнення двох  
взаємозалежних цілей: 

1) підготовки спортсмена, здатного само-
віддано в найскладніших умовах змагальної 
діяльності вести спортивну боротьбу за пере-
могу; 

2) виховання моральних якостей особисто-
сті спортсмена, що відповідають потребам 
суспільства. 

Основним у підготовці спортсмена є вико-
ристання сучасних наукових технологій спор-
тивного тренування, а також постійне їх 
удосконалення. 

Для реалізації цілей і завдань вітчизняного 
спорту вищих досягнень необхідно: 

1) об’єднання на договірній основі зусиль 
і можливостей державного органу виконав-
чої влади, органів виконавчої влади в області 
фізичної культури й спорту й суспільних спор-
тивних організацій – суб’єктів міжнародного 
спортивного (олімпійського) руху й права: 
Олімпійського комітету України, загально- 
українських федерацій (союзів, асоціацій) 
за різними видами спорту, відомчих фіз-

культурних організацій із розмежуванням їх 
повноважень; 

2) вирішення питання про реконструкцію 
й модернізацію наявних спортивних баз і спо-
рудження нових; 

3) створення відповідно до законодавства 
України недержавного фонду для фінансу-
вання наукових досліджень і експерименталь-
них розроблень в області фізичної культури 
й спорту; 

4) створення (як правило, на базі закладів 
вищої освіти фізичної культури) регіональних 
наукових центрів і зосередження їх роботи 
на науково-методичному забезпеченні підго-
товки спортсменів, а також на вирішенні регі-
ональних проблем розвитку фізичної культури 
й спорту; 

5) визначення декількох великих галузевих 
наукових програм, що охоплюють проблемне 
поле галузі як довгострокове державне замов-
лення; 

6) створення комплексних наукових груп 
за видами спорту й організація науково- 
методичного, медико-біологічного й інфор-
маційного забезпечення підготовки спортс-
менів високого класу, а також спортивного 
резерву; 

7) удосконалення інвестиційної політики, 
що забезпечує розвиток матеріально-техніч-
ної бази фізичної культури й спорту; 

8) створення ефективних технічних засобів 
для потреб фізичної культури й спорту; 

9) створення ефективної системи організа-
ції й проведення спортивних змагань; 

10) удосконалення технологій, форм і мето-
дів підготовки й перепідготовки кадрів – фахів-
ців із фізичної культури й спорту вищих досяг-
нень. 

Для успішного проведення в Україні міжна-
родних, національних змагань і заходів необ-
хідно активне залучення великих компаній і 
фірм, у тому числі маркетингових і рекламних. 
Це слід розглядати як стратегічне партнерство 
спорту й бізнесу з урахуванням інтересів обох 
сторін [3, с. 43]. 

Основна роль у підготовці спортивного 
резерву за видами спорту належить, як і колись, 
спортивним школам, досвід яких раніше 
переймався багатьма країнами. Тенденція 
до вповільнення зростання числа спортивних 
шкіл, що намітився в середині 90-х рр., змі-
нилася в останні роки їх стабільним ростом. 
Тому необхідно продумати новий механізм 
фінансування профспілкових спортивних шкіл. 
Мається на увазі оплата праці тренерсько-ви-
кладацького складу, оренда спортивних спо-
руджень для забезпечення тренувального 
процесу, фінансування навчально-спортивної 
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роботи, оплата праці керівного, медичного й 
технічного складу [4].

Зараз дитячо-юнацькі спортивні школи 
за відсутності достатньої кількості навчаль-
них спортивних споруджень, за умов дефіциту 
спортивного реманенту, устаткування й спор-
тивної форми зіштовхнулися з різким подо-
рожчанням орендної плати за користування 
спортивними спорудженнями. 

Із метою більш ефективного управління 
всім процесом підготовки спортсменів вищого 
класу (наступність етапів підготовки), підви-
щення державної відповідальності потрібно 
створити й впровадити оптимальну струк-
туру дитячо-юнацького й молодіжного спорту, 
що враховує особливості й можливості різ-
них відомчих систем, дозволяє об’єднати їх 
кадрові й фінансові ресурси. 

Основним завданням державної політики 
є створення умов для зростання добробуту 
населення України, національної самосвідо-
мості й забезпечення довгострокової соціаль-
ної стабільності. Створення основи для збе-
реження й поліпшення фізичного й духовного 
здоров’я громадян у значній мірі сприяє досяг-
ненню зазначеної мети. У той же час істот-
ним фактором, що визначає стан здоров’я 
населення, є підтримка оптимальної фізичної 
активності протягом усього життя громадя-
нина. Досвід багатьох розвинених країн пока-
зує, що таке завдання може бути вирішене 
за умови комплексного підходу до питань роз-
витку фізичної культури й спорту.

Висновки. Сьогодні роль спорту стає все 
більш помітним не тільки соціальним, але 
й політичним фактором у сучасному світі. 
Залучення широких мас населення до занять 
фізичною культурою, стан здоров’я населення 
й успіхи на міжнародних змаганнях є безпе-
речним доказом життєздатності й духовної 
сили будь-якої націй. Однак в останні деся-
тиліття через недолік фінансових ресурсів і 
уваги з боку держави цей колись колосальний 
потенціал багато в чому був загублений. 

Сьогодні існує ряд проблем, що вплива-
ють на розвиток фізичної культури й спорту 
та вимагають невідкладного вирішення:

1) недостатнє залучення населення до регу-
лярних занять фізичною культурою;

2) невідповідність рівня матеріальної бази 
й інфраструктури фізичної культури й спорту 

(а також їх моральне й фізичне зношування) 
завданням розвитку масового спорту в країні;

3) недостатня кількість професійних тре-
нерських кадрів;

4) втрата традицій українського спорту 
вищих досягнень;

5) відсутність на державному рівні актив-
ної пропаганди занять фізичною культурою 
й спортом як складової частини здорового 
способу життя.

Наші дослідження підтвердили, що органи 
державної влади – це організуюча сила, 
здатна ухвалювати рішення й перетворювати 
їх у життя. Сучасний період у розвитку фізич-
ної культури й спорту продемонстрував творчу 
політику держави. Органи управління в рамках 
виконуваних функцій формують відносини, 
розпорядження й підпорядкування, спрямо-
вані, насамперед, на регулювання й реаліза-
цію системи державного регулювання у сфері 
фізичної культури й спорту, що фіксується 
в нормативно-правових актах.

Необхідно ще раз підкреслити, що ефек-
тивність системи державного регулювання 
галузі фізичної культури й спорту прямо зале-
жить від повного нормативного забезпечення 
її діяльності.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проведення реформи в медич-
ній сфері та вироблення правильних шляхів 
доопрацьовування поточного законодавства 
на сучасному етапі, створення нових норма-
тивно-правових актів неможливі без вивчення 
проблем і шляхів удосконалення чинного 
законодавства щодо регулювання окремих 
структурних підрозділів Міністерства охорони 
здоров’я України. 

Патологоанатомічна служба (далі – ПАС) 
відіграє одну з ключових ролей у прижиттєвій 
діагностиці захворювань, вивченні етіології, 
патогенезу і танатогенезу, найбільш пошире-
них захворювань. За даними патологоанато-
мічних досліджень проводиться оцінка якості 
лікувального та діагностичного процесів у ліку-
вальних закладах, підвищення професійної 
підготовки лікарів. 

Дослідження та розроблення шляхів  
удосконалення структури органів ПАС, 
посадових обов’язків керівного та штатного 
складу, порядку проведення автопсії, дер-
жавних стандартів у сфері діяльності ПАС 
потребують проведення дослідження чинного 
законодавчого масиву міжнародних і націо-
нальних нормативно-правових актів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Нині є одиничні дослідження щодо пра-
вового регулювання діяльності ПАС на тепе-

рішньому етапі. Особливої уваги заслуговують 
праці українських і зарубіжних авторів, серед 
яких – С.В. Горюнова, Б.Е. Єшмуротов, 
А.І. Іскандаров, А.С. Котуза, Д.Р. Кулдашев, 
Л.Г. Роша та інші. 

Методи дослідження. Для досягнення 
поставленої мети у процесі дослідження 
серед основних методів були використані 
історичний, системно-структурний і порів-
няльно-правовий. Історичний метод дослі-
дження було застосовано під час вивчення 
формування основних нормативно-право-
вих джерел із регулювання діяльності ПАС. 
Системно-структурний метод дослідження 
використовувався для аналізу системи сучас-
ного українського національного та міжнарод-
ного законодавства. За допомогою порівняль-
но-правового методу були встановлені загальні 
та особливі ознаки, закономірності розвитку 
законодавства з регулювання діяльності ПАС. 

Метою статті є аналіз системи законодав-
чого регулювання ПАС в Україні. 

Виклад основного матеріалу. З метою 
надання всебічної характеристики норматив-
но-правових актів, які регулюють діяльність 
ПАС на сучасному етапі, доцільно провести 
їх аналіз за ієрархічною системою їх юридич-
ної сили. Останнє, у свою чергу, є класичним 
методом дослідження правового регулювання 
будь-якого предмета дослідження. 
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У статті проведено аналіз правового регу-
лювання патологоанатомічної служби на 
сучасному етапі. Проведено дослідження 
національних і міжнародних норматив-
но-правових джерел, які регулюють діяль-
ність патологоанатомічної служби на 
теренах України. Унаслідок цього зроблено 
класифікацію нормативно-правових актів 
і виокремлено основні проблеми правового 
регулювання патологоанатомічної служби. 
Ключові слова: патологоанатомічна 
служба, правове регулювання, національне 
та міжнародне законодавство.

В статье проведен анализ правового регу-
лирования патологоанатомической службы 
на современном этапе. Проведено иссле-
дование национальных и международных 
нормативно-правовых источников, регу-
лирующих деятельность патологоанато-

мической службы на территории Украины. 
В результате произведена классификация 
нормативно-правовых актов и выделены 
основные проблемы правового регулирова-
ния патологоанатомической службы.
Ключевые слова: патологоанатомическая 
служба, правовое регулирование, националь-
ное и международное законодательство.

The article analyzes the legal regulation of the 
pathoanatomical service practice at the present 
stage. National and international law regulatory 
legislation of the pathoanatomical service prac-
tice on the territory of Ukraine were researched in 
the study. As a result, the classification of norma-
tive legal acts was made and the main problems 
of legal regulation of the pathoanatomical service 
were identified.
Key words: pathoanatomical service, legal reg-
ulation, national and international legislation.
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Першу ланку за ієрархічною системою пра-
вового регулювання становлять міжнарод-
но-правові акти, які ратифіковані Україною і є 
невіддільною частиною її законодавства. 

До міжнародно-правових актів, які регулю-
ють діяльність ПАС в Україні, можна віднести 
такі: 

– Міжнародний кодекс медичної етики, при-
йнятий Генеральною асамблеєю Всесвітньої 
медичної асоціації у 1948 р., із змінами і 
доповненнями 1968, 1983, 1994 рр.;

– Конвенцію про захист прав людини і 
основних свобод (1950 р.);

– Європейську соціальну хартію (1961 р.);
– Заяву про свободу контактів між лікарями 

(1984 р.);
– Декларацію про розвиток прав пацієнтів 

у Європі (1994 р.);
– Заяву про професійну відповідальність 

за якість медичного обслуговування (1996 р.);
– Конвенцію про права людини і біомеди-

цину (1997 р.) тощо.
Особливої уваги також заслуговують між-

народні збірки критеріїв обґрунтування діа-
гнозів World Health Organization Classification of 
Tumours. Детальний алгоритм написання пато-
гістологічних заключень новоутворень різних 
локалізацій представлено на сайті College of 
American Pathologists (CAP) [1].

Головним нормативно-правовим актом 
національного українського законодавства 
у сфері регулювання ПАС, безумовно, є 
Конституція України, ст. 49 якої закріпила: 
«Кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування» [2].

Насамперед охорона здоров’я забезпечу-
ється державним фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних програм. Держава 
створює умови для ефективного і доступного 
для всіх громадян медичного обслуговування. 
У державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я медична допомога надається безоп-
латно; наявна мережа таких закладів не може 
бути скорочена. Держава сприяє розвиткові 
лікувальних закладів усіх форм власності. 
Держава дбає про розвиток фізичної культури 
і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне 
благополуччя [2].

Згідно із вказаними положеннями, дер-
жава взяла на себе обов’язок створювати 
умови для ефективного і доступного для всіх 
без винятку громадян медичного обслугову-
вання, яке в державних і комунальних закла-
дах охорони здоров’я надається безоплатно. 
Водночас право людини на охорону здоров’я 
може бути забезпечено за допомогою сис-
теми страхової медицини, яка у майбутньому 

зможе вирішити питання ефективності та 
гарантованості надання якісних медичних 
послуг, а також допоможе залучити додаткові 
фінансові надходження на розвиток сфери 
охорони здоров’я [3].

Наступною ланкою законодавства з право-
вого регулювання ПАС є закони України, які 
прямо чи опосередковано регулюють її діяль-
ність: 

– Кодекс про адміністративні правопору-
шення України від 18 грудня 1984 р.;

– Цивільний кодекс України від 16 січня 
2003 р.;

– Кримінально-процесуальний кодекс 
України від 13 квітня 2012 р.;

– Закон України «Про протидію поши-
ренню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 грудня  
1991 р. [4];

– Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19 листо-
пада 1992 р. [5];

– Закон України «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя насе-
лення» від 24 лютого 1994 р. [6];

– Закон України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» від 6 березня 2000 р. [7];

– Закон України «Про поховання та похо-
ронну справу» від 10 липня 2003 р. [8];

– Закон України «Про вищу освіту»  
від 1 липня 2014 р. [9];

– Закон України «Про метрологію та метро-
логічну діяльність» від 5 червня 2014 р. [10] 
тощо.

Зокрема, у положеннях ст. 8 Закону України 
«Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. відо-
браження знайшла норма права про те, що 
«… держава також гарантує безоплатне 
проведення медико-соціальної експертизи, 
судово-медичної та судово-психіатричної 
експертизи, патологоанатомічних розтинів та 
пов’язаних з ними досліджень у порядку, вста-
новленому законодавством» [3].

Ст. 72 зазначеного нормативно-правового 
акта визначила загальні умови діяльності пато-
логоанатомічної служби: «Патологоанатомічні 
розтини трупів проводяться з метою вста-
новлення причин і механізмів смерті хворого. 
В обов’язковому порядку патологоанатомічні 
розтини здійснюються за наявності підозри 
на насильницьку смерть, а також коли смерть 
хворого настала в закладі охорони здоров’я, 
за винятком випадків, передбачених частиною 
третьою цієї статті. За наявністю письмової 
заяви близьких родичів або задокументованого 
волевиявлення покійного і відсутності підозри 
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на насильницьку смерть, спираючись на релі-
гійні та інші поважні мотиви, патологоанато-
мічний розтин може не проводитися. Порядок 
проведення патологоанатомічного розтину 
визначається центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я» [5].

Ст. 7 Закони України «Про поховання та похо-
ронну справу» від 10 липня 2003 р. встанов-
лює: «Усі громадяни мають право на поховання 
їхнього тіла та волевиявлення про належне 
ставлення до тіла після смерті. Волевиявлення 
про належне ставлення до тіла після смерті 
може бути виражене у: згоді чи незгоді 
на проведення патологоанатомічного роз-
тину» [8].

Закон України «Про метрологію та метроло-
гічну діяльність» від 5 червня 2014 р. [10] вста-
новлює національні еталони, одиниці вимірю-
вання тощо, які використовуються, наприклад, 
під час проведення лабораторних досліджень. 

Цивільний кодекс України від 16 січня 
2003 р. закріплює низку важливих прав 
людини у сфері охорони здоров’я: ст. 283 ЦК 
України – право на охорону здоров’я, ст. 284 
ЦК України – право на медичну допомогу, 
ст. 285 ЦК України – право на медичну інфор-
мацію, ст. 286 ЦК України – право на медичну 
таємницю тощо.

Ст. 41 Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення України від 18 грудня 1984 р. 
передбачає адміністративну відповідальність 
за порушення вимог законодавства про працю 
та про охорону праці, ст. 42 того ж Кодексу 
передбачає відповідальність за порушення 
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепіде-
мічних правил і норм.

Гл. 39 Кримінально-процесуального кодексу 
України від 13 квітня 2012 р. передбачає поря-
док застосування примусових заходів медич-
ного характеру, ст. ст. 227,491 – порядок прове-
дення експертизи та окремих слідчих дій із 
залученням судово-медичного експерта або 
лікаря із дотриманням вимог щодо їх безпеч-
ності для здоров’я, ст. 65 – відповідальність 
за розголошення медичної таємниці. 

Накази МОЗ України становлять наступний 
рівень нормативно-правових актів, які регулю-
ють діяльність ПАС, та можуть бути класифіко-
вані за об’єктом регулювання на накази: 

Загального характеру: 
– Наказ МОЗ України «Про подальше 

удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня 
1997 р. №359.

– Наказ МОЗ України «Про затвердження 
табелів оснащення виробами медичного при-
значення структурних підрозділів закладів 
охорони здоров’я» від 5 червня1998 р. №153.

– Наказ МОЗ «Про запровадження ведення 
електронного варіанту облікових статистичних 
форм в лікувально-профілактичних закладах» 
від 5 липня 2005 р. № 330.

– Наказ МОЗ України «Про затвердження 
Положення про метрологічну службу МОЗ 
України» від 2 лютого 2007 р. №52.

– Наказ МОЗ «Про забезпечення закла-
дів охорони здоров’я медичними стандар-
тами, клінічними протоколами та нормати-
вами надання медичної допомоги» від 1 квітня 
2009 р. № 207.

– Наказ МОЗ України «Хірургічна та гігі-
єнічна обробка рук медичного персоналу» 
від 21 вересня 2010 р. №798.

– Наказ МОЗ України «Про затвердження 
Концепції управління якістю медичної допо-
моги у галузі охорони здоров’я в Україні 
на період до 2020 року» від 1 серпня 2011 р. 
№ 454.

– Наказ МОЗ України «Про затвердження 
табелів оснащення медичною технікою та 
виробами медичного призначення структур-
них підрозділів лікарні планового лікування» 
від 31 жовтня 2011 р. № 734.

– Наказ МОЗ України «Про створення та 
впровадження медико-технологічних доку-
ментів зі стандартизації медичної допомоги 
в системі міністерства охорони здоров’я» 
від 28 вересня 2012 р. № 751.

– Наказ МОЗ України «Про порядок контр-
олю якості медичної допомоги» від 28 вересня 
2012 р. № 752.

– Наказ МОЗ України «Про затвердження 
форм первинної облікової документації та 
інструкцій щодо їх заповнення, що використо-
вуються у закладах охорони здоров’я, які нада-
ють амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну 
допомогу населенню, незалежно від підпо-
рядкування та форми власності» від 29 травня 
2013 р. № 435.

– Наказ МОЗ України «Про організацію клі-
ніко-експертної оцінки якості медичної допо-
моги» (із змінами) від 6 серпня 2013 р. № 693 
та ін. 

Спрямовані на безпосереднє регулювання 
діяльності ПАС: 

– Наказ МОЗ України «Про удосконалення 
дитячої патологоанатомічної служби» від 
19 серпня 2004 р. № 417.

– Інструкція щодо заповнення форми 
первинної облікової документації № 014/о 
«Направлення на патолого-гістологічне дослі-
дження», затверджена Наказом МОЗ України 
від 29 квітня 2013 р. № 435.

– Наказ Міністерства внутрішніх справ 
України, МОЗ України та Генеральної прокура-
тури України «Про затвердження Порядку 
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взаємодії між органами та підрозділами 
Національної поліції, закладами охорони 
здоров’я та органами прокуратури України 
під час встановлення факту смерті людини» 
від 29 вересня 2017 № 807/1193/279 та інші. 

Державні стандарти, що застосовують 
у медичних установах (національні стандарти 
України («ДСТУ», «ДСТУ ISO» тощо), технічні 
умови («ТУ У», чинні в Україні «ТУ»), чинні 
в Україні міждержавні стандарти («ГОСТ»), 
стандарти і настанови організацій («СОУ», 
«СОУ-Н»)), також є безпосереднім джерелом 
правового регулювання діяльності ПАС.

Необхідно підкреслити, що сучасне укра-
їнське законодавство не стоїть на місці, та, 
незважаючи на відсутність чинної спеціаль-
ної Інструкції чи Наказу, які би безпосередньо 
регулювали діяльність ПАС, нині є декілька 
проектів наказів Міністерства охорони здо-
ров’я України, метою яких є безпосереднє 
врегулювання діяльності ПАС.

Наприклад, Проект наказу МОЗ України 
«Про патологоанатомічну службу в Україні» 
було оприлюднене шляхом опублікування 
на сайті МОЗ України ще 4 лютого 2011 р. 
Незважаючи на переваги та недоліки вказаного 
проекту, необхідно підкреслити, що він досі 
не пройшов всі необхідні стадії законотвор-
чого процесу та досі не прийнятий [11].

Висновки. Норми, за допомогою яких 
здійснюється правове регулювання діяльності 
ПАС в Україні, мають загальний, спеціальний, 
локальний, а іноді комплексний характер. 

За ієрархічною системою вони розміщені 
в Конституції України; ратифікованих міжна-
родно-правових актах; кодифікованих і неко-
дифікованих законах України; постановах 
Верховної Ради України, указах Президента 
України; постановах Кабінету Міністрів 
України; наказах, розпорядженнях, рішен-
нях міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади; наказах, постановах, роз-
порядженнях інших органів державної влади.

Досі не розробленим залишається основний 
спеціальний нормативно-правовий акт із регу-
лювання діяльності ПАС. Подальшого дослі-
дження потребують нормативно-правові акти 
зарубіжних країн щодо регламентації діяль-
ності ПАС із метою вдосконалення сучасного 
українського законодавства. 
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СЕКЦІЯ 4
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI
INNOVATIONS IN URBAN MANAGEMENT
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МІСТАМИ

Postawienie problemu. Pojęcie polityki 
miejskiej wyrasta z pytania, dlaczego w okre-
ślonym czasie dane zjawisko zostaje uznane za 
problem miejski i wymaga publicznej interwen-
cji. Nieupostaciowana forma polityki miejskiej 
odzwierciedla zmieniające się w czasie rozumie-
nia miast i ich roli w rozwoju społecznym i gospo-
darczym. Warto definiować politykę miejską jako 
z jednej strony zespуl działań mających na celu 
rozwiązywania problemуw wynikających z roz-
woju miasta, a z drugiej – jako inicjatywy, działania 
i przedsięwzięcia mające ten rozwуj stymulować i 
nim kierować [11, s. 17]. 

Stawiane jest pytanie co powoduje że pod 
względem poziomu jakości życia mieszkańcуw 
jedne miasta rozwijają się lepiej i szybciej niż inne 
oraz jakie są czynniki sprzyjające występowa-
niu takiego zjawiska. Z naszego punktu widzenia 
odpowiedź znajduje się w polu poszukiwania i 
zastosowania nowatorskich rozwiązań obecnych 
problemуw wynikających z rozwoju miasta oraz 
wdrażania skutecznych inicjatyw, działań i przed-
sięwzięć mające ten rozwуj stymulować i nim kie-

rować akurat w innowacyjny sposуb dla danego 
terytorium lokalnego. 

Obecnie istnieje wspуlna wizja europejskiego 
miasta przyszłości jako miejsca zaawansowanego 
postępu społecznego z wysokim poziomem spуj-
ności społecznej, społecznie zrуwnoważonym 
mieszkalnictwem, usługami socjalnymi i zdro-
wotnymi oraz ogуlnodostępnym szkolnictwem; 
platformy procesu demokratycznego, dialogu 
kulturowego i rуżnorodności kulturowej; miejsca 
rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środo-
wiskowej; miejsca atrakcji i lokomotywy wzro-
stu gospodarczego [3]. Poziom osiągnięcia wizji 
zależy od wdrożenie innowacji w zarządzaniu mia-
stami, co jest przedmiotem analizy tego artykułu.

Analiza ostatnich badań. Problematyce 
innowacyjnego zarządzania terytorium, zwłasz-
cza miastami, poświęca się wiele uwagi w litera-
turze przedmiotu i działalności praktycznej. Wielu 
badaczy [1; 2; 5; 10; 11; 13–16] jest głęboko prze-
konanych o doniosłej roli innowacji w zarządzaniu 
miastami. Podkreślono, że szansę na dobrą przy-
szłość miasta stwarza jego innowacyjność jako 
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W ostatnich latach zmiany w działalności samo-
rządu terytorialnego dotyczyły właśnie zmiany 
sposobu myślenia o zarządzaniu miastami. 
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Останніми роками зміни в діяльності орга-
нів місцевого самоврядування стосувалися 
зміни способу мислення про управління 
містом. Метою статті є представлення 
сутності та видів інновацій в управлінні 
містами та аналіз основних факторів, що 
впливають на інноваційну міську політику. 
Проаналізовано інноваційні рішення в управ-
лінні містом, зокрема, інституційного, орга-
нізаційного, продуктового, технічного і тех-
нологічного характеру.
Ключові слова: місто, інновації в управлінні, 
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В последние годы изменения в деятель-
ности органов местного самоуправления 
касались изменения способа мышления об 
управлении городом. Целью статьи явля-
ется представление сущности и видов 
инноваций в управлении городами и анализ 
основных факторов, влияющих на инноваци-
онную городскую политику. Проанализиро-
ваны инновационные решения в управлении 
городом, в частности, институциональ-
ного, организационного, продуктового, тех-
нического и технологического характера.
Ключевые слова: город, инновации в управ-
лении, инновационная городская политика, 
местное самоуправление.

In recent years, changes in local self-govern-
ment activities concerned the change in the way 
of thinking about urban management. The pur-
pose of the article is to present the essence and 
types of innovations in urban management and 
to analyze the main factors influencing innova-
tive urban policy. Innovative solutions in urban 
management, in particular institutional, organiza-
tional, product, technical and technological char-
acters were analyzed.
Key words: city, innovations in management, 
innovative urban policy, local self-government.
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konieczność wynikająca z rozwijającej się gospo-
darki, zrуwnoważonego rozwoju oraz potrzeb i 
oczekiwań mieszkańcуw. W tym artykule zasta-
nawiam się głуwnie na scharakteryzowaniu istoty 
i określeniu rodzajуw innowacji, ktуre powstają w 
zarządzaniu miastami. Po reformie samorządu 
terytorialnego na Ukrainie ten temat w ukraiń-
skim środowisku naukowym dopiero zaczyna być 
poddawany badaniom. Niniejsza praca jest prуbą 
uzupełnienia tej luki.

Cel artykułu. Celem opracowania jest przed-
stawienie istoty i rodzajуw innowacji w zarządza-
niu miastami oraz analiza głуwnych czynnikуw 
wpływu na innowacyjną politykę miejską.

Wyniki badania i ich omawiania. 
Wspуłczesna polityka miejska wpływa pozytyw-
nie na rozwуj lokalny, ktуry definiowany jest jako 
pożądane, pozytywne przeobrażenia ilościowe, 
jakościowe i strukturalne lokalnej kompozycji 
społeczno-terytorialnej (tzw. układu lokalnego), 
o charakterystycznych cechach gospodarczych, 
przestrzennych i kulturowych, ktуrej element spo-
łeczny wyraża własne potrzeby oraz hierarchię 
wartości [14, s. 231].

Początek XXI w. to okres, w ktуrym liczba 
mieszkańcуw miast przekroczyła 50 % ludności 
świata i udział ten ciągle rośnie. Zamieszkiwanie 
tak dużej liczby ludności w miastach stawia przed 
wspуłczesnym człowiekiem ogromne wyzwania 
związane z potrzebą zapewnienia odpowied-
niego poziomu rуżnorodnych usług, tak aby 
ludzie żyjący w mieście czuli się dobrze, cieszyli 
się zdrowiem, dobrymi warunkami pracy, wypo-
czynku, transportu oraz dostępem do kultury. 
Duże znaczenie mają także koszty zużywanej 
energii, ochrony środowiska oraz utrzymanie 
bezpieczeństwa wpływające na koszty utrzyma-
nia i poziomu życia mieszkańcуw miast. Takie 
działania, jak na przykład planowanie miasta były 
prowadzone już w starożytności, jednak miały one 
charakter bardziej związany z administrowaniem 
niż z zarządzaniem [1, s. 24]. 

W czasach gospodarki centralnie planowanej 
zarуwno planowanie, jak i zarządzanie na szcze-
blu lokalnym było realizowane w ograniczonym 
zakresie. Plany rozwoju sporządzone na szczeblu 
lokalnym musiały być zatwierdzone przez szcze-
bel centralny, ktуry rуwnież decydował o przyzna-
niu (lub nie) środkуw na ich realizację. Ze względu 
na ograniczone środki budżetowe często plany 
nie mogły być zrealizowane lub musiały być odło-
żone na inną perspektywę finansowania, gdyż 
miasta praktycznie nie posiadały swojego majątku 
i dochodуw. Ograniczane było także prawo do 
posiadania własności prywatnej, zwłaszcza sta-
nowiącej źrуdło przychodu, co negatywnie wpły-
wało na przedsiębiorczość ludzi oraz efektywność 
ich działań. 

Po zmianach ustrojowych w rуżnych pań-
stwach pojawiło się nowe podejście do problema-
tyki zarządzania miastem, polegające na znacznie 
szerszym rozumieniu tej działalności, zwłaszcza z 
uwzględnieniem zasad rozwoju zrуwnoważonego, 
lecz także jej związkуw z wieloaspektową poli-
tyką rozwoju i planowaniem [8, s. 18]. Następuje 
decentralizacja procesуw decyzyjnych, ktуre 
są realizowane przez samorządy lokalne. Miasta 
posiadają swoje dochody oraz majątek, ktуre sta-
nowią podstawę finansowania przyjętych planуw 
rozwoju. Przywrуcenie możliwości posiadania wła-
sności prywatnej oddziałuje pozytywnie na aktyw-
ność społeczną i przedsiębiorczość mieszkańcуw 
miast. Planowanie odbywa się na poziomie lokal-
nym z uwzględnieniem lokalnej polityki, potrzeb 
oraz możliwości. W nowym podejściu naczelną 
rolę pełni polityka rozwoju miasta, ktуra jest reali-
zowana w ramach zarządzania miastem, ktуre 
wypełnia między innymi funkcję planowania.

Polityka 
rozwoju miasta 

Zarządzanie 
miastem 

Planowanie 

Rysunek 1. Nowy model zarządzania miastem 
oparty na pełnej samorządności terytorialnej

Źrуdło: [8, s. 19]. 

Nowe podejście do problematyki miast spra-
wiło, że zarządzanie miastem staje się złożonym 
problemem, ktуrego rozwiązanie wymaga odpo-
wiedniej metodologii łączącej cele i zadania polityki 
rozwoju miasta oraz funkcję planowania. W nowym 
ujęciu zwraca się uwagę zarуwno na związki 
wewnętrzne w miastach, jak i związki zewnętrzne 
miast z ich otoczeniem w wymiarze politycznym, 
społecznym, technologicznym oraz gospodar-
czym, w szczegуlności w zakresie zrуwnoważo-
nego rozwoju. W zarządzaniu miastem ważną rolę 
pełni polityka traktowana jako zbiуr celуw, a także 
środki i narzędzia umożliwiające ich osiągnię-
cie. Środki i narzędzia to przede wszystkim pod-
stawy prawne oraz metody zarządzania i plano-
wania, a także partnerstwo publiczno-prywatne, 
organizacja, finansowanie i informacja [1, s. 27]. 

Należy podkreślić, że obecnie miasta z jednej 
strony są centrami kreatywności i źrуdłem bogac-



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

142 Випуск 10. 2019

twa. W nich panuje sprzyjający klimat dla rozwoju 
nauki, techniki i innowacji oraz skupia się najwięk-
szy odsetek ludności posiadającej wykształcenie 
wyższe. Z drugiej – miasta to rуwnież miejsca 
kumulacji problemуw, takich jak: bezrobocie, 
segregacja społeczna i przestrzenna, ubуstwo, 
problemy ekologiczne. Prуby rozwiązania zdefi-
niowanych problemуw skłaniają do wprowadzenia 
innowacje w zarządzaniu miastami oraz kształto-
wania innowacyjnej polityki miejskiej. 

Wspуłczesna definicja innowacji i jej eko-
nomiczna interpretacja wywodzi się z ujęcia 
zaproponowanego przez J. Schumpetera, ktуry 
akcentował związek innowacji z kreatywnością 
i procesami tzw. twуrczej destrukcji, polega-
jącymi na niszczeniu istniejących rozwiązań i 
struktur oraz zastępowaniu ich nowymi, bardziej 
doskonałymi [12]. J. Schumpeter nadal poję-
ciu twуrczej destrukcji nowy wymiar, opisując 
w ten sposуb proces dokonywania przełomo-
wych odkryć. Powstawaniu innowacji według 
niego towarzyszące rуwnież dwa inne zjawiska, 
takie jak: wynalezienie nowego rozwiązania (co 
jest efektem ludzkiej inwencji), naśladownic-
two, ktуre oznacza upowszechnianie innowacji. 
Według J. Schumpetera, przedmiotem innowa-
cji mogą być: produkt, proces produkcyjny oraz 
organizacja pod warunkiem, że są nowe i zasto-
sowane. Z definicji tej wynika techniczny, ekono-
miczny i organizacyjny charakter innowacji. 

Z rozwojem badan naukowych dotyczących 
rуżnych podziałуw innowacji, M. Porter zde-
finiował innowację z marketingowego punktu 
widzenia, a mianowicie jako ulepszenia techno-
logiczne czy metodyczne, czyli sposoby wykony-
wania danej rzeczy, przejawiające się w zmianach 
samego produktu albo procesu jego powstawa-
nia, nowych podejściach do marketingu, nowych 
formach dystrybucji [9, s. 45], itp. Natomiast, 
P. Kotler uznał, że innowacja to dobro, usługa 
lub pomysł, postrzegane przez kogoś jako nowe. 
Pomysł mуgł już istnieć od dawna, ale stanowił 
innowację dla osoby postrzegającej go jako nowy 
[4, s. 15–28].

Według opracowanego przez OECD Oslo 
Manual (2005) innowację definiuje się jako wdro-
żenie w praktyce gospodarczej nowego lub istot-
nie udoskonalonego produktu (towaru bądź 
usługi), procesu, metody marketingowej, strate-
gii zarządczej, metod organizacji pracy, a także 
strategii utrzymywania kontaktуw z otoczeniem 
[6]. Innowacja jest pojęciem szerokim, ktуre 
odnosi się do wszystkich aspektуw funkcjono-
wania jednostki gospodarczej, zarуwno w sferze 
produkcyjnej, jak i organizacyjno-zarządczej. 
Dokument OECD nie precyzuje, czy dane rozwią-
zanie (produkt) ma być nowością w skali świata, 
kraju, regionu, miasta czy wyłącznie przedsiębior-
stwa lub instytucji. A zatem to, co jest innowacją w 
skali pewnej jednostki gospodarczej, w skali glo-
balnej może już nie być innowacją. W dokumencie 
ponadto podkreśla się, że innowacją definiowano 
tylko taką zmianę, ktуra ma przełożenie na działa-
nia praktyczne i pozytywnie wpływa na rozwуj.

Wyrуżnia się wiele czynnikуw sprzyjających 
rozwojowi innowacyjności w organizacji. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć zasoby ludzkie, 
w tym: wiedzę zgromadzoną w organizacji, przed-
siębiorczość i kreatywność, zasoby rzeczowe (np. 
nakłady na badania i rozwуj, infrastruktura tech-
niczna), powiązania organizacji z otoczeniem 
(m.in. wspуłpraca). Innowacyjność jest wyrazem 
nie tylko zasobуw i możliwości, lecz także moty-
wacji do twуrczego działania [15, s. 22].

Wśrуd wspуłczesnych naukowcуw należy 
wydzielić M. Bryxa, ktуry uważa, że “innowacją 
w zarządzaniu miastem jest nowy proces, proce-
dura, produkt, nawet jeśli ma on charakter wtуrny, 
powstały dzięki naśladownictwu (imitacji, adapta-
cji), o ile posiada cechę nowości dla danego lokal-
nego społeczeństwa lub struktury zarządzającej 
danym miastem, a powstała na skutek celowych 
działań i przyczyniła się do osiągnięcia postępu 
w rozwoju miasta” [1, s. 225]. Miasta wypraco-
wały innowacyjne rozwiązania rуżnego charak-
teru stosowane w polityce miejskiej (rys. 2).

Do innowacji w zarządzaniu miastem można 
zaliczyć:

innowacje 
instytucjonalne 
i organizacyjne

innowacje 
produktowe 

innowacje 
techniczne,

technologiczne  

innowacje 
w zarządzaniu 

finansami 

Rysunek 2. Rodzaje innowacji w zarządzaniu miastem

Źrуdło: [10, s. 187]
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 – innowacje instytucjonalne i organizacyjne, 
takie jak: new public management, governance, 
networking, regionalne systemy innowacyjne, 
“uczące się” miasta i regiony, marketing miejski 
i powołanie innowatorskiego city manager czy 
też Agenda 21 bazująca na wspуłudziale miesz-
kańcуw;

 – innowacje produktowe, do ktуrych zalicza 
się: miejskie pasaże, nowe przestrzenie wie-
lofunkcyjne, nową infrastrukturę wolnego czasu, 
innowacje miejskich układуw transportowych, 
strefy przemysłowe dla przedsiębiorcуw, inkuba-
tory, parki technologiczne; 

 – innowacje techniczne i technologiczne 
(elektronizacja, informatyzacja, itp.); 

 – innowacje w zarządzaniu finansami (np. part-
nerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu pro-
jektуw sfery publicznej) [10, s. 187]. 

Przedstawione innowacje są w dużej mierze 
tożsame z innowacjami wprowadzonymi w przed-
siębiorstwach i instytucjach. Wśrуd rodzajуw 
innowacji wprowadzanych w organizacjach 
można wymienić: produktowe, procesowe, orga-
nizacyjne, technologiczne, marketingowe i ekolo-
giczne (ekoinnowacje) [2, s. 8].

Efektem zarządzania miastem jest produkt 
miejski, ktуry nie powinien być jednak utoż-
samiany z typowym produktem komercyjnym 
wytwarzanym przez przedsiębiorstwa. Od pro-
duktu komercyjnego odrуżnia go między innymi 
[16, s. 9–10]: 

 – wtуrny wpływ mechanizmu rynkowego 
na jego tworzenie (wcześniejsze zainwestowanie, 
dziedzictwo historyczne), 

 – ogromna złożoność, stanowiąca konglome-
rat przestrzeni publiczno-prywatnej, co skutkuje 

rуżną dynamiką procesуw związanych z mega-
produktem (ich efektem może być “urbanizacja 
dysharmonijna”), 

 – występowanie efektуw zewnętrznych ogra-
niczających lub zniekształcających mechanizm 
rynkowy, a w efekcie cenę poszczegуlnych ele-
mentуw oferty; T. Markowski definiuje megapro-
dukt miasta wręcz jako “korzyści aglomeracji, 
czyli saldo pozytywnych i negatywnych efektуw 
zewnętrznych” [5, s. 224]. Takie ujęcie jest wyra-
zem kompleksowego traktowania wszystkich 
integralnych komponentуw megaproduktu mia-
sta, utrudnia jednak obiektywną ocenę jego war-
tości, 

 – przypisanie konsumpcji do konkretnego 
miejsca w przestrzeni. Dana lokalizacja wiąże się 
z możliwością wykorzystania potencjału miasta 
i jego otoczenia, stanowiąc źrуdło dla korzyści 
zewnętrznych osiąganych przez konkretną orga-
nizację, 

 – niemożność wyceny pewnych specyficznych 
składnikуw produktu miasta, ktуre jednak mają 
istotny wpływ na jego atrakcyjność, a tym samym 
na określanie potencjalnej wartości (np. klimat 
społeczny, wizerunek miasta). 

Pod pojęciem megaprodukt miejski rozumie 
się infrastrukturę techniczną, społeczną, budynki 
mieszkalne, usługowe i przemysłowe (składnik 
materialny), oraz “klimat społeczny” reprezen-
tujący postawy mieszkańcуw wobec problemуw 
przyszłości, ich optymizm (lub pesymizm), utoż-
samianie się z miejscem zamieszkania, otwartość 
miasta i jego wizerunek dla przyjezdnych, historia 
i tradycja (składnik niematerialny), a także warunki 
naturalne, np. ukształtowanie terenu, lesistość, 
swoisty klimat, dostęp do rzek, jezior i morza 

potencjał rozwojowy miasta i możliwości wzrostu

zakres kompetencji władzy lokalnej (samorządowej i rządowej)

aktywność instytucji trzeciego sektora i społeczeństwa lokalnego

rozwój biznesu (dużego, średniego i małego) i jego specjalizacja 

struktury proinnowacyjne i ich rola w pobudzaniu innowacyjności 

wzajemne powiązania podmiotów i instytucji miasta

Rysunek 3. Czynniki wpływu na kształtowanie  
innowacyjnej polityki miejskiej
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[1, s. 30]. W skład megaproduktu miejskiego 
wchodzą następujące elementy [13, s. 203]: 
energia (elektryczna, cieplna), obiekty gospo-
darcze (fabryki, magazyny), elementy infrastruk-
tury technicznej (sieci energetyczne, drogi, łącza 
telekomunikacyjne), społeczeństwo (mieszkańcy, 
poglądy, tradycje), środowisko naturalne (klimat, 
lasy, zbiorniki wodne), usługi publiczne (kultura, 
oświata, ochrona zdrowia), usługi administra-
cyjne (świadczenia prawne), walory turystyczne 
(możliwości rekreacyjne), nieruchomości (działki, 
grunty), usługi konsumpcyjne (handel, baza hote-
lowa, gastronomia).

Na innowacyjne zarządzanie miastami ma 
wpływ sporo rуżnych czynnikуw. Tak kształtowa-
nie innowacyjnej polityki zależy od słabych i sil-
nych stron miasta w rуżnych kierunkach (rys. 3.). 

Przyjmuje się, że elementami składowymi 
rozwoju miast są czynniki twarde i miękkie. Do 
grupy czynnikуw twardych (ilościowych) można 
zaliczyć położenie geograficzne, potencjał infra-
struktury komunikacyjnej, stan środowiska natu-
ralnego oraz infrastrukturę społeczną, kształtu-
jącą warunki bytowe (nauka, kultura, rekreacja). 
Najważniejsze wśrуd czynnikуw miękkich (jako-
ściowych) są: wykształceni ludzie, wszelkie inno-
wacje związane z produkcją i zarządzaniem, a także 
poziom ogуlnospołecznej świadomości i kultury 
mieszkańcуw, nowe wzorce konsumpcyjne oraz 
skuteczność władz publicznych [7, s. 132–133].

Wnioski. Poszukiwanie efektywnych i sku-
tecznych rozwiązań w celu rozwoju miast powo-
duje kształtowania polityki miejskiej innowacyj-
nego charakteru. W ostatnich latach zmiany w tej 
kwestii dotyczyły właśnie zmiany sposobu myśle-
nia o zarządzaniu miastem, zwłaszcza rosnące 
znaczenie samorządu terytorialnego w kontek-
ście innowacyjnego rozwoju miast.

Innowacje te można traktować jako nowy 
proces, procedura, produkt, nawet jeśli ma on 
charakter wtуrny. Także one wynikają dzięki 
naśladownictwu, o ile posiada cechę nowości w 
zarządzaniu oraz wpływać na osiągnięcia postępu 
w rozwoju miast. Do innowacji w zarządzaniu 
miastami należy nowatorskie rozwiązania insty-
tucjonalnego, organizacyjnego, produktowego, 

technicznego, technologicznego charakteru. 
Na innowacyjne zarządzanie miastami ma wpływ 
potencjał rozwojowy terytorium, rozwуj biznesu, 
aktywność społeczeństwa i instytucji trzeciego 
sektora oraz ogromne znaczenie odgrywa zakres 
kompetencji władzy lokalnej i jakość relacji władzy 
z innymi interesariuszami miejskiej polityki.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні унаслідок бюджетної 
децентралізації відбуваються зміни, пов’язані 
з посиленням ролі та відповідальності орга-
нів місцевого самоврядування в управлінні 
фінансами. Протягом наступних років зазна-
ють трансформації владні інституції райо-
нів. З огляду на зарубіжний досвід і тенденції 
фінансової децентралізації в Україні очевид-
ним є те, що фінансові функції щодо забезпе-
чення розвитку району та потреб його жите-
лів перейдуть від органів державної влади 
до органів місцевого самоврядування району, 
відповідно, змістяться «центри впливу»; змі-
ниться дохідна та видаткова структури район-
ного бюджету, зросте частка коштів, залучених 
для виконання конкретних програмних цілей; 
можливо, в майбутньому з передачею біль-
шості повноважень громадам обсяги район-
них бюджетів скоротяться, що може знизити 
корупційні ризики та зробить державну службу 
в районних органах влади не такою привабли-
вою (наприклад, Республіка Польща); фінан-
сові управління (відділи) районів будуть поз-
бавлені цілого ряду функцій щодо контролю 
за використанням коштів органами місце-
вого самоврядування громад, а зосередяться 
на забезпеченні розвитку району. Це вимага-
тиме перегляд усієї системи управління місце-
вими фінансами – від планування та прогнозу-
вання до оцінки ефективності її діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині питання місцевих фінансів перебувають 
у центрі уваги багатьох дослідників, зокрема їм 
присвятили свої роботи такі вітчизняні автори, 
як В. Базилевич, С. Буковинський, О. Василик, 

Н. Виговська, І. Волохова, О. Кириленко, 
В. Кравченко В. Кудряшов, М. Кульчицький, 
І. Луніна, Ц. Огонь, К. Павлюк, Ю. Пасічник, 
І. Усков та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте під час роз-
гляду управління місцевими фінансами крізь 
призму бюджетного процесу не враховується 
багатовекторність оцінки його ефективності, 
зокрема, на районному рівні. 

Метою статті є визначення методич-
них підходів до оцінки ефективності системи 
управління місцевими фінансами на район-
ному рівні в умовах продовження реформи 
децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. Система 
управління місцевими фінансами являє собою 
невіддільний складник, з одного боку, управ-
ління соціально-економічним розвитком адмі- 
ністративно-територіальних одиниць, з іншого 
боку, фінансової системи держави та визна-
чається комплексом принципів, методів і 
форм організації управління всіма аспектами 
фінансової діяльності територіальних громад. 
Основними функціями цієї системи на район-
ному рівні є такі: 

– налагодження ефективної взаємодії між 
органами влади та посадовими особами, які 
мають повноваження у сфері управління міс-
цевими фінансами, зокрема на районному 
рівні це фінансові органи місцевих державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
управління Державної казначейської служби 
та Державної фіскальної служби. Також окре-
мими владними повноваженнями у сфері міс-
цевих фінансів наділені голови територіальних 
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У статті розглянуто методичні підходи до 
оцінки ефективності системи управління 
місцевими фінансами на районному рівні в 
умовах продовження реформи децентраліза-
ції. Визначено основні проблеми розроблення 
та впровадження системи оцінки, яка б від-
повідала сучасним європейським стандар-
там, і запропоновано шляхи їх подолання. 
Ключові слова: місцеві фінанси, система 
управління місцевими фінансами, оцінка 
ефективності, район, децентралізація.

В статье рассмотрены методические под-
ходы к оценке эффективности системы 
управления местными финансами на рай-
онном уровне в условиях продолжения 
реформы децентрализации. Определены 
основные проблемы разработки и внедре-
ния системы оценки, которая бы отвечала 

современным европейским стандартам, и 
предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: местные финансы, 
система управления местными финансами, 
оценка эффективности, район, децентра-
лизация.

The article deals with methodical approaches to 
the assessment of the effectiveness of the local 
finance management system at the rayon level 
in the context of the continuation of the decentral-
ization reform. The main problems of the devel-
opment and implementation of the evaluation 
system that meet modern European standards 
and the ways of overcoming them are proposed.
Key words: local finances, local finance man-
agement system, efficiency assessment, district, 
decentralization.
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громад, районних державних адміністрацій, 
місцеві ради та їхні депутати тощо. Кожен 
із цих суб’єктів має власну систему оцінки, 
особливості якого, як правило, визначається 
органом, якому він підпорядковується. 

Основне протиріччя, що ускладнює оцінку 
системи управління фінансами на районному 
рівні, є існування двох основних видів місцевих 
фінансових органів, які мають різне підпоряд-
кування та правовий статус, але мають схожі 
завдання. Наприклад, структурний підрозділ 
із питань фінансів районної держадміністра-
ції утворюється головою відповідної місцевої 
держадміністрації, входить до її складу. Вони 
мають подвійне підпорядкування, оскільки 
є підзвітними та підконтрольними, з одного 
боку, місцевим органам влади, тому що вхо-
дять до складу відповідних державних адміні-
страцій, а з іншого – відповідному обласному 
фінансовому органу [1]. 

Фінансові органи місцевого самовряду-
вання утворюються за рішеннями місцевих 
рад, є їм підконтрольними і підзвітними [2]. 
Особливість їх функціонування полягає в тому, 
що поряд із забезпеченням реалізації загаль-
нодержавної бюджетної політики на відпо-
відній території пріоритетним напрямом їх 
роботи є виконання завдань у рамках місце-
вої бюджетної політики, схваленої місцевою 
радою. У своїй діяльності вони тісно взає-
модіють із громадськістю, намагаючись яко-
мога повніше врахувати пріоритети та основні 
потреби місцевого населення. Фінансові 
органи місцевого самоврядування безпосе-
редньо зацікавлені в тому, щоб результати 
їхньої роботи були схвалені територіальною 
громадою [3]. 

Органом, який наділений значною части-
ною повноважень у сфері управління місце-
вими фінансами, є казначейство, яке віді-
грає одну з провідних ролей у бюджетному 
процесі. Необхідно зазначити, що сьогодні 
казначейська форма виконання держав-
ного бюджету використовується в багатьох 
країнах, проте для місцевих бюджетів така 
форма виконання є менш поширеною [3]. 
В Україні згідно з Бюджетним кодексом [4] та 
на виконання Наказу Міністерства фінансів 
України «Про забезпечення запровадження 
з 1 січня 2002 р. казначейського обслугову-
вання місцевих бюджетів» з 2002 р. органи 
казначейства почали здійснювати касове 
виконання дохідної частини місцевих бюдже-
тів і операції з перерахування міжбюджетних 
трансфертів. З 2003 р. на виконання Указу 
Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо вдосконалення механізмів казначей-
ського обслуговування державного і місцевих 

бюджетів» розпочався процес переведення 
на казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів за видатками. Починаючи з 2004 р. 
всі місцеві бюджети переведені на повнофунк-
ціональне казначейське обслуговування – як  
у частині доходів, так і за видатками [3].

Головна мета запровадження казначейської 
системи виконання бюджету – підвищення 
ефективності управління суспільними фінан-
сами. Функції казначейських органів пов’язані 
з касовим виконанням бюджету, тому і система 
оцінка діяльності казначейств обмежена цим 
аспектом; 

– взаємодія з іншими суб’єктами фінансо-
вих відносин, які діють на території району, 
а саме: населенням, підприємцями, фінансо-
во-кредитними установами тощо. Проблемою 
є те, що ця функція взагалі не відображена 
в системі оцінки ефективності фінансової 
системи нашої країни. Наприклад, робота 
фіскальної служби не завжди є орієнтова-
ною на добросовісних платників податків та 
їх заохочення. Діє принцип презумпції вину-
ватості особи, яка звертається до цих служб. 
Також багато нарікань на роботу державного 
казначейства, бюрократичні процедури якого 
ускладнюють взаємовідносини з місцевими 
бюджетом і, як наслідок, призводять до неба-
жання інвесторів працювати з органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування;

– аналіз результатів фінансової діяль-
ності та фінансового стану району, плану-
вання фінансової діяльності, обґрунтування 
та прийняття оперативних фінансових рішень 
з окремих напрямів фінансової діяльності, 
контроль за виконанням розроблених планів 
і прийнятих фінансових рішень. Як правило, 
оцінка цієї функції зводиться до аналізу і плану 
надходжень і видатків місцевого бюджету. 
В Україні розроблено Наказ Міністерства 
фінансів України від 27 жовтня 2009 р. № 1252 
«Про результативні показники бюджетної про-
грами» [5]. 

Розвиток фінансового контролю має 
передбачати впровадження державного 
аудиту. Державний аудит – це форма дер-
жавного фінансового контролю, спрямована 
на сприяння бюджетним установам, держав-
ним підприємствам, які отримують державні 
кошти, у запобіганні фінансовим порушен-
ням, ефективному використанні бюджетних 
коштів державного та комунального майна 
та складання достовірної фінансової звітно-
сті [6]. Отже, державний аудит містить таку 
форму, як аудит ефективності. Аудит ефектив-
ності – це форма контролю, яка спрямована 
на визначення ефективності використання 
бюджетних коштів для реалізації запланова-
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них цілей і встановлення факторів, які цьому 
перешкоджають. Метою аудиту ефективності 
є здійснення оцінки досягнення запланованих 
показників (продукту, ефективності, якості), 
виявлення проблем у виконанні бюджетної 
програми та розроблення пропозицій щодо 
підвищення ефективності використання 
ресурсів держави [6].

Проте метою і ключем правової та органі-
заційної діяльності органів місцевого само-
врядування є формування власної еконо-
мічної самостійності. Саме це і дасть змогу 
громаді отримати реальну здатність само-
стійно і під власну відповідальність вирішити 
питання своєї діяльності. Важливою умовою 
економічної самостійності території є вста-
новлення прямої залежності його економіч-
них можливостей від ефективності власного 
господарювання, а також економіки держави. 
Основою економічної самостійності терито-
рії є його власність, насамперед на природні 
ресурси. Її об’єктом є земля, природні ресурси, 
підприємства матеріального виробництва, 
організація закладів соціальної та духовної 
сфери (освіти, охорони здоров’я, торгівлі, 
громадського харчування, культури тощо), 
що розташовані на відповідній території.

Неодмінною умовою економічної само-
стійності є наявність постійних джерел фор-
мування фінансово-економічної основи та 
матеріально-технічних результатів. Йдеться 
про встановлення довгострокових нормати-
вів розподілу додаткового продукту, визна-
чення компетенції органів місцевого самовря-
дування, управління у використанні місцевої 
продукції для формування внутрішнього регіо-
нального ринку та забезпечення першочерго-
вих потреб соціально-економічного розвитку. 
Економічна самостійність території – це стан 
територіальної системи, за якої органи місце-
вого самоврядування розробляють і здійсню-
ють стратегію і тактику вирішення соціальних, 
економічних та екологічних проблем регіо-
нального розвитку.

Висновки. Отже, основними проблемами 
оцінки ефективності системи управління міс-
цевими фінансами на районному рівні є такі:

 – існування як мінімум трьох ключових орга-
нів влади, які мають різний правовий статус. 
Наприклад, фінансові органи місцевого само-
врядування підконтрольні та підзвітні громаді, 
тому оціночні судження громадськості для них 
вкрай важливі. Водночас фінансові органи 
державних адміністрацій, казначейські служби 
підпорядковані вищим органам державної 
влади та проводять на місцях їх політику;

 – неврахування думки населення, підпри-
ємців, фінансово-кредитних установ щодо 

роботи фінансових органів влади. Опитування, 
які іноді можуть проводитися щодо надання 
цим споживачам фінансових послуг, як пра-
вило, мають інформаційний характер і жодних 
правових наслідків не мають; 

 – зведення оцінки ефективності системи 
управління до аналізу й плану надходжень і 
видатків місцевого бюджету.

 – Оцінка ефективності управління місце-
вими фінансами на районному рівні має базу-
ватись на таких основних методичних прин- 
ципах: 

 – врахування особливостей реорганіза-
ції та функціонування районів, які планується 
створити унаслідок реформи децентралізації;

 – узгодженість із принципами оцінки 
результативності господарської діяльності 
територіальних громад, спираючись на потен-
ціал; 

 – здійснення її на основі соціальних, еконо-
мічних та екологічних критеріїв;

 – узгодженість з основною метою розвитку 
територій, а саме забезпечення потреб меш-
канців району; 

 – вираженість у відповідній системі оціноч-
них показників. 

Багатоплановість фінансової діяльності 
системи управління зумовлює необхідність 
оцінки її ефективності за окремими диферен-
ційованими напрямами. Наприклад, це можуть 
бути показники оцінки рівня забезпечено-
сті розвитку району власними фінансовими 
ресурсами; показники оцінки рівня ефектив-
ності фінансової діяльності
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних європейських країнах міс-
цеве самоврядування являє систему децентра-
лізованої організації місцевого управління, що 
склалася в результаті тривалого, переважно 
еволюційного, розвитку. Становлення центра-
лізованих держав призвело до поділу публічної 
влади на державну і муніципальну. На основі 
взаємодії різних рівнів публічної влади забез-
печується досягнення ефективного управління 
проблемними питаннями суспільства.

Як відомо, близько 60 % рішень, прийня-
тих європейськими містами та регіонами, 
залежать від європейського законодавства 
та майже 70 % інвестицій державного сектору 
в Європі надходять від місцевих і регіональ-
них органів влади. Тільки ці дві цифри свідчать 
про те, що місцева та регіональна влада віді-
грає все більшу роль в європейській економіці 
і в житті європейських громадян.

Окрім того, дослідження систем місце-
вого самоврядування країн Європи пов’язане 

з питанням формування системи місцевого 
самоврядування в сучасній Україні в світлі 
проголошення українським урядом європей-
ського вектора зовнішньої політики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У сучасному світі проблема забезпечення 
місцевого самоврядування обговорюється та 
вивчається в кожній країні. Особливого зна-
чення дане питання набуло для українських 
дослідників в останні роки.

Зокрема, проблему дослідження фунда-
ментальних понять формування систем міс-
цевого самоврядування займався І. Щебетун 
[1]; у науковому доробку Ю. Битняк [2] було 
висвітлено європейський досвід удоскона-
лення місцевого самоврядування; І. Кульчій та 
А. Штепа [3] розглянули особливості розвитку 
системи місцевого самоврядування загалом 
для європейського регіону.

Серед зарубіжних дослідників вивченням 
до вивчення даного питання також підійшли 
різнопланово: І. Мартінез [4] розглянула осо-

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
КРАЇН ЄВРОПИ (ШВЕЦІЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, НОРВЕГІЯ, ЧЕХІЯ, СЛОВЕНІЯ)
PECULIARITIES OF THE FORMATION OF SYSTEMS  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT OF THE COUNTRIES OF EUROPE  
(SWEDEN, SWITZERLAND, NORWAY, CZECH REPUBLIC, SLOVENIA)
 

УДК 353.5

Мурзіна Т.А.
аспірант кафедри регіональної політики 
та публічного адміністрування
Одеський регіональний інститут 
державного управління
Національної академії державного 
управління при Президентові України

У статті розглянуто ключові особливості 
формування систем місцевого самовряду-
вання Швеції, Швейцарії, Норвегії, Чехії та 
Словенії. Встановлено, що кожна з європей-
ських країн має свій унікальний досвід орга-
нізації місцевого самоврядування, в якому 
можна виділити спільні риси європейського 
регіону загалом. Визначено, що основними 
характеристиками процесу формування 
системи місцевого самоврядування можуть 
вважатися такі, як становлення оптималь-
ної моделі місцевого самоврядування, струк-
тура організації місцевого самоврядування, 
особливості формування органів місцевого 
самоврядування, особливості збереження 
демократії на місцях, питання реформи 
фінансового забезпечення місцевого само-
врядування, відносини між центральною та 
місцевою системами влади.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 
органи державної влади, муніципальні органи 
влади, Західна Європа, Північна Європа, Шве-
ція, Швейцарія, Норвегія, Чехія, Словенія.

В статье рассмотрены ключевые особен-
ности формирования систем местного 
самоуправления Швеции, Швейцарии, Нор-
вегии, Чехии и Словении. Установлено, что 
каждая из европейских стран имеет свой 
уникальный опыт организации местного 
самоуправления, в котором можно выде-
лить общие черты европейского региона в 
целом. Определено, что основными харак-
теристиками процесса формирования 
системы местного самоуправления могут 
считаться такие как: становление опти-

мальной модели местного самоуправления, 
структура организации местного само-
управления, особенности формирования 
органов местного самоуправления, особен-
ности сохранения демократии на местах, 
вопросы реформ финансового обеспечения 
местного самоуправления, отношения 
между центральной и местной системами 
власти.
Ключевые слова: местное самоуправ-
ление, органы государственной власти, 
Западная Европа, Северная Европа, Швеция, 
Швейцария, Норвегия, Чехия, Словения.

The article considers the key features of the for-
mation of local government systems in Sweden, 
Switzerland, Norway, the Czech Republic and 
Slovenia. It has been established that each of the 
European countries has its own unique experi-
ence in organizing local government, in which it is 
possible to single out the common features of the 
European region as a whole. It is determined that 
the main characteristics of the process of forming 
the system of local self-government can be con-
sidered as: the formation of an optimal model of 
local self-government, the structure of the organi-
zation of local self-government, the peculiarities 
of the formation of local self-government bodies, 
the peculiarities of maintaining local democracy, 
the issues of financial support of local govern-
ment, relations between central and local power 
systems.
Key words: local self-government, public 
authorities, Western Europe, Northern Europe, 
Sweden, Switzerland, Norway, Czech Republic, 
Slovenia.
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бливості інституційної структури місцевого 
самоврядування в країнах Європи; Л. Чікаладзе 
[5] провів порівняльний аналіз елементів муні-
ципальних систем країн Європи; Дж. Немек 
та М.С. Врайс [6] провели комплексне дослі-
дження систем місцевого самоврядування 
в Європі.

Критичний огляд літературних джерел пока- 
зав, що питання особливостей формування 
систем місцевого самоврядування в країнах 
Європи отримало достатньо уваги в доробках 
українських та зарубіжних дослідників. Втім, 
станом на сьогоднішній день не здійснено 
комплексного дослідження особливостей фор-
мування систем місцевого самоврядування 
в Швеції, Швейцарії, Норвегії, Чехії та Словенії.

Постановка завдання статті. Метою 
дослідження є науково-теоретичне обґрун-
тування особливостей формування систем 
місцевого самоврядування в окремих країнах 
Європи (Швеція, Швейцарія, Норвегія, Чехія, 
Словенія).

Виклад основного матеріалу. Органи 
місцевого самоврядування становлять один із 
найбільш вагомих елементів державної орга-
нізації сучасних країн. Аналіз сучасних літе-
ратурних джерел дозволяє нам виокремити 
визначення поняття «система місцевого само-
врядування», яким будемо керуватися у статті.

Система місцевого самоврядування – це 
модель здійснення публічної влади на місце-
вому рівні, сукупність організаційно-правових 
форм та інститутів місцевого самоврядування, 
його суб’єктів, завдяки яким населення тери-
торіальної громади вирішує місцеві проблеми, 
реалізує надані йому функції та повноваження 
[1, с. 239].

Місцеве самоврядування в країнах Європи 
являє собою систему, що складається з еле-
ментів, які, у свою чергу, пов’язані між собою 
відносинами внутрішньої детермінації та 
структурної залежності. При цьому самоор-
ганізація місцевого самоврядування прояв-
ляється через функціонування принципу 
субсидіарності та реалізацію громадських 
ініціатив. У країнах Європи (зокрема, Швеція, 
Швейцарія, Норвегія, Чехія, Словенія) місцева 
влада протиставляється державі, вона слу-
гує механізмом обмеження державної влади, 
не дозволяє цю владу узурпувати, що підви-
щує її прозорість, публічність та ефективність. 
Це стає можливим завдяки залученню потен-
ціалу самоорганізації.

Варто зазначити, що формування систем 
місцевого самоврядування в країнах Європи 
здійснюється з різною інтенсивністю, в різ-
них напрямках (системно-структурні, функ-
ціональні, процедурно-організаційні, фінан-

Рис. 1. Схематичне зображення чинних місцевих та регіональних урядів в Європі  
станом на січень 2019 року

Джерело: побудовано на основі [4]
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сові реформи) та з різною послідовністю, що 
зумовлюється різними чинниками економіч-
ного, політичного, історичного, демографіч-
ного характеру. Нижче на Рисунку 1 нами роз-
міщено схематичне відображення сучасного 
стану місцевих та регіональних урядів в Європі 
(на схемі позначено Швецію, Швейцарію, 
Норвегію, Чехію та Словенію, які досліджуємо 
більш детально).

З рис. 1 бачимо, що досліджувані країни 
мають спільні риси в чинній системі здійс-
нення публічної влади на місцевому рівні: 
так, Норвегія, Швеція та Чехія мають унітарну 
державну структуру, а публічна влада здійс-
нюється на місцевому та регіональному рів-
нях; в Словенії маємо самоврядування лише 
на місцевому рівні; в Швейцарії бачимо прин-
ципово іншу систему – при федеральній дер-
жавній структурі самоврядування здійсню-
ється лише на місцевому рівні. Додаткові дані 
щодо кількості муніципалітетів на регіональ-
ному та місцевому рівнях наведемо нижче 
в таблиці 1.

Тож кожна з європейських країн має свій 
унікальний досвід організації місцевого само-
врядування, тому неможливо охопити їх всі, 
а можна лише зупинитися на загальних тен-
денціях формування системи місцевого само-
врядування, які притаманні для більшості країн 
Європи [2, с. 41].

З огляду на це в даному дослідженні звер-
немо увагу на такі особливості формування 
систем місцевого самоврядування: станов-
лення оптимальної моделі місцевого само-
врядування, структура організації місцевого 
самоврядування, особливості формування 
органів місцевого самоврядування, осо-
бливості збереження демократії на місцях, 
питання реформи фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування.

1. Становлення оптимальної моделі місце-
вого самоврядування.

Розглядаючи особливості формування 
систем місцевого самоврядування Швеції, 
Швейцарії, Норвегії, Чехії та Словенії, слід 

наголосити на тому, що ключовим завданням 
у досліджуваному процесі є розвиток місцевої 
демократії, а також модернізація управлінської 
системи власне на місцевому рівні шляхом 
підвищення її здатності відповідати найбільш 
нагальним потребам населення та забезпечу-
вати соціально-економічний розвиток терито-
рії відповідної держави, дотримуючись вимог 
ЄС в цілому.

Наприклад, для країн Європи було роз-
роблено Європейську стратегію інновацій та 
доброго врядування на місцевому рівні, що 
здобула підтримку на 15-й Європейській кон-
ференції міністрів, відповідальних за місцеве 
та регіональне управління, та була затвер-
джена Комітетом Міністрів Ради Європи 
у 2008 році [2, с. 41].

У світі (та у країнах Європи зокрема) протя-
гом останніх років формується новітній напря-
мок розвитку моделей місцевого самовря-
дування – смарт-регулювання, або розумне 
управління. Смарт-регулювання має призве-
сти до скорочення бюрократії та адміністра-
тивного навантаження на громадян, при цьому 
мова не йде про використання суто кількісних 
критеріїв у процесі місцевого управління.

Європейський досвід свідчить, що на рівні 
окремих міст є чимало впроваджених іннова-
ційних практик в різних сферах. Міста визна-
чають як «smartcity» (розумні міста), якщо 
на місцевому рівні інвестиції в людський та 
соціальний капітал, а також в традиційні (тран-
спорт) та сучасні (ІТ) інфраструктури комуніка-
цій сприяють сталому економічному розвитку 
і високому рівню життя, пріоритетним для них 
є раціональне розпорядження природними 
ресурсами та розвиток управління за широкої 
участі громадян [2, с. 43].

2. Структура організації місцевого само-
врядування.

Інституційна організація місцевого само-
врядування залежить від адміністративно- 
територіального устрою держави. Проте 
у Швеції, Швейцарії, Норвегії, Чехії та Словенія 
помічено варіативність вирішення цих питань, 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика структури системи місцевого самоврядування  

деяких країн Європи, 2010–2017 рр.

Країна Кількість  
населення

Кількість муніципалітетів 
на регіональному рівні

Кількість муніципалітетів 
на місцевому рівні

2010 2017 2010 2017

Швеція 9,6 млн. 20 20 290 290
Швейцарія 8,2 млн. 26 26 2551 2324

Норвегія 5,09 млн. 19 19 430 428
Чехія 10,5 млн. 14 14 6250 6258

Словенія 2,06 млн. - - 211 212
Джерело: складено автором за даними [4]
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що є характерним для європейських країн 
в цілому.

Наприклад, у демократичних державах 
формування системи місцевого самовряду-
вання зумовлюється об’єктивними потребами 
для розвитку суспільства. Це означає, що 
на рівні місцевого самоврядування «влади» 
має бути стільки, скільки її потребують про-
цеси життєзабезпечення територіальних гро-
мад і вирішення в межах відповідних територій 
питань місцевого значення [2, с. 43]. Тож чим 
більше повноважень закріплюється за місце-
вими органами влади, тим більш складною є 
системно-структурна організація цього рівня 
публічної влади.

Звертаючись до процесів формування міс-
цевого самоврядування в європейських кра-
їнах, можемо стверджувати, що ці процеси 
схожі в кожній країні через наявність трьох 
інституційних рівнів: наявність первинного 
суб’єкта місцевого самоврядування); форму-
вання системи відповідних органів на місцях; 
здійснення місцевого самоврядування міжму-
ніципальними об’єднаннями.

Наприклад, у Словенії місцева влада 
здійснюється шляхом забезпечення функ-
ціонування муніципалітетів та інших місце-
вих самоврядних організацій, що закріплено 
Конституцією Республіки Словенія [2, с. 44]. 
Міська рада (obcinski svet) відповідальна 
за формування головного муніципалітету та 
прийняття рішень на місцях (наприклад, при-
йняття рішень щодо розподілу місцевої землі 
та планів розвитку муніципального бюджету, 
а також прийняття рішення про придбання або 
продаж муніципальної власності), складається 
з 212 муніципалітетів (občin).

У Чехії є місцеві об’єднання громадян, 
які виступають в ролі одиниць місцевого 
самоврядування (це право забезпечується 
Конституцією Чеської Республіки) [2, с. 45]. 
Міська рада Чехії (zastupitelstvo obce) поділя-
ється на 6 258 муніципалітетів (obec) та при-
значає членів в муніципальний комітет.

Структура організації місцевого самовря-
дування в Швейцарії зумовлена важливістю 
цієї системи для влади країни в цілому. Цікаво, 
що єдиної муніципальної системи в даній кра-
їна не існує. Є два типи муніципальних парла-
ментів (communaux): муніципальна асамблея 
(система прямої демократії), яка є найбільш 
поширеною (4 з 5 муніципалітети) і генеральна 
або муніципальна рада (парламент у складі 
виборних представників; його назва може 
відрізнятися в залежності від кантону) [4]. 
З огляду на це, система місцевого самовря-
дування Швейцарії сформована так, що кожен 
кантон ділиться на округи, кожен округ ділиться 

на громади або муніципалітети. Особливістю 
даної системи є те, що для законодавчої влади 
не передбачено окремого органу, вона здійс-
нюється громадянами Швейцарії (жителями 
округу) на виборах та референдумах, в той час 
як виконавча та судова гілки влади представ-
лені Радою та Судом (на рівні округу та на рівні 
муніципалітетів). Загальна кількість муніципа-
літетів на місцевому рівні – 2 324.

У Норвегії система місцевого самовряду-
вання була сформована з метою оптимізації 
взаємодії між державою та муніципалітетами. 
На місцевому рівні було сформовано систему, 
що складається з 428 муніципалітетів (комун), 
які забезпечують місцеве самоврядування [4]. 
Місцева рада Норвегії – це орган забезпе-
чення державної влади на місцях, що склада-
ється з радників та формується кожні чотири 
роки від декількох місцевих народних партій 
шляхом пропорційного представництва.

У рамках формування системи місце-
вого самоврядування в Швеції було створено 
міську асамблею (kommunfullmдktige). Міська 
асамблея Швеції налічує 290 муніципаліте-
тів (kommuner) і може делегувати прийняття 
рішень на місцях у кожен конкретний муні-
ципалітет [4]. У Конституції Швеції місцеве 
(комунальне) самоврядування названо однією 
з основ функціонування політичної системи 
країни.

3. Особливості формування виборчої сис-
теми в рамках місцевого самоврядування 
в країнах Європи.

У рамках цього питання кожна європейська 
країна започатковує власне бачення шляхом 
створення власної виборчої системи.

Досвід Норвегії демонструє збалансо-
вану систему, в рамках якої в областях і кому-
нах формуються виборні ради, склад яких 
оновлюється кожні 4 роки. У місцевих радах 
застосовується система пропорційного пред-
ставництва, а кількість місць варіюється від 
13 (муніципальні ради) та 25 (обласні ради) 
до 85. У радах передбачено наявність мера 
і виконавчого комітету [10]. Комітет фор-
мується з числа представників усіх полі-
тичних сил ради. У великих містах – Осло і 
Бергені – як виняток діє парламентська форма 
правління, і склад уряду в цих містах визнача-
ється відповідно до поточного розкладу полі-
тичних сил в раді.

У Швейцарії складається муніципальна 
асамблея громадян, які мають право голосу, і 
які бажають взяти участь у виборах законодав-
чої влади муніципалітету (прямі демократії). 
Громадяни обирають членів виконавчої влади 
на місцях, які можуть приймати політичні щодо 
відповідного регіону. 
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У Швеції міський виконавчий комітет 
(kommunstyrelsen) формується на чотири роки 
муніципальною асамблеєю на основі частки 
отриманих місць кожною стороною в межах 
представлених муніципальною Асамблеєю. 

Що ж до досвіду Чехії, то муніципальний 
комітет (rada obce) є виконавчим органом 
муніципалітетів і складається з членів, що 
обираються на місцях кожні чотири роки [10]. 
Мер і віце-мери також є членами комітету, які 
можуть утворювати комісії по окремим питан-
ням (наприклад, фінансова комісія, культурна 
комісія та комісія для меншин). В Чехії муні-
ципалітети входять до складу більших оди-
ниць місцевого самоврядування та являють 
собою самоврядні спільноти громадян, які 
управляються виборними представниками 
населення: муніципальною радою і мером 
(«starosta» для дрібних муніципалітетів чи міст 
або «primátor» для великих міст).

У Словенії муніципалітети розділені на міста, 
селища чи околиці або громади, (krajevne, 
vaške or četrtne skupnosti), в кожному з яких 
члени управління місцевим самоврядуванням 
обираються прямим загальним голосуванням.

4. Особливості збереження демократії 
на місцях.

Активізація громадської активності вже 
досить тривалий час є пріоритетним напрям-
ком формування місцевого самоврядування 
європейських країн. Для цього на найвищому 
конституційному рівні закріплюються від-
повідні норми для забезпечення реалізації 
безпосередньої участі громадян у вирішенні 
питань місцевого значення.

Загальною тенденцією для європейських 
країн, зокрема і Швеції, Швейцарії, Норвегії, 
Чехії та Словенії, є розширення можливо-
стей громадян для участі у місцевому само-
врядуванні, зокрема через місцеві референ-
думи. Місцеве самоврядування здійснюється 
населенням на загальних зборах, при цьому 
органи місцевого самоврядування не утво-
рюються.

Прикладом доволі успішної самоорганіза-
ції населення у Швеції, Швейцарії, Норвегії, 
Чехії та Словенії є центри місцевих співтова-
риств, які створюються з метою задоволення 
потреб членів відповідних територіальних 
мікрогромад, використовуючи механізм бла-
годійництва. Сусідські асоціації беруть участь 
у вирішенні питань захисту своєї території, 
організації дозвілля громадян, покращенні 
якості соціальних послуг, стану довкілля та 
інфраструктури. Усі згадані форми самоорга-
нізації є механізмом компенсації бездіяльності 
органів місцевого самоврядування або ж аль-
тернативою їх політико-управлінських рішень.

5. Реформа фінансового забезпечення міс-
цевого самоврядування.

Гостра проблема обмеженості ресурсів і 
зростаючих потреб у публічних послугах вима-
гає підвищення ефективності діяльності орга-
нів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання. Система публічних фінансів в усьому 
світі стоїть на порозі кардинальних змін. Одна з 
головних тенденцій полягає в тому, що методи 
управління державними й приватними фінан-
сами поступово, але неухильно зближаються.

Донедавна у Швеції, Швейцарії, Норвегії, 
Чехії та Словенії можна було виділити спільні 
риси, притаманні системі місцевого самовря-
дування: високий рівень державних субсидій; 
велика кількість цільових субсидій; детальна 
регламентація і контроль за використанням 
грошей; проблеми в стосунках між різними 
рівнями місцевого самоврядування. З метою 
посилення фінансової самостійності місце-
вого самоврядування були започатковані 
реформи, які для кожної країни ознаменува-
лись конкретними результатами.

У Швейцарії, Чехії та Словенії останнім 
часом посилюється тенденція наближення 
практики функціонування органів місцевого 
самоврядування до діяльності приватних під-
приємств. Таким чином, регулювання управ-
ління фінансами отримує форму проекту, що 
супроводжується модернізацією всього сек-
тору публічного управління. В цьому контек-
сті органи місцевого самоврядування почали 
використовувати методи запозичені в приват-
ному менеджменті, пробуючи знайти моделі 
раціонального публічного управління.

У багатьох країнах Європи (особливо це 
стосується країн Північної Європи, таких 
як Норвегія та Швеція) існують механізми затвер-
дження місцевих бюджетів центральними (дер-
жавними / регіональними) органами влади. Ця 
процедура також включає в себе визначення 
місцевих ставок податків, лімітів або витрат, 
а також формулювання інших угод з метою 
забезпечення фінансової достатності і адекват-
ної координація бюджетів на місцевих рівнях.

6. Відносини між центральною та місцевою 
системою влади.

Статистичні дані свідчать про те, що в дея-
ких країнах особливості формування систем 
місцевого самоврядування характеризуються 
певним переважанням неформальної взаємо-
дії державної влади та органів місцевого само-
врядування, в той, як в інших країнах панують 
біль формалізовані відносини. Так, існування 
офіційних двосторонніх зв’язків в процесі 
формування системи місцевого самовряду-
вання ми побачили у випадку Словенії, в якій 
панує «змішана» модель формування міс-
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цевого управління (це проявляється у необ-
хідності двосторонніх консультацій з питань 
місцевого значення). Інші досліджувані дер-
жави (Норвегія, Швеція, Швейцарія, Чехія) 
демонструють переважання неформальних 
інституційних механізмів зі «спеціальною» вза-
ємодією між центральними та місцевими орга-
нами влади, не формалізовані в інституційних 
структурах, угодах або процедурах [10].

Висновки. Унаслідок здійснення дослі-
дження окресленого питання можемо зро-
бити висновок, що досвід європейських країн 
щодо формування систем місцевого самовря-
дування свідчить, що, незважаючи на належ-
ність до європейського регіону та необхідність 
дотримуватись загальних вимог ЄС щодо сис-
теми місцевого самоврядування, кожна країна 
має свій власний досвід.

Європейський досвід організації систем 
місцевого самоврядування свідчить про те, 
що там поєднується місцеве самоврядування і 
державне управління на місцях, враховуються 
історичні, демографічні, географічні особли-
вості тієї чи іншої країни, форми правління 
державного устрою, політичний режим, пра-
вова система та інші чинники. Саме тому міс-
цеве самоврядування в досліджуваних країнах 
формувалось, як правило, відповідно до адмі-
ністративно-територіального поділу відповід-
ної країни (первинним осередком виступають 
міські та сільські одиниці).

Втім, немає єдиної «правильної» моделі 
місцевого самоврядування за структурою, 
ієрархією взаємовідносин, переліком функцій, 
рівнем децентралізації влади. У різних кра-
їнах населенні пункти, схожі за чисельністю 
населення та іншими параметрами, мають 
різну організацію місцевого самовряду-
вання. Водночас в європейських країнах чітко 
простежуються загальні тенденції. По-перше, 
більшість країн визнають, що доступні ресурси 
повинні бути адекватними функціям органів 
місцевого самоврядування, щоб гарантувати 
їм спроможність виконувати свої обов’язки 
ефективно й своєчасно (це стосується не лише 
фінансової підтримки системи місцевого 
самоврядування, але і раціонального розпо-
рядження людськими та природними ресур-
сами). По-друге, в демократичних державах 
формування системи місцевого самовряду-
вання зумовлюється об’єктивними потребами 
для розвитку суспільства (населення потре-
бує певних послуг, прагне через обрані ними 
органи вирішувати питання місцевого зна-
чення, місцеве самоврядування має відпові-
дати їх сподіванням). По-третє, місцеві органи 
влади повинні мати суттєвий рівень автономії, 
щодо власної організації, прийому, звільнення 

та визначення умов роботи посадових осіб, 
встановлення місцевих податків тощо (для 
цього на найвищому конституційному рівні 
закріплюються відповідні норми для забезпе-
чення реалізації безпосередньої участі грома-
дян у вирішенні питань місцевого значення). 
По-четверте, вивчення основних сфер відпо-
відальності при формуванні систем місцевого 
самоврядування показує, що якщо одна функ-
ція підпорядковується різним органам влади 
(центральним і місцевим), це призводить 
до взаємодії між ними; іноді такі відносини між 
центральними та місцевими органами влади 
можуть сприяти більш ефективному здійс-
ненню самоврядування на користь кожного 
окремого муніципалітету.

Перспективи подальшого дослідження 
даного питання полягають у проведенні комп-
лексного дослідження особливостей фор-
мування систем місцевого самоврядування 
в європейських країнах різного устрою (напри-
клад, Німеччина та Франція) і прогнозування 
сценаріїв імплементації такого європейського 
досвіду в Україні.
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У статті визначено та надано методичне 
обґрунтування сучасних підходів до розвитку 
криміналістичної науки як складової в забез-
печенні державної безпеки та охорони гро-
мадського порядку. 
Визначено, що система державного управ-
ління розвитком криміналістики прямо 
пов’язана з розвитком системних засобів і 
методів пізнання усередині науки, активним 
запозиченням і пристосуванням для вирі-
шення завдань, які стоять перед криміналіс-
тикою з розвитку системних технологій з 
іншими галузями наукового знання для забез-
печення державної безпеки. Відсутність єди-
них наукових основ системного підходу до 
досліджень у науці породжує високий суб’єк-
тивізм результатів системних досліджень, 
розбіжності у визначенні криміналістичних 
категорій і понять.
Ключові слова: державне управління у сфері 
державної безпеки та охорони громадського 
порядку, державна безпека, державне управ-
ління розвитком криміналістики.

В статье определено и предоставлено 
методическое обоснование современных 
подходов к развитию криминалистической 
науки как составляющей в обеспечении госу-
дарственной безопасности и охраны обще-
ственного порядка. 
Определено, что система государствен-
ного управления развитием криминали-
стики прямо связана с развитием систем-
ных средств и методов познания внутри 
науки, активным заимствованием и при-
способлением для решения задач, которые 
стоят перед криминалистикой по разви-

тию системных технологий с другими 
областями научного знания для обеспечения 
государственной безопасности. Отсут-
ствие единых научных основ системного 
подхода к исследованиям в науке порож-
дает высокий субъективизм результатов 
системных исследований, расхождения в 
определении криминалистических катего-
рий и понятий.
Ключевые слова: государственное управ-
ление в сфере государственной безопас-
ности и охраны общественного порядка, 
государственная безопасность, государ-
ственное управление развитием кримина-
листики.

The article defines and gives methodological sub-
stantiation of modern approaches to the devel-
opment of forensic science as a part in ensur-
ing state security and public order protection. 
It is determined that the system of public admin-
istration of the development of criminology is 
directly related to the development of systemic 
means and methods of knowledge within the 
science, active borrowing and adaptation to 
solve the problems faced by criminology in the 
development of system technologies with other 
branches of scientific knowledge to ensure state 
security. The lack of a single scientific basis for a 
systematic approach to research in science gen-
erates a high subjectivity of the results of system-
atic research, the discrepancy in the definition of 
forensic categories and concepts.
Key words: рublic administration in the field of 
state security and public order, state security, 
public administration of criminalistics develop-
ment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Поступальний розвиток суспільства 
характеризується безліччю діалектично зумов-
лених протиріч, внаслідок яких закономірно 
проявляються різні негативні явища: техно-
генні й екологічні катастрофи, епідемії й епізо-
отії, стихійні лиха й війни. Але, мабуть, жодне з 
них у соціальному аспекті не має таких, часом 
трагічних, наслідків, як злочинність у всіх різ-
номанітних формах її прояву. На відміну від 
інших негативних явищ, за всієї їх трагічно-
сті для суспільства, злочинність не має межі 
ні в часі, ні в просторі. Вона як ракова пух-
лина роз’їдає суспільний організм, деформує 
загальнолюдські цінності, підриває економіку, 

постійно загрожуючи життю й благополуччю 
всіх і кожного, та чинить небезпеку для дер-
жави загалом. Причому небезпека в історич-
ному аспекті розвитку суспільства постійно 
зростає. Нині у всіх країнах світу зростання 
злочинності випереджає зростання населення 
та є загальною проблемою для забезпечення 
безпеки держави та охорони громадського 
порядку.

Ось чому боротьба зі злочинністю нерідко 
асоціюється з боротьбою за виживання 
суспільства. Отже, успіх цієї боротьби зале-
жить, насамперед, від соціально-економічних 
умов життя суспільства, від суспільного про-
гресу, що зумовлює, з одного боку, реальну 
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оцінку небезпеки, яку містять у собі злочин-
ність, і потреби суспільства в забезпеченні 
своєї безпеки, а з іншого – його готовність і 
можливість адекватно відповісти на виклик 
злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема державного управління розвитком 
криміналістичних теорій і методів для забезпе-
чення державної безпеки й порядку, процесу 
розслідування злочинів розглядалася бага-
тьма українськими вченими [1–5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У загальній системі 
заходів боротьби зі злочинністю державні 
структури, що сформовані в суспільстві в особі 
правоохоронних органів, особливу увагу тра-
диційно приділяють заходам профілактики, що 
поєднуються із заходами розкриття й розслі-
дування злочинів. Усвідомлена суспільством 
необхідність наукового обґрунтування сис-
теми таких заходів, їх розроблення й практич-
ної реалізації завжди перебувала й продовжує 
перебувати у взаємозалежності з досягнен-
нями науки й техніки. Це в кінцевому резуль-
таті й визначило формування завдань держав-
ного управління розвитком криміналістики як 
науки для забезпечення державної безпеки та 
охорони громадського порядку.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу та 
методичному обґрунтуванні сучасних підходів 
до розвитку криміналістичної науки як складо-
вої в забезпеченні державної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Комбінація 
потреб суспільства в боротьбі зі злочинні-
стю й можливостей їх практичної реалізації 
свідчить про закономірну зумовленість, якщо 
не сказати залежність розвитку криміналістики 
від соціально-економічних відносин, ідеології, 
культури, звичаїв, традицій та інших складо-
вих суспільного прогресу. Найбільш наочно 
така зумовленість прослідковується в галузі 
криміналістичної техніки, де найскладнішим 
чином переплелися проблеми науки, техніки, 
суспільства й людини. Саме ці проблеми, 
а точніше кажучи, закономірності, що прояв-
ляються в їх виникненні й розв’язку, визнача-
ють зміст роботи.

Сьогодні можна констатувати досить ґрун-
товне розроблення проблем взаємозв’язку 
розвитку загальної теорії криміналістики, кри-
міналістичної техніки й науково-технічного 
прогресу в державі. Однак науково-технічний 
прогрес за всієї його значимості в розвитку 
суспільства являє собою всього лише один із 
факторів того, що прийнято називати суспіль-
ним прогресом.

У літературі, зокрема в енциклопедіях, 
немає чіткого визначення суспільного про-

гресу. Під ним розуміється система соціаль-
но-економічних, правових та інших відно-
син, ідеологія, форми державного правління, 
суспільна мораль, наука, культура у всіх сфе-
рах науково-технічного прогресу, зокрема 
у правовому полі боротьби зі злочинністю. 
Це вимагає глибокого системного вивчення 
великої кількості кардинальних проблем, 
таких як вплив складових суспільного про-
гресу на розвиток криміналістичної техніки, 
механізм його прояву через науково-технічний 
прогрес; місце криміналістичної техніки в науці 
й у системі інших наук; специфіка організації 
механізму правового регулювання впровад-
женням досягнень науки й техніки в практику 
боротьби зі злочинністю; методичне й кадрове 
забезпечення їх використання в зазначених 
цілях, а також пов’язаних із цими головними 
проблемами різних супутніх їм більш приват-
них проблем [4, с. 52].

У такій постановці зазначена проблематика 
в державному управлінні розвитком криміна-
лістики фактично не досліджувалася. Її акту-
альність видається ще більш очевидною з ура-
хуванням криміногенної ситуації, яка склалася 
в нашій країні на сучасному етапі соціально-е-
кономічних перетворень, і тих протиріч, які 
супроводжують зусилля законодавців, учених 
і практиків у реформуванні карно-процесу-
ального законодавства, у пошуку й реалізації 
оптимальних форм адаптації й використання 
досягнень науки й техніки в діяльності пра-
воохоронних органів із розкриття й розсліду-
вання злочинів.

Нами було проаналізовано проблеми роз-
витку криміналістичної техніки та її викори-
стання в розкритті й розслідуванні злочинів, 
розглядаючи з позиції впливу на цей процес 
складові суспільного прогресу. При цьому 
виявлено й досліджено закономірні його 
зв’язки не тільки з іншими галузями наукового 
знання й загалом із науково-технічним про-
гресом, що в криміналістиці досить ґрунтовно 
розроблено й раніше, але й із факторами, що 
характеризують суспільний прогрес у їх діа-
лектичному, суперечливому прояві. Зокрема, 
прослідковується залежність виникнення й 
розвитку криміналістичної техніки від соці-
ально-економічного розвитку суспільства, від 
ідеології, форм державного правління й скла-
дових суспільного прогресу; науково обґрун-
товане поняття техніко-криміналістичного 
забезпечення розкриття й розслідування зло-
чинів як виду діяльності, у змісті якої в кон-
центрованому вигляді проявляється законо-
мірний вплив на розвиток криміналістичної 
техніки суспільної свідомості, загальної й пра-
вової культури суспільства, стану його соці-
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ально-економічного розвитку. У техніко-кри-
міналістичному забезпеченні все це практично 
реалізується через систему закономірних вза-
ємозв’язків криміналістичної техніки й органі-
заційного, правового, науково-методичного 
забезпечення її використання з метою роз-
криття й розслідування злочинів.

Такий підхід до дослідження дав нам змогу 
виявити нові підходи, інакше представити 
актуальність уже відомих проблем удоскона-
лення криміналістичної техніки, організації й 
правового управління її використання в кар-
ному процесі, правовому становищі фахівця 
й експерта, доказового значення результатів 
проведених ними досліджень; удосконаленні 
організації діяльності експертно-криміналіс-
тичних підрозділів системи МВС України, кри-
міналістичної підготовки як державних служ-
бовців, так і слідчих та оперативних працівників.

Практична й теоретична значимість дослі-
дження визначається, по-перше, місцем і 
роллю криміналістичної техніки в загальній 
системі засобів доведення, її потенційними 
можливостями у вирішенні й зміцненні доказо-
вої бази у кримінальних справах, в об’єктивіза-
ції процесу розслідування злочинів; по-друге, 
винятковою важливістю предмета дослі-
дження у ряді концептуальних основ загаль-
ної теорії науки в розширенні її пізнавальної 
функції; по-третє, аргументацією додаткових 
можливостей вирішення проблем розвитку 
криміналістичної техніки з урахуванням вияв-
лених закономірностей її взаємозв’язків із 
системою державного управління криміно-
логією, карним процесом, теорією оператив-
но-розшукової діяльності й іншими правовими 
науками для забезпечення державної безпеки 
та охорони громадського порядку; по-чет-
верте, результатами аналізу закономірностей 
і тенденцій використання засобів автоматиза-
ції й обчислювальної техніки у вирішенні тех-
ніко-криміналістичних завдань, обґрунтуванні 
місця й ролі таких засобів у системі криміна-
лістичної техніки.

Дослідження в історичному аспекті проблем 
виникнення й розвитку криміналістичної тех-
ніки дало змогу встановити ряд істотних вза-
ємозв’язків, що закономірно проявляються, 
цього процесу в загальній системі розвитку 
не тільки науки й техніки, але й суспільного 
прогресу.

Поступальний розвиток суспільства (сус-
пільний прогрес), що випливає з філософ-
ської, соціологічної, наукової літератури, 
визначається безліччю різних факторів, що 
характеризують систему державно-правових, 
соціально-економічних і суспільних відносин. 
Наявність таких факторів, їх зміст і механізм дії 

в конкретних історичних умовах представля-
ються як результат взаємозалежного розвитку 
складових суспільного прогресу: політики й 
ідеології, форм державного правління й влас-
ності, права й моралі, науки й техніки, культури 
й мистецтва, звичаїв і традицій.

Особливе місце в системі складових сус-
пільного прогресу займає злочинність як соці-
альне явище, як закономірний прояв протиріч 
його розвитку. Боротьба зі злочинністю являє 
собою вираження споконвічного прагнення 
суспільства до забезпечення своєї безпеки, 
без чого немислимий суспільний прогрес і 
розвиток держави. Саме в цьому полягають 
спонукальні мотиви суспільства відповідати 
на виклик злочинності, вдосконалення форм, 
методів і засобів боротьби з нею [1, с. 42].

Водночас виникнення й розвиток кримі-
налістичної техніки традиційно пояснюється, 
з одного боку, ростом злочинності й потребами 
практики боротьби з нею, а з іншого – можли-
востями задовольнити ці потреби з використан-
ням досягнень науки й техніки. У цьому ж аспекті 
досліджувалися проблеми взаємозв’язку 
розвитку криміналістичної техніки й НТП. При 
цьому упускався з виду той безперечний факт, 
що сам по собі НТП як процес і результат роз-
витку науки й техніки перебуває в системі 
найскладніших і досить суперечливих взаємо-
зв’язків з іншими складовими суспільного про-
гресу та забезпеченням державної безпеки.

Розглядаючи проблему криміналістичної 
техніки в цьому контексті, є всі підстави ствер-
джувати, що її виникнення наприкінці XIX сто-
ліття було зумовлено корінними змінами 
в соціально-економічному житті суспільства, 
формуванням буржуазно-демократичних 
основ держави й права [2]. 

Варто зазначити, що комбінація «соціаль-
ної потреби» і «науково-технічних взаємин», 
яка визначила виникнення криміналістичної 
техніки, залишається постійно чинним факто-
ром протягом подальшого її розвитку в XX сто-
літті. Водночас створювані при цьому умови 
для розвитку криміналістичної техніки прак-
тично реалізуються тільки за певного рівня роз-
витку суспільного прогресу. Саме тому ті самі 
досягнення НТП, а відповідно, й криміналістич-
ної техніки у різних країнах впроваджуються 
в практику боротьби зі злочинністю в різних 
формах і тимчасових межах, а використову-
ються з різним ступенем результативності.

Такі відмінності пояснюються особливос-
тями складових суспільного прогресу, що 
визначають специфіку державного управління, 
організації науково-методичного й матері-
ально-технічного забезпечення реалізації 
потенційних можливостей науково-технічних 
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досягнень, зокрема криміналістичної техніки, 
у боротьбі зі злочинністю [5, c. 11]. 

Криміналістична техніка в системі роз-
витку державної безпеки має як внутрішньо-
системні, так і зовнішні зв’язки, у числі яких 
особливе значення мають генетичні зв’язки, 
а також зв’язки взаємодії, перетворення, 
будови, функціонування, розвитку, управ-
ління. Системний аналіз цих зв’язків дав змогу 
виявити закономірності їх прояву й механізм 
дії, процес розвитку криміналістичної техніки, 
а на цій основі визначити основні напрями, 
тенденції й перспективи її вдосконалення, 
сформувати систему комплексних заходів 
підвищення ефективності її використання 
в боротьбі зі злочинністю.

Дослідження закономірностей розвитку 
криміналістичної техніки, вивчення системи 
внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків цього 
процесу в контексті суспільного процесу 
дають змогу з достатнім ступенем перекона-
ності стверджувати, що:

1. Система, що склалася в зовсім інших 
соціально-економічних умовах, не відповідає 
сучасному стану злочинності й рівню криміна-
лізації суспільства. Вона закостеніла у своєму 
розвитку й не забезпечує ефективного роз-
витку за обсягом техніко-криміналістичних 
завдань, що й ускладнилися по суті, реаліза-
цію потенційних можливостей науки й техніки 
в розкритті й розслідуванні злочинів [3].

2. Основні проблеми криміналістичної тех-
ніки, що вимагають свого невідкладного роз-
витку, сьогодні лежать насамперед, у площині 
державного правового управління й організації 
її використання в карному процесі. Вирішення 
цих проблем набуло надзвичайно значимого 
характеру і, що підтверджується результатами 
дослідження, знову ж не без впливу ідеологічних, 
політичних і соціально-економічних факторів. 

3. У теорії й практиці в карно-процесуальній 
науці часом до абсурду доводить протистав-
лення значимості в розкритті й розслідуванні 
злочинів криміналістичної техніки й інших 
методів і засобів одержання пошукової та 
доказової інформації. Тільки у взаємозв’язку, 
у розумно збалансованій комбінації всіх засо-
бів доведення може бути створена діюча, 
ефективна система збирання, дослідження 
й використання доказів. 

4. Методологічно найбільш оптимальний 
підхід до вирішення назрілих проблем кримі-
налістичної техніки проявляється в контексті 
теорії й практики державного управління дер-
жавною безпекою та охороною громадського 
порядку, у якому тісно взаємозалежні й взаємо-
обумовлені правове регулювання й організація 
техніко-криміналістичної роботи, її науково- 

методичне й технічне забезпечення, криміна-
лістична підготовка суб’єктів, її здійснюючих.

5. Один із ключових, а відповідно, й пріо-
ритетних напрямів розвитку криміналістичної 
техніки нині пов’язаний з освоєнням можли-
востей засобів автоматизації й обчислюваль-
ної техніки, сучасних інформаційних техноло-
гій. При цьому суттєво змінюються поняття й 
зміст криміналістичної техніки, принципово 
інші вимоги пред’являються до розроблення 
нових і вдосконалення наявних її методів 
і засобів, якісно інший характер отримує 
система загалом.

Використання сучасних інформаційних 
технологій у криміналістиці зумовлене об’єк-
тивними факторами. Зокрема, системний 
характер організованої злочинної діяльно-
сті закономірно припускає системний підхід 
до організації боротьби з нею, а відповідно – 
використання в цих цілях інформаційно-пошу-
кових систем. 

6. Сучасний стан наукового обґрунтування, 
позитивний багаторічний закордонний і вітчиз-
няний досвід використання деяких так званих 
нетрадиційних методів і засобів криміналіс-
тичної техніки дає всі підстави для конструк-
тивного вирішення проблеми їх допустимості 
в карний процес із метою одержання й пере-
вірки криміналістично значимої інформації. 
У кінцевому результаті доказом є не показання 
приладу, а результати слідчих дій, проведених 
з урахуванням таких показань (обшуку, допиту 
тощо), які до того ж оцінюються в загальній 
системі доказів.

7. Сучасні умови боротьби зі злочинністю 
наполегливо диктують необхідність подаль-
шого вдосконалення криміналістичної під-
готовки суб’єктів розкриття й розслідування 
злочинів, яка багато в чому визначає рівень 
їх професіоналізму. Водночас дуже важливо 
у відповідному Держстандарті й у навчальних 
планах суттєво змістити акценти на вивчення 
професійно орієнтованих дисциплін, а під час 
їх вивчення більше часу приділяти практичним 
формам занять для майбутніх фахівців.

8. Нині в умовах поточної правової реформи 
й бурхливих дискусій із концептуальних про-
блем карно-процесуального законодавства 
видається трохи інертною позиція вчених – 
як державно-управлінців, так і криміналістів. 
Без формування щодо цього позитивної сус-
пільної думки важко очікувати, що дійсно 
проведені заходи відповідають інтересам 
боротьби зі злочинністю [4, c. 89].

Висновки. Отже, основними об’єктами 
систематики в криміналістиці повинні висту-
пати знання, отримані внаслідок вивчення 
злочинної діяльності як загалом (на базовому 
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рівні), так і її окремих видів, механізму форму-
вання значимої інформації, а також сукупність 
розроблених на основі отриманих знань засо-
бів, приймань і рекомендацій із виявлення, 
розкриття, розслідування й запобігання зло-
чинам для забезпечення державної безпеки.

Основними напрямами використання тео-
ретичних концепцій криміналістичної система-
тики виступають такі: подальше формування 
загальної системи криміналістики як структур-
ної сукупності розділів, підрозділів і так далі; 
подальший розвиток поняттєво-терміноло-
гічної системи (мови) науки; розроблення й 
удосконалення системи державної безпеки. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізація та взаємопов’язаність 
фінансових ринків країн світу, вплив глобаль-
них чинників на національні фінансові сис-
теми значно актуалізують міжнародну скла-
дову у розвитку та вдосконаленні інституційної 
основи державного регулювання українського 
фінансового ринку. Українські фінансові ринки 
не є винятком, та вже до значної міри є складо-
вою міжнародних фінансових ринків. На функ-
ціонування фінансових ринків, їх перспективи і 
стабільність значний вплив мають міжнародні 
стандарти регулювання ринків капіталу, взає-
модія з фінансовими ринками інших держав та 
їх регуляторами.

Наявна тенденція до зближення основних 
моделей регулювання фінансових ринків 
у сучасному світі вимагає вивчення міжна-
родного досвіду та формування науково – 
обґрунтованих підходів до його використання 
в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі вивчення досвіду інших держав 
щодо інституційного забезпечення держав-
ного управління у сфері регулювання фінан-
сових ринків присвячені окремі розділи дослі-

джень економічної тематики, дослідження 
з питань державного регулювання фінансових 
ринків, інституційного розвитку економіки, 
публікації та посібники з питань євроінтеграції 
та права Європейського Союзу. 

Дослідники, здебільшого, звертали увагу 
на загальні тенденції розвитку державного 
регулювання фінансових ринків, короткий 
огляд основних моделей державного регу-
лювання, регулювання надання фінансових 
послуг у праві ЄС та європейських директивах. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Поза увагою дослід-
ників залишається комплексне вивчення 
міжнародного досвіду саме інституцій-
ного забезпечення державного управління 
у сфері регулювання фінансових ринків, 
основних проблем реформування інститутів 
державного регулювання фінансових ринків 
у контексті відповідності європейським стан-
дартам, зокрема праву ЄС, аналіз можливих 
прикладів досвіду інших держав та інститу-
ційних моделей державного регулювання 
фінансових ринків в Україні з врахуванням 
ситуації в Україні в цілому та на фінансових 
ринках зокрема.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 
EUROPEAN STANDARDS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE  
IN DEVELOPING AN EFFECTIVE INSTITUTIONAL SUPPORT  
FOR PUBLIC GOVERNANCE IN THE FINANCIAL MARKET REGULATION

УДК 336.76.339.92 (477)

Приянчук І. В.,
здобувач наукового ступеня 
кандидата наук з державного
управління, адвокат ТОВ «Юридична
компанія «Ел Бі Сі партнерс»
orcid.org/0000-0003-1565-6961

У статті проаналізовані європейські стан-
дарти та досвід держав світу щодо форму-
вання ефективної інституційної структури 
державного управління у сфері регулювання 
фінансових ринків, розкриті моделі та варі-
анти створення і діяльності органів держав-
ного регулювання фінансових ринків у різних 
країнах, висвітлені особливості їх компетен-
ції та повноважень, тенденції зміни їхньої 
інституційної структури. Звертається 
увага на європейські стандарти, законо-
мірності і тенденції розвитку інституцій-
них механізмів державного регулювання 
фінансових ринків у праві ЄС та держа-
вах-членах Європейського Союзу. З огляду 
на необхідність подальших системних кро-
ків у напрямку євроінтеграції, європейські 
стандарти, міжнародний досвід державного 
регулювання фінансових ринків, його уза-
гальнення і аналіз мають важливе значення 
для реформування інститутів державного 
управління цією сферою в Україні, та є акту-
альними. 
Ключові слова: ринки фінансових послуг, 
механізми державного управління у сфері 
регулювання ринків фінансових послуг, Євро-
пейський Союз, Право ЄС, Європейська Комі-

сія, державні регулятори фінансових ринків, 
фінансові послуги.

The article analyzes the European standards 
and experience of the countries of the world in 
forming an effective institutional structure of pub-
lic administration in the sphere of financial mar-
kets regulation, reveals models and variants of 
creation and activity of bodies of state regulation 
of financial markets in different countries, high-
lights the peculiarities of their competence and 
powers, tendencies of changing their institutional 
structure. Attention is drawn to European stan-
dards, patterns, and trends in the development of 
institutional mechanisms for the state regulation 
of financial markets in EU law and in the Member 
States of the European Union. Given the need for 
further systematic steps towards European inte-
gration, European standards, international expe-
rience of state regulation of financial markets, 
its generalization and analysis are important for 
reforming public administration institutions in this 
field in Ukraine and they are relevant.
Key words: financial services markets, govern-
ment mechanisms in the regulation of financial 
services markets, European Union, EU law, 
European Commission, state regulators of finan-
cial markets, financial services.
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Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Дослідження та аналіз 
моделей і варіантів інституційного забезпе-
чення державного управління у сфері регулю-
вання фінансових ринків різних держав, вияв-
лення ключових закономірностей розвитку 
механізмів державного управління у цій сфері 
на основі міжнародного досвіду, європейських 
стандартів та основних аспектів регулювання 
у праві ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Глобалізація та взаємопов’язаність 
фінансових ринків країн світу, вплив глобаль-
них чинників на національні фінансові сис-
теми значно актуалізують міжнародну скла-
дову у розвитку та вдосконаленні інституційної 
основи державного регулювання українського 
фінансового ринку. Це вимагає формування 
науково – обґрунтованих підходів на основі 
кращих зразків міжнародного досвіду та євро-
пейських стандартів.

Аналізуючи міжнародний досвід, умовно 
можна виділити три основні моделі держав-
ного регулювання та нагляду, як важливої 
складової такого регулювання:

1. Регулювання та нагляд за сегментами 
(секторами) фінансового ринку, або окре-
мими фінансовими ринками – Секторальна 
модель. Відповідно до цієї моделі регулю-
вання кожного з основних ринків (банківський, 
страховий, фондовий) здійснює окремий дер-
жавний регулятор. 

Зазначена модель регулювання та нагляду 
є в США, Іспанії, Литві, Португалії, до пев-
ної міри в Італії та Франції. При використанні 
такої моделі органи державного регулювання 
можуть набути значної професійної та інститу-
ційної спроможності в регулюванні закріпле-
них за ними сегментів (секторів). Разом з тим, 
така модель не дозволяє здійснювати ефек-
тивне регулювання і нагляд за пов’язаними 
фінансовими установами різних ринків (банки, 
страхові компанії, інвестиційні компанії, біржо-
вий ринок тощо). Крім того, зазначена модель 
не враховує ту обставину, що сучасного інстру-
ментарію державного регулювання та нагляду 
потребують нові напрямки на фінансових рин-
ках, як Інтернет-банкінг, Інтернет-страхування, 
нові електронні системи переказу коштів, 
регулювання ринку криптовалют тощо.

2. Подвійна модель, в основі якої є розмеж-
ування функцій регулювання бізнесу на фінан-
сових ринках та функцій пруденційного наг-
ляду на основі оцінки ризиків. При такій моделі 
найважливішим принципом є розмежування 
завдань та функцій з одного боку державного 
регулювання та встановлення регуляторних 
і нормативних вимог до фінансових установ, 

з іншого боку – функцій нагляду, у першу чергу 
пруденційного нагляду на основі оцінки ризи-
ків за конкретними фінансовими установами. 
Така модель регулювання і нагляду використо-
вується у Нідерландах, Канаді, частково Італії 
і Франції. Прихильники такої моделі основною 
її перевагою вважають неможливість органу, 
який інспектує та перевіряє фінансові уста-
нови, встановлювати правила і вимоги до під-
наглядних суб’єктів.

3. Модель мегарегулятора або єдиного 
нагляду. За такої моделі всі функції держав-
ного регулювання та нагляду здійснює єдиний 
державний регулятор. В одних випадках це 
Центральний банк держави, в інших – спеціа-
лізований універсальний орган, який здійснює 
державне регулювання та нагляд на фінансо-
вих ринках, відокремлений від центрального 
банку, який відповідає за грошовий обіг та 
емісію. Така модель застосовується у значній 
кількості держав, які є членами Європейського 
Союзу: Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, 
Латвія, Угорщина. У цілому, її можна роз-
глядати як базову інституційну європейську 
модель державного регулювання і нагляду 
на фінансових ринках. Така інституційна 
модель дозволяє здійснювати ефективне 
регулювання одночасно на різних фінансових 
ринках та при наданні комплексних фінан-
сових послуг, які є профілем різнопланових 
фінансових установ (банки, страхові компанії, 
фондовий ринок). 

Також тенденцією у розвитку сучасної 
інституційної моделі державного регулятора 
фінансових ринків можна вважати його відо-
кремлення від центрального банку (окрема 
універсальна інституція державного регу-
лювання і нагляду за фінансовими ринками і 
установами (Австрія, Німеччина) і політична 
незалежність (збільшення тенденції до підпо-
рядкування державних регуляторів фінансо-
вих ринків парламентам [1, с. 325-327]. 

У Великобританії орган нагляду за фінан-
совими ринками поєднує функції банків-
ського нагляду, які свого часу перейшли від 
Банку Англії з функціями регулювання і наг-
ляду за фінансовими інститутами ринку цінних 
паперів, страхування, колективних інвестицій. 
Незважаючи на перевагу банківського сектору 
Великобританії за розміром активів, доміну-
вання банківського сегменту не спостеріга-
ється, існує спеціалізація, при якій депозит-
но-позичкову та емісійну функцію виконують 
банки, інвестиційну – небанківські фінансові 
установи: страхові компанії, інвестиційні та 
пенсійні фонди тощо.

У Японії діє мегарегулятор, який виконує 
виключно наглядові функції за банками, стра-
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ховими організаціями, суб’єктами ринку цін-
них паперів. Не виконуючи функції регулю-
вання, таке Агентство фінансового нагляду 
використовує у своїй діяльності інструменти 
перевірок, фінансових розслідувань, накла-
дення санкцій.

Недоліком інституційної моделі мегарегу-
лятора фінансових ринків може розглядатися 
ризик недостатнього рівня розуміння ситуації 
на окремих сегментах фінансових ринків, які 
не розглядаються як основні. 

Разом з тим, у сучасному світі на сьогодніш-
ній день спостерігається тенденція до збли-
ження основних моделей регулювання фінан-
сових ринків. Так в США після останньої 
фінансової кризи, здійснюються заходи щодо 
уніфікації регулювання комерційної (кредит-
ної) та інвестиційної банківської діяльності. 
Важливим завданням Комісії з цінних паперів 
США визначене забезпечення небанківським 
фінансовим установам рівних із банками 
конкурентних умов на ринку та поширення 
на банки регулювання, яке забезпечує належ-
ний захист інвесторів і підтримання стійкості 
ринку капіталу. 

Щодо німецької моделі фінансового ринку, 
у якій традиційно переважав банківський сек-
тор, на сьогоднішній день наявні тенденції 
іншого плану, зокрема:

- зменшення концентрації акціонерного капі-
талу та зростання ролі ринку цінних паперів;

- збільшення ролі та значення небанківських 
фінансових установ на фінансових ринках;

- формування холдингових структур комер-
ційними банками з участю небанківських 
фінансових установ.

На характеристику моделі державного 
регулювання фінансових ринків у Німеччині 
та Франції істотний вплив має та обставина, 
за загальним правилом діє принцип обов’яз-
кового членства у саморегулівних організаціях 
відповідних ринків (профільні асоціації учасни-
ків ринків), а також їх високий статус у системі 
регулювання діяльності фінансових установ. 
Представники асоціацій фінансових уста-
нов, членство у яких є обов’язковим, входять 
до колегіальної структури органів державного 
регулювання, визначені категорії рішень, які 
повинні погоджуватися з асоціаціями фінансо-
вих установ [2, с.185-187]. Врахування такого 
досвіду з метою формування ефективних і 
прозорих фінансових ринків було б обґрунто-
ваним і для України.

Можна погодитися з думкою Ю. Коваленко 
про те, що актуальною є комплементарна кон-
цепція або концепція загального рівня фінан-
сових послуг, згідно з якою банки і небанків-
ські фінансові установи розв’язують аналогічні 

завдання в економіці. Тому важливе значення 
має якість і доступність фінансових послуг, 
а який вид фінансових установ їх надає має 
другорядне значення [3]. Відповідно ця теза 
має прямий вплив на визначення концепції та 
інституційної моделі державного регулювання 
фінансових ринків.

У контексті європейських стандартів, 
удосконалюючи інституційну складову дер-
жавного управління при здійсненні регулю-
вання та нагляду за діяльністю фінансових 
установ насамперед необхідно враховувати 
принципи «європейської концепції належного 
урядування», до яких зокрема належать:

1) Юридична визначеність (надійність, 
передбачуваність, принцип недискриміна-
ції, принцип доцільності та обґрунтованості, 
процедурної справедливості, своєчасності 
та професіоналізму);

2) Відкритість і прозорість (відкритість 
на противагу секретності, розкриття інфор-
мації для суспільства, конфіденційності лише 
у випадках, передбачених Законом, зовнішній 
контроль публічних адміністрацій, обґрунто-
ваності та наведення підстав для прийняття 
рішення особі, чиї права та законні інтереси 
зачіпаються);

3) Відповідальність (принцип відповідаль-
ності за прийняті рішення, формалізованості 
процедур, відсутності абстрактного характеру 
відповідальності тощо);

4) Ефективність та результативність (прин-
цип ефективної адміністрації, результативного 
виконання законодавства у своєму сегменті). 
Досягнення ефективності та результативності 
є одним з ключових критеріїв, досягнення  
якого є важливим завданням реформування 
державного управління у сфері державного 
регулювання на фінансових ринках [4, с. 27-28]. 

Міжнародна асоціація органів нагляду 
за страховою діяльністю у своїх принципах та 
стандартах визначила організаційні засади 
органу нагляду за страховою діяльністю. 
Відповідно до них, роботу кожного органу 
нагляду за страховою діяльністю в будь-якій 
юрисдикції слід організувати таким чином, щоб 
він мав можливість виконувати своє головне 
завдання, а саме, підтримувати ефективне, 
законне, надійне і стабільне функціонування 
ринків страхових послуг на користь спожива-
чів таких послуг і для захисту їхніх інтересів. 
Такий орган нагляду повинен:

– бути незалежним у своїх діях та у про-
цесі виконання своїх функцій та повноважень. 
Незалежність має бути як від політичних сил, 
так і від суб’єктів ринку; 

– мати достатні повноваження, правовий 
захист і фінансові ресурси для виконання своїх 
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функцій та при застосуванні своїх повнова-
жень. Винагорода за працю в органі нагляду 
має надавати змогу залучати та утримувати 
висококваліфікований персонал. Має бути 
забезпечена можливість гнучко використову-
вати кошти таким чином, щоб швидко та опе-
ративно реагувати на зміну зовнішніх умов. 
Виконання необхідних дій, наприклад заходів 
міжнародної співпраці, проведення перевірок 
на місцях не повинні залежати від фінансових 
обмежень. У випадку необхідності орган наг-
ляду повинен мати забезпечену можливість 
залучення третіх сторін (наприклад, аудиторів, 
актуаріїв тощо);

– організувати зрозумілий, прозорий і 
послідовний процес регулювання та нагляду;

– встановити чітку відповідальність за при-
йняття рішень;

– наймати, навчати й утримувати кваліфіко-
ваний службовий персонал, що дотримується 
відповідних стандартів щодо конфіденцій-
ності [5, с. 51-52].

Глобалізація фінансових ринків передбачає 
уніфікацію законодавства, зокрема у сфері 
державного регулювання фінансових ринків. 
Наявність на національному рівні державного 
регулювання фінансових ринків нормативно 
визначених обмежень, може ускладнити інте-
грацію країни до світових та європейських 
фінансових ринків, що негативно впливає на їх 
конкурентоспроможність. «Фактично глобалі-
зація не залишає можливостей для «особли-
вих» національних шляхів розвитку фінансо-
вого сектору інтегрованих економік» [4]. 

Для сучасного світу характерною є тран-
сформація державного регулювання фінансо-
вих ринків. У цілому, є тенденція до зміни прі-
оритетів та посилення державного контролю 
за фінансовими ринками. Насамперед зро-
стає значення у державному регулюванні про-
блем достатності капіталу і ліквідності фінан-
сових установ.

Для Європейського Союзу характерною є 
тенденція до уніфікації законодавства щодо 
державного регулювання фінансових ринків, 
його лібералізації, транскордонного характеру 
фінансової діяльності та її публічного регулю-
вання. Ще у 1989 р. була прийнята Друга бан-
ківська директива Ради ЄЕС про координацію 
законодавчих і адміністративних актів у галузі 
реєстрації і контролю за діяльністю кредитних 
інститутів. Директивою було визначено два 
основні принципи регулювання транскордон-
ної діяльності кредитних інститутів в ЄС: 

1. При наявності реєстрації кредитної уста-
нови в одній з держав-членів ЄС може здійс-
нюватися відповідна діяльність у всіх країнах 
ЄС шляхом відкриття філій або іншим спосо-

бом без проходження додаткової реєстрації й 
отримання нової ліцензії (принцип одноразо-
вої реєстрації);

2. Контроль за діяльністю кредитної уста-
нови в інших країнах ЄС здійснюється компе-
тентними органами держави місця реєстрації 
на основі її нормативних актів, гармонізованих 
настільки, наскільки достатньо для забезпе-
чення прийнятного для всіх країн співтовари-
ства рівня контролю (принцип контролю краї-
ною реєстрації).

Пізніше вищезазначені принципи були реа-
лізовані для компаній із страхування життя, 
компаній з ризикових видів страхування, ком-
паній, які спеціалізуються на операціях з цін-
ними паперами. З 1999 року в ЄС здійснюються 
заходи з метою гармонізації регулювання 
фінансових ринків і контролю за діяльністю 
фінансових установ. Наприклад, у страховому 
секторі було гармонізовано вимоги до порядку 
реєстрації страховиків і нагляду за страхо-
вою діяльністю, розміру страхових резервів, 
напрямів їх розміщення.

Важливим при реформуванні державного 
регулювання фінансових ринків в Україні, 
є європейські стандарти, зокрема зняття 
обмежень і скорочення прямого державного 
втручання у діяльність фінансових інститутів, 
застосування ефективних і гнучких методів 
регулювання і контролю [6, с. 44-45] . 

Регулювання ринків фінансових послуг в ЄС 
здійснюється на основі уніфікації з одночас-
ним врахуванням особливостей функціону-
вання основних сегментів фінансових послуг: 
банківської і страхової діяльності, діяльності 
професійних учасників ринку цінних паперів, 
установ колективного інвестування та пенсій-
ного забезпечення.

Істотного значення у сучасних умовах набу-
ває регулювання інституціями Європейського 
Союзу FinTech сектору, так директивами The 
Directive Payment Services II зобов’язано банки 
при наявності згоди споживача відкривати 
третім особам програмний софт, у результаті 
чого он-лайн платформи отримали можливість 
використання персональних банківських даних 
при створенні нових фінансових послуг [7]. 

Відповідно зміна правил має безпосеред-
ній вплив на регулювання і розвиток фінансо-
вих ринків.

Як і в Україні, з огляду на важливість, най-
більший обсяг публічного регулювання і вста-
новлення стандартів діяльності стосується 
банківського ринку та діяльності фінансових 
установ банківського сектору. Метою інтегра-
ційного регулювання банківської діяльності 
в ЄС є забезпечення стабільності банківських 
систем Європейського Союзу і країн-членів, 
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створення умов для вільного надання банків-
ських послуг і ефективного банківського наг-
ляду [8, с. 697]. 

Регулювання фінансових ринків на рівні  
Європейського Союзу, аналіз директив Євро- 
пейської Комісії, наприклад у кредитній сфері, 
також підтверджують підхід до забезпечення 
уніфікації регулювання діяльності банківських 
та небанківських кредитних установ. 

Інституційне забезпечення регулювання 
ринків фінансових послуг у Директивах ЄС 
також виходить із завдання забезпечення кон-
солідованого нагляду за діяльністю фінансо-
вих установ, гармонізації інструментів регулю-
вання: вимог до капіталу, платоспроможності, 
договорів, ліцензування, звітності тощо.

Європейська комісія у своїй політиці щодо 
ринку фінансових послуг виходить з концепції 
впровадження у життя єдиного фінансового 
ринку з уніфікованим регулюванням та нагля-
дом. Аналіз державного регулювання фінан-
сових ринків на основі європейського досвіду 
приводить до висновку, що досягнення його 
цілей є можливим за умови забезпечення 
транскордонності нагляду за фінансовими 
установами. 

Право ЄС має трирівневу систему нагляду 
за фінансовими установами:

1) нагляд за діяльністю фінансових установ 
на індивідуальних засадах. Мова йде про базо-
вий рівень нагляду за конкретною фінансо-
вою установою відповідно до національного 
законодавства; 

2) Консолідований нагляд, при фактичній 
пов’язаності фінансових установ між собою 
та функціонуванні фінансових установ в гру-
пах, як правило однорідних фінансових рин-
ків, у першу чергу банківського та кредитного. 
Метою консолідованого нагляду в ЄС є забез-
печення обов’язкових нормативів, достатності 
капіталу і обмеження розміру максимальних 
фінансових ризиків;

3) Нагляд за діяльністю фінансових кон-
гломератів. Стандарти ЄС щодо нагляду 
за фінансовими конгломератами застосову-
ється при здійсненні нагляду за фінансовими 
групами, до яких входять фінансові компанії 
різнопланових фінансових ринків: кредитні 
організації, страхові товариства, компанії 
фондового ринку. Така структура з точки зору 
стандартів ЄС вимагає додаткового нагляду. У 
цьому випадку визначаються додаткові вимоги 
до капіталу і розміру власних коштів, консолі-
довану оцінку ризиків учасників фінансового 
конгломерату, додатковий нагляд за внутріш-
німи операціями всередині конгломерату.

Стандарти нагляду за фінансовими рин-
ками та установами в ЄС відповідно вплива-

ють на процедури діяльності та визначають 
вимоги до органів нагляду за фінансовими 
установами, у тому числі щодо принципів їх 
створення, функціонування і інституційних 
основ діяльності [8, c. 731-735].   

Необхідною передумовою інтеграції укра-
їнських фінансових ринків до європейського 
фінансового простору є досягнення євро-
пейських стандартів регулювання, результа-
том чого має стати визнання пруденційного 
нагляду за фінансовими установами в Україні 
державами Європейського Союзу. Це обумов-
лено тим, що загальним принципом нагляду 
у Європейському Союзі є принцип здійснення 
державного нагляду за фінансовою установою 
за місцем її заснування. Таким чином у резуль-
таті впровадження європейських стандар-
тів нагляду необхідно досягнути взаємного 
визнання національних систем пруденційного 
нагляду України і держав-членів ЄС, взаєм-
ної довіри між органами пруденційного наг-
ляду щодо адекватності нагляду за наданням 
фінансовими установами фінансових послуг 
у державі заснування таких установ [6, с. 63]. 

Вживаючи термін компетентні органи щодо 
інституційних структур, які здійснюють регу-
лювання на національних ринках фінансових 
послуг, право ЄС не визначає вимог щодо 
єдиної моделі національного регулятора. 
Відповідно до Директив Єврокомісії у понятті 
компетентних органів визначаються, зокрема 
органи, які здійснюють нагляд за ринками: стра-
хування, перестрахування, діяльністю кредит-
них установ, інвестиційних компаній та уста-
нов професійного пенсійного забезпечення. 

Науковий аналіз досвіду побудови інсти-
туційної моделі державного регулювання та 
нагляду на національному рівні, дозволяє зро-
бити висновок, що реформування регулюючих 
функцій та інституційних систем їх забезпе-
чення здійснили та продовжують здійснювати 
багато країн світу. Динамічність розвитку 
фінансових ринків має наслідком постійний 
процес вдосконалення механізмів їх держав-
ного регулювання, механізмів державного 
управління та їх інституційного забезпечення.

Найбільш важливими підставами для пошуку 
нових ефективних інституційних моделей 
стала зростаюча потреба у координації зусиль 
державних органів регулювання, які працюють 
на різних сегментах фінансових ринків, роз-
ширення необхідності нагляду за фінансовими 
конгломератами, до складу яких зазвичай крім 
банків, входять фінансові установи страхового 
ринку та ринку цінних паперів.

Тенденцією, яка вимагала адекватної від-
повіді з точки зору державного регулювання, 
стало посилення взаємозв’язку і взаємоза-
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лежності фінансових установ різних ринків та 
виникнення ризиків, що поява кризових явищ 
та проблем в одному сегменті ринку фінансо-
вих послуг може викликати проблеми в інших 
сегментах, фінансовій системі держави в цілому. 

Однак створення мегарегулятора 
не є виключною тенденцією та єдино можли-
вим варіантом, деякі країни йшли по шляху 
розширення наглядових повноважень  цен-
тральних банків з одночасним оформленням 
та посиленням координаційних механізмів між 
державними регуляторами різних фінансових 
ринків. Спостерігаються і комбіновані моделі 
регулювання та нагляду. Кожна країна обирає 
модель регулювання фінансових ринків та наг-
ляду за фінансовими установами з точки зору 
доцільності на основі існуючої структури та 
перспектив розвитку національної фінансової 
системи в цілому і фінансових ринків зокрема, 
особливостей державної моделі управління, 
стану та тенденцій розвитку ринків, історичних 
закономірностей та політичних передумов. 

Україна також на основі аналізу всіх фак-
торів та передумов має обрати національну 
модель державного регулювання фінансових 
ринків та інституційного забезпечення дер-
жавного управління у цій сфері. Станом на сьо-
годнішній день особливістю України є досить 
високий рівень випереджання інституційного 
забезпечення банківського регулювання та 
нагляду порівняно з ринком цінних паперів і 
небанківських фінансових послуг. 

З огляду на вищезазначену обставину та 
міжнародний досвід Україна обрала модель, 
за якою Національний банк здійснює функції 
державного регулювання та нагляду за діяль-
ністю на ринках небанківських фінансових 
послуг (крім діяльності на ринках цінних папе-
рів та похідних (деривативів), професійної 
діяльності на фондовому ринку та діяльності 
у системі накопичувального пенсійного забез-
печення) на індивідуальній та консолідованій 
основі. Фактично запроваджується інститу-
ційно «незавершена» модель мегарегулятора 
ринків фінансових послуг (фінансових рин-
ків), за винятком фондового ринку та системи 
накопичувального пенсійного забезпечення, 
яким стає Національний банк України.

Висновки із цього дослідження і 
подальші перспективи в цьому напрямку. 
Таким чином, необхідними є подальші дослі-
дження з метою послідовної модернізації 
законодавства щодо регулювання ринків 
фінансових послуг відповідно до передового 
міжнародного досвіду та тенденцій розвитку 

фінансових ринків з одночасною модерніза-
цією системи інституційного забезпечення 
державного управління. 

Запровадження інституційно «незаверше-
ної» моделі мегарегулятора ринків фінансо-
вих послуг (фінансових ринків), за винятком 
фондового ринку та системи накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення, яким стає 
Національний банк України потребує подаль-
шого вивчення міжнародного досвіду, 
наприклад Польщі, у якій відбувався поетапний 
процес формування мегарегулятора фінансо-
вих ринків. На першому етапі були об’єднані 
регулятори ринку цінних паперів і небанків-
ських фінансових ринків, згодом від централь-
ного банку мегарегулятор отримав повнова-
ження щодо здійснення нагляду за банками. 
Також більш детального вивчення потребує 
досвід можливого розмежування функцій цен-
тральних банків держав та Агентств нагляду 
за фінансовими ринками, напрямків уніфікації 
державного регулювання фінансових ринків 
України до стандартів Європейського Союзу.
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У статті визначено можливостей залу-
чення до публічного врядування експерт-
них спільнот, наукових установ, стей-
кхолдерів публічної політики у вигляді 
бізнес-структур до управління регіо-
нальним економічним розвитком. Проа-
налізовано специфіку різнорідні завдання 
публічного врядування регіонального рівня 
покладаються, які вимагають нових підхо-
дів до інституційної організації. Представ-
лено значення інноваційного потенціалу 
мережних форм демократичного вряду-
вання, яке виступає як потужний чинник 
антикризового управління. Акцентовано 
увагу на можливостях вироблення якісно 
нової економічної політики мережного 
типу в рамках управління економічним роз-
витком регіону. Наголошено на значенні 
мережного підходу до державно-приватної 
співпраці на регіональному рівні як чинника 
забезпечення орієнтації партнерів. На 
основі проведеного аналізу обґрунтовано 
формування інформаційного хабу з широ-
ким доступом та створення мережних 
структурних елементів всередині загаль-
ної мережі врядування.
Ключові слова: регіональний розвиток, 
міжрегіональна економічна співпраця, 

мережне врядування, публічне врядування, 
державно-приватна співпраця.

The article identifies opportunities for involve-
ment in public governance of expert communi-
ties, research institutions, stakeholders of public 
policy in the form of business structures to man-
age regional economic development. The specif-
ics of diverse tasks of public governance at the 
regional level, which require new approaches 
to institutional organization, are analyzed. The 
importance of the innovative potential of network 
forms of democratic governance, which acts as 
a powerful factor in crisis management, is pre-
sented. Emphasis is placed on the possibilities of 
developing a qualitatively new economic policy of 
the network type in the framework of managing 
the economic development of the region. The 
importance of a network approach to public-pri-
vate cooperation at the regional level as a factor 
in ensuring the orientation of partners is empha-
sized. Based on the analysis, the formation of 
an information hub with wide access and the 
creation of network structural elements within the 
general government network are substantiated.
Key words: regional development, interregional 
economic cooperation, network governance, 
public governance, public-private cooperation.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями

В умовах масштабних глобальних викликів 
актуалізується проблема диверсифікації 
центрів публічного врядування економічних 
процесів. Централізація та вертикальний 
принцип підпорядкування не повною мірою 
відповідають завданням гнучкого реагування 
на економічний розвиток територій, зміни 
кон'юнктура національних і світових ринків. 
Проблема мережної схеми формування цен-
трів прийняття рішень регіонального роз-
витку та міжрегіональної співпраці виникає 
в умовах трансформації системи публічного 
врядування України. Процеси децентралі-
зації, з одного боку, забезпечують локаль-
ний рівень врядування відповідними ресур-
сами, а з іншого боку – висувають питання 
про ступінь їх відповідальності за економічний  
розвиток. 

В умовах ринкової економіки держава 
не може диктувати економічним суб'єктам 
регіону напрями діяльності та зміни пове-
дінки. Регіональна система публічного вряду-
вання покликана надати умови для розвитку 
бізнесу, усунути перешкоди, висунути при-
йнятні альтернативи та забезпечити інновацій-
ний підхід у стратегічних рішеннях. У зв'язку з 
цим виникає питання можливостей залучення 
до публічного врядування експертних спіль-
нот, наукових установ, стейкхолдерів публіч-
ної політики у вигляді бізнес-структур. Такий 
спосіб вироблення регіональної економічної 
політики забезпечує її близькість до інтересів 
кінцевих споживачів, зворотній зв'язок та опе-
ративність реакції на зовнішні зміни. 

Аналіз останніх публікацій за пробле-
матикою та визначення невирішених 
раніше частин загальної проблеми

Проблеми оптимізації управління регіо- 
нальним економічним розвитком плідно 
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розробляють українські науковці. Зокрема, 
С. Гринкевич та О. Демидюк розробили комп-
лексний організаційно-функціональний підхід 
до дослідження організаційно-економічного 
механізму управління соціально-економіч-
ним розвитком регіону [1], В. Ковальчук ана-
лізує нові підходи до управління соціально-е-
кономічним розвитком регіонів [3], Ю. Папіж 
управління економічним розвитком під-
приємств вугільної промисловості України 
на основі системного підходу [5], І. Скворцов 
та Н. Георгіаді надали увагу моделюванню 
системи управління економічним розвит-
ком підприємства [7], Р. Темиргалієв вивчає 
формування концепції державного управ-
ління соціально-економічним розвитком [8], 
О. Тищенко розкриває особливості кластер-
ного підходу до управління регіональним 
економічним розвитком і перспективи його 
впровадження в Україні [9]. Однак інноваційні 
засоби підвищення ефективності управління 
економікою регіону потребують виявлення 
ключових структурних елементів та найважли-
віших принципів мережного урядування.

Метою статті є встановлення принципів 
та структурних елементів системи публіч-
ного врядування регіонального розвитку. 
Завданням статті є розкриття перспективних 
чинників впровадження мережного уряду-
вання на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу
Формування сучасних систем публічного 

врядування в галузі розвитку економіки регіону 
зустрічає як підтримку серед фахівців, так і кон-
цептуальні виклики галузі у контексті реаліза-
ції проєктів прогнозування траєкторії розвитку, 
програмування інноваційних змін тощо [3]. На 
публічне врядування регіонального рівня покла-
даються різнорідні завдання, що вимагає нових 
підходів до інституційної організації. Мережна 
структура виступає доречною альтернативою 
традиційним ієрархічним схемам врядування. 
Не маючи вираженого центру директивного 
управління, всі функціональні елементи діють 
на основі горизонтального зв'язку та партнер-
ської співпраці. Як вважає О. Крайник, «процес 
управління соціально-економічним розвитком 
регіону – це особливий вид діяльності, який 
здійснюється центральними органами влади, 
місцевими державними органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 
Центральні органи державної влади відпові-
дальні за втілення стратегій регіонального еко-
номічного розвитку та їх відповідність стратегіч-
ному розвитку держави загалом для того, щоб 
забезпечити максимально ефективне вико-
ристання потенціалу регіону, з одного боку, та 
загальнодержавні потреби – з іншого» [4, с. 413].

Багатосуб'єктність інноваційного еконо-
мічного розвитку регіону в умовах ринкової 
економіки є додатковою стимулюючою при-
чиною для формування мережних структур 
управління. Залучаючи до мережі публічного 
врядування регіонами інститут місцевого 
самоврядування, здійснюється перерозпо-
діл соціальної відповідальності за прийняття 
рішень та покращується відповідність місце-
вим економічним інтересам. Досить слушно 
О. Крайник називає «органи місцевої влади 
є основними ініціаторами програм економіч-
ного розвитку шляхом залучення загально-
державних та місцевих фінансів, застосування 
регулятивної функції і на цій основі досягнення 
економічного розвитку регіону. Кінцевою 
метою управління соціально-економічним 
розвитком регіону є розроблення та реаліза-
ція програм економічного розвитку регіону, 
які передбачають підвищення життєвого рівня 
населення регіону, ефективне використання 
природно-ресурсного, виробничого, трудо-
вого потенціалу території, оптимальний тери-
торіальний розподіл праці» [4, с. 414].

Можливе стимулювання економічного роз-
витку на регіональному рівні передбачає опа-
нування інноваційними формами організації 
виробництва і надання послуг. Тому, врахо-
вуючи модернізаційних потенціал кластерів 
в економіці регіону, мережна система органі-
зації публічного врядування забезпечує опе-
ративність аналізу та прогнозування проектів 
комплексного економічного розвитку терито-
рій. О. Крайник доречно характеризує «клас-
терний розвиток як чинник активізації регіо-
нальних економічних процесів є характерною 
ознакою сучасного стану управління економі-
кою в адміністративно-територіальних утво-
реннях. Світовий досвід кластеризації еко-
номіки показав, що вона чинить вирішальний 
вплив на процеси посилення конкурентоспро-
можності та прискорення інноваційної діяль-
ності» [4, с. 415].

Забезпечення необхідного рівня координа-
ції дій між різними елементами мережі публіч-
ного врядування забезпечує надання можли-
востей більш чіткої координації менеджменту 
на рівні конкретних територій. В умовах 
децентралізації мережна співпраця між еко-
номічними управліннями і департаментами 
територіальних громад та обласною держав-
ною адміністрацією дає змогу збалансувати 
економічний розвиток регіонів, досягти при-
йнятних показників розвитку не за рахунок 
перерозподілу надходжень до бюджету, а на 
основі нарощування темпів міжрегіональної 
економічної співпраці. О. Петрук вірно харак-
теризує економіку регіонів у сучасній Україні 
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як економіку з незбалансованим розвитком, 
зумовлену «неоднорідністю соціально-еко-
номічного становища окремих частин країни. 
Спостерігається неможливість задоволення 
потреб громадян на рівні регіону, зменшення 
можливостей середньострокового прогно-
зування та неможливість здійснення дов-
гострокового планування, неспроможність 
вирішення всіх питань у рамках договірних 
відносин між органами влади, органами міс-
цевого самоврядування та громадським сек-
тором. Унаслідок цього виникає необхідність 
визначення особливостей управління соціаль-
но-економічним розвитком регіону для макси-
мального підвищення ефективності виробни-
цтва, розвитку соціальної інфраструктури та 
фінансової системи загалом» [6, с. 93]. 

Інноваційний потенціал мережних форм 
демократичного врядування виступає 
як потужний чинник антикризового управління. 
У мережі зменшується час аналізу інформації, 
зникають перешкоди для обрання вірних аль-
тернатив, швидко поширюється позитивний 
досвід. О. Петрук визначає соціально-еко-
номічний розвиток регіонів як об’єктивними 
«(макроекономічні умови, положення регіону 
в суспільному поділі праці, галузева структура, 
географічне положення, природні ресурси), 
так і суб’єктивними факторами – методами 
регіонального управління. В останні роки еко-
номічні реформи показали, що регіони, які 
застосовують прогресивні методи управління 
своїм розвитком, менш схильні до кризових 
явищ. У складних умовах виходу з кризи від-
носну перевагу мали насамперед ті регіони, які 
використовували адекватні методи та інстру-
менти управління своїм розвитком» [6, с. 94].

На основі мережного типу управління еко-
номічним розвитком регіону з'являється мож-
ливість вироблення якісно нової економічної 
політики, в якій менеджмент і стейкхолдери 
перебувають на одному рівні і вступають 
у безпосередній зв'язок. Наявність корот-
кого шляху для зворотного зв'язку вирішаль-
ним чином впливає на реалістичність публіч-
но-управлінського рішення. О. Петрук влучно 
називає мету політики управління соціально-е-
кономічним розвитком регіону: «підвищення 
добробуту та якості життя населення у відпо-
відному регіоні; забезпечення стійких темпів 
якісного економічного зростання; посилення 
конкурентних позицій регіону в країні та світі» 
[6, с. 94]. 

Мережні форми організації економічного 
розвитку регіону дають змогу покращити 
потенціал державно-приватного співпраці. 
Реалізація спільних державно-приватних біз-
нес-проєктів здатна забезпечити комплексну 

модернізацію економічних систем регіону. В 
умовах, коли основні економічні активи пере-
бувають у приватній власності, здатність кор-
поративних суб'єктів включатися у механізми 
врядування на основі представництва власних 
інтересів та узгодження з інтересами терито-
ріальних громад набуває вирішального зна-
чення. Я. Жовнірчик слушно зауважує, що «у 
світовій практиці механізм партнерства біз-
несу і влади став дієвим інструментом, який 
держава ефективно використовує для розв’я-
зання таких актуальних проблем, як залучення 
значних додаткових фінансових ресурсів та 
задоволення внаслідок цього потреб насе-
лення й бізнесу у високоякісних послугах. 
Тобто поєднання активів держави з інвести-
ційними, управлінськими та іншими ресур-
сами приватного сектора дає змогу підвищити 
ефективність інфраструктурних проектів та 
використання потенціалу, який знаходиться 
в розпорядженні суспільства» [2, с.386].

Мережний підхід до державно-приватної 
співпраці на регіональному рівні забезпечує 
орієнтацію партнерів саме на інтереси регі-
онального економічного розвитку та верти-
кальна модель врядування не завжди є орі-
єнтовані на інтереси регіону (див. Н. Чала 
[11]). Я. Жовнірчик висловлює вірну думку що, 
«зберігаючи позицію про найбільш активну 
роль держави в процесі реалізації інвестицій-
них проектів на умовах державно-приватного 
партнерства, немає очевидних положень, 
які заперечують той факт, що підприємницькі 
структури мають бути неактивними учасни-
ками яких-небудь конкретних напрямів і тен-
денцій цього партнерства в сучасній еконо-
міці» [2, с.388]. 

За умови більш чіткого узгодження інте-
ресів структури публічного врядування та 
економічних суб'єктів регіонів, з'являється 
можливість мультиплікаційного ефекту змін, 
тобто поширення позитивного досвіду вря-
дування й співпраці на різні галузі економіки. 
Односпрямованість зусиль надає можливість 
досягнення запланованих показників роз-
витку та підвищення темпів зростання навіть 
за умови несприятливої кон'юнктури ринку. 
Першим пріоритетом Я. Жовнірчик називає 
державну підтримку проєктів з високим муль-
типлікативним потенціалом, тобто «це реаль-
ний шлях не лише зниження інфляційного тиску 
на економіку державних інвестиційних витрат, 
що наростають, але й диверсифікації реаль-
ного сектора. Другий напрям – це реальний 
шлях усунення загрози можливої втрати дже-
рел стійкого зростання виробництва не лише 
в середньостроковій, а і в довгостроковій пер-
спективі» [2, с.390].
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Розбудова економіки знання на регіональ-
ному рівні в Україні передбачає розробку і пого-
дження подібної політики на рівні кожного регі-
ону. Індикатори сталого розвитку у мережному 
типі врядування виступають чинниками оціню-
вання ситуації та регулювання розвитком у син-
хронному режимі та у режимі реального часу. Як 
вважає Н. Чала, «на рівні державного управління 
економічним розвитком країни в глобальному 
просторі рішення необхідно приймати в умовах 
невизначеності, причому вибір ефективного 
рішення без врахування непідконтрольних чин-
ників не можливий, то базою для моделювання 
може бути теорія гри. Невизначеність поро-
джується тим, що різні суб’єкти глобального 
економічного простору переслідують різні цілі, 
а результати будь-якої дії змінюють вплив гло-
бального економічного простору на інших. При 
прийнятті рішення потрібно виробити можливі 
варіанти пропозицій до рішення та обрати з цих 
варіантів той, який згідно з прогнозом дасть 
після реалізації рішення найбільший ефект»  
[12, с. 174]. 

Мережна система публічного управління 
регіональним розвитком надає можливість 
моделювати розвиток економічної ситуації з 
високим ступенем імовірності. Реалістична 
модель зміни економічних показників ґрунту-
ється на інформації, яку надають державні та 
приватні партнери. Також у рамках спільного 
вирішення завдань поєднуються всі ланки дер-
жавного врядування й управління громад. Це 
актуалізує питання формування інформаційного 
хабу з широким доступом та створення мереж-
них структурних елементів всередині загальної 
мережі врядування. Н. Чала доречно закликає 
при моделюванні державного управління еко-
номічним розвитком на рівні регіонів звертати 
увагу на: «по-перше, на необхідність проведення 
узгодженої загальнодержавної та регіональної 
економічних політик. По-друге, на ефективність 
реалізації прийнятих рішень та контроль за їх 
виконанням. По-третє, на оптимальність вико-
ристання необхідних ресурсів» [12]. 

Позитивною особливістю мережної сис-
теми управління регіональним розвитком є 
можливість більш прозорого та відкритого 
обговорення проблем забезпечення еко-
номічного зростання та галузевих інтере-
сів. Можливість якомога широко врахування 
позиції у попередньому проєкті політики з 
регіонального розвитку зменшує імовірність 
штучного гальмування управлінських дій та 
реалізації етапів економічних проєктів у май-
бутньому. Н. Чала слушно наполягає на доціль-
ності формування стабільного внутрішнього 
базису для розвитку, зменшення уразливості 
від зовнішніх негативних впливів, що досяга-

ється за умов розбудови тісних економічних 
відносин між регіонами. також…необхідно 
враховувати інтереси громади та делегувати 
їй повноваження» [12, с. 175]. 

Формування сприятливого економічного 
середовища регіону є основою для зростання 
обсягів інвестицій. Перетворення економіч-
ної системи регіону на основі інноваційного 
мережного підходу дає змогу відмовитися від 
вертикальних узгоджених процедур, усунути 
проблеми контролю й звітності тощо. Н. Чала 
справедливо стверджує, що «пошук шляхів 
зменшення впливу ризиків глобального еко-
номічного простору на економічний розвиток 
країни повертає дослідження до внутрішнього 
середовища. Важливим аргументом на користь 
державного регулювання економічного роз-
витку є необхідність концентрації ресурсів 
для реалізації сучасних проектів» [12, с. 180]. 

Таким чином, мережа структура публічного 
управління регіональним розвитком забезпе-
чує гнучке реагування на виклики. Підвищення 
аналітичного та прагматичного потенці-
алу публічне врядування регіонів є основою 
переваг мережного підходу. Він забезпечує 
долання відомчих бар'єрів, зменшення впливу 
конкуренції, кооперацію підприємств та фор-
мування основи для міжгалузевий співпраці 
не лише на регіональному але й на транс- 
регіональному рівні.

Висновки
Таким чином, публічне управління регіо-

нальним економічним розвитком отримує 
потужні імпульси для перетворення як в умовах 
реформ щодо децентралізації, так і змін струк-
тури глобальної економіки. Мережні принципи 
врядування на регіональному рівні означають 
гнучкість прийняття рішень, наявність кількох 
партнерських інституцій з вироблення публіч-
ної політики, формування міжгалузевої парт-
нерської співпраці та координації дій між уста-
новами регіональної влади. 

Структурними елементами мережної сис-
теми публічного управління регіональними 
процесами на сучасному етапі слід вважати 
державні інституції, локальні самоврядні 
спільноти, експертні структури, представників 
бізнес-середовища провідних корпоративних 
суб'єктів. Зазначене вимагає створення опти-
мальної платформи комунікації на постійній 
основі. Подібною платформою може стати 
агентство регіонального розвитку як інститут 
державно-приватного партнерства в галузі 
стратегічної координації економічних процесів 
регіонального рівня.

Мережна структура врядування включає 
не лише інституційних акторів, але й окремих 
осіб та громадські групи, які можуть артикулю-
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вати інтереси громадськості. Зокрема, пред-
ставники наукової спільноти можуть не нале-
жати до певного регіону і діяти за його межами. 
Перспективою подальшого розгляду проблеми, 
порушеної в даній статті, є вивчення інстру-
ментів міжрегіональної економічної співпраці 
в основних регіонах сучасного світу.
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У статті розкрито сутність понять 
«ефективність», «критерій», «ефектив-
ність зв’язків із громадськістю», «критерії 
ефективності зв’язків із громадськістю»; 
висвітлено підходи до визначення ефек-
тивності зв’язків із громадськістю в дер-
жавному управлінні. Зазначено, що в умовах 
інформаційного суспільства актуалізується 
проблема встановлення двостороннього 
зв’язку між органами державної влади та 
громадськістю. Це загострює потребу у 
вивченні підходів до визначення ефектив-
ності зв’язків із громадськістю в держав-
ному управлінні. Вказано на те, метою 
оцінювання ефективності функціонування 
зв’язків із громадськістю в системі держав-
ного управління є визначення напрямів для 
вдосконалення діяльності органів державної 
влади, визначення форм і методів заохо-
чення фахівців у сфері PR. Підкреслюється, 
що підвищення ефективності діяльності 
служби зі зв’язків з громадськістю в органах 
державної влади, вдосконалення їхньої струк-
тури сприяють прогресу суспільного роз-
витку країни. Зауважується, що критеріями 
ефективності діяльності служби зі зв’язків 
з громадськістю в органах державної влади 
є повнота і точність, достовірність, сво-
єчасність, чіткість і зрозумілість викладу, 
переконування. Відкритість та прозорість 
сучасного публічного простору примушує 
шукати креативні підходи до ефективних 
комунікацій як в середині самої системи дер-
жавного управління, так і зовні, із суспіль-
ством. Акцентується увага на тому, що 
комунікація з громадськістю в державному 
управлінні є важливим чинником демократи-
зації, а успішність цього процесу – свідчен-
ням ефективності функціонування зв’язків із 
громадськістю в системі державного управ-
ління, перспективою розвитку сфери PR в 
органах державної влади.
Ключові слова: громадськість, держава, 
державне управління, зв’язки з громадські-
стю, ефективність, інформаційне суспіль-

ство, критерії ефективності, органи дер-
жавної влади, розвиток, функціонування. 

The article reveals the essence of the con-
cepts "efficiency", "criterion", "efficiency of 
public relations", "criteria of efficiency of 
public relations"; approaches to determining 
the effectiveness of public relations in public 
administration are highlighted. It is noted that 
in the conditions of the information society the 
problem of establishing a bilateral connection 
between public authorities and the public is 
relevant. This exacerbates the need to explore 
approaches to determining the effectiveness 
of public relations in public administration. It is 
pointed out that the purpose of assessing the 
effectiveness of public relations in the system 
of public administration is to identify areas for 
improvement of public authorities, to determine 
the forms and methods of encouraging profes-
sionals in the field of PR. It is emphasized that 
increasing the efficiency of the public relations 
service in public authorities, improving their 
structure contribute to the progress of social 
development of the country. It is noted that 
the criteria for the effectiveness of the public 
relations service in public authorities are com-
pleteness and accuracy, reliability, timeliness, 
clarity and clarity of presentation, persuasion. 
The openness and transparency of modern 
public space forces us to look for creative 
approaches to effective communication both 
within the system of public administration and 
externally with society. Emphasis is placed on 
the fact that communication with the public in 
public administration is an important factor in 
democratization, and the success of this pro-
cess - evidence of the effectiveness of public 
relations in public administration, the prospects 
for the development of PR in public authorities.
Key words: public, state, public administra-
tion, public relations, efficiency, information 
society, efficiency criteria, public authorities, 
development, functioning.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах інформаційного суспільства, коли паблік 
рилейшнз стали значущою управлінською функ-
цією в усіх сферах діяльності суспільства, актуалі-
зується проблема встановлення двостороннього 
зв’язку, рівноправного конструктивного діалогу 
між органами державної влади та громадські-
стю, що загострює потребу у вивченні підходів 
до визначення ефективності зв’язків із громадсь-
кістю в державному управлінні. Підвищення ефек-
тивності діяльності служби зі зв’язків з громадсь-
кістю в органах державної влади, вдосконалення 
їхньої структури сприяють прогресу суспільного 
розвитку країни.

Проблемі ефективності, інформаційно-ко-
мунікаційної політики держави, зокрема зв’яз-

ків із громадськістю в державному управ-
лінні та критеріям її визначення присвятили 
свої праці вітчизняні та зарубіжні дослідники, 
зокрема: І. Арістова [1], Г. Атаманчук [2; 3], 
Б. Гаврилишин [6], С. Соловйов [9], Т. Кальна-
Дубінюк [10], М. Лашкіна [11], Н. Нижник [15], 
С. Чукут та ін.

Мета статті – розкрити сутність понять 
«ефективність», «критерій», «ефективність 
зв’язків із громадськістю», «критерії ефектив-
ності зв’язків із громадськістю»; висвітлити 
підходи до визначення ефективності зв’язків із 
громадськістю в державному управлінні.

Виклад основного матеріалу. Державні 
інформаційні ресурси, на думку І. Арістової, є 
основою єдиного інформаційного простору 
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України. Інформаційні ресурси включають: 1) 
ресурси, утворені для забезпечення діяльності 
органів державної влади і вироблені в резуль-
таті цієї діяльності; 2) ресурси, утворені недер-
жавними організаціями за замовленнями і 
в інтересах органів державної влади [1].

Сучасні інформаційні технології й розвиток 
засобів комунікації створюють великі можли-
вості для покращення інформаційного забез-
печення та просування ідей державної полі-
тики. Виникає можливість багатостороннього 
інформаційного взаємообміну, в якому відбу-
вається зближення або злиття функцій, кана-
лів, засобів, форм та типів відносин між учас-
никами PR-комунікації [11, с. 18].

Як зазначає С. Соловйов, «державне управ-
ління є неможливим без обміну інформа-
цією. Такий обмін за допомогою механізму 
соціальної комунікації об’єднує політичну 
систему та громадянське суспільство і дає 
інститутам публічної влади змогу виконувати 
функції управління державою і суспільством. 
Соціально-політична (або масова) комунікація 
є найбільш широко використовуваним меха-
нізмом взаємного узгодження інтересів, соці-
альних дій та цілей розвитку людини, суспіль-
ства та держави» [10, с. 13]. 

Ефективність («efficiency») визначається 
як «придатність або здатність успішно досягти 
чи забезпечити успішне досягнення наміченої 
мети» [21, с. 259]. 

Ефективність державного управління – це 
«співвідношення результатів управління із 
задекларованими цілями. Результативність, 
базується на трьох рівнях управління: загальна 
соціальна ефективність; спеціальна соціальна 
ефективність; конкретна соціальна ефектив-
ність» (Н. Глазунова, Ю. Забродін і А. Поршнєв 
[7, с. 476]). 

Ефективність управління, як зауважує 
Б. Гаврилишин, «визначається його внутріш-
ньою природою порівняно з тим, як воно 
сприймається зовнішнім середовищем, об’єк-
тами управління, що дає підстави вважати 
за соціальну ефективність прийнятність влади 
для суспільства» [6, с. 18].

На думку В. Цвєткова, «ефективність дер-
жавного управління пов’язує із громадською 
свідомістю, з правовим становищем людини 
в суспільстві виходячи з гіпотези, що: ефек-
тивність державного управління – це людська 
специфіка управління, що здійснюється люди-
ною і для людини» [24, с. 50].

Учені виокремлюють: загальну соціальну 
ефективність (ефективність усієї системи 
державного управління в країні), спеціальну 
соціальну ефективність (ефективність функ-
ціонування суб’єктів державного управління), 

конкретну соціальну ефективність (ефек-
тивність діяльності управлінських органів і 
посадових осіб) [13].

Будь-яке вимірювання, яке є індикатором 
впливу адміністративної діяльності на досяг-
нення кінцевої мети, є вимірюванням резуль-
тату цієї діяльності [21, с. 253].

Критерієм оцінки, як зазначає П. Рабінович, 
«повинна бути реальна позитивна (ефективна) 
значущість для функціонування та розвитку 
окремої особи, соціальних груп чи суспільства 
в цілому» [19, с. 159].

Як зауважує Г. Атаманчук, критеріями соці-
альної ефективності є: «1) різницю між резуль-
татами і затратами, яка свідчить про вигоду, 
яка створена людськими зусиллями; 2) здат-
ність цієї вигоди задовольняти реальні жит-
тєві потреби людей, суспільства [2, с. 248]. 
Основними критеріями ефективності діяль-
ності дослідник визначає вчений відносить: 
«сьогоденність або перспективність отрима-
них результатів; міра участі об’єкта управ-
ління в управлінському процесі; рівень ком-
петентності управління як антипод штучному 
напруженню в об’єкті управління; ритмічність і 
динаміка управлінського процесу тощо» [4, с. 
114]. На думку вченого, «критерії ефективності 
управлінської праці як результат і витрати 
збільшуються низкою інших, серед яких – 
характер витрат на управління (матеріальні, 
моральні, психологічні, фізичні тощо); стан 
середовища (колективу), в якому здійсню-
ється управлінська діяльність; рівень завдань, 
що розв’язує той чи інший управлінський орган 
[3, с. 225].

Загалом, мета оцінювання ефективності 
функціонування зв’язків із громадськістю 
в системі державного управління – визначення 
напрямів для вдосконалення діяльності орга-
нів державної влади, визначення форм і мето-
дів заохочення фахівців у сфері PR. 

Нормативним підґрунтям для гарантій 
права на отримання громадськістю відкри-
тої прозорої інформації є Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» [18].

Як зазначає Л. Пал, «оцінювання ефектив-
ності покликане дати оцінку, якою ціною була 
досягнута мета й отримані конкретні резуль-
тати. Державно-управлінська діяльність може 
бути одночасно результативною, але неефек-
тивною і навпаки. У будь-якому разі оцінювання 
ефективності відбувається на завершальному 
етапі певної державно-управлінської діяльно-
сті, тому за критерієм часу проведення цей 
вид можемо розглядати в контексті оціню-
вання результатів» [17, с. 77]. 

Зарубіжні вчені пропонують такі рівні оцінки 
ефективності: 
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«1) програмний – рівень спеціальних 
PR-програм (медіа-рілейшнз, маркетингові 
комунікації, внутрішньо-корпоративна комуні-
кація тощо); 

2) функціональний – оцінка ефективності 
інтегрування комунікації попереднього рівня 
у загальний процес управління організа-
цією (комунікація визначається як частина 
бізнес-процесу або робочого процесу, який 
повинен бути упорядкований); 

3) організаційний – дослідження якості 
побудованих зусиллями зв’язків з громадсь-
кістю довгострокових відносин з цільовими 
групами(розглядається, як цілі та очікування 
організації узгоджуються з цілями та очікуван-
нями стейкхолдерів організації, зосереджую-
чись головно на довгострокових відносинах); 

4) соціальний – етична поведінка та соці-
альна відповідальність організацій, її демон-
страція через діяльність у межах трьох 
попередніх рівнів (слід ретельно оцінити кому-
нікаційну ефективність організації)» [25].

Науковець Н. Нижник виокремлює такі під-
ходи до визначення ефективності державного 
управління [15, c. 6]:

«1) модель оцінки ефективності за схемою 
«ресурсне забезпечення діяльності – затрати – 
результат», яка аналогічна моделі «внесок – 
продукт»;

2) модель довготермінової організації 
Р. Лайкерта, за якою ефективність визнача-
ють три групи факторів: а) внутрішньооргані-
заційні чинники (змінні), які перебувають під 
контролем організації: формальна структура 
організації, економічна стратегія і соціальна 
політика, професійно-кваліфікаційний склад 
персоналу тощо; б) проміжні змінні, що пред-
ставляють людські ресурси організації: орга-
нізаційний клімат, ставлення до праці, навички 
людей, рівень довіри до керівництва, традиції, 
методи прийняття рішень, способи стимулю-
вання і мотивації діяльності; в) результативні 
(наслідкові) змінні, які виражають остаточний 
результат зусиль – зростання і падіння при-
бутку, зростання чи зниження продуктивності 
праці, ступінь задоволення потреб тощо; 

3) модель захисту збалансованих інтере-
сів суспільства і держави, що проявляється 
в успішному розв’язанні проблеми оптималь-
ного захисту інтересів держави, населення, 
соціальних груп та окремого громадянина. І 
ефективність буде забезпечена лише у разі 
взаємодії трьох складових: громадян, суспіль-
ства та держави» [там само, c. 11].

Зв’язки з громадськістю є складником соці-
ально-психологічного механізму державного 
управління, який включає: планування комуні-
каційної діяльності органу державного управ-

ління; рівень PR-технологій в комунікаційній 
діяльності; відповідність інформації суспіль-
ним запитам тощо [23].

Як зазначають дослідники, «органи виконав-
чої влади часто ігнорують інформаційні запити 
журналістів, надають інформацію не в повному 
обсязі або невчасно, приховують відкриту 
інформацію або створюють перешкоди для її 
збирання. Не завжди повною мірою публіку-
ється інформація і на веб-сайтах державних 
установ, які є однією з основних форм доступу 
до офіційної інформації» [14, с. 15].

Термін «критерій» в перекладі з грецької 
мови – ознака, за якою можна судити про щось, 
мірило для визначення, оцінки предмета чи 
явища [5, с. 211].

Критерій – «певна кількісна або якісна 
ознака, на підставі якої здійснюється оцінка 
будь-яких явищ, проявів функціонування мате-
ріальних та нематеріальних суб’єктів, класифі-
кація предметів матеріального та духовного 
світу» [16, с. 402]. 

Критерій – «важлива і визначальна ознака, 
яка характеризує різні якісні аспекти певного 
досліджуваного явища, сприяє з’ясуванню 
його сутності, допомагає конкретизувати 
основні прояви. У зв’язку з цим показник є 
кількісною характеристикою цього дослі-
джуваного явища, яка дає змогу зробити 
висновок про стан у статиці та динаміці»  
[22, с. 123].

Критерії ефективності – це: «рівень 
досягнення цілей управління, міра досяг-
нення об’єктом управління бажаного стану»  
[24, с. 56-57]; «ознаки, сторони, прояви управ-
ління, аналізуючи які, можна визначати рівень і 
якість управління, його відповідність потребам 
та інтересам суспільства» [8, с. 153]. 

Критеріями ефективності діяльності служби 
зі зв’язків з громадськістю в органах держав-
ної влади, як зазначає М. Лашкіна, є «повнота 
і точність, достовірність, своєчасність, чіт-
кість і зрозумілість викладу, переконування. 
Відкритість та прозорість сучасного публічного 
простору примушує шукати креативні підходи 
до ефективних комунікацій як в середині самої 
системи державного управління, так і зовні, із 
суспільством. Ці підходи мають ґрунтуватися 
на певних параметрах успіху: 

– увага – означає наскільки повідомлення 
притягує увагу потенційних споживачів, 
до кого спрямовано, хто його використає; 

– ідентифікація – відбувається тоді, 
коли результатом впливу повідомлення 
на аудиторію є утворення у свідомості його 
отримувачів відповідного ланцюжка «повідом-
лення – джерело повідомлення – організація 
чи установа, якої воно стосується». Відсутність 
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такого ланцюжка породжує те, що дослідники 
називають «сліпою комунікацією», коли не від-
бувається усвідомлення хто і з якого приводу 
інформує;

– позитивний інтерес – з‘являється тоді, 
коли комунікація будується переважно 
на позитивних емоціях;

– довіра – джерело і зміст інформації 
повинні викликати довіру з боку цільової ауди-
торії, довіра виникає тоді, коли більше й краще 
поінформований, а сучасні інформаційні тех-
нології дають для цього великі можливості 
тільки треба ними вміло користуватися;

– доступність – зміст інформації подається 
в зрозумілій формі, чітких поняттях, з конкрет-
ними цілями, близькими до потреб аудиторії 
задля стимулювання уваги, інтересу, сприй-
няття змісту;

– асоціативність – знакова система повідом-
лення, чи обрана символіка повинні викликати 
певні асоціації у конкретної аудиторії;

– динамізм – повідомлення має бути актив-
ним для того, щоб заставити аудиторію від-
повідним чином сприймати чи діяти, оскільки 
всі, без виключення, комунікації впливають 
на їх учасників на трьох рівнях: когнітивному – 
сфера свідомості; конативному – сфера під-
свідомості; афективному – сфера установок» 
[11, с. 17].

Як стверджує А. Марущак, для висвітлення 
діяльності органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування їхньої інфор-
маційні служби мають право використову-
вати такі форми підготовки та оприлюднення 
інформації: випуск і поширення бюлетенів 
(спеціальних бюлетенів), прес-релізів, огля-
дів, інформаційних збірників, експрес-інфор-
мації тощо; проведення прес-конференцій, 
брифінгів, організація інтерв’ю з керівниками 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування для працівників вітчизняних 
і зарубіжних засобів масової інформації; під-
готовка і проведення теле- і радіопередач; 
забезпечення публікацій (виступів) у засобах 
масової інформації керівників або інших відпо-
відальних працівників органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування; ство-
рення архівів інформації про діяльність органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування; інші форми поширення офіційної 
інформації, що не суперечать законодавству 
України [12].

Як уже зазначалося, досягнути якісних 
змін у публічному управлінні неможливо 
без застосування як зовнішнього так і вну-
трішнього PR. Основне завдання PR в орга-
нах публічного управління і, зокрема, держав-
ного PR – створення образу компетентного 

й ефективного керівництва, що має сильну 
владу і здатне вирішувати проблеми, що стоять 
перед ним, не порушуючи конституційних прав 
громадян на одержання повної і достовірної 
інформації, забезпечувати підтримку громад-
ськістю курсу уряду, передусім через позитивне 
інформування його діяльності [10, с. 148].

Висновки.
Отже, в сучасних умовах актуалізується про-

блема ефективного зворотного зв’язку на дер-
жавно-управлінському рівні між представни-
ками влади та громадськістю. Метою зв’язків 
із громадськістю є розробка та застосування 
на практиці різних підходів та методів, які 
забезпечують встановлення взаємовідносин 
між різними соціальними групами, заснованих 
на інформованості та, як результат, довірі. 
Комунікація з громадськістю в державному 
управлінні є важливим чинником демократи-
зації, а успішність цього процесу – свідченням 
ефективності функціонування зв’язків із гро-
мадськістю в системі державного управління, 
перспективою розвитку сфери PR в органах 
державної влади.
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Новий вид наукових послуг

Шановні колеги! Питання академічної добро-
чесності є надзвичайно актуальними у наш час. 
Враховуючи великі масиви інформації, що з’явля-
ються у всесвітній мережі, жоден вчений не може 
бути впевненим, що його авторське право захищене. 
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вче-
них в одній галузі науки користуються однаковими 
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні 

програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до без-
підставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів 
та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на викори-
стання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо), 
а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа 
за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подіб-
них ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікаль-
ності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує 
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт 
про надану послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та досліджен-
нях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізова-
ними науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів 
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку 
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефе-

ратів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:

Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн

Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн

Стаття  
(обсягом до 12 сторінок)

1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою 
до Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі 
листа «Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у фор-
маті MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам від-
повідь щодо процедури здійснення експертизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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