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Н.С. Калашник
кандидат педагогічних наук, докторант

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

УПРАВЛІННЯ САМООСВІТОЮ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
У статті визначено структуру процесу управління самоосвітою державних службовців, розкри-

то зміст структурних елементів та визначено ролі й обов’язки суб’єктів управління самоосвітою
кадрів державної служби.

Ключові слова: самоосвіта, управління самоосвітою, державний службовець.

І. Вступ0
Професіоналізація державної служби в Ук-

раїні відбуватиметься лише за умов значного
підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців усіх рівнів. Це передба-
чає удосконалення системи професійної підго-
товки і підвищення кваліфікації державних
службовців, а також забезпечення їх постійного
професійного розвитку, в тому числі й шляхом
самоосвіти, оскільки періодичне курсове на-
вчання у повному обсязі не здатне задоволь-
нити всіх потреб сучасного суспільства. За
останні десятиліття теорія і практика управлін-
ня збагатилися помітними надбаннями, які сут-
тєво змінюють вектори й темпи розвитку всіх
форм освіти, в тому числі й самоосвіти.

Питання змісту та управління самоосвітою
кадрів державної служби розглядають, здебі-
льшого, у контексті досліджень з професійної
мобільності державних службовців (Л. Горю-
нова, І. Шпекторенко та ін.); проблем управлін-
ської діяльності та реалізації керівництва (Н. Ли-
вицька, Н. Поліщук, М. Синявіна, А. Сіницька,
О. Стасюк та ін.); питань підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади та
забезпечення надійного кадрового супроводу
проходження державної служби (Д. Дзвінчук,
В. Яцуба та ін.); здійснення управління вищою
освітою, післядипломною освітою та безперер-
вною освітою (С. Майборода, І. Підласий,
Б. Сандер, Е. Шукліна та ін.). Але сучасна кад-
рова політика у сфері державного управління
потребує нових методів роботи з кадрами, які
були б не тільки ефективними, а й економічни-
ми, що робить надзвичайно актуальним питан-
ня управління самоосвітою державних службо-
вців.

                                                          
0 © Калашник Н.С., 2012

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення структури та

розкриття змісту складових процесу управління
самоосвітою кадрів державної служби. Виходя-
чи з цього, необхідно вирішити такі завдання:
визначити структуру процесу управління само-
освітою державних службовців; розкрити зміст
структурних елементів управління самоосвітою
кадрів державної служби; визначити ролі та
обов’язки суб’єктів управління самоосвітою.

ІІІ. Результати
Сьогодні в оптимізації підготовки державних

службовців ми можемо спиратися не тільки на
теорію управління навчальним закладом вза-
галі та закладом післядипломної освіти, а й на
теоретичну і технологічну базу управління
окремими освітніми процесами, такими, зокре-
ма, як зорієнтоване евристичне навчання, мо-
дульне навчання, самоосвіта. Увага до нових
пріоритетів управління, що виявляється у ви-
суванні на перший план розвитку особистості,
її творчих здібностей, у свою чергу, потребує і
від управління постійного уточнення структур-
ної перебудови засобів здійснення самоосвіт-
ньої діяльності.

Тільки коректний вибір того чи іншого пріо-
ритету сприяє оптимальному вирішенню по-
ставлених завдань, головне з яких – розвиток
певних рис особистості залежно від визначених
компетенцій, необхідних для успішного вико-
нання державним службовцем професійних
обов’язків. Допущені помилки у виборі пріори-
тетного суб’єкта управління неодмінно гальму-
ють процес. Саме завдяки зростанню ідей фі-
лософської синергетики у процесі навчання
вдалося знайти не тільки педагогічне, а й філо-
софське обґрунтування об’єктивної необхідно-
сті збільшення обсягу самостійної роботи осо-
бистості, особливо її творчої частини: праця –
великою мірою мотивуюча й саморегуляторна
система, в цьому полягає її провідна специфіка
в розвитку і самореалізації особистості, але
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такою вона стає поступово, на шляху набуття
практично-творчого досвіду, самостійного й за
допомогою спрямовуючого суб’єкта (викладач,
експерт, керівник, наставник), подолання хаосу
невизначеності, суперечностей і помилок, з
одного боку, а з іншого – нарощування навча-
льного успіху у вигляді все більш досконалих
продуктів власної евристичної і креативної дія-
льності з їх внутрішньою та зовнішньою оцін-
кою й корекцією. Підсумовуючи, зазначимо, що
проблема теорії та методології організації са-
моосвіти державних службовців перебуває в
Україні сьогодні на стадії усвідомлення остан-
ньої як об’єкта державного управління, ство-
рення й розвитку її засад, визначення законо-
мірностей розробки базових підходів, концеп-
цій, ідей, принципів тощо.

Управлінські відносини як система сталих
вертикальних і горизонтальних зв’язків суб’єкт-
но-об’єктного та структурно-функціонального
характеру, що здійснюються в процесі вико-
нання управлінсько-службової діяльності [2; 3],
пронизують усю систему здійснення державної
служби та стосуються кожного службовця
окремо. У встановленні управлінських відносин
щодо самоосвіти необхідно забезпечити орга-
нізаційні заходи у системі “підлеглий – керів-
ник” та рівність можливостей серед працівників
одного щабля.

З іншого боку, для того, щоб вимагати від
працівників чогось, необхідно надати їм усе
необхідне для успішного здійснення певної ді-
яльності. Тобто для успішного здійснення са-
моосвіти необхідно надати працівникам мето-
дику її здійснення, матеріал або напрям, за
яким його треба шукати. Зрозуміло, що біль-
шість напрямів самоосвіти підказує безпосере-
дньо професійна діяльність державного служ-
бовця, але це стосується виключно вузькопро-
фесійних питань. Проте є необхідні для кожно-
го державного службовця питання із загальної
теорії та історії державної служби, політичного
життя країни, поширення цікавого та корисного
досвіду професійної діяльності тощо, де зоріє-
нтуватися непідготовленому у методичному
сенсі працівнику дуже важко, а інколи взяти
матеріал нема де, або немає технічних заходів.

Також для здійснення управлінських відно-
син у сфері самоосвіти необхідно створити но-
рмативну базу, яка б регламентувала питання
її організації, процесу здійснення, мінімального
обсягу, контролю (хто його здійснює, за якою
процедурою, за якими критеріями), відповіда-
льність за невиконання.

Розглядаючи різноманітні класифікації кон-
цептуально-аналітичних підходів до державно-
го управління, в тому числі й підсистемою ви-
щої освіти, американський учений Б. Сандер
зводить усі моделі управління освітою до однієї
багатовимірної моделі управління. Він виділяє
в ній чотири аспекти: економічний, політичний,
культурний і педагогічний, кожному з яких від-
повідає один із критеріїв управлінської діяль-
ності: економічна ефективність, гнучкість, ре-
левантність, педагогічна ефективність [1, с. 55–

56]. Зазначимо, що всі чотири критерії є дієви-
ми і для самоосвіти.

На нашу думку, управління самоосвітою ка-
дрів державної служби можна визначити через
функції системи управління освітою як такою,
але враховуючи специфіку самоосвітньої дія-
льності:
– розподіл видів самоосвітньої діяльності;
– розробка організаційних структур для здій-

снення самоосвіти;
– визначення ролі та обов’язків суб’єктів уп-

равління самоосвітою;
– розподіл ресурсів та контроль за їх викори-

станням;
– уточнення структурної перебудови засобів

здійснення самоосвітньої діяльності.
Розглядаючи управління самоосвітою дер-

жавних службовців як управління певним соці-
альним процесом, зазначимо, що в контексті
діяльнісного підходу та залежно від умов і мети
професійної діяльності можна виділити такі
види професійної самоосвіти державних служ-
бовців:
– прогностична – орієнтована на прогнозова-

ний результат веде до майбутнього розвит-
ку системи відносин і характеру знання в
професійній сфері діяльності;

– адаптивна – ґрунтується на інструменталь-
них потребах у пристосуванні до певних
соціальних умов, які склалися в конкретний
період, або має забезпечувальний харак-
тер щодо вирішення конкретних професій-
них завдань, цей вид самоосвіти може бути
спрямованим на вирішення вузькопрофіль-
них питань;

– самореалізаційна – основна її мета – само-
розвиток службовця, розширення горизон-
тів знань, які безпосередньо можуть бути
не пов’язані з виконанням функцій за поса-
дою, наприклад, з питань загальної теорії
управління, менеджерських технологій,
міжнародного досвіду, методик освіти та
самоосвіти тощо, але сприяють самореалі-
зації особистості як професіонала;

– конструктивістська – як форма самоконст-
руювання суб’єкта самоосвіти, за допомо-
гою самоосвіти людина конструює в собі
певні професійно значущі якості. За основу
взято класифікацію Е. Шукліної [4, с. 66].
Саме вид самоосвітньої діяльності й буде
визначати організаційні структури, необхід-
ні ресурси, обов’язки і ролі суб’єктів само-
освіти та засоби здійснення управління са-
моосвітою.
Організаційна структура здійснення управ-

ління самоосвітою державних службовців скла-
дається з таких етапів:

1-й етап – діагностичний, який передбачає
певне налаштування на самостійну роботу,
виявлення прогалин у системі знань суб’єкта
чи необхідності їх оновлення, аналіз усклад-
нень, що можуть виникнути під час самоосвіти,
постановку проблеми, вивчення літератури з
вибраної проблеми, планування і прогнозуван-
ня результатів. На цьому етапі можуть допомо-
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гти анкети, пробні тести, контрольні питання,
надання алгоритму самооцінювання, а також
зразків планування етапів роботи над темою
самоосвіти;

2-й етап – практичний, під час якого відбу-
вається нагромадження фактів, їх відбір і ана-
ліз, перевірка нових методів роботи, постанов-
ка експериментів, виконання практичних за-
вдань тощо. Практична робота продовжує су-
проводжуватися опрацюванням інформаційних
джерел. На цьому етапі допомога можлива
шляхом надання необхідних ресурсів (інфор-
маційних, технічних, організаційних, часових,
інституційних тощо), скординування напрямів
пошуку, оволодіння методами роботи (навчан-
ня їх);

3-й етап – узагальнювальний. Відбувається
підбиття підсумків, переконання в тому, що по-
ставлену проблему вирішено в тому чи іншому
обсязі, кореляція цього обсягу з очікуваним
результатом та вимогами конкретної ситуації, у
разі необхідності – оформлення результатів за
темою, презентація матеріалів. На цьому етапі
необхідно оцінити результати самоосвітньої
діяльності, схвалити сам факт того, що людина
нею займається, в разі невідповідності резуль-
татів самоосвіти питомим вимогам виявити
труднощі, через які це стало можливим, та ско-
ординувати діяльність у правильне русло;

4-й етап – упроваджувальний, на якому
співробітник у процесі подальшої роботи вико-
ристовує власний досвід, а також займається
його поширенням. На цьому етапі можливе
тільки моральне та соціальне схвалення само-
освіти, стимулювання до подальшої самоосвіт-
ньої діяльності.

Кожен з етапів технології організації само-
освіти передбачає власні завдання, ресурси та
роль суб’єктів самоосвіти. Як уже зазначалося,
самоосвіта є максимально індивідуалізованої
формою освіти, але, все ж таки, кожен з етапів
технології організації самоосвіти може бути
зорієнтований і на професійну групу, навіть
якщо робота в групі є неусвідомленою (напри-
клад, порівняно з обізнаністю іншого для вияв-
лення власних прогалин у знаннях, упрова-
дження зрізів знань професійного колективу з
якоїсь теми, професійна дискусія як форма са-
моосвіти тощо). Особливо це стосується діаг-
ностичного й узагальнювального етапів.

Організаційні структури зумовлюють фо-
рми і методи управління самоосвітою. Серед
форм і методів, застосовуваних у менеджменті,
ми виокремили ті, що можуть здійснюватись у
державній службі, а саме:
– систематичне пояснення ролі самоосвіт-

ньої роботи, організація виступів з питань
обміну досвідом самоосвіти;

– індивідуальні бесіди представників адмініс-
трації (керівники різних рівнів) зі співробіт-
никами про основні напрями самоосвіти;

– спільне обговорення керівниками закладів
та керівниками самоосвітньої діяльності
методів вивчення важливих тем для само-

освіти та програм здійснення самоосвітньої
діяльності;

– розробка окремих рекомендацій з метою
підвищення педагогічної ефективності са-
моосвітньої діяльності;

– надання допомоги співробітникам в уза-
гальнені свого досвіду, підготовці допові-
дей з нагальних проблем;

– стимулювання найбільш підготовлених
співробітників до науково-дослідної роботи,
висвітлення позитивного прикладу таких
працівників;

– стимулювання самоосвітньої діяльності
шляхом заохочення найкращих працівників,
формування в колективі ідеї престижності
самоосвіти;

– забезпечення систематичності самоосвіти
(ця діяльність повинна бути невід’ємною
частиною професійного життя, всі заходи –
постановка завдань, наведення прикладів,
заохочення найкращих, мотивація, органі-
заційні заходи тощо – мають проводитися
постійно);

– організовувати та стимулювати формуван-
ня звички до самоосвіти;

– особистий приклад керівників усіх рівнів;
– забезпечення інформаційного ресурсу для

самоосвіти (комплектування та поповнення
бібліотечного фонду літературою з питань
самоосвіти та самовдосконалення, новин-
ками фахової літератури, доступ до мережі
Інтернет тощо);

– проведення тренінгів, дебатів, циклів лек-
цій, групових та індивідуальних консульта-
цій, семінарів, але в такій формі, щоб вони
діагностували знання з теми заходу та сти-
мулювали подальшу самоосвіту;

– систематичне підбиття підсумків самоосві-
тньої роботи (співбесіди, звіти на нарадах і
засіданнях), визначення завдань і змісту
самоосвіти на новий навчальний термін,
аналіз якісних підсумків самоосвітнього
процесу.
Кожний співробітник, ураховуючи внутрішні

та зовнішні мотиви, запити, які висуває сучасне
суспільство, вплив морально-психологічного
клімату, що склався в колективі, і вимоги адмі-
ністрації організації, визначає свою траєкторію
самоосвіти і саморозвитку.

Отже, ми впритул підішли до питання ви-
значення ролі та обов’язків суб’єктів управ-
ління самоосвітою. Зазначимо, що в контексті
професійної самоосвіти кадрів державної слу-
жби одна людина часто виступає в обох цих
ролях – тобто є суб’єктом управління власної
самоосвіти, а також суб’єктом управління са-
моосвітою для інших.

Управлінцям необхідно так організовувати
роботу, щоб самоосвіта стала потребою пра-
цівників. Слід створити в колективі умови, за
яких у працівників формується відповідальне
ставлення до свого професійного зростання і
занять самоосвітою. Це можливо, коли вони
знають, що від них обов’язково будуть вимага-
ти результат. Правило персональної відпові-
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дальності робить сам процес самоосвіти якіс-
ним і результативним. У разі, коли службовець
є суб’єктом управління самоосвітою для себе
самого, мова буде йти про високий рівень са-
модисципліни та самоконтролю.

Система методичних заходів повинна бути
підпорядкована головній меті – стимулюванню
працівника у професійному самовдосконален-
ні. Можна об’єднати декількох співробітників у
роботі над темою. Керівник є стратегом розви-
тку підпорядкованого підрозділу (структурної
одиниці). Він створює цілий комплекс умов для
професійного зростання кожного, перша з
яких – поступове входження і привчання колек-
тиву до систематичної роботи у сфері самоос-
віти. Щоб правильно управляти самостійною
діяльністю, фахівці з освітнього менеджменту
(О. Кочетов, І. Підласий, В. Симонов, Д. Черни-
шевський та ін.) виокремили й обґрунтували
основні складові такого управління. Ними є:
планування, мотивація, організація пізнаваль-
ної самостійної діяльності, діагностика й оціню-
вання, прогнозування на основі одержаних й
оцінених результатів подальших дій.

Розподіл ресурсів та контроль за їх вико-
ристанням. На перший погляд, розподіл ре-
сурсів та контроль за їх використанням має
забезпечувальний характер і не є головним у
процесі самоосвіти. Проте ця складова є рівно-
значною з іншими складовими управління са-
моосвітою, і часто наявністю та станом саме
ресурсного забезпечення визначається став-
лення до самоосвіти. Тим більше, що мова йде
не тільки про матеріальне або технічне забез-
печення. В управлінні самоосвітою кадрів дер-
жавної служби можна виділити такі види ре-
сурсів: людський, адміністративно-організа-
ційний, соціальний, інформаційний, матеріаль-
ний.

Зрозуміло, що процес розвитку особистості
є безперервним і триває все життя. Самоосві-
та, як невід’ємна складова особистісного та
професійного розвитку державного службовця,
є також безперервним процесом. Крім того,
невпинний та стрімкий розвиток суспільства,
безперервне виникнення нових питань для ви-
рішення тощо передбачає постійне оновлення

державним службовцем своїх професійних
знань та умінь. Саме тому напрацювання зага-
льних принципів методології, пошук нових ме-
тодів, технологій, засобів, пошук шляхів їх ус-
пішного впровадження в повсякденну діяль-
ність працівників – постійне оновлення та
уточнення структурної перебудови засобів
здійснення самоосвітньої діяльності – є об’єк-
том уваги менеджменту, а у разі управління
самоосвітою кадрів державної служби – дер-
жавного управління.

IV. Висновки
Управління самоосвітою кадрів державної

служби, як соціальний процес, здійснюється за
загальними закономірностями функціонування
систем управління та складається з розподілу
видів самоосвітньої діяльності, розробки орга-
нізаційних структур для здійснення самоосвіти;
визначення ролі та обов’язків суб’єктів управ-
ління самоосвітою, розподілу ресурсів та конт-
ролю за їх використанням, уточнення структур-
ної перебудови засобів здійснення самоосвіт-
ньої діяльності. Перспективними напрямами
подальшого дослідження є детальне вивчення
та розробка кожного зі складових процесу
управління кадрів державної служби, їх постій-
не оновлення та уточнення.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Статтю присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню засад взаємодії органів публічного

управління з громадськістю.
Ключові слова: публічне управління, громадськість, участь громадськості, взаємодія, демокра-

тія, громадянське суспільство.

І. Вступ0

На сучасному етапі розвитку Української
держави та суспільства актуальними є поглиб-
лення демократичних перетворень, формуван-
ня інститутів розвинутого громадянського сус-
пільства, безумовне забезпечення конститу-
ційних прав і свобод людини та громадянина,
реалізація верховенства права в усіх сферах
суспільного життя, всебічна оптимізація і демо-
кратизація політичної організації суспільства,
забезпечення більш активної участі громадян у
публічному управлінні через різні форми суспі-
льно-політичного самовираження.

Водночас становлення публічного управлін-
ня як діяльності, що забезпечує ефективне фу-
нкціонування системи органів державної вла-
ди, регіонального врядування, органів місцево-
го самоврядування, громадських (неурядових)
організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів
громадянського суспільства з метою реалізації
державної політики в найрізноманітніших сфе-
рах суспільного життя [1], відбувається в Ук-
раїні надто повільно та має суперечливий ха-
рактер. Це зумовлює наявність суспільного за-
питу на дослідження проблем взаємодії органів
публічного управління з громадськістю в кон-
тексті самоорганізаційних процесів, що, хоча і
повільно, проте невпинно розгортаються в сус-
пільстві.

Окреслена проблематика має міждисциплі-
нарний характер – відповідні наукові розвідки
здійснюють представники науки державного
управління, політології, соціології, права.

Характерно, що фахівці в галузі державного
управління все частіше роблять наголос саме
на публічному управлінні. Зокрема, М. Білин-
ська зазначає: “Характеризуючи феномен дер-
жави на сучасному етапі, доцільно констатува-
ти зміну сутності держави із виокремленням її
позитивної ролі (розвиток соціально-спрямо-
ваної держави) і прагненням до створення
держави соціальної демократії з якісно новими
за змістом суспільними відносинами” [2, с. 26].
Автор виокремлює публічне управління як один
із типів суспільних відносин у публічному адмі-
ніструванні, цілком обґрунтовано наголошуючи,
                                                          
0 © Кармазина О.О., 2012

що останнє являє собою конкретно-історичну
систему суспільних відносин між публічною
адміністрацією та населенням стосовно спра-
ведливого розподілу прав і обов’язків між дер-
жавою і людиною та забезпечення їх дотри-
мання.

Щодо змісту публічного управління як соці-
альної функції, то він, на думку В. Баштанника,
виявляється в організуючій діяльності, що до-
сягається шляхом об’єднання, узгодження, ре-
гулювання, координації і контролю [3, с. 27].
Науковець на підставі аналізу європейського
досвіду організації публічного управління вво-
дить поняття “інтегровані системи публічного
управління” (далі – ІСПУ), зазначаючи при
цьому, що характер, структура, форми та осо-
бливості взаємовідносин в ІСПУ реально відо-
бражають цілі суб’єктів суспільної взаємодії,
систему зв’язків, тенденції поведінки, забезпе-
чують визначеність, послідовність та наступ-
ність державно-політичного курсу.

Стосовно зарубіжного досвіду, І. Грицяк
вважає: “Перспективні напрями реформування
публічного управління в Україні мають ґрунту-
ватися на доробках європейського управління.
З числа доробків прийнятними мають бути пе-
редусім принципи європейського управління, а
вже потім, за необхідності, – узагальнені чи
конкретні моделі управління” [1]. Така позиція
видається цілком доречною з огляду на наяв-
ність певних особливостей, власного досвіду
управління та успадкованих проблем у країнах
колишнього Радянського Союзу й соціалістич-
ного табору.

Один із сучасних дослідників публічного
управління Г. Букерт доводить, що “публічне
управління не є якимось нейтральним, техніч-
ним процесом, натомість є діяльністю, яка тіс-
но пов’язана з політикою, законом та грома-
дянським суспільством” [4]. Погоджуються із
зарубіжними вченими вітчизняні науковці, ак-
центуючи увагу на тому, що “публічне управ-
ління стосується ефективного функціонування
всієї системи політичних інституцій” [5, с. 73].

Водночас думки фахівців щодо оцінки су-
часного рівня розвитку публічно-управлінських
процесів на вітчизняних теренах дещо різнять-
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ся. Так, одні говорять про “підтвердження
транспарентності публічної влади в Україні від-
повідно з європейськими та міжнародними ста-
ндартами, притаманними суспільству, де три-
ває становлення громадянських інститутів, де в
політичний процес все активніше вступає гро-
мадянин – як учасник процесу прийняття рі-
шень, як консультант влади, як відповідальний
експерт її діяльності” [6, с. 45]. Інші ж підкрес-
люють: “За період незалежності в системі дер-
жавної влади відбулися складні й суперечливі
процеси становлення і розвитку, однак створи-
ти цілісне, збалансоване, надійне та ефектив-
не публічне управління так і не вдалося” [1].

На нашу думку, останнє твердження є наба-
гато ближчим до істини, адже “публічна сфера
(політика й управління) – це спосіб забезпе-
чення в суспільстві клімату співпричетності і
демократизму” [7, с. 6], чого нині в Україні бра-
кує.

Навпаки, як слушно зазначають автори на-
вчального посібника “Основи інформаційно-
аналітичної діяльності в публічному управлін-
ні”, скалярний характер упровадження демок-
ратичних процедур дає підстави припустити,
що публічна політика може виявитися напря-
мом легітимації майбутніх переможців бороть-
би за перерозподіл фінансових, матеріальних,
владних ресурсів для тих, хто, використавши
увесь арсенал як законних, так і незаконних
методів, навряд чи забажає опинитися обабіч
демократичної Європи. До того ж “забезпе-
чення тривалого існування та панування буде
зумовлюватися необхідністю накопичення мак-
симального владного потенціалу, який склада-
ється не лише з наявності політичної сили, а й
з прихильності соціальних сил” [8, с. 9].

Аналізуючи наукові джерела, не можна не
відзначити також далеко не безневинного, на
наш погляд, факту надто вільного поводження
деяких дослідників із термінологією. Як при-
клад, наведемо таку тезу: “Інтерес організацій
громадянського суспільства може проявлятися
в контексті таких трьох головних напрямків
державної політики: виймання ресурсів, розпо-
ділу та регулювання” [9, с. 48]. І хоча після цієї
тези автор посилається на перекладений ро-
сійською мовою навчальний посібник “Порів-
няльна політологія сьогодні: світовий огляд”
(автори: Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром,
Р. Дантон), зрозуміло, що йдеться про некорек-
тний переклад. Причому “виймання ресурсів”
зустрічається і далі по тексту. Вважаємо, що
для молодої науки державного управління по-
дібний термінологічний нігілізм є досить небез-
печним, бо може призвести до її маргіналізації.

Як свідчать результати аналізу, попри знач-
ну зацікавленість наукової громадськості озна-
ченою проблематикою, дедалі очевиднішою
стає необхідність проведення ґрунтовних нау-
кових досліджень щодо взаємодії органів пуб-
лічного управління з громадськістю, що зумов-
лено, насамперед, практичними потребами, а

саме: актуальністю проблеми підвищення ефе-
ктивності діяльності владних структур, неви-
значеністю внутрішніх і зовнішніх пріоритетів
вітчизняного державотворення, хаотичністю
реформування суспільних відносин. Такі дослі-
дження, на наше переконання, сприятимуть
формуванню інтелектуально-прикладного се-
редовища для здійснення модернізації й роз-
витку українського суспільства, що, на думку
провідних вітчизняних науковців, є важливим
завданням для сучасників [10, с. 23].

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є аналіз наукових джерел що-

до ключових проблем взаємодії органів публіч-
ного управління з громадськістю та обґрунту-
вання теоретико-методологічних засад дослі-
дження такої взаємодії на сучасному етапі роз-
витку держави і суспільства в Україні.

ІІІ. Результати
Особливості функціонування українського

суспільства, складність його соціальної струк-
тури, плюралізм соціальних організацій і форм
їхньої діяльності ставлять перед державою
складне завдання щодо демократизації суспі-
льного життя, вдосконалення його правової
організації, розвитку соціальної активності гро-
мадян, заохочення самовияву інтересів соціа-
льних спільнот. При цьому твердження, що де-
мократична держава завжди покладається на
активну громадськість, “сталу, поінформовану
участь широкого кола своїх громадян у житті
суспільства” [11, с. 186], є незаперечним.

Громадськість, за визначенням Енциклопе-
дії державного управління, – активна частина
суспільства, що бере безпосередню участь у
житті всього суспільства шляхом представлен-
ня його інтересів [12, с. 64]. Частина дослідни-
ків є прихильниками розробленої представни-
ком прагматизму Дж. Дьюї та доповненої
Дж. Грюнігом ситуаційної теорії громадськості
(Situational Theory of a Public), згідно з якою під
громадськістю розуміють активне соціальне
утворення, що в певний момент об’єднує всіх,
перед ким постає загальна проблема, з метою
спільного пошуку шляхів її вирішення. При
цьому передбачається наявність чотирьох ти-
пів громадськості: громадськості (частина на-
селення, що не має проблем), латентної (при-
хованої), обізнаної та активної громадськості
[13, с. 10].

Неситуаційна концепція громадськості (Non-
situational Concept of a Public) визначає гро-
мадськість як групу людей, яка належить до
певної організації та демонструє змінний рівень
активності чи пасивності, що залежить від мо-
жливості чи неможливості взаємодіяти з інши-
ми в умовах побудови взаємовідносин з органі-
зацією [12, с. 64].

У теорії Public Relations громадськість пере-
важно розглядається як сукупність індивідів, які
розвивають групову свідомість навколо про-
блемної ситуації, спрямовуючи свою діяльність
на її вирішення [14].
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З огляду на те, що наука державного управ-
ління є практико орієнтованою, тісно пов’яза-
ною як із безпосередньою діяльністю органів
влади, так і з відповідною галуззю освіти, яка
забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців
для роботи у цих органах, концепція публічного
управління видається надзвичайно цінною, а
конкретизація форм прояву публічності – дійс-
но затребуваною. Адже публічне управління
інтегрує соціальне управління, регулювання
суспільних відносин та організацію державної
влади.

Фахівці виокремлюють такі основні елемен-
ти системи публічного управління: структурні,
функціональні й культурні [15]. Тож, на нашу
думку, дослідження взаємодії органів публічно-
го управління з громадськістю має відбуватися
з урахуванням такого поділу. Проте провести
чіткі межі тут не вийде, та й навряд чи слід на-
магатися, адже, як зазначають автори навча-
льного посібника “Концептуальні засади взає-
модії політики й управління”, у широкому зна-
ченні ідея публічної політики і врядування пе-
редбачає існування сфери чи сектору життя,
що не є приватними або суто індивідуальними,
а здійснюються спільно. “Вона не тільки не ви-
черпується комунікаціями громадян та суспіль-
ною рефлексією, але й трансформується в
практичні дії” [7, с. 6]. Ці дії можуть бути зорієн-
тованими (хоча і неоднаковою мірою) на декі-
лька елементів системи публічного управління
одночасно.

Щодо змістового наповнення зазначеної ді-
яльності, то тут слід усвідомити, що потенціал
публічного, приватного і громадського секторів
об’єднується для вирішення ключових соціаль-
но-економічних, культурних, інших проблем на
якісно новому рівні [3, с. 109]. При цьому пе-
редбачається широка участь громадян у роз-
робленні та реалізації управлінських рішень,
оцінюванні діяльності державних та самовряд-
них структур шляхом здійснення постійного
контролю за їх функціонуванням, використан-
ням бюджетних коштів тощо.

Взаємодію прийнято визначати як узгоджені
дії учасників для досягнення спільної мети або
взаємопов’язаних цілей. Успішна взаємодія
залишає за собою суспільний досвід вирішення
спільної проблеми, напрацьовані норми та
правила щодо мирного способу вирішення по-
дібних проблем, соціальний капітал відносин
довіри та спільної відповідальності учасників.

Основою взаємодії органів публічного уп-
равління з громадськістю є конструктивний
груповий та міжособистісний діалог її учасни-
ків, який передбачає наявність таких елемен-
тів:
– чітко визначеного предмета діалогу;
– оформлених, легітимних для населення

інститутів, що репрезентують групові інте-
реси та їх лідерів;

– моделей рішень, які пропонуються для
розв’язання окреслених проблем та супе-
речностей, що виникають;

– прийнятих сторонами алгоритмів та проце-
дур обміну інформацією, узгодження інте-
ресів, ухвалення прийнятних для всіх рі-
шень і подальшого контролю;

– незалежних засобів масової інформації,
здатних зробити процеси групових перего-
ворів надбанням громадськості.
У цьому контексті заслуговує на увагу твер-

дження В. Парсонса: «Громадянин, на відміну
від споживача, є одночасно і виробником, і
споживачем… Громадян слід розглядати як
тих, кого можна залучити до вироблення про-
дуктивного “вхідного сигналу” до публічної по-
літики.

Це вимагає, щоб держава ставила своєю
метою такого рівня піклування розвитком того,
що Етціоні називає суспільною свідомістю, на
якому останніми роками вона піклується про
розвиток ефективності, продуктивності й еко-
номіки» [16, с. 456].

Як бачимо, дослідник надає надзвичайно
важливого значення питанню розвитку суспіль-
ної свідомості. А для посттоталітарних держав
зазначений аспект є ключовим. Недарма ж на-
ука твердить: “Соціально-психологічні установ-
ки є консервативною реальністю, яка дуже по-
вільно і важко піддається впливу. Період за-
своєння нових демократичних цінностей та пе-
ретворення їх у спонукальні мотиви практичної
діяльності розтягується у часі на довгий період”
[17, с. 22]. Проте це не означає, що вони взага-
лі не піддаються впливу. Як мотиви й установ-
ки впливають на поведінку і форми соціальної
діяльності людей, так і самі вони змінюються
відповідно до того, як створюються інституціо-
нальні умови та механізми залучення громадян
до реальних процесів здійснення публічного
управління. Це найбільш дієвий механізм по-
будови конструктивних відносин довіри між ін-
ститутами влади і громадянами. Співзвучною є
також позиція А. Колодій: “Через довіру поси-
люється зв’язок між індивідом і спільнотою,
зростає почуття єдності, можливості для коо-
перації… Без довіри, базованої на спільних
інтересах і цінностях, неможливо впровадити
ефективну комунікацію між суспільством і вла-
дою, суб’єктами влади, різними групами суспі-
льства. До того ж, відсутність довіри перешко-
джає дотриманню демократичних правил гри”
[18, с. 495].

На жаль, доводиться констатувати, що деякі
дослідники дають владним структурам рекоме-
ндації, на наш погляд, далекі від фахових. Зок-
рема, розглядаючи питання взаємодії органів
соціального захисту населення з недержавни-
ми неприбутковими організаціями в Запорізькій
області, Ю. Мендєлєва зазначає, що ефектив-
ним механізмом співпраці органів виконавчої
влади та недержавних неприбуткових органі-
зацій є робота дорадчих органів, вбачаючи в
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них “одну з можливих форм контролю за ситу-
ацією в громадських організаціях” [19, с. 134].
Пропонований автором підхід видається нам
безнадійно застарілим, не спрямованим на че-
сні правила гри, а відтак – не придатним для
застосування у публічному управлінні.

Натомість, приєднуємось до авторів такої
тези: “Довіра між громадянами і владою може
бути виключно взаємною… Кредит довіри, з
одного боку, повинен “прозоро” підтверджува-
тись кожним кроком в діях влади та життєдія-
льності громадян, а з другого, – забезпечува-
тись певними обов’язковими гарантіями: нор-
мативними процедурами, правовими актами,
соціальними стандартами тощо” [20, с. 33]. За-
значене є важливим також з огляду на одну з
особливостей сучасного етапу розвитку україн-
ського суспільства, а саме: труднощі перехід-
них процесів, з одного боку, зумовлюють зміц-
нення регулятивної ролі держави, а з іншого –
розбудова громадянського суспільства перед-
бачає зменшення державного впливу на суспі-
льні інститути, більш активне залучення гро-
мадськості до участі в публічному управлінні.

IV. Висновки
Проведений аналіз наукових джерел засвід-

чує наявність інтенсивних дослідницьких зу-
силь (що підтверджує актуальність проблеми)
та перспективних тенденцій у розвитку науки
державного управління, проте недостатньо си-
стемних, цілісних праць з тематики взаємодії
органів публічного управління з громадськістю.

Посилення ролі громадськості в сфері пуб-
лічного управління є закономірним і необхід-
ним процесом на цьому етапі розвитку демок-
ратичного суспільства в Україні. Водночас це є
підґрунтям для утвердження соціального хара-
ктеру держави.

Досвід країн розвинутої демократії свідчить,
що реальна (а не формальна) взаємодія орга-
нів публічного управління з громадськістю
справляє вирішальний вплив на ефективність
державотворення, сприяє функціонуванню
владних інститутів, закладає підґрунтя стабіль-
ності в суспільстві.

При визначенні якісних характеристик про-
цесів взаємодії органів публічного управління з
громадськістю значну роль відіграють аксіоло-
гічна та когнітивна складові.

Як трансформаційні процеси, що відбува-
ються нині в українському суспільстві, так і
об’єктивні потреби розвитку науки державного
управління зумовлюють необхідність подаль-
ших досліджень щодо змісту і механізмів орга-
нізаційної взаємодії громадськості й органів
публічного управління, її політико-інститу-
ційного виміру, адаптації зарубіжного досвіду
до вітчизняних реалій.
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нов публичного управления с общественностью

Статья посвящена научно-теоретическому обоснованию основ взаимодействия органов пуб-
личного управления с общественностью.
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Karmazina O. Theoretical and methodological basic foundation of cooperation between public
management’s bodies and the public

The article is devoted to the scientific-theoretical substantiation of the basic foundation of cooperation
between public management’s bodies and the public.
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вень і якість життя населення.

І. Вступ0

Проблеми формування пропорцій суспіль-
ного розподілу були актуальні за всіх часів,
оскільки саме дотримання науково обґрунто-
ваних пропорцій дає змогу уникнути жорстких
громадянських протистоянь під час соціально-
економічних криз, створити умови для безболі-
сної структурної перебудови економіки, забез-
печити суспільству “подушку безпеки” на випа-
док тяжких глобальних конфліктів, які в інфор-
маційному суспільстві стають реальною загро-
зою країнам, що переживають докорінні соціа-
льно-економічні трансформації. Їх досліджують
учені різних галузей знань: А. Дєгтяр, В. Же-
ребін, В. Мандибура, О. Мельниченко, В. Мо-
роз, А. Романов, Н. Тимчишена, О. Тридід,
Л. Удотова. Істина знаходиться на перетині
проблемного поля окремих наук, бо рівень і
якість життя громадянина – це не є питанням
лише однієї наукової галузі, воно перебуває в
міждисциплінарному полі досліджень.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення теоретичних ос-

нов процесів регулювання рівня і якості життя
населення в трансформаційній економіці.

ІІІ. Результати
На сьогодні неможливо виокремити якийсь

один вид державної політики чи політик, які
впливають виключно на рівень і якість життя
громадян. Завжди є проблема політики: проми-
слово-торговельної, фінансово-бюджетної, аг-
рарно-промислової, грошово-кредитної, подат-
кової, соціальної, зовнішньоторговельної, міг-
раційної, освітньої, екологічної, інвестиційної,
кожна з яких безпосередньо в своїх об’єктив-
них проявах чи опосередковано у зовнішніх
суспільних ефектах впливає на формування
життєвого простору, з одного боку, для соціуму
в цілому (забезпечення продуктами, товарами,
послугами певної якості за певну ціну у відпо-
відних заданих масштабах). З іншого боку, такі
види політики безпосередньо визначають рі-
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вень і якість життя громадян відповідного соці-
ального прошарку: селян, державних службов-
ців, наукової інтелігенції, освітян, працівників
реального сектору, підприємців і великих влас-
ників, торкаючись тією чи іншою мірою їх інте-
ресів.

Цікавим і перспективним є напрям наукових
досліджень, який полягає в аналізі й синтезі
системи знань, що забезпечує в кінцевому під-
сумку формування стратегічних підходів до
параметрів відтворення громадянина як основ-
ної цінності сучасних держав у контексті фор-
мування інформаційного економічного укладу.

Швидкість змін глобального середовища
безпосередньо впливає на реалії сучасної еко-
номіки та вимагає формування більш гнучкої
стратегії відтворення громадянина в сучасному
суспільстві як унікальної інституціональної ма-
триці, яка за допомогою коригування кількісних
параметрів відтворення відповідно до потреб у
режимі реального часу утворює щоразу нову
якість розвитку, причому в усіх підсистемах, де
людина взаємодіє зі світом. Саме такий підхід є
актуальним у сучасних наукових дослідженнях,
де споживацька модель поведінки лишилась у
минулому, а економіка, спрямована на макси-
мізацію прибутків, не демонструє більше соці-
альної, екологічної, людиномірної продуктив-
ності.

На сучасному етапі трансформуються, а не-
рідко й радикально змінюються уявлення нау-
ковців про різні явища та закономірності розви-
тку соціально-економічних систем. Стосовно
інтенсивних шляхів розвитку, зокрема сільсько-
го господарства, вважається, що він визнача-
ється й супроводжується не невпинним підви-
щенням продуктивності із застосуванням інтен-
сивних підходів, а впливом динаміки, потреб
локального та глобального ринків продовольс-
тва. Тому на новому порядку денному – ефек-
тивність з погляду задоволення суспільних по-
треб.

Останнім часом внесені зміни також у підру-
чники С. Брю і К. Макконела стосовно співвід-
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ношення понять конкуренції та інновацій: якщо
раніше вважали, що саме досконала конкурен-
ція утворює умови для впровадження іннова-
цій, то сьогодні мова йде, зокрема, про моно-
полії як живильне середовище для інновацій.
Унаслідок цього світові держави змінили став-
лення до конкурентної політики, яка в первіс-
ному своєму розумінні була антимонопольною,
антитрестівською політикою. При цьому було
враховано, що досконала конкуренція:
– не дає змогу розгорнути великомасштабне

виробництво, одержати економію на масш-
табі та досягти таким способом мінімаль-
них виробничих витрат на одиницю проду-
кції;

– не створює достатніх стимулів для прове-
дення досліджень, тому що приріст прибут-
ку внаслідок технологічного вдосконалення
буде тимчасовим через легкість входження
інших фірм до галузі. Одержання самої мо-
жливості для такого вдосконалення вима-
гає великих фінансових ресурсів на прове-
дення НДДКР, якими фірми через свої не-
великі розміри не володіють, не гарантує
застосування найкращої з відомих техноло-
гій, а отже, не прискорює, а навпаки, може
уповільнити темпи НТП;

– не завжди може забезпечити достатній діа-
пазон споживчого вибору та сприяти роз-
робці нових продуктів, тому що призводить
до стандартизації продукції, тоді як моно-
полістична й олігополістична конкуренція,
навпаки, породжують широку різноманіт-
ність типів і відтінків якості товарів [5].
Таким чином, конкурентна політика сього-

дні – це мистецтво компромісів, спрямованих
на якісно нове розуміння самої її сутності. Ме-
тою конкурентної політики вже не є досягнення
досконалої конкуренції як абсолютне благо. Кут
зору на предмет конкурентної політики пере-
міщується до цілей досягнення компромісів у
регулюванні діяльності суб’єктів господарю-
вання з метою отримання нової якості суспіль-
ного відтворення, що впливає на рівень і якість
життя громадян. У цьому розумінні можна го-
ворити про суспільну ефективність конкурент-
ної політики.

На часі вирішення проблем розвитку зокре-
ма й українських монополій у цілому. Металур-
гійні підприємства України демонструють під-
ходи до інновацій, кардинально протилежні
тим, що існують у світі: надзвичайно низький
рівень інноваційності, який, тим не менше, дає
змогу утримувати конкурентні позиції на зовні-
шніх ринках. Відбувається це, переважно, за-
вдяки можливості використовувати дешеву
працю українських робітників. Заробітна плата
є вагомою статтею витрат підприємств, і від її
рівня багато в чому залежать прагнення влас-
ників підприємств до інновацій: сучасний її рі-
вень дає можливість утримувати конкурентні
позиції в світі за ціною продукту без будь-яких
інновацій.

Далекоглядна державна економічна політи-
ка – це політика, що спрямована на досягнення
певної якості суспільного відтворення, є ін-
струментом досягнення певної якості життя
громадян і забезпечує таку взаємодію в систе-
мі “людина – світ”, де людина почувається рів-
ноправним суб’єктом.

На думку А. Дєгтяра та В. Мороза, конкурен-
тна політика держави – довгострокова за часом
та багаторівнева за напрямами впливу діяль-
ність суб’єкта владних відносин, спрямована на
підтримання існуючого рівня розвитку ринково-
економічних, суспільно-політичних та культур-
но-етичних відносин і їх перспективного розви-
тку в соціальному просторі, на основі ефектив-
ного використання трудових ресурсів і капіталу
та з дотриманням пріоритетності інтересів гро-
мадян [1].

Механізм дії конкурентної політики повинен
вирішувати проблеми, що виходять за межі
компетенції окремого напряму державної полі-
тики, тому інструменти, що застосовують від-
повідно до механізму реалізації такої політики,
мають бути універсальними. У цьому контексті
індикативне планування розглядається як засіб
вирішення суперечностей і може застосовува-
тись для опрацювання механізму, здатного за-
безпечити відповідний рівень матеріального та
духовного розвитку країни, за умови несупере-
чливості між категоріями економічної ефектив-
ності й соціальної справедливості [7].

Відповідно до закону, для загальної оцінки
рівня життя в Україні, що є основою для реалі-
зації соціальної політики та розроблення окре-
мих державних соціальних програм, застосову-
ється вартісна величина прожиткового мініму-
му, яка використовується, крім того, для визна-
чення розмірів соціальної допомоги, допомоги
сім’ям з дітьми, допомоги у зв’язку з безробіт-
тям, інших соціальних виплат, а також для фо-
рмування Державного бюджету України та міс-
цевих бюджетів [4].

Для задоволення потреб усіх членів суспі-
льства за купівельною спроможністю, не ниж-
чою від рівня прожиткового мінімуму, гаранто-
ваного Конституцією і Законами України, що є
однією з основних функцій держави для забез-
печення захисту, відтворення та розвитку жит-
тя української нації, у суспільстві має здійсню-
ватись як виробництво (або ж виробництво й
закупівля) відповідних продуктів харчування,
непродовольчих товарів і послуг у достатній
кількості, так і їх справедливий розподіл. Тому
обчислення оцінок вартості прожиткового міні-
муму – актуальна проблема в здійсненні
управління життям суспільства та його еконо-
міки [6].

Про гостроту й актуальність цієї проблеми
свідчить і те, що раніше вивчення та дослі-
дження її було закритим. До самого кінця існу-
вання Радянського Союзу його громадяни не
могли ознайомитися з офіційними даними між-
народних організацій та їх експертів про спра-
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вжній рівень задоволення своїх потреб порів-
няно з населенням інших країн світу. Така си-
туація іноді виникає й у наш час. Достатньо
розглянути ті оцінки, що суттєво відрізняються
між собою, та вартості прожиткового мінімуму
однієї особи, що їх озвучували представники
різних політичних сил під час агітації на остан-
ніх парламентських (30.10.2007 р.) та президе-
нтських (17.01.2010 р.) виборах [6].

Е. Фромм у 30-х рр. ХХ ст. зазначав: “Найго-
ловніша і відповідно, перша умова полягає в
тому, щоб розвиток і становлення кожної лю-
дини було метою усілякої соціальної й політич-
ної діяльності, щоб людина була не засобом
для будь-чого чи будь-кого, а найближчою та
кінцевою метою” [3].

Світовій економіці довелося подолати кілька
економічних укладів, пережити дві кризи довгих
хвиль уже після Великої депресії для того, аби
осмислити та преломити цю тезу в економічній
сфері.

Далі в Е. Фромма читаємо: “Позитивна сво-
бода також передбачає ідею про те, що люди-
на є центр і мета свого життя; що розвиток
своєї особистості, реалізація всього внутріш-
нього потенціалу є найвища мета, яка просто
не може змінюватись і залежати від інших, так
би мовити, вищих цілей” [3]. Розуміння людини
не як засобу досягнення певних цілей, а як су-
спільної цінності й мети розвитку задає нові
параметри трансформації теорії регулювання
розвитку економіки.

У 2004 р. в перекладі вийшла книга “Еконо-
мічна теорія регулювання та антимонопольна
політика”, в якій автори подають власний по-
гляд на процес формування й еволюції теорій
державного регулювання [1].

Еволюція ідей регулювання, за В. Віскозі,
розрізняє три етапи. Першою є гіпотеза про те,
що регулюванню підлягають галузі, в яких спо-
стерігається неспроможність ринку. Тоді ж ви-
никла теорія, яку називають “теорією регулю-
вання в інтересах суспільства”. Значною мірою
завдяки наявності емпіричних даних, які супе-
речили цій теорії (природні монополії, зовнішні
ефекти), економісти й політологи розробили
нову теорію – теорію захоплення. В її основу
покладено ідею про те, що, незалежно від спо-
собу організації, агентство, покликане регулю-
вати певну галузь, “захоплюється” цією галуз-
зю. Як наслідок, регулювання сприяє збіль-
шенню прибутків галузі, а не суспільного доб-
робуту [1, с. 395].

Третій етап еволюції ідей регулювання уо-
соблює економічна теорія регулювання, яка
випливає з недостатності пояснення причин
державного регулювання неспроможностей
ринку. Теоретично це обґрунтовано в теоремі
О. Коуза. Він довів, що не ринок породжує екс-
терналії, а держава через недосконале зако-
нодавство, в якому чітко не виписано права
власності. Неспроможностей ринку не виникає,
як і підстав для державного втручання в еко-

номіку, якщо: по-перше, всі права чітко визна-
чені; по-друге, трансакційні витрати дорівню-
ють нулю; по-третє, люди чітко дотримуються
домовленостей щодо обміну. Проте таке мож-
ливо лише в ідеальній теоретичній конструкції.
У реальності рівноважного стану (оптимуму)
економіка досягає через постійне порушення
існуючих пропорцій і на короткі проміжки часу.
Значною мірою саме останні зумовлюють по-
требу участі держави як одного із суб’єктів су-
часного економічного процесу.

Причини державного втручання в розвиток
ринкової економіки лежать у більш глибокій
площині, ніж рівень економічного явища (зов-
нішні ефекти), у суспільній природі економічної
діяльності та потребі її координувати за певно-
го рівня розвитку усуспільнення виробництва й
обміну з урахуванням раціональних очікувань
економічних суб’єктів. Раціональність економі-
чних суб’єктів у теоретичних побудовах озна-
чає, за Р. Лукасом, їхнє прагнення оптимізува-
ти цільову функцію, орієнтуючись при цьому не
тільки на поточний, а й на можливий у майбут-
ньому стан ринку.

Останні будуються на основі всієї доступної
й істотної для суб’єктів інформації, причому
питання щодо того, як отримується інформація
та скільки вона коштує, не є предметом роз-
гляду. Вважається, що суб’єкти не роблять си-
стематичних помилок у прогнозуванні майбут-
нього, однак припускається, що вони можуть
помилятися в умовах неповноти або недостат-
ності інформації. Усі відхилення їхніх оцінок від
справжнього значення економічних змінних
взаємно погашаються, і тому в середньому
прогнози виявляються достовірними. Раціона-
льність очікувань економічних суб’єктів забез-
печує той факт, що вони отримані за оптима-
льного (з погляду критерію максимізації) вико-
ристання інформації. Ринкова рівновага трак-
тується не як одномоментний стан, а як процес
вирівнювання попиту та пропозиції.

Підсумовуючи розглянуті дані, можна стве-
рджувати, що регулювання не є жорстко
пов’язаним із неспроможностями ринку й не
завжди орієнтоване на інтереси виробника, що
суперечить і “нормативній теорії регулювання”,
і “теорії захоплення”. Залежно від характеру
регульованої галузі, процеси регулювання по-
різному впливають на добробут різних зацікав-
лених груп [1, с. 402–403].

Головною передумовою запропонованого
Дж. Стиглером аналізу було те, що базовим
ресурсом держави є сила примусу. Зацікавлені
групи, які здатні переконати державу викорис-
тати силу примусу їм на користь, можуть по-
ліпшити свій добробут. Наступною передумо-
вою є те, що агенти діють раціонально, у тому
розумінні, що обрані ними дії спрямовані на
максимізацію корисності. На підставі цих двох
припущень було сформульовано гіпотезу, згід-
но з якою регулювання здійснювалось у відпо-
відь на появу потреби в ньому з боку зацікав-
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лених груп, що максимізують дохід. Регулю-
вання є одним із способів, за допомогою яких
зацікавлена група здатна підвищити свій дохід,
спонукаючи державу до перерозподілу багатс-
тва інших частин суспільства в інтересах цієї
групи [1, с. 402–403].

Згідно з гіпотезою Р. Вайтора, періоди регу-
ляційної та дерегуляційної активності пов’язані
з фундаментальними змінами в сприйнятті лю-
дьми взаємовідносин, процесів взаємодії між
економікою та владою: регуляторна хвиля
1930-х рр. була спричинена викликаним “вели-
кою депресією“ різким зниженням довіри до
принципів економіки. Період дерегулювання в
1970-х рр. збігається з періодом серйозної
стагфляції, який, на його думку, підірвав віру
людей у здатність органів влади забезпечити
конструктивний вплив на економіку [1, с. 382].

Еволюція ідей регулювання на сучасному
етапі розвитку призвела до стану, коли макси-
мізація прибутків і можливе подальше збіль-
шення бази оподаткування призвели не до під-
вищення суспільного добробуту, а до накопи-
чення економічних суперечностей і їх
розв’язання через нечувану в світовій історії
фінансово-економічну кризу. Перша в світовій
економіці криза суспільного відтворення інфо-
рмаційного економічного укладу є найбільш
тяжкою і глибокою з двох причин: вона пов’яза-
на з кризою цінностей, що лежать в основі рин-
кової економіки, а також із тим, що притаманне
глобалізації правило обміну, у першу чергу,
негативним досвідом в умовах сучасних кому-
нікацій спричиняє своєрідний мультиплікатив-
ний ефект негативних чинників у світовій еко-
номіці.

Еволюція ідей регулювання полягає в роз-
критті кожного разу нових обставин, які
об’єктивно зумовлюють необхідність більш жо-
рсткого державного втручання в розвиток еко-
номіки. У найбільш загальних рисах регулю-
вання економічних процесів відбувається в ін-
тересах економічних еліт, перегулювання –
внаслідок зневіри в методах і результатах ре-
гулювання умов більш чи менш досконалої
конкуренції, більш чи менш визначених інсти-
туціональних рамок і впливу неповноти й недо-
сконалості інформації.

IV. Висновки
Викладені погляди стосовно теорії регулю-

вання мають спільну рису, притаманну регулю-
ванню “докризового” періоду інформаційної
економіки. У розвинутих економіках макроеко-
номічне регулювання процесів суспільного від-
творення апріорі засноване на історично ви-
значених достатньо високих параметрах рівня і
якості життя населення. Теорії регулювання в
історичній площині, доповнюючи одна одну,

формулювали проблеми державного регулю-
вання та шляхи їх вирішення, апріорі засновані
на високих соціальних стандартах. Водночас
країни, що перебувають у процесі трансфор-
мацій, молоді ринкові економіки за 20 останніх
років з об’єктивних причин втратили можли-
вість підтримувати прийнятний рівень життя
громадян. Тому логіка світового соціально-
економічного процесу потребує сучасної теорії
регулювання ринкових економік, що перебува-
ють на етапі трансформацій, спрямованої на
поступове й неухильне зростання соціальних
стандартів; наявності кореляції між зростанням
валових доходів і базами оподаткування галу-
зей, корпорацій, окремих підприємств та зрос-
танням рівня і якості життя громадян. Особли-
вість формування економічної політики, в ос-
нові якої – підвищення якості життя громадян в
Україні, полягає в тому, що вдалих прикладів,
які можна запозичити, у світовій економічній
історії на сучасному етапі розвитку не існує.

Перспективні дослідження пов’язані з пошу-
ком можливостей запобігання тяжким соціаль-
но-економічним кризам за умов зміщення пріо-
ритетів державного регулювання в бік реаліза-
ції цільової функції – відтворення громадянина.
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й розвиток еліти в державному управлінні.

І. Вступ0

Складним за своє суттю, але вагомим за
значущістю для розвитку суспільства, держави,
а тому дуже актуальним, зокрема, для України
є питання формування й розвитку еліти в дер-
жавному управлінні. Для успішного його вирі-
шення велике значення має вивчення, аналіз
світового досвіду, насамперед, успішних країн
світу, та висновки щодо використання такого
досвіду в Україні.

У кожній країні формування й розвиток еліти
в державному управлінні має свої особливості,
тому механічне перенесення досвіду, навіть
успішного, є неможливим. Необхідне поглиб-
лене вивчення сутнісних моментів світового
досвіду, адаптування (інколи лише окремих
його елементів) з урахуванням особливостей
України.

Аналіз останніх публікацій засвідчив актуа-
льність вивчення світового досвіду формуван-
ня й розвитку еліти в державному управлінні.
Особливе значення для аналізу сучасного до-
свіду Німеччини щодо формування й розвитку
еліти в державному управлінні мають праці:
Г. Ашина, Д. Боссарт, І. Василенко, К. Деммке,
К. Едманна, П. Крайника, Л. Прокопенка, В. Ти-
мощука, А. Школика та інших дослідників.

Серед повністю невирішених частин загаль-
ної проблеми формування й розвитку еліти в
державному управлінні потребує уваги вивчен-
ня світового досвіду та врахування його в Ук-
раїні.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження формування й

розвитку еліти в державному управлінні Німеч-
чини та висновки з цього питання для України.

У межах цього дослідження ми акцентуємо
увагу на фаховій підготовці в системі держав-
ного управління та деяких механізмах,
пов’язаних з проходженням служби в органах
державного управління.

ІІІ. Результати
Одним з головних каналів рекрутування елі-

ти Німеччини є елітна освіта [1, с. 240]. Німеч-
чина – одна з найпотужніших освітніх структур
                                                          
0 © Сурай І.Г., 2012

Європи, яка справляє великий вплив на освітні
процеси як у країнах континентальної Європи,
так і, певною мірою, в усьому світі. До кінця
XX ст. у Федеративній Республіці Німеччина
(далі – ФРН) зберігалася однорівнева система
вищої освіти, а післядипломний (postgraduate)
рівень був представлений двома ступенями,
відповідними нашим аспірантурі та докторан-
турі. У кінці XX ст. з приєднанням європейських
країн до Болонської конвенції ситуація стала
змінюватися, хоч насправді ніхто не довів, що
американо-англійська дворівнева система є
найкращою. На початку XXI ст. у ФРН перехід
на багаторівневу вищу освіту переважно відбу-
вся, а з 2005 р. усі випускники німецьких ВНЗ
отримують Європейський додаток до свого ди-
плома і додатковий пакет документів, які відпо-
відають вимогам Болонської конвенції [1,
с. 245–246].

Проте, незважаючи на привабливість без-
коштовної вищої освіти у ФРН як соціально
орієнтованої, фахівці із соціології освіти з три-
вогою констатують, що їх система вищої освіти
все більше програє американській, причому
саме в елітній освіті, споживачі якої зацікавлені
в якості, а ціна їх не засмучує [1, с. 246–249].

Для кращого розуміння процесу формуван-
ня й розвитку еліти в державному управлінні
Німеччини, зокрема через професійне навчан-
ня державних службовців, потрібно взяти до
уваги особливості цієї країни.

Німеччина – федеративна республіка. Ра-
зом з тим, Німеччина, як і Франція, має досить
тривалу історію становлення бюрократії як ра-
ціональної системи управління справами сус-
пільства. Ця система за своїми ознаками є
кар’єрною.

Характерною рисою кар’єрної системи є те,
що службовець починає працювати, займаючи
початкову (найнижчу) посаду певного кар’єр-
ного рівня. У межах цього рівня, згідно із зако-
нодавчими вимогами, службовець згодом може
отримати службове підвищення, обійняти нові
(наступні) посади та отримувати підвищену
платню (за принципом трудового стажу). Для
досягнення кар’єрного зростання необхідно
мати певний освітній мінімум, визначений ста-
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тутними положеннями, також успішно скласти
тест (державні іспити) чи пройти конкурсний
відбір (concours). Службовці-початківці після
закінчення навчання, як правило, залишаються
працювати на державній службі упродовж жит-
тя [2, с. 25].

Для позначення всіх службових відносин з
об’єднаннями, установами та фондами публіч-
ного права у Німеччині використовується по-
няття публічної служби, яке увійшло в обіг ще
після Першої світової війни.

До публічної служби належать службові від-
носини не тільки з федеральними органами
управління (адміністрації), а й з органами
управління (адміністрації) на рівні земель, му-
ніципалітетів та з такими установами, як служ-
би соціального страхування, професійні об’єд-
нання, а також фонди, що діють у публічно-

правовій формі. При цьому публічно-правові
відносини поширюються лише на чиновників
(Beamte), а посади останніх є не тільки в орга-
нах управління (адміністрації). Наприклад, іс-
нує така категорія, як “чиновники вищих навча-
льних закладів”. Зокрема, керівники на посаді,
члени керівних органів на посаді за основною
професією, а також чиновники, які, відповідно,
належать до наукового і мистецького персона-
лу вищого навчального закладу, що згідно з
правом землі отримав статус визнаного дер-
жавою вищого навчального закладу, і персонал
якого перебуває на службі Федерації, є безпо-
середніми федеральними чиновниками [9,
с. 13].

Класифікацію в системі державної служби
Німеччини наведено на рис.

Вищий рівень (вища
служба)

Вищі ранги
II ступеня
А14 – А16

Вищі урядові радники

Підвищений рівень
(відповідальна служба)

Вищі ранги
I ступеня
A10 – A13

Урядові інспектори, регирунгс-амтсмани

Середній рівень (сере-
дня служба)

Середні ран-
ги А6 – А9

Урядові секретарі, обер-секретарі, гаупт-секретарі

Нижчий рівень
(проста служба)

Нижчі ранги
А1 – А5

Допоміжно-технічний персонал

Рис. Класифікація в системі державної служби (чиновники) Німеччини [4, с. 237]

Особливу групу становлять політичні і поче-
сні чиновники. Інститут політичних чиновників
склався в Німеччині наприкінці XIX ст. (офіцій-
но поняття введено у 1899 р). Особливість по-
літичних чиновників у тому, що разом з урядом
або окремим міністром приходять і йдуть зі
своїх постів найбільш близькі до його політич-
ної програми співробітники адміністрації. Тим
самим забезпечується загальна політична лоя-
льність апарату [3, с. 131; 4, с. 228].

До політичних чиновників належать: статс-
секретарі у федеральних міністерствах, відом-
ствах федерального канцлера і федерального
президента; керівники відділів у міністерствах,
відомствах федерального канцлера й федера-
льного президента, федеральному відомстві у
справах друку і інформації, адміністрації Бун-
дестагу та Бундесрату; керівники в земельних
міністерствах і канцеляріях (державні радники)
[3, с. 131]. Це – єдиний виняток із загального для
державної (публічної) служби Німеччини принци-
пу “довічного призначення” [4, с. 228–229].

Інше значення має інститут почесних чинов-
ників – специфічне німецьке явище. Це особи,
що мають цивільну професію, яких признача-
ють на почесну посаду без оплати і права пре-
тендувати на особливе соціальне забезпечен-

ня. До них належать присяжні, виборні консули
[3, с. 131; 4, с. 229; 5, с. 40].

Німецька система публічної служби та до-
ступ до неї, незважаючи на те, що також нале-
жить до кар’єрної моделі, значною мірою відрі-
зняється від подібних моделей, зокрема Фран-
ції, особливо щодо підготовки публічних служ-
бовців та організації відбору. “Поетапний від-
бір” складається з двох державних іспитів, до
яких допускаються особи, які пройшли теоре-
тичну підготовку та стажування у федеральних
або земельних органах управління.

Посади на публічній службі Німеччини
об’єднані в “кар’єру” (Laufbahnen) – групу посад
від нижчої до вищої, що вимагають однакового
освітнього рівня для прийняття на них, але від-
повідальність і складність функцій на кожній із
цих посад зростають та потребують усе біль-
шого досвіду і професійних навичок [6, с. 25–
28; 8; 11, с. 140].

Для того, щоб обіймати посаду простого рі-
вня, кандидату достатньо мати свідоцтво про
закінчення курсу головної школи (Hauptschule),
посади середнього рівня можуть обіймати осо-
би, які успішно закінчили реальну школу
(Realschule) і мають відповідну професійну під-
готовку. Посади підвищеного рівня вимагають
від кандидата закінчення інституту (Fachho-
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chscule) або атестата про закінчення повного
курсу середньої школи, який дає право вступу
до вищих навчальних закладів, публічна служ-
ба вищого рівня вимагає наявності універси-
тетського диплома або, щонайменше, закінче-

ного трирічного курсу навчання у вищій школі й
складання відповідного іспиту (табл. 1). Для
кар’єри на публічній службі необхідно мати
освіту в галузі права або економіки, фінансів чи
суспільних наук [13, с. 69 –71].

Таблиця 1
Вимоги до рівня освіти державних службовців Німеччини

відповідно до кар’єрної групи [7, с. 62]
Кар’єрні групи Вищий ранг Підвищений ранг Середній ранг Нижчий ранг
Кар’єрні ступені 13–16 9–13 5–9 1–5
Вимоги
до рівня освіти

Університетський
диплом

Середня спеціаль-
на освіта

Середня школа,
10 класів

Основна школа,
8 класів

У системі кар’єрних груп Німеччини важливе
значення має підготовка спеціалістів, оскільки
кар’єрні групи різняться не лише за рівнем осві-
ти, а й за функціями членів цих груп. (табл. 2).

Службовці Німеччини перебувають в одно-
му з трьох видів правового статусу, які відріз-

няються за рівнем правової захищеності й об-
сягом функціональних обов’язків та характером
професійної підготовки: підготовча служба, ви-
пробувальна служба, постійна служба.

Таблиця 2
Основні функції державних службовців Німеччини

відповідно до кар’єрної групи [7, с. 63]
Кар’єрна група Основні функції

Вищий ранг Розробка політичних програм та законодавства
Підвищений ранг Застосування законодавства
Середній ранг Офісні комунікації, ведення документації та реєстрація
Нижчий ранг Механічна робота

Успішне проходження першого державного
іспиту відкриває доступ до підготовчої служби,
або, як її ще називають, служби до відкликан-
ня. Вона характеризується найменшою право-
вою захищеністю, службовця можуть звільнити
за вчинення дисциплінарного проступку. Служ-
бовець не обіймає жодної посади, а проходить
теоретичну та практичну підготовку до перебу-
вання на всіх посадах, характерних для того
професійного напряму, з якого він здобуває
освіту.

Підготовча служба для службовців простого
рівня триває півроку, середнього – 2–2,5 року,
підвищеного рівня – 3 роки, а вищого рівня – 2–
2,5 року. За умови успішного проходження під-
готовчої служби службовець допускається до
складання другого державного іспиту –
“кар’єрного” (Laufbahnprüfung). Якщо він скла-
дений успішно, то службовця призначають на
посаду за умови наявності одиниці в штатному
розписі й бюджетного фінансування. Призна-
чення на посаду надає службовцю іншого пра-
вового статусу, він переходить на випробува-
льну службу [6, с. 25–28; 8; 13, с. 71].

Випробувальна служба починається з при-
значення на посаду і триває, як правило, від
одного року в службовців простого рівня до
трьох років у службовців високого рівня. Вона
характеризується посиленням правової захи-
щеності службовця, яка виявляється в немож-
ливості його звільнення без наявності перед-
бачених законом обставин [6, с. 25–28; 8; 13,
с. 72].

Випробувальний строк за німецьким зако-
ном також є доволі тривалим, він узгоджується
відповідно до потреб кожної окремої службової

кар’єри і може сягати п’яти років. Для осіб, що
претендують на зайняття посад з керівною фу-
нкцією, тривалість випробувального строку
становить у середньому два роки [9, с. 68].

Важливість підготовчої служби та (або) ви-
пробувального строку, особливо в країнах
кар’єрної системи, зумовлена наступним по
суті по-життєвим (безстроковим) призначенням
службовця на посаду в державному апараті. У
цьому контексті інтерес держави – належно
підготувати майбутнього постійного службовця,
а осіб, що не відповідають встановленим вимо-
гам, звільнити до цього часу [9, с. 68]. Отже, за
умови успішного проходження випробувальної
служби службовець вважається призначеним
пожиттєво (постійна служба). Таке призначен-
ня отримують службовці, яким на момент при-
значення вже виповнилося 27 років. Цей статус
характеризується найвищим рівнем правової
захищеності та є перебуванням у публічно-
правових відносинах [6, с. 25–28; 8; 13, с. 73].

Основною передумовою для вступу на вищу
службу є закінчена вища освіта університету,
технічної вищої школи чи гуманітарної вищої
школи (перший державний екзамен, диплом,
магістр) чи складання рівноцінного визнаного
екзамену. Диплом про закінчення вищої про-
фесійної школи не є достатньою передумовою
для вступу на вищу службу.

Навчання для вступу до вищої служби про-
ходить у формі стажування (Referendariat),
дворічної підготовчої служби. Під час навчання
службовці отримують менший від посадового
оклад. Після закінчення дворічного стажування
службовець проходить випробувальний період
терміном три роки (в окремих федеральних
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землях цей період може бути скороченим). Де-
які кар’єрні напрями не мають дворічної підго-
товчої служби, а передбачають складання від-
повідного державного іспиту (наприклад, дру-
гий державний іспит у юристів) [6, с. 28]. Лише
після закінчення випробувального періоду слу-
жбовець зараховується до категорії вищих
державних службовців [10, с. 48–50].

Слід зауважити, що відповідно до п. 2 ст. 18
німецького закону про чиновників, підготовча
служба для кар’єр підвищеної категорії склада-
ється з двох частин: фахового навчання трива-
лістю щонайменше вісімнадцять місяців і про-
фесійного практичного часу навчання. Профе-
сійне практичне навчання охоплює навчання,
наближене до обраного фаху, із нахилом до
завдань службової кар’єри; частка практичного
навчання не може бути меншою від одного ро-
ку. Інакше кажучи, підготовча служба містить
теоретичну і практичну складові, причому тео-
ретична частина може бути зменшена або ска-
сована за наявності відповідно визнаного дип-
лому про освіту [цит. за: 9, с. 67–68].

Сьогодні головними навчальними устано-
вами, що суттєво впливають на формування та
розвиток еліти й проеліти в державному (публі-
чному) управлінні Німеччини, є: Федеральна
академія державного управління (Bundes-
akademie für öffentliche Verwaltung) і Федераль-
ний університет прикладних управлінських наук
(Fachhochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung).

Створення цих навчальних установ для ор-
ганів федерального управління Німеччини ста-
ло відповіддю на нові вимоги до органів дер-
жавного управління, висунуті в ході періоду
модернізації наприкінці 1960-х рр., на “етапі
планування” [7, с. 70].

У 1969 р. було засновано Федеральну ака-
демію державного управління (Bundesakademie
für öffentliche Verwaltung). В інструкції Міністер-
ства внутрішніх справ стосовно її призначення
було зазначено, що нова Академія повинна
здійснювати підготовку керівного персоналу
(кар’єрна група вищого рангу) та сприяти
“інтелектуальному обміну між особистостями у
сфері політичного життя, державної служби,
журналістики, економіки, діяльності професій-
них спілок та закладів культури”.

Федеральний університет прикладних уп-
равлінських наук (Fachhochschule des Bundes
für öffentliche Verwaltung) було засновано у
2000 р. Основна ідея його заснування полягала
у започаткуванні центральної навчальної уста-
нови для управлінців середньої ланки (кар’єрна
група державних службовців підвищеного ран-
гу), яка б проводила навчальні заходи для всіх
відповідних секторів федеральної адміністрації
під одним дахом, випускаючи універсальних
спеціалістів з питань державного управління,
які забезпечуватимуть однорідність персоналу
в органах державної адміністрації.

Слід зауважити, що перелік дозволених за-
коном джерел отримання знань у сфері підго-
товки державних службовців у Німеччині є ве-
льми обмеженим, оскільки галузі освіти та
культури є виключно прерогативою земель Ні-
меччини. Лише три федеральних університети
були визнані такими, як виняток з правила, на
основі детально розробленої чіткої угоди між
землями: Університет наук управління у
м. Шпайєр (University of Administrative Sciences
in Speyer (Hochschule für Verwaltungswissens-
chaften)), Федеральний університет збройних
сил (Federal University of the Armed Forces
(Bundeswehrhochschule)) та Федеральний уні-
верситет прикладних наук державного управ-
ління (Federal University of Applied Administ-
rative Sciences (Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung)) [7, с. 70]. Базові курси
для засвоєння основ державного управління
надає Федеральна вища школа державного та
муніципального управління (FH Bund).

Як видно із наведеного вище матеріалу, на-
вчання в університеті – це далеко не єдиний
варіант підготовки до державної служби. У ба-
гатьох випадках така підготовка здійснюється у
формі (короткострокової) професійної підготов-
ки з тісною прив’язкою до професійних потреб
та практичних ситуацій, як “підвищення квалі-
фікації працівника на робочому місці”. Цей вид
підготовки реалізується у багатьох варіантах,
наприклад, у формі практикуму, семінару, кон-
ференції, самостійного навчання, віддаленого
навчання, електронного навчання, навіть за
бакалаврськими чи магістерськими програма-
ми, під час виконання професійних обов’язків
[7, с. 71]. Процес підвищення кваліфікації в
державному правлінні включає в себе як по-
вторення, так і нове засвоєння знань, а також
може бути початковим (для початківців, напри-
клад, при введенні на посаду), пристосуваль-
ним (для пристосування службовця до нових
функцій), для посування по службі (наприклад,
підготовка для керівної діяльності), індивідуа-
льним консультуванням (коучинг) тощо [12,
с. 185–199].

Міністерства Німеччини врегульовують свої
потреби у підготовці спеціалістів (державних
службовців) із залученням спеціальних органі-
зацій, наприклад, Федеральної академії фінан-
сів (Federal Academy of Finances), Академії з
управління кризовими ситуаціями, планування
на випадок аварійних ситуацій та цивільного
захисту (Academy for Crisis Management, Emer-
gency Planning and Civil Protection), Федераль-
ного управління з оборонних технологій та за-
купівель (Federal Office of Defence Adminis-
tration Technology and Procurement) та ін. [7,
с. 71].

Зауважимо, що в системі професійного на-
вчання державних службовців Німеччини роз-
роблені і пропонуються:
– бакалаврські програми;
– магістерські програми;
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– курси, середньо- та короткострокові семі-
нари, тренінги з підвищення кваліфікації.
Первинну підготовку здійснюють державні і

приватні університети, технічні та гуманітарні
вищі професійні школи.

Підвищення кваліфікації проходить у спеці-
алізованих навчальних закладах, підпорядко-
ваних різним відомствам, а також урядам зе-
мель.

За формами навчання поділяється на такі
види: очне, заочне, дистанційне (on-line), у за-
мовника. Навчання у замовника є особливою
формою підготовки та підвищення кваліфікації,
яка дає державним службовцям змогу не лише
отримати необхідний багаж знань, а й відразу
застосувати їх на практиці [6, с. 28].

До основних тенденцій професійного на-
вчання в Німеччині належать такі:
– посилення міжнародного, європейського

виміру;
– спрямованість на лідерський підхід до дер-

жавного управління;
– розвиток дистанційного / е-навчання при

розробці нових начальних дисциплін, курсів
підвищення кваліфікації, тематичних семі-
нарів [6, с. 31].
ІV. Висновки
На підставі проведеного аналізу досвіду Ні-

меччини, на нашу думку, важливим для фор-
мування й розвитку еліти в державному управ-
лінні є:
– необхідність встановлення чітких і прозо-

рих умов добору на публічну (державну)
службу. При цьому конкурсна процедура є
найефективнішим інструментом дотриман-
ня зазначених вимог;

– забезпечення поступовості набуття знань і
навичок державно-управлінської діяльності,
що значною мірою забезпечується саме
кар’єрною системою державної служби;

– використання таких механізмів проходжен-
ня державної служби, як підготовча й ви-
пробувальна служба, що дасть змогу по-
кращити якість корпусу публічних службов-
ців та підвищити його стабільність (для ви-
щого рівня державної служби Німеччини
підготовча служба триває 2–2,5 року, а ви-
пробувальна – до 3 років);

– первинний і лонгований відбір претендентів
на посади в системі державного управлін-
ня;

– безперервна освіта для здійснення успіш-
ної службової кар’єри, підтвердження пра-
ва на заміщення вищої посади (складання
іспитів з обов’язкових та факультативних
предметів);

– гнучкість навчальних програм (використан-
ня блочно-модульного принципу побудови
дає змогу швидко адаптувати їх до потреб
поточного періоду та ефективно вирішува-
ти актуальні завдання);

– посилення формування лідерських якостей
у претендентів на найвищі посади в держа-
вному управлінні;

– створення інтерактивної системи інформу-
вання про курси підвищення кваліфікації,
семінари (з описом теми, зазначенням да-
ти, імені викладача, можливістю заповнен-
ня реєстраційних карток в он-лайн режимі),
розробка переліку курсів та семінарів на 1–
2 роки (у Німеччині – на 5 років).
Перспективами подальших розвідок у цьому

науковому напрямі є дослідження досвіду фо-
рмування й розвитку еліти в державному
управліні інших країн та розробка науково об-
ґрунтованих рекомендацій щодо його викорис-
тання в Україні.
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Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
ОБЛІКУ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасну систему обліку прав власності на цінні папери в Україні; визна-

чено її основні недоліки, які використовуються в рейдерських схемах, а також сформульовано про-
позиції щодо вдосконалення її регулювання.

Ключові слова: рейдер, рейдерство, цінні папери, депозитарій, реєстратор, утримувач.

І. Вступ0

Сьогодні в Україні система обліку прав вла-
сності на цінні папери складається з двох фун-
кціонально відокремлених компонентів: обліку
прав власності, який здійснюють реєстратори,
та депозитарного обліку прав власності на цінні
папери. І хоча Законом України “Про акціонерні
товариства” передбачено існування акцій то-
вариств виключно в бездокументарній формі,
тобто в зберігача цінних паперів на рахунках
емітента, на практиці ця норма не завжди за-
стосовується. Новостворювані акціонерні това-
риства виконують цю норму законодавства,
але акції товариств, які були створені раніше,
досі так і залишаються в документарній формі
в реєстраторів власників іменних цінних папе-
рів. Це надає широкі можливості для здійснен-
ня рейдерських захоплень підприємств, оскіль-
ки отримання контролю над реєстром підпри-
ємства, а тим більше над його реєстратором –
це половина успіху будь-якої рейдерської ата-
ки. Саме тому вдосконалення державного ре-
гулювання системи обліку на ринку корпорати-
вних цінних паперів, на нашу думку, є одним з
основних засобів протидії рейдерству в Україні.

Аналіз стану наукових розробок у вітчизня-
них джерелах із цієї проблеми свідчить, що
вона є актуальною й перебуває в полі зору ба-
гатьох науковців. Вивчення напрямів діяльності
учасників фондового ринку України та захисту
прав власників цінних паперів присвячені праці
Д.О. Андреєва [1], І.Г. Андрущенка [2], Г.М. Ос-
тапович [3], Л.В. Панової [4], А.В. Попової [5],
О.В. Регурецької [6] та ін. Проте досі ще бракує
досліджень системи ринку корпоративних цін-
них паперів як засобу протидії рейдерству. Це
зумовлює вибір теми дослідження, його мету
та завдання.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення напрямів удо-

сконалення державного регулювання системи
обліку на ринку корпоративних цінних паперів
як засобу протидії рейдерству в Україні.

Відповідно до поставленої мети основними
завданнями є: аналіз сучасної системи обліку
прав власності на цінні папери в Україні; ви-
значення її основних недоліків, які використо-
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вуються в рейдерських схемах; внесення про-
позицій щодо вдосконалення державного регу-
лювання системи обліку цінних паперів.

ІІІ. Результати
Відповідно до Законів України “Про акціоне-

рні товариства” та “Про внесення змін до Зако-
ну України “Про цінні папери та фондовий ри-
нок” щодо порядку дій емітента та інвесторів”,
починаючи з 30 жовтня 2010 р. єдиною можли-
вою формою існування акцій товариств має
бути бездокументарна форма. Але товариства
не поспішають здійснювати дематеріалізацію
своїх акцій, оскільки переведення обліку прав
власності на акції до зберігача вимагає багато
часу та коштів. Тому реєстр власників іменних
цінних паперів часто так і залишається в ре-
єстратора.

Інститут реєстраторів є загрозою вільній
конкуренції та прозорості на ринку цінних папе-
рів через грубі порушення ними чинного зако-
нодавства. Саме реєстратори навмисне затя-
гують або відмовляють у реєстрації та перере-
єстрації прав власності (замість 1–3 днів із мо-
менту отримання необхідного пакета докумен-
тів перереєстрація прав власності триває від
14 до 30 днів), обмежують доступ до інформа-
ції власникам цінних паперів, зокрема про про-
ведення загальних зборів акціонерів, здійсню-
ють ведення подвійних реєстрів акціонерів од-
ного емітента, не дотримуються вимог щодо
кваліфікації персоналу тощо.

Передача реєстру акціонерів спеціалізова-
ному реєстраторові розширює коло осіб, які
можуть брати участь у захопленні/недруж-
ньому поглинанні підприємства, тому деякі то-
вариства, побоюючись, що реєстратор може
сприяти розкраданню акцій, воліють вести ре-
єстр акціонерів самостійно. До того ж це дає
змогу оперативно реагувати на зміни в складі
акціонерів та економити кошти на залучення
стороннього реєстратора.

Але при цьому не враховуються такі обста-
вини. У тому випадку, якщо буде здійснено си-
лове захоплення підприємства, реєстр акціо-
нерів, який, як і всі документи товариства, має
зберігатися за місцем перебування виконавчо-
го органу, буде виявлений рейдерами й пода-
ний уже в новій редакції з іншими власниками
цінних паперів. Інші документи, які підтверджу-
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ють процес передачі цінних паперів, будуть
“загублені”.

При виникненні таких ситуацій довести не-
законність дій рейдерів досить важко, оскільки,
як правило, після силового входу на руках у
колишнього керівництва не залишається прак-
тично ніяких документів. У товаристві, яке са-
мостійно веде реєстр акціонерів, часто відпові-
дальним за його ведення є голова правління.
Отже, достатньо тимчасово зайняти його поса-
ду, наприклад, на підставі рішення загальних
зборів акціонерів, які згодом будуть визнані
недійсними, і внести записи до реєстру акціо-
нерів на свій розсуд.

Передача реєстру акціонерів реєстраторові,
ліцензованому фахівцю, який підлягає особли-
вому контролю з боку Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, теж не гаран-
тує недоторканності реєстру, але деякою мірою
ускладнює розкрадання акцій шляхом підроб-
лення записів у реєстрі.

Останнім часом спостерігається загрозлива
тенденція зростання кількості правопорушень
щодо обліку прав власності. Становище, яке
склалося на цей час щодо реєстрації та обліку
прав власності на цінні папери, є загрозливим і
неодноразово привертало увагу уряду.

Покласти край використанню реєстраторів у
рейдерських схемах, здійсненню правопору-
шень з обліку цінних паперів, а також маніпу-
люваннями з реєстрами акціонерів підприємств
мають положення Закону України “Про акціо-
нерні товариства”, якими зобов’язано здійснити
переведення документарного обігу цінних па-
перів у бездокументарний.

Для переходу до бездокументарної системи
обігу іменних цінних паперів має бути, по-
перше, запроваджена система (електронної)
форми документообігу, а також необхідна цент-
ралізація системи обліку прав власності на цін-
ні папери. Проблему “подвійних реєстрів” мож-
на розв’язати шляхом утворення єдиного цент-
рального депозитарію як суб’єкта, що вестиме
реєстр власників іменних цінних паперів. Звіс-
но, має бути здійснена уніфікація діяльності
учасників депозитарної системи (реєстраторів,
утримувачів) з обов’язковою умовою технологі-
чної консолідації із центральним депозитарієм.

Основу депозитарного обліку становить об-
лік цінних паперів, випущених у бездокумента-
рній формі або знерухомлених цінних паперів,
що “трансформувалися” в записи на рахунках
через необхідність надати більшої мобільності
та захищеності такому фінансовому інструмен-
ту, як паперовий цінний папір. Саме зміна за-
писів на рахунку в цінних паперах тягне за со-
бою передачу прав власності на цінні папери.

Але для переходу до бездокументарного
обігу цінних паперів в Україні є суттєві пере-
шкоди: по-перше, відсутність механізму спону-
кання акціонерних товариств до знерухомлен-
ня своїх акцій; по-друге, затягування форму-
вання центрального депозитарію. Причому
найбільше занепокоєння викликає конфронта-

ція між Національним депозитарієм України та
Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів,
яка триває через суперечності щодо бази ство-
рення центрального депозитарію, пропорцій їх
можливого злиття та підконтрольності – дер-
жаві чи професійним учасникам фондового ри-
нку України.

Свого розвитку депозитарна діяльність на-
була в доповідях Групи тридцяти і Базельсько-
го банківського комітету, у рекомендаціях між-
народної організації IOSCO, стандартах ISO,
директивах ЄС та в інших документах. У ре-
зультаті цього розвитку в більше ніж у 100 краї-
нах світу з’явилися повнофункціональні Цент-
ральні депозитарії, які стали основою обігу “елек-
тронних цінних паперів” та надали додатковий
поштовх для розвитку ринку капіталу цих країн.

Більше ніж 41% центральних депозитаріїв у
світі прийняли рішення про те, що немає необ-
хідності надавати власникам цінних паперів їх у
паперовій формі, облік цінних паперів і прав
власності здійснюється у вигляді електронних
записів; 31% центральних депозитаріїв здійс-
нюють знерухомлення, тоді як транзакції про-
водяться через електронну розрахункову сис-
тему без фізичного переміщення цінних папе-
рів; решта 28% центральних депозитаріїв збе-
рігають цінні папери як в електронній, так і в
знерухомленій формі [7].

Найчастіше доступ інвесторів до централь-
ного (національного) депозитарію здійснюється
через зберігача (89%). Це цілком відповідає
нормам Закону України “Про Національну де-
позитарну систему й особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні”. Від загальної
кількості ринків, відкритих для інвестицій, 80%
обслуговуються операційними центральними
депозитаріями. Саме центральні депозитарії
забезпечують фундамент для безризикового
виконання угод щодо цінних паперів [7].

Функціонування такої системи зовсім не
означає, що в країні має існувати лише одна
фондова біржа, на якій котируються всі цінні
папери. Наприклад, у Сполучених Штатах фун-
кціонують сім фондових бірж і єдина система
котирування полягає в тому, що відповідними
цінними паперами торгують на відповідних бі-
ржах. Те саме стосується обліку та зберігання.
У Франції цінні папери котируються в єдиній
системі бірж, що складається із семи фондових
бірж, а зберігаються й обліковуються в єдино-
му національному депозитарії. Більшість країн
має по одній фондовій біржі й одному націона-
льному депозитарію [8].

На наш погляд, перехід до бездокументар-
ного обігу цінних паперів в Україні приведе до
таких позитивних змін, як:
– зростання впевненості громадськості в

безперешкодній реалізації прав власності
на цінні папери;

– захищеність учасників господарських това-
риств – власників цінних паперів – від рей-
дерських захоплень підприємств, які здійс-
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нювались за допомогою махінацій з реєст-
рами цінних паперів;

– збільшення потенційної бази цінних паперів
для торгівлі на організованому ринку цінних
паперів в Україні;

– прискорення обігу цінних паперів і відпові-
дне зростання ліквідності вторинного ринку;

– ліквідація витрат на обслуговування папе-
рових сертифікатів, пов’язаних з їх перевір-
кою на достовірність, перевезенням, пере-
оформленням при здійсненні корпоратив-
них дій або операцій купівлі-продажу, спад-
кування тощо.
Крім переваг, необхідно дослідити й негати-

вні або потенційно ризикові наслідки запрова-
дження обігу цінних паперів лише у вигляді
електронних записів з погляду розробки ком-
плексу превентивних заходів. Зокрема, про-
блемним питанням є захист власників цінних
паперів від базового депозитарного ризику.
Мінімізацію такого ризику в Україні, на нашу
думку, повинна забезпечувати система захис-
ту, розроблена як професійними учасниками,
так і державними органами [8]. З метою зни-
ження ризикованості депозитарних операцій
доцільно ширше використовувати в роботі де-
позитарних установ в Україні принципи ризик-
менеджменту з практики іноземних депозитар-
них установ. Деякі із цих принципів вже активно
застосовують національні зберігачі [7].

Аналіз законодавчого забезпечення ринку
цінних паперів дав змогу дійти висновку, що
чинні закони України встановлюють лише най-
більш загальні положення щодо випуску та обі-
гу цінних паперів підприємств, залишаючи не-
узгодженими окремі сторони економічних від-
носин між емітентами та інвесторами, насам-
перед облік права власності. Це гальмує роз-
виток фондового ринку в Україні.

Важливо зауважити, що нині обіг (укладання
та виконання угод) цінних паперів регулює ве-
лика кількість законодавчих і підзаконних актів
щодо майнових відносин. З одного боку, зага-
льне законодавство (Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України, Закон України
“Про господарські товариства”, Закон України
“Про нотаріат” тощо) із низкою підзаконних ак-
тів, а з іншого – спеціальне законодавство. Ціл-
ком можливо при обігу цінних паперів поруши-
ти хоча б один із цих актів. Це може відбутися,
незважаючи на чинний Закон України “Про На-
ціональну депозитарну систему й особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні”,
який регулює обіг цінних паперів. Однак цей
Закон для багатьох учасників ринку є чомусь
вторинним.

На сьогодні положення Закону України “Про
акціонерні товариства” в частині ведення обігу
цінних паперів тільки в бездокументарній фор-
мі набуло чинності, але, незважаючи на зусил-
ля Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, товариства не поспішають здійс-
нювати дематеріалізацію своїх акцій. Крім того,

діяльність реєстраторів власників цінних папе-
рів досі регулюється чинним законодавством
України, наприклад, Законом України “Про На-
ціональну депозитарну систему й особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні”.
Саме тому вкрай необхідно провести ревізію
нормативної бази щодо системи обліку на рин-
ку цінних паперів з метою врегулювання розбі-
жностей у законодавчих актах та доопрацю-
вання чинного законодавства.

Таким чином, існує досить багато проблем,
пов’язаних із відсутністю централізованої сис-
теми обліку цінних паперів. Це створює умови
для корпоративних конфліктів, особливо тих,
які пов’язані з діяльністю реєстраторів, зокре-
ма, щодо маніпуляцій з “подвійними реєстра-
ми”. Тому необхідно розробити та впровадити
заходи побудови такої системи обліку прав
власності на цінні папери, яка б забезпечувала
дотримання права власності в Україні.

IV. Висновки
Для вдосконалення системи ринку корпора-

тивних цінних паперів, а також для запобігання
здійсненню рейдерських захоплень з викорис-
танням реєстрів акціонерів можна висунути такі
пропозиції:
– провести аналіз і моніторинг дії законодав-

чих актів щодо обліку цінних паперів в
Україні для усунення розбіжностей між ци-
ми актами;

– здійснити корпоратизацію законодавчих
актів щодо обліку цінних паперів в Україні;

– розробити дієві механізми дематеріалізації
акцій, а також посилити міри покарання для
тих акціонерних товариств, які, усупереч
вимогам чинного законодавства, досі не
перейшли до бездокументарної форми об-
ліку акцій;

– на законодавчому рівні вирішити конфлікт
між ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цін-
них паперів” та ПАТ “Національний депози-
тарій України” в частині їх суперечності
щодо створення Центрального депозитарію
шляхом їх об’єднання;

– здійснити передачу на зберігання Центра-
льному депозитарію України копій реєстрів
власників іменних цінних паперів. Таким
чином, у разі виникнення подвійних реєст-
рів дійсним буде визнаний той з них, який
відповідає копії в Центральному депозита-
рії;

– позбавлення ліцензії реєстратора або
утримувача у випадку повної або часткової
втрати реєстру або здійснення неправомір-
них дій, які привели до втрати власником
цінних паперів.
Реалізація цих пропозицій приведе до фор-

мування чітко зрозумілої й прозорої системи
законодавчого регулювання обліку цінних па-
перів, буде сприяти розширенню фондового
ринку, надасть інвестору впевненість, у тому,
що в Україні його права власності захищені, а
разом це має сприяти поліпшенню інвестицій-
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ного клімату та привабливості України для ін-
весторів.

Перспективи подальших розвідок. Актуаль-
ність і практична значущість порушеної в статті
проблеми, а також той факт, що перехід до ви-
ключно бездокументарного випуску корпорати-
вних цінних паперів неможливий без збалансо-
ваної системи захисту власників цінних папе-
рів, потребують подальшого врегулювання й
визначають необхідність подальших розвідок у
цьому напрямі з урахуванням досвіду країн сві-
ту з розвинутим фондовим ринком.
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Таращанская О.Б. Усовершенствование государственного регулирования системы учета на
рынке корпоративных ценных бумаг в Украине

В статье анализируется современная система учета прав собственности на ценные бумаги в
Украине; определяются ее основные недостатки, которые используются в рейдерских схемах, а
также формулируются предложения по усовершенствованию ее регулирования.

Ключевые слова: рейдер, рейдерство, ценные бумаги, депозитарий, регистратор, держатель.

Taraschanska O. Improving government regulation of accounting in corporate securities market
in Ukraine

This article analyzes the current registration system of ownership of securities in Ukraine, are determined
by its major shortcomings, which are used in the raider schemes, and formulated proposals for improving its
regulation.

Key words: raider, raiding, securities, depositary, registrar, holder.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ, ФОРМ І ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ ЗА РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ
ЗЕМЕЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Статтю присвячено визначенню основних елементів державного контролю в галузі викорис-

тання й охорони земель, встановленню принципів, стадій і форм прояву контрольної діяльності в
системі державного управління земельними ресурсами.

Ключові слова: державне управління земельними ресурсами, охорона земель, державний конт-
роль за раціональним використанням і охороною земель, перевірка, обстеження, інспектування,
нагляд.

І. Вступ0

Будь-який конкретний вид контролю має де-
які загальні для всіх видів контролю ознаки. За
допомогою певного набору цих ознак або хара-
ктеристик можна відрізнити один вид контролю
від іншого.

Незалежно від виду контролю, такими хара-
ктеристиками можуть слугувати:
– мета контролю;
– завдання контролю;
– об’єкт контролю;
– предмет контролю;
– суб’єкт контролю;
– суб’єкт, що приймає рішення за результа-

тами контролю; причому це може бути без-
посередньо суб’єкт контролю або суб’єкт, в
інтересах якого контроль здійснюється;

– форми (методи) контролю.
Для визначення основних елементів, форм,

стадій і принципів державного контролю за ра-
ціональним використанням і охороною земель
у системі державного управління земельними
ресурсами необхідно розглянути інші види кон-
тролю в галузі використання й охорони земель,
встановити їх загальні ознаки та визначити
відмінність.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – визначити основні елементи

державного контролю за раціональним викори-
станням і охороною земель у системі держав-
ного управління земельними ресурсами, вста-
новити стадії, форми і принципи контрольної
діяльності.

ІІІ. Результати
Контроль у галузі охорони земель зарахо-

вують до екологічного виду контролю, оскільки
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екологічний контроль – узагальнювальне по-
няття, до якого входить контроль лісовий, гір-
ничий тощо.

Екологічний контроль – функція держави в
галузі екології, що є найважливішим засобом
забезпечення раціонального використання
природних ресурсів і ефективної охорони при-
роди [1, с. 173].

Метою проведення екологічного контролю є
забезпечення органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, юридични-
ми й фізичними особами виконання законодав-
ства в галузі охорони навколишнього середо-
вища, дотримання вимог, у тому числі норма-
тивів і нормативних документів, у галузі охоро-
ни навколишнього середовища, а також забез-
печення екологічної безпеки.

До його завдань належать спостереження
за станом і змінами навколишнього середови-
ща, перевірка дотримання вимог екологічного
законодавства і нормативів якості навколиш-
нього середовища, виконання заходів щодо
раціонального використання природних ресур-
сів і оздоровлення навколишнього середовища
[4].

Відповідно до мети екологічного контролю,
об’єктом контролю в галузі охорони земель є
органи державної влади і місцевого самовря-
дування, юридичні й фізичні особи.

Згідно з об’єктом і завданням екологічного
контролю, контроль у галузі охорони земель
здійснюється на предмет забезпечення додер-
жання норм земельного законодавства і запо-
бігання його порушенням, а також ужиття захо-
дів щодо припинення порушень і притягнення
винних до юридичної відповідальності з боку
органів державної влади і місцевого самовря-
дування, юридичних і фізичних осіб.
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Залежно від контролюючого суб’єкта, конт-
роль у галузі охорони земель поділяють на такі
види:

1) державний;
2) відомчий;
3) самоврядний (муніципальний);
4) громадський (суспільний);
5) виробничий.
Суб’єктами державного контролю в галузі

охорони земель є органи законодавчої і вико-
навчої гілок влади, органи місцевого самовря-
дування [13, ст. 5], спеціально уповноважені
державні органи [8, ст. 5].

До перших належать державні та місцеві ор-
гани загальної компетенції, що вирішують за-
гальні питання, інші проблеми соціально-еко-
номічного розвитку відповідної території. У
своїй контрольній діяльності державні органи
загальної компетенції спираються на систему
органів, спеціально уповноважених займатися
земельним контролем, які їм підзвітні.

Спеціально уповноваженими державними
органами в галузі охорони земель законодав-
ством визначено двох суб’єктів:

1) центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики
у сфері нагляду (контролю) в агропромислово-
му комплексі – здійснює державний контроль
за використанням та охороною земель усіх ка-
тегорій та форм власності;

2) центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики
із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, від-
творення й охорони природних ресурсів – здій-
снює державний контроль за дотриманням ви-
мог законодавства України про охорону зе-
мель.

Посадові особи органів державного контро-
лю відповідно до їх повноважень [8, ст. 10] ма-
ють право в установленому законодавством
України порядку:
– безперешкодно обстежувати земельні ді-

лянки, що перебувають у власності та ко-
ристуванні юридичних і фізичних осіб, пе-
ревіряти документи щодо використання та
охорони земель;

– давати обов’язкові для виконання вказівки
(приписи) з питань використання та охоро-
ни земель і дотримання вимог законодав-
ства України про охорону земель відповід-
но до їх повноважень, а також про зо-
бов’язання приведення земельної ділянки у
попередній стан;

– складати акти перевірок чи протоколи про
адміністративні правопорушення у сфері
використання та охорони земель і дотри-
мання вимог законодавства про охорону
земель та розглядати відповідно до зако-
нодавства справи про адміністративні пра-
вопорушення, а також подавати до відповід-
них органів матеріали перевірок щодо при-
тягнення винних осіб до відповідальності;

– у разі неможливості встановлення особи
правопорушника земельного законодавст-
ва на місці вчинення правопорушення до-
ставляти його до міліції чи до приміщення
виконавчого органу сільської, селищної, мі-
ської ради для встановлення особи поруш-
ника та складання протоколу про адмініст-
ративне правопорушення;

– викликати громадян, у тому числі посадо-
вих осіб, для одержання від них усних або
письмових пояснень з питань, пов’язаних з
порушенням земельного законодавства
України;

– передавати до органів прокуратури, органів
дізнання та досудового слідства акти пере-
вірок та інші матеріали про діяння, в яких
вбачаються ознаки злочину;

– звертатися до органів прокуратури з клопо-
танням про подання позову до суду щодо
відшкодування втрат сільсько- і лісогоспо-
дарського виробництва, а також повернен-
ня самовільно чи тимчасово зайнятих зе-
мельних ділянок, строк користування якими
закінчився.
Відомчий контроль здійснюється відомства-

ми – міністерствами, державними комітетами
тощо. Головна мета відомчого контролю – за-
безпечення на підвідомчих підприємствах ра-
ціонального використання природних ресурсів,
наданих їм у користування [1, с. 180].

Органи відомчого контролю мають право
застосовувати щодо правопорушників відпові-
дні заходи впливу, у тому числі накладати на
них адміністративні стягнення.

Розрізняють два види відомчого контролю:
внутрішньовідомчий і надвідомчий [2].

Внутрішньовідомчий (внутрішній) контроль є
функцією практично всіх міністерств, держав-
них комітетів та інших відомств, він дає можли-
вість контролювати стан справ у сфері діяль-
ності відповідних органів. Їх контрольні повно-
важення, як правило, закріплені в положеннях
про них.

Надвідомчий (зовнішній) контроль має пе-
реважно функціональний характер і стосується
конкретно визначених питань: дотримання чин-
ного земельного законодавства, екологічних
норм. Контрольні повноваження органів надві-
домчого контролю можуть фіксуватися не тіль-
ки у положеннях про них, а й у спеціальних за-
конах.

Самоврядний (муніципальний) земельний
контроль здійснюється органами місцевого са-
моврядування або уповноваженими ними ор-
ганами на території муніципального утворення
відповідно до законодавства у порядку, вста-
новленому нормативно-правовими актами ор-
ганів місцевого самоврядування.

Статтею 33 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” [12] у сфері регулю-
вання земельних відносин та охорони навко-
лишнього природного середовища виконавчим
органам сільських, селищних, міських рад де-
леговані повноваження зі здійснення контролю
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за додержанням земельного та природоохо-
ронного законодавства, використанням і охо-
роною земель, природних ресурсів загально-
державного та місцевого значення, відтворен-
ням лісів.

Вид земельного контролю, що здійснюється
громадянами і громадськими об’єднаннями, в
процесі якого виконується перевірка дотриман-
ня земельного законодавства, запобігання, ви-
явлення й усунення правопорушень у галузі
земельних відносин державними органами,
органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаціями незалеж-
но від форми власності і громадянами, визна-
чається як громадський (суспільний).

Громадський контроль спрямований на до-
тримання установленого порядку підготовки і
прийняття виконавчими органами державної
влади й органами місцевого самоврядування
рішень, що зачіпають передбачені права й за-
конні інтереси громадян і юридичних осіб. Гро-
мадяни можуть повідомляти про відомі їм пра-
вопорушення у галузі охорони навколишнього
середовища, брати участь у перевірках та ін-
ших формах здійснення екологічного контролю,
пікетах тощо [3]. Він є формою реалізації демо-
кратії й способом залучення населення до
управління суспільством і державою.

Правознавці визначають, що за своєю юри-
дичною природою громадський контроль за
використанням та охороною земель є спорід-
неним із самоврядним контролем у цій сфері
суспільних відносин, тому іноді його не відо-
кремлюють від самоврядного.

Земельним кодексом України проведення
громадського контролю за використанням та
охороною земель закріплено за громадськими
інспекторами, які призначаються відповідними
органами місцевого самоврядування і діють на
підставі положення, затвердженого централь-
ним органом виконавчої влади щодо земель-
них ресурсів [5, ст. 190]. Зазначене положення
не затверджене, і тому на сьогодні громадсь-
кий контроль за використанням та охороною
земель в Україні можна вважати відсутнім.

А.М. Мірошниченко [6, с. 226–227] зазначає,
що громадський контроль за використанням та
охороною земель може здійснюватися в рамках
громадського контролю у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища, законодав-
чою основою здійснення якого є Закон України
“Про охорону навколишнього природного сере-
довища” [14, ст. 36] та Наказ Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України “Про затвер-
дження Положення про громадських інспекторів з
охорони довкілля” від 27.02.2002 р. № 88 [9].

Як зазначається у повідомленні прес-
служби Державної екологічної інспекції України
від 31.01.2012 р. на розширеному засіданні ко-
легії Державної екологічної інспекції України,
одним із головних пріоритетів у роботі інспекції
визначено розробку Положення про діяльність
громадських інспекторів з охорони довкілля, що
будуть проводити за участю громадськості [7].

Виробничий контроль здійснюється безпо-
середньо самими підприємствами й організаці-
ями на території свого господарства. Це може
бути виробничо-технічний відділ, посадова
особа, сектори або служби. Зміст, порядок ор-
ганізації і здійснення контролю визначається
внутрішніми документами підприємства. Як
зазначають дослідники, виробничий контроль є
логічним продовженням відомчого контролю [1,
с. 182].

Незалежно від виду контролю, його не мож-
на розглядати як одноразове явище, у зв’язку
із чим виділяють декілька його стадій і, відпові-
дно, розрізняють запобіжний, поточний і пода-
льший контроль.

Запобіжний контроль здійснюється для не-
допущення прийняття необґрунтованих або
незаконних рішень. Прикладом запобіжного
контролю є участь контролюючих органів у по-
годженні місця розташування об’єктів і земель-
них ділянок, що визначається “Порядком пого-
дження природоохоронними органами матері-
алів щодо вилучення (викупу), надання земе-
льних ділянок” [11].

Поточний контроль здійснюється в операти-
вному порядку, а також у процесі підготовки,
розгляду і затвердження проектів програм,
схем та інших документів і рішень у галузі охо-
рони земель. Поточний контроль передбачає
оперативне втручання в земельні відносини і
дає змогу легко запобігати можливим випадкам
порушення вимог раціонального використання
й охорони земель. Прикладом поточного конт-
ролю є проведення позапланової перевірки в
разі отримання контролюючим органом заяв,
скарг чи звернень громадян, в яких наведено
інформацію про можливість виникнення ава-
рійних ситуацій, що можуть негативно вплинути
на стан земельних ресурсів або самовільне
зайняття земельної ділянки шляхом початку
будівництва якого-небудь об’єкта.

Зміст подальшого контролю полягає у спо-
стереженні суб’єкта контролю за станом усу-
нення порушень, виявлених на попередніх ста-
діях контролю, а також своєчасним виконанням
органами державної влади та місцевого само-
врядування, юридичними і фізичними особами
виданих їм обов’язкових вказівок і приписів з
питань раціонального використання природних
ресурсів й охорони навколишнього середови-
ща. Так, наприклад, при виявленні на стадії
поточного контролю самовільного зайняття зе-
мельної ділянки і надання порушнику припису
про усунення зазначеного порушення контро-
люючий орган після закінчення терміну, відве-
деного на усунення порушення, перевіряє стан
виконання припису.

Формами зовнішнього прояву контрольної
діяльності є:

1) перевірка;
2) обстеження;
3) інвентаризація;
4) нагляд;
5) інспектування.
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Перевірка призначена для забезпечення
усіма державними і муніципальними органами,
юридичними та фізичними особами вимог ра-
ціонального використання природних ресурсів і
охорони навколишнього середовища. Перевір-
ці підлягає будь-яка галузь екологічних відно-
син, починаючи від порядку надання у користу-
вання об’єктів природи і закінчуючи вирішен-
ням земельних спорів.

Порядком планування та проведення пере-
вірок з питань здійснення державного контро-
лю за використанням та охороною земель [10]
визначено три види перевірок – планову, поза-
планову й оперативну.

Планові перевірки проводяться відповідно
до квартальних планів робіт, затверджених ке-
рівниками контролюючих органів. Про прове-
дення такої перевірки об’єкту контролю повід-
омляють заздалегідь.

Позапланова перевірка не передбачається
планом роботи контролюючого органу і прово-
диться без попереднього повідомлення в разі
отримання доручення від Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади, органів прокуратури,
місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування або отримання за-
яв, скарг чи звернень громадян, у яких наведе-
но інформацію про порушення земельного за-
конодавства.

Оперативні перевірки проводяться в разі
виявлення аварійних забруднень земельних
ресурсів, здійснення контролю за станом вико-
нання раніше виданих приписів, знищення або
пошкодження протиерозійних гідротехнічних
споруд, захисних насаджень, межових знаків.

Обстеження визначають більш глибоким
проникненням у галузь екологічних відносин і,
крім виявлення порушення при його здійсненні,
розробляють заходи щодо його усунення, для
чого можуть залучатися необхідні спеціалісти.

Інвентаризація – це опис стану тих або ін-
ших ділянок природи – сільськогосподарських
земель, земель водного і лісового фонду тощо.
При проведенні інвентаризації можливе вияв-
лення порушення вимог раціонального викори-
стання й охорони земель унаслідок викорис-
тання земельних ділянок не за цільовим при-
значенням, самовільно зайнятих земель тощо.

Інспектування – це перевірка правильності
чиїх-небудь дій у порядку нагляду й інструкту-
вання. Інспектування відрізняється від інших
форм контролю, передусім, перевіркою діяль-
ності підконтрольних осіб.

При здійсненні державного контролю за ра-
ціональним використанням і охороною земель
у системі державного управління земельними
ресурсами, посадових осіб органів контролю,
відповідно до затверджених положень, нази-
вають інспекторами, але вони здійснюють усі
форми контролю, а не тільки інспектування.

Для державного контролю за раціональним
використанням і охороною земель у системі

державного управління земельними ресурса-
ми, з огляду на його об’єкт, інспектуванню під-
лягають усі види діяльності в галузі екологічних
відносин – від оформлення матеріалів земле-
устрою, до складання акта про порушення зе-
мельного законодавства.

Нагляд здійснюється органами, уповнова-
женими виконувати саме наглядові функції –
прокурорський нагляд, гірський нагляд, саніта-
рний нагляд і т. ін. Найвищу форму нагляду
здійснює прокуратура як через загальну проку-
ратуру, так і через спеціально створені приро-
доохоронні прокуратури [15].

IV. Висновки
Необхідною умовою екологічного контролю

є взаємодія контролюючих органів, викликана
множинністю як підконтрольних природних
об’єктів (землі водного і лісового фондів, сіль-
ськогосподарські землі тощо), так і контролюю-
чих органів.

Узагальнюючи і порівнюючи різні види конт-
ролю в галузі раціонального використання й
охорони земель, виявити специфіку і характер-
ні ознаки державного контролю в системі дер-
жавного управління земельними ресурсами
стає можливим завдяки таким ознакам, як
суб’єкт і об’єкт контролю, оскільки мета, за-
вдання й форми всіх наведених видів контролю
однакові. При цьому важливе виділення такої
ознаки, як характер суб’єкта контролю, оскільки
він може бути зовнішнім або внутрішнім стосо-
вно об’єкта контролю.

Так, ст. 6 останньої редакції Закону України
“Про державний контроль за використанням та
охороною земель” від 23.02.2012 р. визначено,
що до повноважень центрального органу вико-
навчої влади, який забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі, належить здійс-
нення державного контролю за використанням
та охороною земель у частині додержання ор-
ганами державної влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними
особами вимог земельного законодавства Ук-
раїни та встановленого порядку набуття і реа-
лізації права на землю. У ст. 7 цього Закону до
повноважень центрального органу виконавчої
влади, який забезпечує реалізацію державної
політики із здійснення державного нагляду (ко-
нтролю) в сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, раціонального викорис-
тання, відтворення й охорони природних ре-
сурсів, належить здійснення державного конт-
ролю за дотриманням вимог законодавства
України про охорону земель у частині додер-
жання органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, фізичними та юри-
дичними особами вимог законодавства України
про охорону земель [8, ст. 6–7]. Таким чином,
один із законодавчо закріплених суб’єктів дер-
жавного контролю за використанням і охоро-
ною земель може здійснювати лише відомчий
або самоврядний контроль, а не державний.
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Державний контроль за раціональним вико-
ристанням і охороною земель у системі держа-
вного управління земельними ресурсами пови-
нен бути надвідомчим і базуватись на незале-
жній основі – принцип об’єктивності.

Крім того, повинні бути забезпечені принци-
пи гласності, систематичності та дієвості [1,
с. 176].

Принцип гласності полягає в інформуванні
населення про роботу державних органів у га-
лузі екології. Це і пропаганда ідей раціонально-
го використання й бережливого ставлення до
навколишнього середовища. Гласність можна
розглядати і як форму звіту контролюючих ор-
ганів про свою діяльність. Вона має запобіжно-
виховне значення – потенційний порушник,
знаючи, що його протиправні дії будуть піддані
гласності, буде намагатись їх не допускати.

Систематичність полягає у безперервності
контролю, оскільки в іншому разі він не може
бути ефективним. Це найповніше виявляється
при поточному контролі. Випадковий, разовий
контроль не надає повного уявлення про стан
підконтрольного об’єкта, знижує можливість
або робить неможливим своєчасне виявлення
порушень і вживання заходів щодо їх усунення,
знижує пильність контролюючих органів, надає
свободу для здійснення порушень підконтро-
льними особами.

Дієвість (ефективність) контролю у галузі
раціонального використання й охорони земель
зумовлює його зміст і призначення. Його не
можна розглядати тільки як засіб реєстрації
недоліків, крім їх виявлення, потрібно встано-
вити причину і вжити заходи щодо їх усунення.

Особливо важливим для земель сільського-
сподарського призначення є запобіжний конт-
роль, оскільки метою такого контролю є недо-
пущення настання шкідливих наслідків, що, як
правило, тягнуть за собою такі невідворотні
процеси, як, наприклад, деградацію земель.
Він повинен бути пріоритетним в Україні.
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Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Недостатня ефективність існуючої системи державного управління потребує вдосконалення

інституціональних механізмів з регулювання зовнішньоекономічної діяльності та формування мит-
ної політики. У зв’язку із цим відбувається трансформація повноважень і структури органів держа-
вного управління, створення недержавних інституцій, залучення громадськості до регуляторних
процесів. Водночас потребують удосконалення всі складові інституціонального механізму, які за-
безпечують його дієвість та ефективність.

Ключові слова: система державного управління, механізми державного регулювання, зовнішньо-
економічна діяльність, митна політика.

І. Вступ0

Поглиблення світових трансформаційних явищ
та загострення міжнародної конкуренції зумов-
люють необхідність постійного перегляду й ко-
регування державних механізмів реалізації зо-
внішньоекономічної політики. Створення нале-
жного рівня економічної безпеки, розбудова
країни як правової держави безпосередньо
пов’язана з підвищенням ефективності інститу-
ціонального забезпечення діяльності держав-
них органів, що спрямована на своєчасне ви-
явлення, запобігання та нейтралізацію реаль-
них і потенційних загроз національним інтере-
сам у сфері зовнішньоекономічних операцій.
Важлива роль у захисті суспільних відносин у
сфері митно-правового регулювання належить
митним органам, завдання й функції яких
спрямовані на захист державних інтересів,
прав та інтересів громадян, а також суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

У сфері формування та реалізації зовніш-
ньоекономічної політики основною й надзви-
чайно важливою інституцією є Державна митна
служба України, яка як складна система з реа-
лізації поставлених цілей у галузі митної полі-
тики та митної справи повинна працювати без-
перервно, безперебійно й забезпечувати вчас-
не вирішення всіх завдань, що постають перед
органами державного управління щодо забез-
печення законного й ефективного ведення
суб’єктами господарювання зовнішньоекономі-
чної діяльності. Тому дослідження впливу ін-
ституціональних змін на ефективність діяльно-
сті митних органів дасть змогу з’ясувати про-
блемні моменти останніх модернізацій та ви-
явити напрями подальших реформ.

Розвиток митної політики в системі єдиної
загальнодержавної політики, значення митних
органів в інституціональному механізмі форму-
вання та реалізації митної політики досліджу-
ють такі науковці, як: І.Г. Бережнюк, С.В. Ківа-
лов, О.М. Козирін, В.П. Науменко, Л.М. Пісьма-
                                                          
0 © Борисенко О.П., 2012

ченко, Д.В. Приймаченко та ін. Українські нау-
ковці активно брали участь у розробці проектів
Митного кодексу України та коментарів до них,
Положення про Державну митну службу Украї-
ни й інших основоположних документів. Безсу-
мнівно, зміни в чинному національному зако-
нодавстві, які відбулися останнім часом, тран-
сформація ролі державних органів у процесі
побудови демократичної, соціальної, правової
держави виявили коло проблем у побудові ін-
ституціонального механізму, які потребують
свого нагального вирішення.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті полягає в аналізі інституціона-

льного механізму як комплексу взаємо-
пов’язаних методів і інструментів, що побудо-
ваний на основі єдиної мети, методології та
організаційної структури; з’ясуванні проблем-
них моментів останніх модернізацій і виявленні
напрямів подальших реформ.

ІІІ. Результати
Кожна країна, втілюючи державні стратегії та

програми, обов’язково формує необхідні інститу-
ції, без яких розвиватися й втілювати державні
плани та задуми неможливо. Ці інституції у своїй
сукупності та взаємодії створюють організаційні
основи системи державного регулювання еконо-
міки. При цьому від ефективності діяльності кож-
ної з них у результаті залежатиме загальна ефек-
тивність державного управління. До принципової
структури інституцій, які уповноважені регулювати
зовнішньоекономічну діяльність та захищати еко-
номічні інтереси держави, зазвичай входять Кабі-
нет Міністрів, міністерство зовнішньої торгівлі або
зовнішньоекономічних зв’язків, митні органи
(управління), центральний банк, експортно-
імпортний банк, центральне статистичне управ-
ління (міністерство), міністерство закордонних
справ, податкові відомства [8, с. 40–43]. У нашій
країні діє подібна система (див. рис.), в якій кожен
із органів державного регулювання у сфері зовні-
шньоекономічної діяльності виконує тільки йому
делеговані функції, закріплені в законодавстві.
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СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ

Кабінет Міністрів Верховна Рада Національний Банк

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

Державна
 митна служба

Антимонопольний
комітет

Міжвідомча комісія з
міжнародної торгівлі

Недержавні органи управління
економікою

Органи місцевого самоврядування Суб’єкти ЗЕД та громадяни
ЗЕД

Рис. Система державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

Так, на захисті економічних інтересів Украї-
ни стоять Верховна Рада, Кабінет Міністрів,
Національний банк, Центральний орган вико-
навчої влади з питань економічної політики
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі),
Державна митна служба, Антимонопольний
комітет, Міжвідомча комісія з міжнародної тор-
гівлі. Крім того, на ведення зовнішньоекономіч-
ної політики можуть впливати органи місцевого
самоврядування, недержавні органи управлін-
ня економікою (біржі, торговельні палати, асо-
ціації, спілки, ради), суб’єкти ЗЕД та громадяни.

Митна служба України поряд з іншими дер-
жавними структурами створена для державно-
го гарантування економічної безпеки, порядку
та розвитку країни. При цьому митні органи ви-
конують поставлені перед ними завдання, ви-
ступаючи необхідним та обов’язковим елемен-
том державно-правового механізму економіч-
ної й митної політики, під яким розуміють
“сукупність державних інституцій, задіяних у
процесі формування і впровадження митної
політики, їхню роль та відносини, що підпоряд-
ковані чіткій ієрархії правових норм та принци-
пів” [7, с. 26–27]. Ця відповідальна місія закріп-
лена чинним законодавством України, де за-
значено, що Державна митна служба є центра-
льним органом виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом, який забезпечує реалізацію
державної політики у сфері митної справи. Та-
ким чином, митні органи є невід’ємною части-
ною центральної виконавчої влади, на яку по-
кладена реалізація митної політики.

У цілому інституціональний механізм дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності має багатогранний характер за суку-
пністю цілей, засобів їх досягнення, показників
результативності та ефективності [1, с. 45], і
саме тому потребує системного підходу. У до-
слідженні інституціонального механізму науко-
вці пропонують застосовувати загальносисте-
мні підходи [1, с. 45]: комплексний підхід, який
передбачає вивчення компонентів системи, що
мають самостійні цілі, завдання та структуру;
структурний підхід, який передбачає дослі-
дження складу й структури інституцій, що за-

безпечує оптимальне організаційне забезпе-
чення дії механізму; цілісний підхід, який від-
стежує взаємозв’язок і взаємодію між елемен-
тами системи.

Комплексний характер системи митного ре-
гулювання полягає в тому, що держава забез-
печує комплекс взаємопов’язаних методів і ін-
струментів, побудований на основі єдиної ме-
ти, методології та організаційної структури, яка
включає державні установи, громадські органі-
зації й інші інституції. Увесь цей комплекс зі
своєю системою інститутів та організацій з від-
працьованими технологіями й механізмами
регулювання митно-правової діяльності ство-
рює інституціональний механізм, який на сьо-
годні вже повинен [6] ґрунтуватись на чіткому
виконанні процедурних правил СОТ та орієнту-
ватись на відповідність нормам ЄС, що стосу-
ються не тільки законів і відомчих нормативних
актів, а й сучасного інформаційно-технологіч-
ного забезпечення, дій посадових осіб, участі
громадянського суспільства в процесах держа-
вного управління.

Основними організаційно-правовими фор-
мами державного впливу на зовнішньоекономі-
чну, а отже, і митну діяльність, є створення но-
рмативно-правової бази для їх регламентації
та організація й функціонування системи дер-
жавних органів, що беруть участь в її реалізації
[6]. У сукупності ці інститути забезпечують легі-
тимність суспільних відносин в митній сфері,
захист національних інтересів держави, прав і
законних інтересів учасників митно-правової
діяльності, їх відповідальність за недотримання
чи неналежне виконання норм законодавства.
У системі нормативно-правових актів виділя-
ють два основних комплекси державного регу-
лювання: регулювання зовнішньоекономічної
діяльності й регулювання митної справи.

Аналізуючи інституціональний механізм
державного регулювання в структурному аспе-
кті, зазначимо, що до кола суб’єктів, у межах
компетенції і професійних інтересів яких пере-
бувають питання митної політики й митної
справи, належать органи державної влади, що
прямо чи опосередковано беруть участь у фо-
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рмуванні та реалізації митної політики, різно-
манітні громадсько-політичні організації, фі-
нансово-економічні інституції й інші суб’єкти,
що репрезентують інтереси окремих верств
суспільства, діяльність яких має важливе зна-
чення для прийняття рішень, пов’язаних з фо-
рмуванням митної політики. Із цієї причини ви-
никають певні труднощі із чітким визначенням
суб’єктного складу механізму формування по-
літики, а формування механізму реалізації
здійснюється за умов суттєвого впливу полі-
тичних, економічних і організаційних факторів
та залежить від характеру економіко-полі-
тичних взаємозв’язків у державі.

Досліджуючи структуру інституціонального
механізму, доцільно виділити не лише суб’єктів
державного регулювання у сфері зовнішньо-
економічної політики, а й об’єкти, оскільки їхня
участь у формуванні або реалізації митної по-
літики є надзвичайно важливою – саме їх
участь є визначальною в тому, наскільки пра-
вильними й ефективними будуть дії самого ме-
ханізму.

Зауважимо, що ефективність інституціона-
льного механізму формування та реалізації
митної політики залежить, насамперед, від то-
го, чи будуть поєднані єдиною метою всі учас-
ники суспільних відносин у митній галузі. Саме
із цих позицій до структури зазначеного меха-
нізму мають бути включені недержавні громад-
ські організації, що представляють інтереси
суб’єктів господарювання. Таким чином, інсти-
туціональний механізм формування та реалі-
зації митної політики – це [6] певна система
взаємопов’язаних суб’єктів (інститутів), які,
взаємодіючи, забезпечують цілісність, безпе-
рервність процесу регулювання суспільних від-
носин у митній галузі, а також створюють необ-
хідні умови для задоволення найбільш значу-
щих потреб для об’єктів митної політики.

Структурна схема організаційного забезпе-
чення інституціонального механізму показує
розгалужену структуру цього механізму. Вона
зумовлена різноманітністю залучених у митну
сферу об’єктів митної політики за видами дія-
льності, за способами їх участі в реалізації ми-
тної політики й необхідності різноаспектного
забезпечення реалізації механізму: організа-
ційного, інформаційного, технологічного тощо.
Велика кількість нормативно-правових докуме-
нтів, виданих такою розгалуженою організацій-
ною структурою, не дає змоги точно розуміти
сферу їх дії, поле їх перетину та взаємозв’язку,
міру компетенції суб’єктів митної політики, міру
відповідальності об’єктів їх застосування тощо.
Тому впорядкування законних і підзаконних
нормативно-правових актів, внесення узгодже-
них змін і доповнень до чинних актів сприятиме
їх розумінню та підвищенню ефективності їх
застосування.

Періодичного вдосконалення зазнає основ-
ний законодавчий документ у галузі митної
справи й митної політики – Митний кодекс

України. Прийняття оновленої редакції цього
документа передбачало внесення змін або
втрату чинності 23 законами України, що свід-
чить про недосконалість існуючого інституціо-
нального механізму. Низька ефективність ін-
ституалізації зовнішньоекономічної діяльності
пояснюється: недостатнім рівнем усвідомлення
всіх наслідків дії правового механізму в умовах
тотальної тінізації економіки; несистематичніс-
тю роботи над правовим забезпеченням зовні-
шньоекономічної діяльності; відсутністю аналі-
зу впливу організаційних заходів на якість
упровадження правового механізму; відсутніс-
тю відповідальності за прийняті рішення та
впливом деяких інших суб’єктивних факторів,
наприклад, кон’юнктурного лобізму з боку
окремих груп, корупційних дій чиновників, бай-
дужості суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності внаслідок втрати економічної зацікавле-
ності тощо.

Аналіз практики функціонування інституціо-
нального механізму формування та реалізації
митної політики виявив ряд суттєвих факторів,
що заважають адаптації національної митної
політики до нових економічних, соціально-
політичних умов та міжнародних стандартів у
цій сфері. Основним з них є обмеження ролі
органів виконавчої влади в процесі формуван-
ня митної політики, що суперечить загальносві-
товим тенденціям. Так, наприклад, російські
науковці [4], спираючись на аналіз державно-
правового механізму митної політики зарубіж-
них країн, зазначають, що рамковий характер
законів, які приймаються парламентом у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, потреба
швидкого, оперативного втручання в питання
митного регулювання, а також специфіка самої
митної справи, що передбачає спеціальну під-
готовку для прийняття більшості рішень у цій
сфері, призводять до стрімкого зростання ролі
Уряду та окремих міністерств у правотворчості
з питань митно-правового регулювання суспі-
льних відносин [2, с. 96]. Відповідно до поши-
реної практики згода парламенту потрібна ли-
ше для прийняття найбільш важливих, карди-
нальних рішень з питань митної політики. У
решті випадків повноваження, що стосуються
митної політики держави, передаються Уряду
держави як найвищому органу виконавчої вла-
ди [2, с. 66]. Таким чином, делегування право-
творчих повноважень забезпечує еластичність
правової регламентації митної політики. На
жаль, в Україні такий підхід не знайшов належ-
ного втілення. На сьогодні до прерогативи Вер-
ховної Ради України законодавство зараховує
більшість питань щодо правового регулювання
митної діяльності, а до повноважень Кабінету
Міністрів України – фактично тільки координа-
ційні та технологічні функції.

Аналіз повноважень державних інституцій у
формуванні й реалізації митної політики дав
змогу виділити інституціональні групи. Держав-
ні органи загальної компетенції, а саме Верхо-
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вна Рада, Президент України та Уряд України,
прямо чи опосередковано пов’язані з форму-
ванням митної політики через, насамперед,
прийняття законодавчих актів, у яких визнача-
ються основні напрями митної політики, струк-
тура органів реалізації митної політики, їх ком-
петенція в цій сфері, порядок здійснення мит-
ної діяльності, порядок формування та засто-
сування тарифних і нетарифних засобів митно-
го регулювання. Також до виключної компетен-
ції, наприклад, Верховної Ради, належить ви-
значення засад внутрішньої та зовнішньої полі-
тики держави, зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, митної справи; надання згоди на обов’яз-
ковість і денонсацію міжнародних договорів
України, здійснення контрольних повноважень
у цій сфері. Іншими словами, державні інститу-
ції загальної компетенції шляхом законотворчої
діяльності створюють нормативно-правові ос-
нови для діяльності всіх суб’єктів та об’єктів
митної політики, а саме законодавче забезпе-
чення формування й реалізації митної політи-
ки.

Зазначимо, що у формуванні та реалізації
митної політики беруть участь державні інсти-
туції спеціальної компетенції: Міністерство фі-
нансів України, Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, для яких регулювання у
сфері митної політики не є основним видом
діяльності, та Державна митна служба України,
яка є спеціально уповноваженим органом у
зазначеній галузі і на яку покладається безпо-
середнє керівництво митною справою.

Від початку створення митних органів в
Україні на них було покладено організацію
здійснення митної політики, забезпечення ефе-
ктивного функціонування митної системи, ор-
ганізацію й контроль за виконанням актів зако-
нодавства України про митну справу, узагаль-
нення практики застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, роз-
робку пропозицій щодо вдосконалення законо-
давства з питань митної справи та внесення їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.

І сьогодні Державна митна служба України
залишається центральним органом виконавчої
влади в галузі митної справи, діяльність якого
спрямовується й координується Кабінетом Мі-
ністрів України, але через Міністра фінансів
України. Держмитслужба України входить до
системи органів виконавчої влади та утворю-
ється для реалізації державної політики у сфе-
рі державної митної справи. Але частина пов-
новажень ДМСУ перерозподіляються між ін-
шими органами державної виконавчої влади.

Підпорядкування Державної митної служби
Міністру фінансів вказує на особливу важли-
вість служби в наповнені державного бюджету
й бюджетній політиці України, хоча в основопо-
ложних для Держмитслужби документах серед
основних завдань Держмитслужби фіскального
компонента не зазначено. Так, якщо до основ-
них завдань ДМСУ редакції 2007 р. належала

участь у формуванні та забезпеченні реалізації
державної політики в галузі митної справи, то в
останній редакції аналогічного документа
участь у формуванні державної політики в га-
лузі митної справи зводиться до внесення про-
позицій щодо формування державної політики
у сфері державної митної справи.

Перерозподіл повноважень між Міністерст-
вом фінансів, Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі та ДМСУ відбувається з ураху-
ванням міжнародного європейського досвіду,
але часто механізми реалізації перерозподіле-
них функції не встигають за прийняттям рішен-
ня про остаточний перерозподіл. До того ж на-
явність великої кількості проблем у галузі мит-
ної справи і з боку суб’єктів зовнішньоекономі-
чної діяльності, і з боку державних органів, до
повноважень яких входить реалізація митної
політики, свідчить про загрозу економічним ін-
тересам України в разі недосконалого функціо-
нування державних механізмів реалізації мит-
ної політики.

Аналіз практики діяльності окремих органів
виконавчої влади свідчить про те, що чимало
питань з формування та реалізації митної полі-
тики певною мірою вирішують саме Міністерст-
во економічного розвитку і торгівлі України та
Міністерство фінансів України, які в межах
своїх повноважень безпосередньо беруть
участь у формуванні державної митної політи-
ки. Адже основні зусилля Міністерства фінансів
спрямовані на розроблення та проведення
єдиної державної фінансової, бюджетної, по-
даткової політики. І саме включення до струк-
тури Міністерства фінансів ДМСУ завершило
ланцюг збирання податків і формування бю-
джету, що в принципі забезпечує потребу у фор-
муванні єдиної державної фінансово-еконо-
мічної політики, яка об’єднує фінансову, подат-
кову, митну й бюджетну політику держави ра-
зом. Застереження викликає той факт, що над-
звичайно великий вплив адміністративних ва-
желів і гіпертрофований акцент діяльності мит-
них органів у бік фіскальної складової стане ще
більшим тягарем і для підприємств, і для пере-
січних громадян, які споживають імпортовані
товари.

Трансформація інституціональних повнова-
жень у сфері формування та реалізації митної
політики була спрямована на посилення ролі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України як основного органу у сфері реалізації
державної регуляторної політики, державної
політики з питань розвитку підприємництва,
регулювання цінової політики. У модернізова-
ному міністерстві була розширена зовнішньо-
економічна складова департаментами держав-
ної політики у сфері зовнішньої торгівлі, дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, з питань торговельного захисту,
торговельно-економічних відносин з країнами
СНД та Російською Федерацією, двосторонньо-
го торговельно-економічного співробітництва,
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співробітництва з Європейським Союзом і де-
партаментом торговельних переговорів та
співробітництва з СОТ. Таким чином, можна
говорити про концентрацію всіх основних фун-
кції щодо регулювання питань із зовнішньоеко-
номічної політики України в межах одного дер-
жавного органу. Ця ситуація дала змогу частині
науковців [3; 5; 6] відвести Міністерству еконо-
мічного розвитку і торгівлі України важливу
роль серед органів виконавчої влади в механі-
змі формування митної політики [3, с. 127], і
визначити провідним органом у системі цент-
ральних органів виконавчої влади в забезпе-
ченні реалізації єдиної державної політики еко-
номічного й соціального розвитку України.

Участь державних органів у формуванні та
реалізації митної політики не обмежується ли-
ше Міністерством фінансів України та Мініс-
терством економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни. Активну участь у цьому процесі бере
Національний банк України, Державна подат-
кова адміністрація України, Служба безпеки
України, Державна служба експортного конт-
рою та інші, завдання яких тією чи іншою мірою
пов’язані з реалізацією митної політики. Разом
з тим зауважимо, що залучення різних фахів-
ців, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
громадян до вирішення проблем реалізації ми-
тної політики є додатковим резервом підви-
щення якості державного управління зовніш-
ньоекономічними процесами. До системи кон-
сультативно-дорадчих органів, що визнаються
суб’єктами митної політики, входять Митно-
тарифна рада при КМ України, Рада з питань
зовнішньоекономічної діяльності при КМ Украї-
ни, Громадська рада при Держмитслужбі Ук-
раїни, Громадська рада при Міністерстві еко-
номічного розвитку і торгівлі України, Рада ім-
портерів при КМ України, Рада експортерів при
Міністерстві закордонних справ України тощо,
які є консультативно-дорадчими органами в
питаннях формування та реалізації митної по-
літики.

В Україні сьогодні, разом зі становленням її
як цивілізованої, високорозвинутої, правової
держави, відбувається поступовий процес ста-
новлення громадянського суспільства, який ще
дуже далекий від завершення й досконалості.
Для громадянського суспільства характерна
система представництва інтересів різних груп
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у ви-
гляді громадських організацій, які виражають
інтереси та формулюють пріоритети певних
економічних груп, сприяють належному вста-
новленню каналів зв’язку між державою й гро-
мадянами. Саме через участь громадських ор-
ганізацій у процесі формування та реалізації
митної політики забезпечується участь громад-
ськості в прийнятті рішень з питань формуван-
ня митної політики. Це робить можливим ура-
хування інтересів різних категорій підприємців і
громадян, створення засад легітимності прийн-
ятих рішень органами державної влади у сфері

митно-правового регулювання зовнішньоеко-
номічних відносин, підвищення відповідальнос-
ті громадянського суспільства за стан проблем
у сфері митного регулювання. Хоча рішення
цих органів мають рекомендаційний характер,
але за умови налагодження неформальної
участі в обговоренні проблемних питань та ак-
тивної взаємодії між державними органами й
операторами зовнішньоекономічної діяльності
можна істотно підвищити якість державних ін-
ституцій у плані оптимального використання
державних ресурсів, урахування специфічних
аспектів проблеми, виявлення суперечностей
тощо.

IV. Висновки
Відсутність єдиної стратегії формування на-

ціональної митної політики й системного підхо-
ду щодо функціонування механізмів забезпе-
чення її впровадження зумовлює необхідність
модернізації митної політики та її інституціона-
льного механізму. Такі реформації потребують
упорядкування законодавчої бази, яка б забез-
печувала чітке розмежування функцій і повно-
важень органів державної влади в галузі мит-
ної політики; її імплементацію до міжнародних
стандартів, у тому числі стандартів ЄС; узго-
дження дії державних органів і налагодження
ефективної взаємодії між ними; підвищення
якості функціонування механізму за рахунок
запровадження сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій; зосередження зусиль на
активізації процесу самоорганізації суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності для переве-
дення деяких функцій державного регулювання
у сферу реалізації недержавних інституцій.
Отже, інституційні особливості – це формуван-
ня державою та іншими впливовими й зацікав-
леними силами зрозумілих, досяжних і вигідних
правил та процедур взаємодії, санкцій і стиму-
лів, стримувачів та противаг, які дозволяють
побудувати більш досконалу ієрархію управ-
ління, досягнення позитивного результату. Пи-
тання, порушені в статті, є надзвичайно актуа-
льними й потребують подальших усебічних
наукових досліджень, зокрема, щодо організа-
ційних аспектів та нормативно-правової регла-
ментації інформаційної взаємодії органів дер-
жавної влади в процесі вирішення проблем
державної регуляторної політики у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності.
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Борисенко О.П. Институциональные особенности формирования и реализации таможенной
политики Украины

Недостаточная эффективность существующей системы государственного управления тре-
бует совершенствования институциональных механизмов по регулированию внешнеэкономиче-
ской деятельности и формированию таможенной политики. В связи с этим происходит транс-
формация полномочий и структуры органов государственного управления, создание негосударст-
венных учреждений, привлечение общественности к регулирующим процессам. Одновременно
требуют совершенствования все составляющие институционального механизма, обеспечиваю-
щие его действенность и эффективность.

Ключевые слова: система государственного управления, механизмы государственного регу-
лирования, внешнеэкономическая деятельность, таможенная политика.

Borysenko O. Institutional Features of Forming and Realization of Customs Policy of Ukraine
The ineffectiveness of the existing system of government requires the improvement of institutional

mechanisms for the regulation of foreign economic activity and the formation of customs policy. In this re-
gard, there is a transformation of powers and structure of government, the creation of non-state institutions,
public involvement in regulatory processes. At the same time all the components of an institutional mecha-
nism to ensure its effectiveness should be improved.

Key words: public administration, mechanisms of state regulation, foreign economic activity, customs
policy.
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Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано систему принципів державної служби в Україні. Розкрито підходи до їх

трактування в українській та радянській науковій думці. Наведено узагальнювальний перелік прин-
ципів державної служби співвідносно Апарату Верховної Ради України.

Ключові слова: державна служба, принципи державної служби, державна політика, Апарат Вер-
ховної Ради України.

І. Вступ0

Зі здобуттям незалежності Україна стала на
шлях глибоких інституційних перетворень, що
не оминули і функціонування єдиного законо-
давчого органу держави – Верховної Ради Ук-
раїни. Відповідно, неодноразово змінювались її
повноваження, насамперед, стосовно впливу
на формування виконавчої влади та процедур
законотворчого процесу.

Водночас, Апарат Верховної Ради України,
що покликаний надавати науково-організацій-
не, документально-інформаційне та фінансово-
господарське забезпечення діяльності законо-
давчого органу, залишався поза фокусом ре-
форм. Відтак, складно чітко окреслити його
статус, адже відсутній нормативно-правовий
акт вищої юридичної сили, що окреслював би
повноваження Апарату Верховної Ради Украї-
ни.

Поряд із недостатнім законодавчим забез-
печенням, практично відсутні і комплексні нау-
кові дослідження, які безпосередньо стосува-
лися б Апарату ВР України, оскільки ті цільові
наукові розвідки, що проводяться, як правило,
об’єктом своєї уваги визначають функціону-
вання самої Верховної Ради України.

ІІ. Постановка завдання
Питання формування теоретико-правових

засад державної служби розглядалось у науко-
вому доробку низки вітчизняних та зарубіжних
учених, таких як: В. Авер’янов, Д. Бахрах, М. Бі-
линська, С. Дубенко, С. Ківалов, М. Лахижа,
Г. Леліков, В. Малиновський, В. Манохін, Н. Ниж-
ник, О. Оболенський. Водночас, недостатньо
дослідженими залишаються аспекти основ та
порядку проходження державної служби в
Апараті Верховної Ради України.

Метою статті є ідентифікація принципів про-
ходження державної служби в Апараті Верхов-
ної Ради України.

ІІІ. Результати
Розгляд принципів державної служби в пар-

ламенті необхідно розпочати з їх співвідно-
шення із загальними принципами державної
служби в Україні. Так, В. Малиновський зазна-
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чає, що останні є обов’язковими для всіх орга-
нів та службовців, поширюються на всі види
державної служби та є загальними в її рамках,
охоплюють усі правові, організаційні, функціо-
нальні та інші аспекти, що становлять зміст
державної служби [3].

Подібну характеристику принципів держав-
ної служби наводить російський дослідник у
сфері теоретико-методологічних основ держа-
вної служби В. Манохін, який ще на початку
1990-х рр. визначив ключові вимоги до принци-
пів державної служби:
– обов’язкові для всіх осіб і організацій, які

тією чи іншою мірою мають стосунок до
державної служби;

– поширюються на всі види державної служби
і є загальними в межах державної служби;

– охоплюють усі організаційні, правові та інші
аспекти, які становлять зміст державної
служби [4].
Виходячи з наведеного, можна резюмувати,

що принципи державної служби в Апараті Вер-
ховної Ради України мають бути ідентичними
загальним принципам державної служби в
Україні.

С. Ківалов наводить таке трактування прин-
ципів державної служби: це основоположні ідеї,
настанови, що виражають об’єктивні закономі-
рності та визначають науково обґрунтовані на-
прями реалізації компетенції, завдань і функцій
державної служби, повноваження державних
службовців [2].

Ю. Оболенський стверджує, що принципи
державної служби визначають основні риси,
сутнісні характеристики, найважливіший зміст і
значення самої державної служби. Як наукова
категорія, відповідні принципи окреслюють ви-
хідні положення та теоретичні ідеї, що відби-
вають об’єктивні закономірності розвитку суспі-
льства та держави, найбільш характерні риси
організації та функціонування не тільки самої
державної служби, а й усієї системи державно-
го апарату, судочинства та прокуратури, ви-
значають зміст складних взаємовідносин усе-
редині всього механізму держави [6].
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Учений відзначає такі особливості принципів
державної служби:
– визначають сутність державної служби, її

найважливіші риси;
– висвітлюють загальний характер управлін-

ської, нормативно-проектної, організаційно-
розпорядчої, консультативно-дорадчої та
інших аспектів діяльності державних служ-
бовців;

– установлюють закономірності в системі ор-
ганізації та функціонування державної слу-
жби;

– зумовлюють значущість, законність і соціа-
льну цінність правовідносин, що виникають
у системі державної служби;

– відображають об’єктивні зв’язки, які вини-
кають у системі державно-службових пра-
вовідносин;

– закріплюють згадане у нормах правового
інституту державної служби.
Розгляд власне принципів державної служ-

би варто розпочати з напрацювань радянської
школи, основні постулати якої сформували за-
сади національної школи державної служби.
Так, В. Манохін пропонував до принципів дер-
жавної служби зарахувати:
– демократизм служби: широка доступність

посад для громадян, попереднє обгово-
рення кандидатів на посади у трудових ко-
лективах, рівність службовців й інших гро-
мадян у політичній і громадській сферах,
відсутність у службовців будь-яких переваг
матеріального чи іншого характеру, загаль-
ні для всіх норми про відповідальність за
правопорушення;

– підзвітність і підконтрольність державних
службовців представницьким органам вла-
ди безпосередньо і через їхні органи;

– гласність служби: постійне і систематичне
висвітлення засобами масової інформації
стану справ у державних органах в аспекті
конкретних посадових осіб, участь грома-
дян у розгляді службовцями їх скарг і заяв,
повідомлення про призначення і перемі-
щення керівників державних органів тощо;

– законність і державна дисципліна: дотри-
мання законів та інших правових актів, а
також державної дисципліни у службовій
сфері, діяльність у межах повноважень за
посадою, високі вимоги до дотримання за-
конів, службової дисципліни і персональна
відповідальність за доручену справу;

– соціальний і правовий захист державного
службовця та його правомірної діяльності з
боку держави і суспільства: неприпусти-
мість перепон до виконання державних по-
вноважень, охорона честі і гідності держав-
ного службовця, відповідальність громадян
за зазіхання на службову діяльність і непо-
кору законному розпорядженню чи вимозі
державного службовця [5].
На противагу наведеному широкому підходу

щодо системи принципів державної служби,

запропонованому В. Манохіним, інший радян-
ський учений Д. Бахрах виділяв лише найзага-
льніші з них:

1) демократизм, що включає повну і постій-
ну відповідність діяльності службовців інтере-
сам громадян та суспільства, загальну доступ-
ність державної і муніципальної служби, змін-
ність службовців як один з виявів політичної
демократії, підзвітність і відповідальність служ-
бовців;

2) професіоналізм, що включає компетент-
ність працівника; систематичне, регулярне ви-
конання функцій, посадових обов’язків, дотри-
мання правил службових відносин, регулярне
отримання плати за свою працю, відповідаль-
ність за діяльність;

3) соціально-правовий захист службовців,
до якого можна зарахувати гарантії дотриман-
ня прав державних службовців, нормативно-
правове забезпечення їх професійної діяльно-
сті, створення адекватних соціально-побутових
умов державних службовців для підвищення їх
зацікавленості щодо виконуваних обов’язків та
підвищення статусу державної служби в суспі-
льстві [1].

Державна служба, як комплексна категорія,
може розглядатись через низку аспектів. Від-
повідно, якщо тлумачити державну службу
тільки як діяльність державних службовців,
тобто в процесуальному аспекті, то можна ви-
ділити принципи рівного доступу громадян на
державну службу, заміщення посад та ін. Вод-
ночас, розглядаючи державну службу через
організаційно-правовий аспект, необхідно пер-
шочергово відобразити загальні принципи ор-
ганізації та функціонування державного апара-
ту і спеціальні принципи, які притаманні тільки
інституту державної служби (професіоналізм та
компетентність) [4].

У будь-якому разі, в контексті цього дослі-
дження не є сутнісно важливим, які з принципів
необхідно відображати першочергово, набага-
то важливішим є цілісний перелік та сутність
останніх.

Уперше принципи державної служби в
Україні на законодавчому рівні були визначені
у Законі України “Про державну службу” від
16.12.1993 р., після прийняття якого жодних
змін до їх законодавчого переліку не вноси-
лось. Наразі прийнятий новий Закон України
“Про державну службу” від 17.11.2011 р. (набу-
де чинності 01.01.2013 р.), у якому перелік
принципів державної служби було переглянуто
відповідно до положень Концепції розвитку за-
конодавства про державну службу, схваленої
Указом Президента України (див. рис.).

У цій Концепції визначено основні засади
вдосконалення правового регулювання держа-
вної служби, які мали сприяти удосконаленню
принципів державної служби:
– конституційність і законність регулювання

діяльності державних органів та державних
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службовців, їх взаємодії з інституціями гро-
мадянського суспільства;

– професійність, демократичність та прозо-
рість системи державної служби, процеду-
ри прийняття органами державної влади
рішень, забезпечення участі громадян у
процесі їхньої підготовки, об’єктивне та
оперативне інформування громадян Украї-
ни про діяльність державних органів і дер-
жавних службовців;

– патріотизм державних службовців та не-
ухильне дотримання ними вимог законо-
давства, етичних норм і правил поведінки,

насамперед, щодо недопущення проявів
корупції та зловживання службовим стано-
вищем, конфлікту матеріальних та інших
особистих інтересів;

– політична нейтральність державних служ-
бовців, чітке розмежування політичних та
адміністративних посад, повноважень та
відповідальності осіб, що їх займають;

– стабільність державної служби, надійна
захищеність державних службовців від по-
літичного чи іншого незаконного втручання
у виконання ними службових обов’язків
[10].

Принципи згідно із Законом України “Про державну слу-
жбу” від 16.12.1993 р.

Принципи згідно із Законом України “Про державну слу-
жбу” від 23.01.2012 р.

С
пі
ль
ні

Служіння народу України
Законність
Професіоналізм
Чесність
Персональна відповідальність

В
ід
м
ін
ні

Гуманізм і соціальна справедливість
Пріоритет прав людини і громадянина
Відданість справі
Дотримання прав та законних інтересів органів місцевого
і регіонального самоврядування
Дотримання прав підприємств, установ і організацій,
об’єднань громадян

Верховенство права
Патріотизм
Рівний доступ до державної служби
Політична неупередженість
Прозорість діяльності

Джерело: узагальнено автором [8; 9].

Рис. Порівняння законодавчих основ принципів державної служби в Україні

Як свідчить відповідне порівняння, незмін-
ними залишились принципи: служіння народу
України, законності, професіоналізму, чесності
та персональної відповідальності. Крім того,
додано низку інших принципів, що, на наше
переконання, приводять систему державної
служби у відповідність із сформованою полі-
тичною системою та пріоритетами розвитку
суспільства і держави, а саме: верховенства
права, патріотизму, рівного доступу до держа-
вної служби, політичної неупередженості та
прозорості діяльності.

Також слід зазначити, що окремі принципи,
на перший погляд, було виключено, однак гли-
бший огляд дає можливість стверджувати, що
гуманізм та соціальна справедливість, пріори-
тет прав людини і громадянина, дотримання
прав і законних інтересів органів місцевого са-
моврядування та дотримання прав підпри-
ємств, установ і організацій, об’єднань грома-
дян можуть розглядатись тією чи іншою мірою
як складова принципу верховенства права, а
відданість справі може реалізуватись через
принципи чесності, служіння народу України та
патріотизму.

Серед поданого переліку можна умовно ви-
ділити конституційні та організаційно-функ-
ціональні принципи державної служби. Саме
така класифікація набула практичного значен-
ня. Конституційні принципи випливають із по-
ложень Основного Закону України, які конкре-
тизуються у відповідних законодавчих актах.

Серед конституційних принципів можна ви-
ділити такі: служіння народу України, верхо-

венство права, законність, рівний доступ гро-
мадян до державної служби.

Конституційні принципи державної служби є
основою для організації і функціонування дер-
жавної служби.

Організаційно-функціональні принципи дер-
жавної служби враховуються при: підборі кад-
рів і заміщенні ними вакантних посад держав-
ної служби; проходженні державної служби,
кар’єрному зростанні, підвищенні професійного
рівня державних службовців; матеріально-фі-
нансовому забезпеченні державних службов-
ців; відповідальності державних службовців у
межах державно-службових відносин; припи-
ненні державної служби і пенсійному забезпе-
ченні державних службовців [6].

Організаційно-функціональні принципи ві-
дображають механізм формування державної
служби та діяльності самих службовців при
здійсненні службових завдань і функцій, а та-
кож сприяють забезпеченню ефективності но-
рмотворчої і правозастосовчої діяльності у
державних органах. Виокремлення організа-
ційно-функціональних принципів є умовним і
пов’язане з внутрішньою структуризацією дер-
жавної служби та спрямоване на забезпечення
стабільності і зростання професійності держа-
вної служби.

Серед організаційно-функціональних прин-
ципів, передусім, виділяють принцип обов’яз-
ковості для державних службовців рішень,
прийнятих вищестоящими державними орга-
нами і керівниками в межах їхніх повноважень і
відповідно до законодавства України або, як
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зазначено у деяких джерелах, – принцип підко-
нтрольності та підзвітності державних органів і
діяльності державних службовців.

Крім того, з наведеного у законодавчих ак-
тах переліку виокремлюють ще одну групу
принципів, поряд із конституційними та органі-
заційно-функціональними, а саме – етичні [11],
до яких можна зарахувати: патріотизм, чес-
ність, служіння народу України, політичну не-
упередженість, прозорість діяльності.

Узагальнюючи наведене, необхідно зазна-
чити, що перелік загальних принципів держав-
ної служби, визначених законодавством, неза-
лежно від їх умовного розподілу за тими чи ін-
шими групами, має бути основою, критеріями
для подальшої розбудови та функціонування
як системи державної служби в Україні зага-
лом, так і служби в Апараті Верховної Ради
України, зокрема.

IV. Висновки
Проаналізувавши доробок українських та

радянських дослідників у сфері визначення
основоположних принципів державної служби,
можна дійти висновку, що в основі їх переліку
лежать категорії професіоналізму, служіння та
демократизму. Поступово їх зміст розширився
та став охоплювати, поряд із зазначеними, не
лише об’єктивно зумовлені категорії політичної
неупередженості, прозорості діяльності та рів-
ного доступу, а й суб’єктивні ознаки чесності та
патріотизму.

Відтак, визначивши, що принципи державної
служби поширюються на всі її види та є зага-
льними у межах державної служби, до їх пере-
ліку щодо Апарату Верховної Ради України до-
цільно зарахувати законність, професіоналізм,
чесність, персональну відповідальність, верхо-
венство права, патріотизм та рівний доступ до
державної служби.

У подальших дослідженнях вважаємо за
доцільне сфокусувати увагу на визначенні та

узагальненні інших аспектів функціонування
Апарату Верховної Ради України, зокрема іде-
нтифікації його функцій.

Список використаної літератури
1. Бахрах Д.Н. Административное право Рос-

сии / Д.Н. Бахрах. – М. : Эксмо, 2006. –
528 с.

2. Ківалов С.В. Закон України про державну
службу : наук.-практичн. коментар / С.В. Кі-
валов, Л.Р. Біла. – Одеса : Фенікс, 2007. –
316 с.

3. Малиновський В.Я. Державне управління /
В.Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. –
560 с.

4. Манохин В.М. Государственная служба /
В.М. Манохин. – М. : Юридическая литера-
тура, 1978. – 357 с.

5. Манохин В.М. Концепция закона о государ-
ственной службе / В.М. Манохин // Советс-
кое государство и право. – 1991. – № 12. –
С. 90–98.

6. Оболенський О.Ю. Державна служба : на-
вч. посіб. / О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ,
2006. – 472 с.

7. Оболенський О.Ю. Принцип професіоналі-
зму в державній службі / О.Ю. Оболен-
ський // Вісник Державної служби України. –
1998. – № 1. – С. 54–61.

8. Про державну службу : Закон України від
16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1993. – № 52.

9. Про державну службу : Закон України від
23.01.2012 р. // Офіційний вісник України. –
№ 4. – С. 9.

10. Про Концепцію розвитку законодавства про
державну службу в Україні : Указ Президе-
нта України від 20.02.2006 р. // Офіційний
вісник України. – 2006. – № 8. – С. 39.

11. Черноног Є.С. Державна служба: історія,
теорія і практика / Є.С. Черноног. – К. :
Знання, 2008. – 458 с.

Стаття надійшла до редакції 18.06.2012.

Зотова Т.Г. К вопросу о принципах государственной служби в Верховной Раде Украины
В статье проанализирована система принципов государственной службы в Украине. Раскрыты

подходы относительно их трактовки в украинской и советской научной мысли. Приведен обобща-
ющий перечень принципов государственной службы применительно к Аппарату Верховной Рады
Украины.

Ключевые слова: государственная служба, принципы государственной службы, государствен-
ная политика, Аппарат Верховной Рады Украины.

Zotova Т. The verkhovna rada of Ukraine secretariate public service principles about
In the article the system of Ukraine’s public service principles is under analyzes. The directions of its

interpretation under the Ukrainian and soviet scientific focus are shows. The summarizing of public service
principles correlative to The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate are resulted.

Key words: public service, public service principles, public administration, The Verkhovna Rada of
Ukraine Secretariate.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

44

УДК 351:658.001.76

Є.О. Коваленко
кандидат наук з державного управління

Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ
В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
У статті проаналізовано сучасний стан бізнес-інкубування в Україні; розкрито проблеми розви-

тку бізнес-інкубаторів в Україні; здійснено порівняльний аналіз таких понять, як: “бізнес-інкубатор”,
“бізнес-центр”, “інноваційний бізнес-інкубатор”, “технологічний інкубатор”, “інноваційний центр”.
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І. Вступ0

Зміна природи конкуренції потребує прин-
ципових перетворень в організації малого та
середнього підприємництва, забезпечення
ефективного поєднання переваг малого і сере-
днього бізнесу з масштабним виробництвом,
організаційною формою якого є бізнес-інку-
батори. Надзвичайно актуальною ця проблема
є для України в період фінансової кризи. Біз-
нес-інкубатори можуть стати основним джере-
лом залучення іноземних і внутрішніх інвести-
цій, а також ефективною базою формування
інноваційної економіки. Метою створення біз-
нес-інкубаторів є організація і забезпечення
інтенсивного розвитку фінансово здорових
суб’єктів підприємницької діяльності, які ство-
рюють нові цінності та робочі місця, зміцнюють
національну економіку, комерціалізують нові
технології та проекти. Тому постає необхідність
активізації цього напряму державної політики
та вироблення механізмів розвитку в Україні
сучасних методів і форм господарської інтег-
рації малого і великого бізнесу та підвищення
конкурентоспроможності національного вироб-
ництва.

Особливості створення інноваційної інфра-
структури в Україні розглянуто в працях таких
учених, як: А. Амоша, В. Ворона, А. Дєгтяр,
В. Ільяшенко, А. Немченко, А. Мерзляк, О. Морд-
вінов, В. Огаренко, М. Пашута, В. Семиноженко,
Д. Стеченко, Л. Федулова, В. Чабан, М. Якубов-
ський.

Однак дотепер недостатньо вивченими за-
лишаються питання розробки дієвих та ефек-
тивних механізмів державної підтримки та роз-
витку середніх і малих підприємств в умовах
інноваційної економіки. Зокрема, йдеться про
такі інструменти, як бізнес-інкубатори.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – проаналізувати сучасний стан

бізнес-інкубування в Україні; розкрити пробле-
ми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні; здійс-
нити порівняльний аналіз таких понять, як:
“бізнес-інкубатор”, “бізнес-центр”, “інноваційний
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бізнес-інкубатор”, “технологічний інкубатор”, “ін-
новаційний центр”.

ІІІ. Результати
Бізнес-інкубатор – організаційна структура,

метою якої є формування сприятливих умов
для стартового розвитку малих підприємств
шляхом надання їм певного комплексу послуг і
ресурсів. До послуг бізнес-інкубаторів зарахо-
вують: оренду площ; технічно-адміністративне
обслуговування; консультаційні, економічні, нау-
ково-технічні, інвестиційні, навчальні, презен-
таційні, інформаційні та видавничі послуги,
працевлаштування.

У процесі організації бізнес-інкубатора важ-
ливим є створення діючої мережі організацій,
установ і суб’єктів господарювання різних
форм власності, які можуть впливати на еко-
номічний розвиток регіону. Об’єднання можна
здійснювати по-різному: від пайової участі при
створенні бізнес-інкубатора як юридичної осо-
би до участі в консультаційній раді або співро-
бітництві на договірній основі. Партнерами біз-
нес-інкубаторів можуть бути місцеві органи
влади, об’єднання підприємців регіону; банки
та інші кредитні установи, наукові установи та
вищі навчальні заклади тощо [1, с. 656].

Стрімкий розвиток і бурхливе зростання кі-
лькості бізнес-інкубаторів у багатьох країнах
світу доводить ефективність використання цієї
моделі для вирішення цілого ряду проблем,
серед яких можна виділити такі:
– оздоровлення економічної активності під-

приємств;
– зростання кількості малих підприємств, під-

вищення їх життєздатності, а отже, розши-
рення оподатковуваної бази регіонів та
держави;

– найбільш повне використання підприємст-
вами наявних ресурсів, включаючи трудові,
виробничі, технологічні, природні та ін.;

– підвищення інноваційної активності бізнесу
в цілому, впровадження нових технологій і
“ноу-хау”;

– створення і зміцнення зв’язків між малим
бізнесом та іншими сторонами економіки
(великим бізнесом, державним, фінансовим
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сектором), а також міжрегіональних і між-
народних зв’язків, що сприяють зміцненню
економічних систем;

– зростання зайнятості, рівня життя населен-
ня [7, с. 59].
Слід зазначити, що практично в усіх країнах

світу інкубатори користуються підтримкою
держави, що виконує фінансування програм з
розвитку малих форм підприємництва, особли-
во в науково-технічній сфері.

В Україні нині зареєстровано близько 70 біз-
нес-інкубаторів. Проте ефективно діючих мож-
на назвати не більше десяти. Попри популяр-
ність такого бізнес-напряму в розвинутих краї-
нах, на вітчизняному ринку він поки що не при-
жився. Найголовнішим рушієм розвитку бізнес-
інкубаторів є держава, але на сьогодні не
зроблено жодних реальних кроків, щоб підтри-
мати підприємців-початківців [2].

До реально діючих бізнес-інкубаторів варто
зарахувати такі: “Харківські технології”, “Львів-
ський політех”, “Славутицький муніципальний
бізнес-інкубатор”, “Білоцерківський бізнес-інку-
батор”, бізнес-інкубатор Херсонської торгово-
промислової палати та ін. У 1998 р. було ство-
рено перше об’єднання українських бізнесів-
інкубаторів – Асоціацію українських бізнесів-
інкубаторів і інноваційних центрів (УАБІІЦ).
Членами Асоціації є переважно керівники біз-
несів-інкубаторів, центрів підтримки підприєм-
ництва й інших громадських організацій. Вод-
ночас членами Асоціації є успішні підприємці,
науковці, українські та зарубіжні консультанти.

Однак говорити про зрілі форми українських
бізнесів-інкубаторів ще не доводиться. Незва-
жаючи на офіційну державну підтримку (закріп-
лену Законом України “Про Національну про-
граму сприяння розвитку малого підприємниц-
тва в Україні” від 21.12.2000 р. № 2157-III, Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України “Про
сприяння створенню і діяльності бізнес-центрів
та бізнес-інкубаторів” від 17.07.2001 р. № 289-р),
ця ідея ще не знайшла широкого застосування
і належного розвитку [8, с. 405]. Тому цілком
зрозумілим є той факт, що деякі бізнес-інку-
батори припинили свою діяльність, а нові поки
що майже не з’являються.

На сьогодні можна досить чітко визначити
чинники, які перешкоджають ефективному роз-
витку бізнес-інкубаторів в Україні.

Найважливішим серед них є проблема відсу-
тності правового статусу у бізнес-інкубаторів та
мінімуму нормативно-правової бази, яка необ-
хідна для регулювання цих інституційних струк-
тур. Законодавчою базою для бізнес-інкубаторів
у частині занять інноваційною діяльністю є За-
кони України “Про розвиток та державну підтри-
мку малого і середнього підприємництва в
Україні” від 22.03.2012 р. № 4618-VI і “Про інно-
ваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-IV.
Відповідно до цих законів, вони належать до
об’єктів інфраструктури підтримки малого і се-
реднього підприємництва. У Постанові Кабіне-

ту Міністрів України “Порядок реєстрації орга-
нізацій, діяльність яких спрямована на задово-
лення потреб суб’єктів малого та середнього
підприємництва” від 21.05.2009 р. № 510 за-
конодавчо закріплені поняття “бізнес-центр”,
“бізнес-інкубатор”, “інноваційний бізнес-інкубатор”.

Бізнес-центр – організація, яка надає інфо-
рмаційні, консалтингові, маркетингові та інші
послуги суб’єктам малого та середнього під-
приємництва, особам, що мають намір прова-
дити підприємницьку діяльність.

Бізнес-інкубатор – організація, яка надає на
певних умовах і на певний час спеціально об-
ладнані приміщення та інше майно суб’єктам
малого та середнього підприємництва, що роз-
починають свою діяльність, з метою сприяння у
набутті ними фінансової самостійності.

Інноваційний бізнес-інкубатор – спеціалізо-
ваний бізнес-інкубатор, у якому створені умови
для розроблення і застосування суб’єктами
малого та середнього підприємництва іннова-
ційних технологій.

Разом з цим, Законом України “Про іннова-
ційну діяльність” визначено, що інноваційне
підприємство (інноваційний центр, технопарк,
технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор то-
що) – це підприємство (об’єднання підприє-
мств), що розробляє, виробляє і реалізує інно-
ваційні продукти і (або) продукцію чи послуги,
обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70%
його загального обсягу продукції і (або) послуг.

З поняттям “бізнес-інкубатор” деякі вчені у
своїх працях ототожнюють такі поняття, як “тех-
нологічний інкубатор” та “інноваційний центр”.
Проте, на нашу думку, вони мають дещо вужче
значення. Технологічний інкубатор – це специ-
фічний структурний підрозділ, який належить
до складу технопарку та є ефективним засобом
розвитку промисловості й інструментом для
стимулювання економічного зростання, особ-
ливо в периферійних районах [3, с. 213–220].
Інноваційний центр – це економічна структура,
розміщена в межах невеликої ділянки і призна-
чена для малої щойно створеної венчурної
компанії [6].

Незважаючи на те, що законодавчо закріп-
лено поняття “бізнес-інкубатор”, практика пока-
зала, що державна підтримка інноваційної ін-
фраструктури своєї мети остаточно не досягла,
що необхідна більш конкретна державна і регі-
ональна політика щодо забезпечення економі-
ко-правових умов ефективного функціонування
як усієї інноваційної інфраструктури, так і біз-
нес інкубаторів, зокрема.

Результатом відсутності правового статусу
у бізнес-інкубаторів та необхідної нормативно-
правової бази є також ускладнення вирішення
інших важливих питань, серед яких:
– формування системи преференцій для цих

структур на державному та регіональному
рівнях;

– формування механізмів регулювання та
оцінювання діяльності бізнес-інкубаторів;
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– формування механізмів взаємодії зазначе-
них структур з іншими інституційними стру-
ктурами (власниками приміщень, корпора-
тивним сектором, фінансовими структура-
ми і т.д.).
Наступною за рівнем важливості є пробле-

ма фінансування інкубаторів на етапі їх ство-
рення і до моменту досягнення ними точки са-
моокупності. Усі заходи фінансової підтримки,
що надаються бізнес-інкубаторам з боку дер-
жави, не мають регулярного характеру і не уз-
годжуються з ефективністю їх діяльності та
спеціалізацією. Найбільш відчутну допомогу
бізнес-інкубаторам надають зазвичай агентст-
ва підтримки малого та середнього бізнесу,
Асоціація українських бізнесів-інкубаторів і ін-
новаційних центрів (УАБІІЦ), фонди підтримки
підприємництва та територіальні відділення
Торгово-промислової палати України, а також
міжнародні організації.

Оскільки основною послугою інкубаторів є
надання приміщень, то виникає проблема ре-
гулювання нормативно-правових аспектів ви-
користання майнових комплексів. Правовий
вакуум у частині використання майна промис-
лових підприємств, що перебувають у держав-
ній власності, гальмує процес створення інку-
баторів на цих площах, а також ускладнює їх
подальшу діяльність.

При використанні майнових комплексів та-
ких підприємств виникають проблеми з форму-
ванням ставки орендної плати, яка в цьому разі
не може бути гнучкою.

Не менш важливою проблемою розвитку ін-
кубаторів є кваліфікація менеджерів і відсут-
ність на сьогодні структур з підготовки та під-
вищення їх кваліфікації. Як і ті, що створюють-
ся, так і діючі інкубатори потребують консуль-
таційних послуг. Подібні консалтингові компанії
неможливо створити в кожному регіоні України,
оскільки попит на ці послуги непостійний, тому
необхідно сформувати спеціалізовану консал-
тингову компанію під егідою Національної спів-
праці бізнесів-інкубаторів і надавати консалти-
нгові послуги при використанні інформаційних
технологій.

Також до факторів, які заважають нинішнім
інкубаторам розвиватися, слід зарахувати такі:
дефіцит кредитних ресурсів і їх завищена вар-
тість, слаборозвинутий або дорогий венчурний
капітал, несприятлива для бізнес-середовища
державна політика, брак підтримки інновацій,
забюрократизованість, низька поінформова-
ність місцевих керівників про можливості таких
структур у розвитку підприємництва регіону,
небажання керівників ВНЗ займатися пробле-
мами працевлаштування студентів, застосову-
ючи методики й технології бізнес-інкубації.

Інтеграція бізнес-інкубаторів в інноваційну
інфраструктуру України має особливе значення
для їх подальшого розвитку. Сьогодні взаємо-
дія інкубаторів з іншими об’єктами інноваційної
інфраструктури має епізодичний характер. Ця

проблема має кілька аспектів, а саме: створен-
ня мережі бізнес-інкубаторів України, форму-
вання взаємодії інкубаторів з фінансовими ін-
ститутами, органами державної влади, корпо-
ративним сектором та науковим комплексом.

Таким чином, державна політика підтримки
інкубаторів має бути спрямована на такі захо-
ди:

1. Вирішення питання організаційно-право-
вої форми бізнес-інкубатора як організації, яка
експлуатує будівлю і надає послуги підприємс-
тву, що підлягає бізнес-інкубуванню, та уніфі-
кація послуг, які ним надаються.

2. Пошук джерел фінансування діяльності
самого інкубатора та визначення витрат на йо-
го експлуатацію.

3. Формування набору послуг, які повинні
надавати малим підприємствам інкубатори за-
лежно від їх спеціалізації.

4. Формулювання критеріїв відбору малих
підприємств для бізнес-інкубаторів різної спе-
ціалізації.

5. Розробка підходів для визначення вироб-
ничих потужностей інкубатора. Від вирішення
цього питання буде залежати ефективність ді-
яльності інкубатора та його вихід на точку са-
моокупності.

6. Сприяння процесу розвитку бізнес-інку-
бації в Україні як найефективнішого елемента
ринкової інфраструктури підтримки і розвитку
малого підприємництва під час переходу дер-
жави до інноваційної моделі розвитку економі-
ки.

7. Проведення постійного моніторингу стану
розвитку інноваційних елементів інфраструкту-
ри підтримки малого підприємництва.

8. Визначення основних критеріїв діяльності
бізнес-інкубаторів шляхом розробки типового
порядку їх роботи в частині базових послуг, які
повинні ними надаватися.

9. Розробка критеріїв і процедур сертифіка-
ції бізнес-інкубаторів для підвищення якості їх
роботи в частині інноваційної діяльності.

10. Забезпечення методичною допомогою
місцевих органів влади щодо створення регіо-
нальних мереж інноваційних структур [5, с. 40].

IV. Висновки
У статті проаналізовано сучасний стан біз-

нес-інкубування в Україні. Доведено, що пи-
тання формування і подальшого розвитку біз-
нес-інкубаторів є важливим й актуальним. Про-
те на сьогодні державна політика не закценто-
вана на необхідності виправлення ситуації, що
склалася, і, відповідно, багато проблемних пи-
тань залишаються без вирішення.

Розкрито проблеми розвитку бізнес-інкуба-
торів в Україні. Встановлено, що причинами
слабкого розвитку бізнес-інфраструктури в
країні, елементом якої власне і є бізнес-інку-
батори, є брак фінансування та недостатня
увага з боку держави до забезпечення належ-
них умов для розвитку малих підприємств, від-
сутність законодавства, яке б регулювало дія-
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льність інкубаторів, а також чітка державна по-
літика в цій галузі. У цілому формування і реа-
лізацію державної політики підтримки і розвит-
ку бізнес-інкубаторів, як і усієї інноваційної ін-
фраструктури, повинні забезпечувати органи
державної влади і місцевого самоврядування
всіх рівнів при взаємодії з науковими, суспіль-
ними союзами й об’єднаннями підприємців.

Порівняльний аналіз таких понять, як “біз-
нес-інкубатор”, “бізнес-центр”, “інноваційний
бізнес-інкубатор”, “технологічний інкубатор”, “ін-
новаційний центр”, показав, що вони не є тото-
жними, їх визначення чітко закріплені в законо-
давстві.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАCНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ
У статті розглянуто проблеми функціонування вищої освіти в Україні та перспективи форму-

вання сучасної моделі державної політики в галузі вищої освіти.
Ключові слова: державна освітня політика, вища освіта, реформи, вищі навчальні заклади.

І. Вступ0

У сучасних умовах розвитку українського
суспільства немає сумніву в тому, що вища
освіта є запорукою підвищення рівня життя
громадян, стійкого економічного зростання,
примноження національного багатства та ви-
рішення багатьох соціальних проблем. Освіта,
зокрема, вища, є цінною для суспільства тільки
тоді, коли вона дає справді позитивний резуль-
тат, а його можна досягти лише завдяки ефек-
тивній державній освітній політиці. Теоретико-
методологічні засади державної політики в га-
лузі вищої освіти в своїх працях досліджували
вітчизняні науковці, такі як: В. Андрущенко,
В. Бесчастний, В. Гальпєріна, В. Журавський,
В. Огаренко, Л. Прокопенко, В. Красняков,
В. Кремень, В. Луговий, К. Корсак, С. Ніколаєн-
ко, а також зарубіжні, зокрема, О. Бердашке-
вич, І. Налєтова, О. Смолін та ін.

Сутність та зміст державної освітньої полі-
тики науковці визначають по-різному, починаю-
чи від думок про беззаперечну провідну та ви-
значальну роль держави в реалізації освітньої
політики й закінчуючи твердженнями про те,
що держава має бути “наглядачем” в освітній
системі, виконуючи функції збирання інформа-
ції, моніторингу, передавши управлінські пов-
новаження місцевим органам управління осві-
тою, навчальним закладам, громадськості.

В. Гальпєріна зазначає, що політика може
виявляти себе як загальнодержавний процес,
але не тільки, оскільки це надзвичайно різнобі-
чне явище і за структурою, і за динамікою, і за
формою впливу. Держава вже не розглядаєть-
ся як єдиний суб’єкт освітньої політики [1,
c. 25].

В. Красняков підкреслює, що визначальну
роль у розвитку освіти відіграла держава. Саме
вона формулювала та реалізовувала освітню
політику, ініціювала процеси модернізації галу-
зі, окреслювала основні принципи, цілі та за-
вдання її реформування. Сьогодні державна
політика в галузі освіти ґрунтується на страте-
гічних документах розвитку освіти (концепціях,
доктринах, програмах тощо); конституційних
нормах; міжнародних і міждержавних догово-
рах; законодавчих актах; указах та розпоря-
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дженнях глави держави; рішеннях вищого за-
конодавчого й виконавчого органів; наказах;
розпорядженнях центрального органу держав-
ної виконавчої влади, який здійснює керівницт-
во у сфері освіти [2, с. 70].

Аналіз наукових джерел свідчить про велику
кількість ідей, пропозицій, думок, пов’язаних з
визначенням ролі держави в освітній сфері.
Водночас, актуальним залишається питання
щодо формування та реалізації сучасної моде-
лі державної політики в галузі вищої освіти, яка
відповідала б тенденціям розвитку суспільства,
таким як: формування ринкових відносин, збі-
льшення потреб громадян у професійному зро-
станні та самореалізації, необхідність особи
володіти новими технологіями для впрова-
дження їх в економіку, швидка зміна виробниц-
тва, демократизація суспільно-соціальних від-
носин тощо. Вивчення нормативно-правовових
актів, що забезпечують функціонування систе-
ми вищої освіти, та наукових праць, присвяче-
них впливу держави на освітню сферу, дає
змогу зробити висновок про необхідність пода-
льшого розгляду питання щодо формування
державної освітньої політики, а саме запрова-
дження її сучасної моделі в галузі вищої освіти
відповідно до реалій сьогодення.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження основних про-

блем функціонування вищої освіти та визна-
чення напрямів запровадження сучаної моделі
державної політики в галузі вищої освіти.

ІІІ. Результати
Відомо, що державна політика в галузі осві-

ти, тенденції її розвитку визначаються, насам-
перед, на законодавчому чи адміністративному
рівнях. Дослідження почнемо з аналізу голо-
вних нормативно-правових документів в аспек-
ті формування та реалізації державної освіт-
ньої політики.

Головною метою державної національної
програми “Освіта” (“Україна XXI століття”) є
визначення стратегії розвитку освіти в Україні
на найближчі роки та перспективу XXI ст.,
створення життєздатної системи безперервно-
го навчання й виховання для досягнення висо-
ких освітніх рівнів, забезпечення можливостей
постійного духовного самовдосконалення осо-
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бистості, формування інтелектуального та
культурного потенціалу як найвищої цінності
нації [3].

Закон України “Про освіту” встановив, що
державна політика в галузі освіти визначається
Верховною Радою України відповідно до Кон-
ституції України й здійснюється органами дер-
жавної виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування. Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України бере участь у визна-
ченні державної політики в галузі освіти, науки,
професійної підготовки кадрів, розробляє про-
грами розвитку освіти, державні стандарти
освіти. Органи громадського самоврядування в
освіті вносять пропозиції щодо формування
державної політики в галузі освіти, вирішують у
межах своїх повноважень питання навчально-
виховної, науково-дослідної, методичної, еко-
номічної і фінансово-господарської діяльності
навчальних закладів [4].

Законом України “Про вищу освіту” перед-
бачено, що Кабінет Міністрів України через си-
стему органів виконавчої влади здійснює дер-
жавну політику в галузі вищої освіти. Спеціаль-
но уповноважений центральний орган виконав-
чої влади в галузі освіти і науки: бере участь у
формуванні державної політики в галузі вищої
освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
разом з іншими центральними органами вико-
навчої влади забезпечує реалізацію державної
політики в галузі вищої освіти і здійснює конт-
роль за втіленням державної політики в галузі
вищої освіти, дотриманням нормативно-пра-
вових актів про вищу освіту в усіх вищих на-
вчальних закладах незалежно від форми влас-
ності і підпорядкування [5].

У 2002 р. Указом Президента України за-
тверджено Національну доктрину розвитку
освіти, яка визначила стратегію та основні на-
прями розвитку освіти в Україні. Згідно з Націо-
нальною доктриною, пріоритетними напрямами
державної політики щодо розвитку освіти є:
особистісна орієнтація освіти; формування на-
ціональних і загальнолюдських цінностей; ство-
рення для громадян рівних можливостей у
здобутті освіти; постійне підвищення якості
освіти, оновлення її змісту та форм організації
навчально-виховного процесу; розвиток систе-
ми безперервної освіти та навчання протягом
життя; пропаганда здорового способу життя;
розширення україномовного освітнього просто-
ру; забезпечення освітніх потреб національних
меншин; забезпечення економічних і соціаль-
них гарантій для професійної самореалізації
педагогічних, науково-педагогічних працівників,
підвищення їх соціального статусу; розвиток
дошкільної, позашкільної, загальної середньої
освіти у сільській місцевості та професійно-
технічної освіти; органічне поєднання освіти і
науки, розвиток педагогічної та психологічної
науки, дистанційної освіти; запровадження ос-
вітніх інновацій, інформаційних технологій;
створення індустрії сучасних засобів навчання і

виховання, повне забезпечення ними навчаль-
них закладів; створення ринку освітніх послуг і
його науково-методичного забезпечення; інтег-
рація вітчизняної освіти до європейського та
світового освітніх просторів [6].

Основні орієнтири формування державної
освітньої політики достатньо повно і добре
окреслено у вищезазначених документах, але
після їх прийняття минуло вже багато років, та
проблеми в розвитку освіти, зокрема, вищої,
залишаються все ще не вирішеними. Мабуть,
причина такого стану справ полягає не стільки
у формуванні державної політики в галузі ви-
щої освіти, скільки в напрямах її реалізації. На
нашу думку, відсутність конкретики в стратегіч-
них документах, таких як Державна національ-
на програма “Освіта” (“Україна XXI століття”),
Національна доктрина розвитку освіти, спричи-
няє накопичення проблем у цій сфері з року в
рік. Аналіз вищезазначених документів показує,
що ті задуми, які були задекларовані, на жаль, і
на сьогодні залишаються не реалізованими.
Тому, перш за все, для втілення в життя дер-
жавної політики в галузі вищої освіти необхідно
мати чіткі стратегічні цілі з розвитку вищої осві-
ти, і вони мають бути досягнутими, незалежно
від зміни керівництва влади на державому рів-
ні. Ініціативи, що запроваджуються МОНмоло-
дьспорту щодо модернізації вищої освіти на
державному рівні, мають бути апробовані на
мікрорівні, тобто із залученням декількох ви-
щих навчальних закладів, і тоді, маючи конкре-
тний досвід та результ, упроваджуватись на
загальнонаціональному рівні.

Сьогодні ситуацію у вищій освіті можна оха-
рактеризувати такими негативними ознаками:
відсутність тісних контактів між загальноосвіт-
німи та вищими навчальними закладами; між
вищими навчальними закладами й підприємст-
вами, організаціями; незацікавленість керівни-
цтва підприємтсв у забезпеченні студентів
практикою та їх працевлаштуванням і досить
пасивними діями вищих навчальних закладів у
цьому напрямі.

Одним із головних пріоритетів у сфері осві-
ти є забезпечення доступності вищої освіти.
Надання досить великих можливостей для ви-
пускників загальноосвітніх навчальних закладів
для вступу до ВНЗ, таких як право подавати
документи в п’ять закладів та на три напрями
підготовки в кожному з них (вступник може по-
дати документи в рік вступу одразу на 15 нап-
рямів підготовки), призводить до того, що ве-
лика кількість майбутніх студентів обирає спе-
ціальність не за своїми розумовими та фахо-
вими здібностям, а за фактом зарахування на
безкоштовне навчання, і вибір спеціальності
тут уже ні до чого, головне – навчання за раху-
нок державного бюджету. І як наслідок, емоцій-
ні та фізичні напруження від навчання за неба-
жаною спеціальністю, низька успішність, у гір-
шому випадку – відрахування, у кращому –
отримання диплома та поповнення лав безро-
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бніх у країні. За підрахунками фахівців, протя-
гом останніх років залишились не працевлашто-
ваними 1646 випускників ВНЗ, на підготовку яких
неефективно використано понад 22 млн грн бю-
джетних коштів. Ще 1686 випускників праце-
влаштувалися самостійно на підприємства не-
державної форми власності, що означає не-
ефективне використання майже 19 млн грн
бюджетних коштів і є фактичним інвестуванням
бізнесу [7, с. 211].

Відповідно до тенденцій сьогодення, вища
школа вже не може бути елітарною, здобуття
якої можливе тільки для вузького кола насе-
лення, сьогодні кожен громадянин має право й
повинен мати можливість здобути вищу освіту.
Державна освітня політика в аспекті встанов-
лення умов вступу до вищих навчальних за-
кладів вимагає глибокого наукового переосми-
слення. Недоліком системи вищої освіти є не-
рівні можливості щодо здобуття вищої освіти.
Так, наприклад, бар’єр встановлення для всіх
вступників до вищих навчальних закладів для
здобуття рівня бакалавра з профільних пред-
метів не нижче ніж 140 балів є досить високим.
МОНмолодьспорту необхідно дозволити ви-
щим навчальним закладам не тільки підвищу-
вати рівень балів з профільного предмета, а й
зменшувати його до 124 балів. Адже вступник,
який набрав менше ніж 140 балів з профільно-
го предмета, вже не має можливості в поточ-
ному році вступити до вищого навчального за-
кладу за бажаним напрямом підготовки, хоча
він може обрати небажану спеціальність відпо-
відно до кількості набраних балів з інших кон-
курсних предметів.

Недоліком системи вищої освіти є також
розрив зв’язків між загальноосвітніми та вищи-
ми навчальними закладами, сьогодні останні
майже не займаються професійною орієнтаці-
єю старшокласників. Для більшості школярів
старших класів є проблема вибору фаху, і саме
за допомогою систематичних зустрічей з ви-
кладачами в стінах вищих чи загальноосвітніх
навчальних закладів майбутньому студенту
легше визначитись з вибором фаху відповідно
до його розумових та природніх здібностей.

Недостатнє фінансове забезпечення систе-
ми вищої освіти, тиск центральних органів
управління на вищі навчальні заклади, вирі-
шення проблеми пільгових довгострокових
кредитів на навчання для студентів, недостат-
ньо розвинутий механізм відбору талановитої
молоді, якість надання освітніх послуг окреми-
ми вищими навчальними закладами, низьке
фінансове забезпечення викладачів вищих на-
вчальних закладів і, як наслідок, неповна мож-
ливість активно займатися науковою діяльніс-
тю, високий рівень безробіття серед випускни-
ків вищих навчальних закладів тощо. І це дале-
ко не повний перелік недоліків функціонування
системи вищої освіти.

Формування та реалізація сучасної моделі
державної політики в галузі вищої освіти відпо-

відно до реалій сьогодення передбачає таке:
визначення конкретних заходів, яких необхідно
вжити на рівні держави, більш виважене за-
провадження ініціатив щодо модернізації вищої
освіти з попередню апробацією їх на мікрорівні;
визначення механізму профорієнтації старшо-
класників для вибору майбутнього фаху шля-
хом більш тісної взаємодії загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів; спрощення умови
прийому до вищих навчальних закладів; на-
дання можливості приватним вищим навчаль-
ним закладам готувати фахівців за рахунок
державного замовлення, адже, не надаючи
такої можливості, держава звужує ринок освіт-
ніх послуг, тим самим декларує привілей дер-
жавних вищих навчальних закладів, не надаю-
чи ресурсу для розвитку приватним закладам,
хоча рівень надання освітніх послуг останніми
є на досить високому рівні.

І найголовніше: у запровадженні сучаної
моделі державної політики в галузі вищої осві-
ти держава в особі органів державної влади
має бути не наглядачем і контролером, а пора-
дником і помічником суб’єктів системи вищої
освіти. Цього можна досягти шляхом зміни ме-
ханізмів формування та реалізації державної
політики в галузі вищої освіти. Тож про декла-
роване державно-громадське управління осві-
тою, про яке говориться на всіх щаблях управ-
ління, поки що можна тільки мріяти. На сього-
дні вищі навчальні заклади не відчувають себе
дійсно її суб’єктами з повноцінними правами в
прийнятті та реалізації рішень.

ІV. Висновки
Система освіти має бути орієнтована не

тільки на замовлення з боку держави, а й на
потреби особистості та роботодавця. Орієнта-
ція на реальні потреби споживачів освітніх по-
слуг створить основу для залучення в систему
освіти додаткових фінансових ресурсів, які
складаються як із коштів підприємств-замов-
ників, так і особистих та запозичених у банках
коштів студентів [8, c. 297]. Тому система ви-
щої освіти має, перш за все, функціонувати
для широкого кола людей, тобто для кожного
випускника загальноосвітнього навчального
закладу, для дорослої людини, яка планує під-
вищити кваліфікацію чи здійнити перепідготов-
ку, для роботодавця тощо. Реалізація моделі
державної політики в галузі вищої освіти має
бути спрямована на спрощення підходів для
населення в здобутті вищої освіти, у віднов-
ленні тісних зв’язків між суб’єктами системи
вищої школи.
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В статье рассматриваются проблемы функционирования высшего образования в Украине и
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The functioning problems of higher education in Ukraine and forming prospect of modern model of public
policy and industry of higher education are considered in the article.
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КОМУНІКАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
У статті розглянуто проблемні питання удосконалення державного регулювання охорони ре-

продуктивного здоров’я. Доведено, що налагодження зв’язку – перспективний напрям удосконален-
ня державного регулювання охорони репродуктивного здоров’я, що забезпечить стабільне покра-
щення стану здоров’я населення України.

Ключові слова: охорона здоров’я, охорона репродуктивного здоров’я, державне регулювання
охорони репродуктивного здоров’я, реформування галузі охорони здоров’я.

І. Вступ0

Загальновідомо, що необхідною складовою
державного регулювання охорони репродукти-
вного здоров’я є налагодження комунікації
держави і населення, що є основою ефектив-
ного завершення реформ.

Зміцнення репродуктивного здоров’я (далі –
РЗ) є запорукою розвитку, стабільності і, зага-
лом, існування держави, тому питання удоско-
налення державного регулювання саме цієї
сфери, на наше переконання, є вкрай важли-
вим завданням науковців та управлінців. Стан
РЗ населення відображається на стані загаль-
ного здоров’я, тривалості та якості життя, тру-
дової активності населення, тому його збере-
ження є запорукою національної безпеки краї-
ни.

Дослідженню питань реформування галузі
охорони здоров’я присвячено багато праць
провідних учених та управлінців, зокрема:
М. Білинської, Л. Жаліло, В. Лехан, В. Моска-
ленка, Я. Радиша, В. Рудого, І. Солоненко та
ін. Вивченню та обгрунтуваню питань удоско-
налення державного регулювання охорони ре-
продуктивного здоров’я (далі – ОРЗ) присвяче-
ні наукові праці Б. Ворник, Н. Жилки, С. Мок-
рецова, Н. Рингач, В. Стешенко та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – вивчити питання впроваджен-

ня реформ у галузі охорони репродуктивного
здоров’я та проблемні аспекти удосконалення
діяльності системи його охорони.

ІІІ. Результати
Останніми роками країна перебуває у стані

кризи здоров’я населення. На фоні погіршення
стану здоров’я збільшилася кількість інваліди-
зації та вроджених вад, практично в усіх захво-
рюваннях спостерігається динаміка до омоло-
дження, тобто страждати та помирати починає
молоде, працездатне населення.

Зростання показників захворювань, інвалі-
дизації та смертей від серцево-судинної, судин-
но-мозкової та онкологічної патології, соціально
загрозливих хвороб (туберкульоз, ВІЛ/СНІД то-
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що) та кількості травм, отруєнь, нещасних ви-
падків є проблемою, що позначається на соці-
ально-економічному добробуті та розвитку
країни.

Загрозливими є і показники народжуваності
та смертності, у зв’язку із погіршенням яких
природний прибуток перетворився в природний
збиток населення. Ужиті заходи щодо подо-
лання демографічної кризи дещо спрацьову-
ють, та говорити про стабільність усе ще зара-
но.

Загальне погіршення здоров’я населення
призвело до послаблення РЗ. Погіршення ре-
продуктивної здатності та зменшення кількості
населення продуктивного віку призвели до де-
мографічних проблем, що становлять загрозу
суспільству і державі.

Зменшення кількості населення працездат-
ного віку та достатньо здорового, щоб плідно
працювати на користь себе і держави, призве-
ло до соціально-економічних проблем.

Проблеми галузі охорони здоров’я (далі –
ОЗ) призвели до зниження рівня здоров’я ді-
тей, зростання інвалідизації дитячого населен-
ня. Недостатній рівень надання допомоги ма-
терям та дітям виявився у зростанні рівня екс-
трагенітальної патології у вагітних та усклад-
нень у пологах та високих показниках малюко-
вої смертності.

Вагомим фактором збереження здоров’я
населення країни є здоровий спосіб життя та
мотивація до піклування про власне здоров’я.
Недостатній рівень соціально-економічної за-
безпеченості, соціальної захищеності та нена-
лежний рівень знань з питань збереження здо-
ров’я та профілактики хвороб призвели до не-
вігластва в питаннях ведення здорового спосо-
бу життя та моральності українського суспільс-
тва.

Залишається недостатньою пропаганда в
галузі здорового способу життя та збереження
моральності у суспільстві. Натомість, збіль-
шення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії
спостерігаються на території держави постійно.
Низька фізична активність, нераціональне хар-
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чування – проблеми, народжені тією самою
безграмотністю населення та відсутністю мо-
тивації до здоров’я.

Серед важливих питань збереження РЗ та
ведення здорового способу життя є корекція
моральності – наявність мотивації до плану-
вання сім’ї, здорового материнства і батьківст-
ва тощо.

Усе зазначене підтверджує наявність про-
блем у сфері ОРЗ та актуальність їх вирішення
для держави.

Беззаперечно, реформування медичної га-
лузі, що впроваджується в країні, дає позитивні
зрушення в окремих питаннях медичного за-
безпечення. Держава піклується про забезпе-
чення здоров’я громадян, забезпечуючи ефек-
тивність функціонування системи охорони здо-
ров’я, шляхом її реформування. Сьогодні на
основі прийнятих нормативно-правових доку-
ментів, управлінських рішень реалізується пе-
рший етап реформування, активно впрова-
джуються структурна реорганізація СОЗ, опти-
мізація мережі закладів ОЗ та нові фінансові
механізми. Відпрацювання реформ відбуваєть-
ся в обраних пілотних регіонах, де проводять
моніторинг, оцінювання проведених заходів
для подальшого втілення по всій території
України.

Однак низка проектів нормативно-правових
та законодавчих актів, обговорення яких не
завершено ще й сьогодні, є прикладом спора-
дичності та неодновекторності спрямування
реформ, що призводить, на жаль, до їх неефе-
ктивності. Так, проекти законів України щодо
ОРЗ, медичного страхування тощо є необхід-
ними країні сьогодні, але все ще проходять об-
говорення широкою медичною громадськістю
та залишаються не прийнятими.

Важливими для вирішення в процесі ре-
форм є питання ресурсозабезпечення – кадро-
вого, фінансового, матеріально-технічного то-
що. Розвинута мережа медичних закладів, що
подекуди дублюють свої функції, призводить
до неефективного їх використання. Наголоси-
мо, що дубляж відбувається, насамперед, у
зв’язку із недостатньою поінформованістю на-
селення щодо можливості отримати ті або інші
послуги в певному закладі та недовірою насе-
лення до представників первинної ланки на-
дання медичної допомоги.

Неефективне і нераціональне використання
державних ресурсів, що є обмеженими в умо-
вах економічної кризи в країні, пов’язане з тим,
що майже 70% усіх коштів витрачаються на
стаціонарну допомогу – наявний зсув структури
надання медичної допомоги в бік стаціонарного
лікування та спеціалізованої допомоги, а не
пріоритетності профілактичного забезпечення
здоров’я. Первинна мережа є неефективною
ще й у зв’язку із згаданим вище дублюванням
надання медичних послуг закладами різного
підпорядкування – міськими, обласними, ві-
домчими – недотриманням наступності між рі-

внями надання медичної допомоги. Разом із
тим, сьогодні все ще мало розвинуті стаціона-
розамінні технології, що здатні зекономити ко-
шти.

До питань ресурсозабезпеченості галузі ОЗ
загалом та ОРЗ, зокрема, що вкрай актуальні
сьогодні, ми зараховуємо і матеріально-
технічну забезпеченість – крім медичного об-
ладнання, що має відповідати світовим рівням
та бути сучасним, важливо розвинути мережу
інформаційно-аналітичних програм і техноло-
гій. Адже доведено, що впровадження саме
таких технологічних можливостей інформуван-
ня, спілкування, надання допомоги є таким, що
заощаджує ресурси та розширює кордони спіл-
кування й надання медичної допомоги.

Важливими для вирішення є питання забез-
печення якості, доступності та стандартизації
медичної допомоги, що неодмінно мають бути
вирішені під час реформування галузі.

На наше переконання, ще одним вагомим
недоліком сучасної медичної галузі та ОРЗ на-
селення є недостатній рівень міжвідомчої вза-
ємодії, незважаючи на вже застосований ком-
плексний підхід до забезпечення державного
регулювання ОРЗ. Ми наголошуємо на необ-
хідності налагодження активної комунікації
представників усіх сфер, що впливають на фо-
рмування, збереження та покращення РЗ на-
селення, шляхом створення міжвідомчих нових
структур, що систематично братимуть активну
участь у забезпеченні своєчасності, адекватно-
сті та комплексності управлінських рішень з
питань забезпечення державного регулювання
ОРЗ.

Підготовка управлінських кадрів в ОРЗ сьо-
годні є недосконалою, що теж позначається на
неефективності реформування. Упровадження
нових підходів, сучасних елементів менеджме-
нту, маркетингу та інноваційних технологій при
навчанні управлінців дасть свій ефект та при-
веде до підвищення їх результативності.

Зволікання із завершенням реформ медич-
ної галузі сьогодні вкрай загрозливе для існу-
вання й розвитку країни – perciculum in mora.
Незавершеність реформування може стати
нескінченним процесом, наслідком якого для
держави стане відсутність здорового, праце-
здатного населення та репродуктивного потен-
ціалу нації.

Затягнутий процес реформування галузі не-
обхідно завершити. Усі реформи мають бути
спрямовані на забезпечення існуючих про-
блем, а не, заповнювати недоліки та прогалини
в медицині, перерозподіляючи витрати та ре-
сурси удосконалення процесу державного ре-
гулювання ОРЗ населення сьогодні потребує
оптимізації функціонування системи ОРЗ та
злагодженої співпраці і держави, і населення,
кожного громадянина.

Головним пріоритетом, вектором новацій у
державному регулюванні ОРЗ, на наш погляд,
має стати здоров’я кожної людини – основного
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перспективного ресурсу держави у вигляді но-
сія знань, інформації, інтелектуального та тру-
дового потенціалів; запоруки інноваційного
розвитку держави; визначального чинника со-
ціально-економічного прогресу XXI ст.

Реформування, як загальновідомо, – це
обов’язково оптимізація. Оптимізація (від лат.
optimum – найкраще) – це процес вибору най-
кращого варіанта із можливих, або процес при-
ведення системи в найкращій (оптимальний)
стан. В енциклопедії кібернетики ще в 1974 р.
зазначено, що вибір оптимальних параметрів
системи – це визначення значень параметрів,
які при існуючих обмеженнях забезпечувати-
муть найкращі показники системи.

Ми вважаємо, що з метою визначення таких
параметрів для системи ОРЗ необхідним для
держави є знання параметрів задоволеності
населення якістю, доступністю медичної допо-
моги та станом функціонуючої системи його
охорони. Розуміння рівня поінформованості
населення щодо збереження власного здо-
ров’я, ведення здорового способу життя, зміц-
нення моральності у суспільстві є елементом
механізму ефективного управління галуззю.

Важливість участі громадськості у вирішенні
проблем, пов’язаних зі здоров’ям, відображена
в публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників. На думку видатного польського
вченого і політика, “батька польських реформ”
Л. Бальцеровича, громадська підтримка є одні-
єю з чотирьох необхідних складових будь-яких
успішних соціально-економічних реформ (по-
трібно зазначити, що, крім неї, потрібні наяв-
ність фахівців-експертів, політичної волі та
професійної команди, здатної і мотивованої до
здійснення таких реформ). Фахівці наголошу-
ють на відмінності між системою охорони гро-
мадського здоров’я, яка повністю включає все,
що суспільство робить для захисту життя і здо-
ров’я своїх громадян (це і державне регулю-
вання економіки, умов праці та побуту, харчу-
вання, безпечне навколишнє середовище, со-
ціальний захист, охорона правопорядку, про-
світа і соціальна реклама тощо), та системою
відомства охорони здоров’я [1; 4; 6].

Загальновідомо, що збереження, покра-
щення та стабільність здоров’я кожного, на-
самперед, залежать від самої людини на 50%,
потім – від держави, і лише на 10% – від меди-
цини. Виходячи з цього, основним завданням
держави в регулюванні РЗ є забезпечення на-
лежного рівня знань у населення. Тому страте-
гічним напрямом реформ має стати саме за-
безпечення освіченості населення країни в пи-
таннях збереження та покращення стану свого
здоров’я, ведення здорового способу життя,
підвищення моральності у суспільстві та поін-
формованості щодо прав і можливостей, що
надає держава для збереження РЗ.

Для виконання такого напряму удоскона-
лення галузі основним завданням влади стає
налагодження діалогу із громадянами, постійне

вивчення задоволеності наданими державою
медичними послугами та виявлення потреб і
проблемних питань, що турбують населення,
громаду певної території на цей момент. Таке
постійне динамічне спостереження держава
може мати за умов налагодження інформацій-
но-комунікаційної співпраці через технічні, тех-
нологічні засоби та із створенням відповідаль-
них за такий зв’язок структур.

Інформаційно-комунікаційні технології спра-
влятимуть позитивний вплив на підвищення
рівня освіченості громадян щодо можливостей
медичної галузі сьогодні, на збільшення моти-
вації людей до піклування про власне здоров’я
та ведення здорового способу життя та, що
важливо, забезпечуватимуть відкритий діалог
влади і громади в питаннях збереження, зміц-
нення репродуктивного здоров’я.

Вищезгадані інформаційно-комунікаційні тех-
нології дадуть населенню можливість бути обі-
знаними та розуміти стратегічні цілі держави та
тактичні заходи, що впроваджуватимуться для
покращення функціонування державної систе-
ми охорони здоров’я. Громадяни ознайомлять-
ся із стандартами надання медичної допомоги,
знатимуть, на що можуть розраховувати, і ро-
зумітимуть, що робить держава для збережен-
ня їх здоров’я.

Важливо, що завдяки налагодженню такого
зв’язку підвищиться і рівень, і якість надання
медичної допомоги. Головне, що можливим
стане вивчення громадської думки, оцінювання
задоволеності якістю надання медичної допо-
моги та ефективністю функціонування СОЗ.

Тому, вивчаючи існуючі проблеми рефор-
мування галузі ОЗ сьогодні та питання підви-
щення ефективності впливу держави на регу-
лювання ОРЗ, ми дійшли висновку, що одним
із головних завдань є налагодження комунікації
населення і держави.

Загальновідомо, що Україна як одна з
52 країн – членів ВООЗ, була однією із перших,
що приєдналася до участі в реалізації програ-
много документа “Європейська політика ОЗ:
завдання щодо досягнення здоров’я для всіх”,
який наголошує на важливості безпосередньої
участі громадян у процесі досягнення здоров’я
для всіх. Однак задекларовані наміри так і не
втілилися в життя. Сьогодні, в час необмеже-
них можливостей інформаційних і комп’ю-
терних технологій, можна легко створити і за-
гальнонаціональну інформаційно-освітню про-
граму для широких мас населення з основ збе-
реження здоров’я.

Одним з напрямів, що треба досягти комуні-
кацією, є ефективність зворотного зв’язку від
людини до держави, щоб уживані управлінські
заходи були ефективними та зрозумілими для
населення. Своєчасність отримання нових
знань населенням у сфері ОРЗ щодо здорово-
го способу життя та моральності у суспільстві,
новітніх розробок цієї галузі, нових сучасних
можливостей репродуктивної медицини є не-
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обхідною передумовою формування здорового
індивіда – запоруки інтелектуального та трудо-
вого потенціалу нації.

Важливим досягненням забезпечення кому-
нікації населення і держави стане позитивне
сприйняття громадянами впроваджених ре-
форм, запобігання ризикам щодо їх негативно-
го сприйняття. Цього можна досягти прозоріс-
тю та доступністю для населення об’єктивної
інформації про впроваджені заходи реформу-
вання, стан СОЗ, наявні проблемні питання та
шляхи їхнього вирішення для збереження здо-
ров’я населення.

IV. Висновки
Основним напрямом державного регулю-

вання ОРЗ та реформування системи його
охорони має бути досягнення та втілення єв-
ропейських принципів здоров’я для всіх щодо
забезпечення повноцінного життя протягом
багатьох років, розвитку і використання фізич-
ного, інтелектуального та соціального потенці-
алу людей. Таким чином, сьогодні необхідним
етапом удосконалення процесу державного
регулювання ОРЗ та реформування системи
його охорони є налагодження комунікації за
допомогою нових технологій та внесення стру-
ктурних змін до складу системи ОРЗ.

Для завершення розпочатих реформ дер-
жава повинна чітко моніторингувати проблемні
питання, що турбують населення певної тери-
торії, в певний час, за визначених обставин.

Комунікація консолідує зусилля, посилить
міжгалузеву співпрацю, дасть можливість залу-
чити широку громадськість до процесу забез-
печення державного регулювання ОРЗ.

Надалі потребують моніторингу та вивчення
питання забезпечення ефективності державно-

го регулювання охорони репродуктивного здо-
ров’я як фактора національної безпеки країни.
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Корольчук Е.Л. Коммуникация – стратегическое направление государственного регулирова-
ния охраны репродуктивного здоровья

В статье рассмотрены проблемные вопросы усовершенствования государственного регули-
рования охраны репродуктивного здоровья. Доказано, что налаживание связи – перспективное на-
правление усовершенствования государственного регулирования охраны репродуктивного здоро-
вья, которое обеспечит стабильное улучшение состояния здоровья населения Украины.

Ключевые слова: охрана здоровья, охрана репродуктивного здоровья, государственное регу-
лирование охраны репродуктивного здоровья, реформирование отрасли охраны здоровья.

Korolchuk O. Communication is the strategic direction of government control of reproductive
health care

The problem questions of improvement of government control of reproductive health care are examined
in the article. It is well-proven that the put right connection – is the perspective direction of improvement of
government control of reproductive health that will provide the stable improvement of the state of population
health in Ukraine.

Key words: health protection, reproductive health protection, government control of reproductive health
protection, reformation of industry of health protection.
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цес.

І. Вступ1

Вирішення завдань побудови нової демок-
ратичної суспільно-політичної системи пов’я-
зане з необхідністю структурної перебудови
економіки, яка потребує формування та реалі-
зації ефективної інвестиційної політики. На сьо-
годні до інвестиційної політики висуваються
досить жорсткі вимоги, оскільки вона має явля-
ти собою такий управлінський інструмент, який
не просто реагує на зміни, що відбуваються, а
враховуючи існуючі характеристики інвестицій-
ної привабливості країни, регіонів та галузей,
працюючи на їх покращання, поєднує вирішен-
ня проблем інвестиційної сфери з досягненням
перспективних цілей соціально-економічного
розвитку [4].

Виходу української економіки з інвестиційної
кризи сьогодні багато в чому перешкоджає від-
сутність у країні необхідних обсягів внутрішніх
фінансових ресурсів для інвестиційної діяльно-
сті. Проблема підвищення інвестиційної актив-
ності і реконструкції економіки не може бути
вирішена тільки за рахунок значного збільшен-
ня масштабів державного інвестування через
високий рівень “зв’язаності” обмежених бюдже-
тних інвестицій невідкладними завданнями ін-
вестиційної підтримки життєво необхідних ви-
робництв і необхідності здійснення ряду неко-
мерційних (безприбуткових) інвестиційних про-
ектів соціальної сфери.

Необхідність підвищення ефективності інве-
стиційної діяльності на сучасному етапі еконо-
мічних трансформацій в Україні є найбільш ак-
туальною темою наукових досліджень.

У сучасних умовах означеній проблемі при-
свячені праці В. Бочарова, П. Гамана, Б. Губсь-
кого, А. Колосова, М. Корецького, М. Крейніної,
С. Майстро, О. Мачульської, М. Найденової,
М. Чумаченка, І. Ямпольської та інших учених.

Але питання розвитку інвестиційного проце-
су та формування сприятливого інвестиційного
клімату на регіональному рівні є недостатньо
вивченим.

                                                          
1 © Косенко А.В., 2012

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження напрямів під-

вищення ефективності інвестиційної діяльності
та визначення шляхів активізації залучення
інвестицій на регіональному рівні.

III. Результати
Інвестиційна діяльність – це не просто

вкладення наявних ресурсів з метою отриман-
ня прибутку, це важлива складова міжнародно-
го руху капіталу, яка здатна забезпечити мігра-
цію капіталу з однієї країни в іншу, а також при-
скорювати цю міграцію в одних сферах світово-
го господарства та уповільнювати – в інших [8].

На активність інвестиційної діяльності в
країні впливає її інвестиційний клімат, інвести-
ційна привабливість. Чим вища в рейтингу ін-
вестиційна привабливість країни чи об’єкта ін-
вестування, тим швидше та у більших обсягах
будуть надходити інвестиції. Таким чином, мо-
жна стверджувати, що інвестиційний клімат та
інвестиційна діяльність у країні тісно пов’язані
між собою. На стан інвестиційного клімату в
країні впливає безліч факторів, однак форму-
вання сприятливого інвестиційного клімату є
визначальним завданням державної політики у
сфері інвестиційної діяльності.

Інвестиційний клімат являє собою сукупність
чинників, які бере до уваги інвестор, приймаю-
чи рішення щодо здійснення інвестицій. У за-
конодавчих актах інвестиційний клімат визна-
чають як сукупність економічних, правових, ре-
гуляторних, політичних та інших факторів, які, в
кінцевому підсумку, визначають рівень ризику
капіталовкладень і можливість їх ефективного
використання [2].

Рейтинг національних та регіональних еко-
номік, галузей, підприємств за індексом інвес-
тиційного потенціалу або індексу ризику є уза-
гальнювальним показником інвестиційного клі-
мату країни. Тому розглянемо інвестиційний
клімат як систему макроекономічних показників
соціально-економічного розвитку як країни в
цілому, так і її регіонів.

У І півріччі 2011 р. порівняно з відповідним
періодом 2010 р. реальне зростання ВВП в
Україні становило 4,4–4,5%, Білорусії – 11%,
Узбекистані – 8%, Таджикистані – 6,9%, Кирги-
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зстані – 5,5%, Росії – 3,9%, Азербайджані –
0,9%. Зростання виробництва в експортоорієн-
тованих галузях було таким: у металургійній
промисловості – 11,4%, хімічній та нафтохіміч-
ній промисловості – 19,1%. Також відбувалось
збільшення виробництва неметалевої мінера-
льної продукції – на 13,2%; обробленої дере-
вини та виробів з деревини, крім меблів, – на
12,9%; легкої промисловості – на 11,4%; целю-
лозно-паперового виробництва, видавничої
діяльності – на 1,1% [3].

Що стосується інвестиційної діяльності, то у
І півріччі 2011 р. в економіку України іноземни-
ми інвесторами вкладено 2,79 млрд дол. США
прямих іноземних інвестицій. Станом на
01.07.2011 р. загальний обсяг прямих інозем-
них інвестицій, внесених в Україну (кумулятив-
но), з урахуванням його переоцінювання, втрат,
курсової різниці, становив 47,2 млрд дол. США,
що в розрахунку на одну особу дорівнює
1033,2 дол. США.

Обсяги залучення інвестицій в основний ка-
пітал підприємств України у І півріччі 2011 р.
становлять 65,1 млрд грн, тобто 115,9% до
відповідного періоду 2010 р.

Головним джерелом фінансування інвести-
цій в основний капітал, як і раніше, залишають-
ся власні кошти підприємств та організацій, за
рахунок яких у І кварталі 2011 р. освоєно 62,4%
капіталовкладень [3].

Що стосується регіонів України, то тут спо-
стерігається непропорційний розподіл обсягів
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та
інвестицій в основний капітал (ІОК). До восьми
регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Доне-
цької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізь-
кої областей, АР Крим та м. Київ – надходить
найбільша частка іноземних інвестицій – 89,2%
усіх залучених прямих іноземних інвестицій.

Аналіз макроекономічних показників розвит-
ку України у І півріччі 2011 р. свідчить про по-
ступове зростання обсягів промислового та
сільськогосподарського виробництва, внутріш-
нього ринку та нарощування обсягів експорту.
Це сприяє поліпшенню інвестиційного клімату,
в тому числі інвестиційного потенціалу, та зни-
женню інвестиційних ризиків, що створює мож-
ливості ефективного інвестування для потен-
ційних інвесторів [7].

Україна дуже зацікавлена у припливі прямих
інвестицій, оскільки вони не збільшують зовні-
шній борг, а навпаки, сприяють одержанню ко-
штів для його погашення, забезпечують ефек-
тивну інтеграцію національної економіки у сві-
тову завдяки виробничій та науково-технічній
кооперації, слугують джерелом капіталовкла-
день, причому у формі сучасних засобів виро-
бництва, залучають вітчизняних підприємців до
передового господарського досвіду [10].

Усупереч істотним зусиллям у формуванні
відповідних організаційно-економічних і право-
вих принципів зміцнення інвестиційного кліма-
ту, міжнародні експерти відзначають зниження

інвестиційної привабливості України. За версі-
єю Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за
показниками якості бізнес-середовища посідає
75-те місце серед 82 країн. Незважаючи на
прогнози цієї організації щодо певного зрос-
тання рейтингу протягом 2007–2011 рр. (на
п’ять позицій), Україна і надалі істотно відста-
ватиме від ключових конкурентів за обсягами
іноземних інвестицій на світовому ринку [5].

Головним завданням для України при залу-
ченні необхідних для структурної перебудови
економіки держави іноземних інвестицій є
створення таких умов щодо іноземного інвес-
тування, які б при гарантуванні засад економіч-
ної безпеки держави одночасно забезпечували
максимальне зближення інтересів держави з
інтересами іноземних інвесторів.

Для збільшення обсягів та оптимізації струк-
тури іноземного інвестування необхідно підви-
щити привабливість інвестиційного середови-
ща та створити відповідно до ринкових засад
механізму взаємодії іноземного інвестора й
органів державної влади державний апарат.

Для цього необхідно реалізувати комплекс
заходів, спрямованих на докорінне поліпшення
інвестиційного клімату в країні. Сприятливий
інвестиційний клімат в Україні має забезпечити
захист інвестора від інвестиційних ризиків.

Іноземний капітал може мати доступ у всі
сфери економіки (за винятком тих, що перебу-
вають у державній монополії) без шкоди для
національних інтересів. Галузеві обмеження
повинні поширюватись тільки на приплив пря-
мих інвестицій у галузі, пов’язані з безпосеред-
ньою експлуатацією національних природних
ресурсів (наприклад, трубопроводи, видобувні
галузі, придбання у власність землі), у вироб-
ничу інфраструктуру (енергомережі, дороги
тощо), телекомунікаційний та супутниковий
зв’язок, галузі ВПК. Такі обмеження закріплені
в законодавствах багатьох розвинутих країн.

У перелічених галузях доцільно використо-
вувати альтернативні прямим іноземним інвес-
тиціям форми залучення іноземного капіталу.
Це можуть бути зарубіжні кредити та позики.
Хоча вони й збільшують тягар державного бор-
гу, залучення їх є виправданим, по-перше, з
погляду національних інтересів, а по-друге,
завдяки швидкій окупності капіталовкладень у
названі сфери. Проте для цього потрібно ство-
рити ефективну систему управління та контро-
лю за їх використанням. Альтернативою пря-
мим іноземним інвестиціям може стати одер-
жання фінансових ресурсів та прогресивних
технологій шляхом підписання компенсаційних
угод на бартерній основі. Перспективним на-
прямом є залучення у стратегічні галузі прива-
тних портфельних інвестицій [10].

До чинників, які реально можуть впливати на
активізацію залучення іноземних інвестицій в
економіку України, належать: підвищення рівня
розвитку продуктивних сил та поліпшення стану
ринку інвестицій; стабілізація правового поля
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держави (законодавчої бази); інтеграція полі-
тичної волі усіх гілок влади; нормалізація стану
фінансово-кредитної системи; підвищення пріо-
ритетності статусу іноземного інвестора; підви-
щення інвестиційної активності населення [1].

При цьому необхідно пам’ятати, що зарубі-
жний інвестор у країні, що приймає, займається
бізнесом, тому принципово важливо визначи-
тися з тим, де наші інтереси збігаються з інте-
ресами потенційних інвесторів, виявити тенде-
нції еволюції ринку інвестиційних ресурсів.

Різні країни, за умов їх диференціації за мо-
жливостями та умовами економічного розвитку
стосовно іноземного капіталу, дійсно мають
багато спільного. Та головне тут полягає в то-
му, що іноземні інвестиції в економіку тієї чи
іншої країни стають своєрідним каталізатором
прискореного економічного та соціального роз-
витку. При цьому неправильно було б робити
акцент тільки на створенні на базі іноземних
інвестицій якого-небудь нового виробництва,
хоча це теж дуже важливо. Але ще важливі-
шою є роль таких інвестицій як фактора, який
активізує включення в господарський процес
природного, виробничого та трудового потен-
ціалу, що раніше погано використовувався.
Іноземний капітал, який органічно поєднується
з національними зусиллями та ресурсами, ге-
нерує за принципом ланцюгової реакції висо-
кий інтегральний ефект на основі застосову-
вання більш прогресивних засобів праці, під-
вищення кваліфікації робітників та покрашення
використання наявних виробничих ресурсів [1].

У вирішенні проблеми підвищення інвести-
ційної активності в регіоні найважливіше зна-
чення має не інвестиційний потенціал, а інвес-
тиційний клімат. У багатьох країнах при сприя-
тливому інвестиційному кліматі господарюючі
суб’єкти залучають необхідні інвестиційні кош-
ти навіть за несприятливих стартових умов.
Державні й національні програми та політика
можуть створити такий інвестиційний клімат у
країні, за якого суб’єкти господарської діяльно-
сті можуть досягти найкращих результатів що-
до нагромадження інвестиційного потенціалу й
однієї з найвищих у світі інтенсивності процесу
капіталовкладень.

Головним завданням на короткострокову
перспективу є підготовка необхідної правової й
організаційної бази для підвищення дієздатно-
сті механізмів забезпечення інвестиційного
клімату та формування основи збереження і
нарощування конкурентоспроможності вітчиз-
няної економіки. Для цього необхідно здійснити
ряд першочергових заходів з послідовного де-
політизування економіки, формування єдиних
стратегічних цілей і послідовності економічних
реформ, незмінних при приході до влади будь-
яких політичних команд, забезпечення незмін-
ності і гарантованості захисту ринкових прав і
свобод інвестора, а саме:
– необхідно розробити план дій щодо забез-

печення сприятливого інвестиційного клі-
мату в межах проголошених пріоритетів
соціально-економічного розвитку, залучити

до його розробки й обговорення широке
коло експертів, науковців, представників
органів державної влади і бізнесу;

– розробити регіональні плани підвищення
інвестиційної привабливості областей з
урахуванням особливостей їх поточних
рейтингів інвестиційної привабливості, за-
безпечити державний моніторинг їх вико-
нання як одного з критеріїв успішності дія-
льності місцевих державних адміністрацій;

– поширити реалізацію обласними держав-
ними адміністраціями навчальних програм
серед бізнесменів з підготовки інвестицій-
них пропозицій, складання інвестиційних
бізнес-планів, юридичного супроводу інвес-
тиційних проектів, управління інвестицій-
ними проектами. Передбачити механізми
надання державою послуг з підвищення
кваліфікації й атестації фахівців у сфері ін-
вестиційної діяльності;

– істотно розширити спектр заходів конкуре-
нтної політики, зокрема щодо запобігання
антиконкурентним діям національних та
іноземних інвесторів на українському ринку,
удосконалити методики і критерії виявлен-
ня проявів недобросовісної конкуренції з
урахуванням реалій сучасної української
економіки;

– підготувати перелік заходів з посилення
відповідальності представників органів ви-
конавчої влади й органів місцевого само-
врядування при здійсненні корупційних та
інших дискримінаційних дій стосовно інвес-
торів;

– поширити практику укладання прозорих
угод між інвесторами і владою щодо взає-
мних зобов’язань у сфері конкурентної по-
ведінки бізнесу й конкурентної політики
держави на певних ринках на визначений
середньо- і довгостроковий період часу.
Тільки такі методи, можливо, утримають

нашу країну на плаву, а підвищити привабли-
вість України і поліпшити інвестиційний клімат
може тільки цілеспрямована робота в цьому
напрямі, і важливу роль у цьому має відіграти
уряд країни [6].

Усе зазначене передбачає, що заходи для
зміни інвестиційної ситуації в країні та в регіо-
нах необхідно спрямовувати на нейтралізацію
факторів, що протидіють інвестиційній актив-
ності.

IV. Висновки
Отже, можна зробити висновок, що голо-

вною проблемою розвитку інвестиційної діяль-
ності України є недостатність внутрішнього ін-
вестиційного потенціалу, що приводить до по-
шуку альтернативних джерел залучення зовні-
шніх фінансових ресурсів як усередині країни
(банківські кредити), так і за її межами (іноземні
інвестиції).

Тому необхідно розробляти та впроваджу-
вати ефективну державну інвестиційну політи-
ку, що приведе до активізації інвестиційної дія-
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льності, а значить, і до покращення інвестицій-
ного клімату країни в цілому.
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Косенко А.В. Пути совершенствования государственной политики по улучшению инвести-
ционного климата

В статье исследованы пути повышения эффективности инвестиционной деятельности и ме-
ры государственной инвестиционной политики по улучшению инвестиционного климата.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, инве-
стиционный процесс.

Kosenko A. Ways of perfection of public policy are in relation to improvement of investment
climate

In the article investigational directions of increase of efficiency of investment activity and the events of
public investment policy are certain in relation to the improvement of investment climate.

Key words: investments, investment activity, investment climate, investment process.
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РОЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті розглянуто особливості організації системи державних закупівель, проведено аналіз

використання коштів на державні закупівлі в Україні. Визначено переваги й недоліки централізова-
ної та децентралізованої системи державних закупівель.

Ключові слова: державні закупівлі, замовник, тендер, централізована система, децентралізо-
вана система.

І. Вступ0

В умовах фінансово-економічної кризи, що
розгорнулась в Україні, все більше уваги при-
діляється ролі державного регулювання еко-
номіки. Водночас ця увага, як правило, зосере-
джена навколо фінансового сектора економіки,
але слід підкреслити, що досить важливу роль
держава виконує й у регулюванні реального
сектора економіки. Значною мірою це може
виявлятись через систему державних закупі-
вель. Цей інструмент державного регулювання
наразі був би більш ефективним, якби ми мали
усталений, відрегульований на законодавчому
та технічному рівнях механізм.

Ця проблема у вітчизняній науковій літера-
турі недостатньо досліджена. Останнім часом
з’явились публікації вітчизняних науковців, які
аналізують це питання з науково-теоретичного
погляду, зокрема, можна назвати праці І. Бу-
раковського, З. Максименко, О. Міняйло, В. Мо-
розова, О. Овсянюк, В. Смиричинського, Н. Тка-
ченко, Ю. Уманців, Л. Юзик. Крім того, можна
виділити ряд російських учених, які працють у
цьому напрямі, таких як: Р. Арикбаєв, Є. Кова-
льова, М. Коритцев, І. Погосов, О. Соколовська
та ін. Водночас їх дослідження мають фрагме-
нтарний і несистемний характер, оскільки сто-
суються окремих елементів системи державних
закупівель.

На жаль, мінлива законодавча база не дає
змоги ефективно розвиватись відносинам у
цьому напрямі.

ІІ. Постановка завдання
На сучасному етапі є актуальним вивчення

системи державного замовлення, розгляд її
елементів. Метою статті є дослідження систе-
ми державних закупівель та її ролі в розвитку
економіки країни, вивчення основних переваг і
недоліків централізованого та децентралізова-
ного механізму державних закупівель з погляду
можливостей їх застосування в Україні.

ІІІ. Результати
В умовах формування та розвитку ринкової

економіки держава є одним з основних учасни-
ків економічного процесу не лише з погляду
виконання нею функцій регулювання та конт-
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ролю, а й з погляду того, що вона виступає до-
сить потужним споживачем товарів, робіт і по-
слуг, які виготовляються не тільки на підприєм-
ствах, що частково або повністю перебувають
у її власності, а й на підприємствах приватної
та колективної форм власності, причому на
останніх більшою мірою. Державна закупівля є
вагомим інструментом регулювання попиту та
пропозиції на конкретні види продукції, оскільки
являє собою придбання товарів, робіт і послуг
за державні кошти, тобто кошти Державного
бюджету України, бюджету Автономної Респу-
бліки Крим і місцевих бюджетів, державні кре-
дитні ресурси, а також кошти Національного
банку, державних цільових фондів, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхуван-
ня, які спрямовуються на придбання товарів,
робіт і послуг, необхідних для забезпечення
діяльності зазначених органів, кошти підпри-
ємств, кошти, які надаються розпорядникам
державних коштів під гарантії Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим та органів місце-
вого самоврядування за кредитами, які нада-
ються міжнародними фінансовими організація-
ми або на умовах співфінансування разом з
міжнародними фінансовими організаціями [6].
Тобто в цьому випадку мова йде про значні
суми витрат, які здійснює держава за рахунок
коштів бюджетів різних рівнів, а також підпри-
ємств, власником яких є держава (частка акцій,
що належить державі, становить більше ніж
50%), та казенних підприємств.

Незважаючи на те, що сама ідея такої заку-
півлі не повністю відповідає принципам функ-
ціонування ринкової економіки, яка властива
всім країнам ЄС, можна стверджувати, що без
системи державних закупівель чи прок’юре-
менту неможливе повноцінне функціонування
будь-якої з економік цих держав. Більше того, у
країнах ЄС останніми роками простежується
чітка тенденція до зростання обсягу державних
закупівель, яка в середньому становить 16%
від обсягу ВВП [4]. Механізм державних закупі-
вель може стати суттєвим поштовхом для ви-
ходу національної економіки з кризового стану,
оскільки останнім часом обсяг таких закупівель
в Україні суттєво зростає і в 2007 та 2008 рр.,
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за даними Державного комітету статистики та
Міністерства економіки України, становив 19,9
та 17,6% від обсягу ВВП відповідно. Водночас
існуюча в Україні система державних закупі-
вель не дає змоги максимально ефективно за-
стосовувати її як один з основних інструментів
державного регулювання економіки.

Ефективність системи державних закупівель
великою мірою визначається оптимізацією бю-
джетних видатків шляхом узгодження процесу
формування державних замовлень і бюджетно-
го процесу. Ці два процеси нерозривно
пов’язані, оскільки, як правило, видаткова час-
тина бюджету стає результатом формування
дохідної частини, а, не виходячи із державних
потреб, як наслідок, не всі вони стають задо-
воленими. Формування державного замовлен-
ня в умовах відсутності пріоритетів, що визна-
чають, які саме державні потреби та для яких
саме державних функцій в економічній і соціа-
льній сферах підлягають задоволенню, насам-
перед, негативно впливає на обґрунтованість
та ефективність бюджетних видатків [2].

Формування системи державних закупівель
в Україні почалось відносно недавно, а тому в
цьому напрямі існує ряд проблем: починаючи
від законодавчого забезпечення та закінчуючи
проблемами, пов’язаними з відсутністю підго-
товлених висококваліфікованих кадрів, що зда-
тні працювати в тендерних комітетах і забезпе-
чувати технічне супроводження всіх договорів.

Необхідно також зазначити, що з погляду
формування системи державних закупівель
світова практика має значний досвід. На сучас-
ному етапі можна виділити два основні підходи
щодо вирішення цієї проблеми, а саме: здійс-
нення замовлення через централізовану сис-
тему чи, навпаки, децентралізовану.

В Україні на сьогодні фактично формуються
засади децентралізованої системи згідно з
останніми нормативними документами, що ре-
гламентують процес державних закупівель [6].
Основним органом центральної виконавчої
влади, що здійснює координацію державних
закупівель, є Міністерство економіки України.
Замовниками на товари, роботи, послуги є роз-
порядники державних коштів, зокрема органи
державної влади, органи влади Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самовряду-
вання та підприємства, уповноважені на отри-
мання державних коштів. Отже, на сьогодні
відсутня єдина установа, яка б безпосередньо
формувала обсяг замовлення, контролювала
його виконання та, відповідно, робила б висно-
вки про ефективність використання коштів.

Водночас необхідно відзначити наявність
досить широкого переліку контролюючих і на-
глядових державних органів у цій сфері.

Якщо проглянути структуру розподілу коштів
у розрізі замовників, то основними замовника-
ми, як і в минулі періоди, у першому півріччі
2009 р. є Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку,
Мінвуглепром, Укравтодор. Серед замовників

на місцевому рівні найбільшу частку коштів на
державне замовлення було витрачено Донець-
кою та Харківською обласними державними
адміністраціями, а також Київською міською
державною адміністрацією – їх частка в сукуп-
ності становить 4,7%. Отже, фактично склада-
ється ситуація, коли 77,3% коштів спрямовані
на задоволення потреб вузького кола відомств
і підпорядкованих їм підприємств та установ. А
в цілому сім замовників розподіляють більше
ніж 80% коштів, спрямованих на державну за-
купівлю. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що існуюча система розподілу коштів об-
слуговує вузьковідомчі інтереси.

Причина цієї проблеми полягає у відсутності
єдиної концепції визначення пріоритетних на-
прямів державних закупівель, яка б дала змогу
врахувати й інші, не менш важливі соціально
спрямовані програми розвитку. У цьому кон-
тексті слід зазначити, що, за висновком Колегії
Рахункової палати, “формування державного
замовлення в Україні є неконтрольованим, не-
ефективним і збитковим для держави проце-
сом” [2].

Як було зазначено вище, в Україні на сього-
дні сформовано децентралізований підхід, що
має проблему, пов’язану з низьким рівнем кон-
тролю за використанням бюджетних коштів і
виконанням вузьковідомчих замовлень.

Водночас у багатьох країнах світу налаго-
джена та досить ефективно функціонує цент-
ралізована система закупівель, зокрема в Ка-
наді, Данії, Фінляндії, Німеччині, Італії, Швеції.

Централізований підхід щодо системи дер-
жавних закупівель не вимагає однозначної на-
явності спеціального централізованого органу,
а може передбачати існування системи цент-
рального використання та рамкових угод щодо
державних закупівель, як, наприклад, у Данії. У
Німеччині до недавнього часу закупівлі здійс-
нювались на децентралізованій основі, але
зараз простежується тенденція до централіза-
ції закупівель, оскільки на місцевому рівні ряд
муніципалітетів створив централізовані органи
координації.

Досить корисним з погляду формування си-
стеми державного замовлення є досвід Фін-
ляндії, в якій останнім часом політика в цій
сфері спрямована на формування комплексної,
так званої “загальнодоступної” моделі, яка дає
змогу поєднати вагомі переваги як децентралі-
зованого, так і централізованого підходів, при
цьому в цій моделі особливу роль відіграє саме
механізм електронної торгівлі [9]. Слід зазна-
чити, що в Україні сьогодні приділяють досить
значну увагу саме питанню організації елект-
ронних торгів.

IV. Висновки
Отже, сформована в Україні система дер-

жавних закупівель є досить неефективною й
потребує вдосконалення механізму розподілу
державних коштів. Ефективне функціонування
системи державних закупівель можливе за
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умови розробки єдиної концепції визначення
пріоритетних напрямів державних закупівель. У
зв’язку із цим доречним є вивчення зарубіжного
досвіду організації системи державних закупі-
вель як централізованого, так і децентралізо-
ваного характеру.
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Кулак А.П. Роль системы государственных закупок в развитии страны
В статье рассматриваются особенности организации системы государственных закупок,

анализируется использование средств на государственные закупки в Украине. Определяются пре-
имущества и недостатки централизованной и децентрализованной систем государственных за-
купок.

Ключевые слова: государственные закупки, заказчик, тендер, централизованная система, де-
централизованная система.

Kulаk A. Role of public procurement in development of the country
In the article the author discusses the features of the public procurement system, the analysis of the use

of funds for public procurement in Ukraine. Advantages and disadvantages of centralized and decentralized
procurement system.

Key words: public procurement, contracting, tender, centralized, decentralized system.
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Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ: СУЧАСНІ ЗМІНИ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ
ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
У статті розглянуто основні проблеми державної політики розвитку фізичної культури молоді,

якості знань про забезпечення здоров’я студентів, характерних як для України, так і для країн Кар-
патського Єврорегіону. Наголошено на потребі у зміні політики державного розвитку фізичної
культури через систему освіти студентів, спрямовану на створення умов щодо збереження та
зміцнення власного здоров’я і формування необхідних знань.

Ключові слова: державна політика, державне регулювання системи освіти, розвиток фізичної
культури, профілактика здоров’я студентів.

І. Вступ0

На початку XXI ст. у світі зростає зацікав-
лення розвитком фізичної культури та спорту
як суспільного, економічного й політичного
явища. Стосується це всіх аспектів розвитку
фізичної культури. Станом на 2004 р. близько
20% мешканців Європи були членами спортив-
них клубів, переважно фітнес-клубів. Згідно з
дослідженнями, 38% мешканців Європейського
Союзу підтверджували свою фізичну активність
протягом останнього тижня, що, порівняно з
даними досліджень 2003 р., показало приріст
на 5% [9]. Такі тенденції спостерігаються і сьо-
годні. Незважаючи на це, найбільш поширени-
ми хворобами цивілізації, які виявилися основ-
ною причиною смерті населення країн Європи,
є серцево-судинні захворювання. Як показують
дослідження, значний прогрес у профілактиці
здоров’я може бути досягнутий шляхом зосе-
редження на факторах ризику цих захворювань
[23; 24]. Це зумовлено щоразу більшими ви-
кликами в ЄС, як, наприклад, демографічні змі-
ни, пов’язані зі здоров’ям суспільства, які по-
требують нового стратегічного підходу в полі-
тиці регулювання розвитку фізичної культури
населення. Здоров’я суспільства в цілому з
огляду на екологічні та соціальні умови сучас-
ного способу життя і компенсації їх негативних
наслідків стає важливою темою для обгово-
рення та прийняття ефективних рішень на рівні
профільних комітетів, консультативних органів
громадських організацій у країнах Європейсь-
кого Союзу та набуває міжнаціонального зна-
чення [21].

Освітня політика ЄС щодо розвитку фізичної
культури загалом сьогодні надзвичайно актуа-
льна. Вона базується на конкретних рекомен-
даціях пропаганди необхідності зміцнення здо-
ров’я протягом усього життя, запобігання про-
блемам зі здоров’ям та інвалідності з раннього
дитинства, а також профілактикою негативних
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соціальних, економічних та екологічних факто-
рів. Ці фактори також виявляються в Україні,
зокрема:

1. Безперервне зниження кількості населен-
ня. З моменту здобуття незалежності України з
1991 р. загальний коефіцієнт смертності про-
довжує невпинно зростати. За 2011 р. кількість
українських громадян через депопуляцію ско-
ротилась більше ніж на 700 тис. осіб, 10% з
яких не дожили до 35 років.

2. За показником тривалості життя Україна
посідає 120-те місце серед держав – членів
ООН, у тому числі серед сусідніх держав, які
межують з Україною, де гірша ситуація спосте-
рігається тільки в Росії.

3. На сьогодні незадовільний стан відобра-
жають показники здоров’я населення: українці
в середньому живуть до 68 років, що на 10–12
років менше, ніж середня тривалість життя єв-
ропейців, рівень дитячої смертності вищий в
2,5 раза від “старих” країн ЄС, а рівень перед-
часної смертності в 3 рази вищий від країн ЄС
[6; 22].

Зокрема, в Польщі в першій половині 2011 р.
Центральне статистичне бюро повідомило, що
вперше за шість років спостерігався негатив-
ний природний приріст населення. В Україні
основною причиною низької середньої трива-
лості життя є те, що більшість випадків смерті
не визначається старінням. Також цьому не
сприяє демографічна криза в Україні, яка зумо-
влюється зменшенням кількості населення з
52,2 млн у 1992 р. до 45,6 млн на 01.01.2012 р.
[5]. Відповідно, ці дані опосередковано можна
трактувати як показники оцінювання результа-
тивності державного регулювання у сфері фі-
зичної культури як основної складової в забез-
печенні здоров’я населення України. З цих по-
казників також випливає необхідність здійснен-
ня невідкладних, покрокових, довготривалих
заходів, які б делегували теперішні функції
державного управління розвитку фізичної куль-
тури на рівень громадських організацій та від-
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повідний рівень адміністративних функцій ВНЗ,
використовуючи перехід від функцій державно-
го управління до сучасних – державного регу-
лювання.

Аналіз ролі в Україні державного регулю-
вання розвитку фізичної культури вказує на
зменшення питомої ваги державного управлін-
ня порівняно з країнами Карпатського Євроре-
гіону. Це, в підсумку з критичним аналізом по-
передньої системи управління фізичною куль-
турою, призводить до того, що система управ-
ління не в змозі виконати свою соціальну місію.
На зміну надмірному управлінню (бюрократич-
ному централізму) прийшла практично повна
відсутність управління сферою фізичної куль-
тури. Огляд системи державного регулювання
в досліджуваних країнах дає можливість зро-
бити висновок, що державне регулювання роз-
витку фізичної культури є більш сильним, стру-
ктурованішим та зрозумілішим, ніж в Україні.
Хоч воно і тяжіє до децентралізації, але збері-
гає деякі ознаки централізації, зокрема у фі-
нансовій сфері.

Одними з найважливіших показників оціню-
вання результативності у сфері розвитку фізи-
чної культури молоді є статистичні показники
захворюваності та смертності, котрі безпосе-
редньо мають стосунок до розвитку фізичної
культури. Зокрема, це показники серцево-
судинних захворюваннь, що залишаються ос-
новною причиною смерті в Польщі та Україні.
Так, в Україні в період з 1995 до 2005 р. смерт-
ність тільки від ішемічної хвороби серця зросла
на 13% для чоловіків і 12% – для жінок. За да-
ними Європейського регіонального відділення
Всесвітньої організації охорони здоров’я, сере-
дній рівень смертності від серцево-судинних
захворювань у Польщі приблизно у 2,5 раза
вищий від середнього показника у країнах ЄС.
На початку 1990-х рр. ця тенденція була тим-
часово зупинена в Польщі. Тим не менше, на
сьогодні рівні смертності через серцево-
судинні захворювання в Польщі та Україні є
найвищими в Європі [20].

Ми погоджуємось з думкою деяких дослід-
ників управлінсько-організаційних основ діяль-
ності галузі розвитку фізичної культури [1–4; 7;
8], які вимагають першочергового вирішення
питань, пов’язаних з переосмисленням ролі та
завдань державного регулювання розвитку фі-
зичної культури молоді, підвищенням ефектив-
ності державного регулювання та взаємодії
громадських організацій з державними устано-
вами.

До невирішених частин загальної проблеми,
яким присвячена стаття, належить питання
формування позитивного ставлення молоді в
Україні до розвитку фізичної культури шляхом
вивчення передового досвіду організації дер-
жавного управління в цій сфері вибраних країн
Карпатського Єврорегіону; дослідження ролі та
місця державного регулювання в загальній єв-
ропейській проблематиці підвищення та зміц-

нення здоров’я населення, зокрема молоді;
відсутність міждержавних програм в Україні з
розвитку фізичної культури, до яких через Ін-
тернет мала б доступ молодь як з України, так і
з країн Карпатського Єврорегіону.

ІІ. Постановка завдання
Для нас важливо зрозуміти, ідентифікувати,

пояснити та порівняти зміни, які відбуваються
сьогодні в системах державного регулювання
розвитку фізичної культури студентів у вибра-
них країнах Східної Європи, а саме країнах Ка-
рпатського Єврорегіону, під впливом внутрі-
шніх та зовнішніх чинників. Наші пошуки мають
три напрями досліджень:
– вивчення наслідків процесів глобалізації та

європейської інтеграції у сфері державного
регулювання розвитку фізичної культури
молоді. Для нас важливо проаналізувати
політику державного регулювання та ре-
зультати і наслідки її впровадження в краї-
нах Карпатського Єврорегіону. Істотним ас-
пектом цих міркувань є поява міжнародної
політики щодо розвитку фізичної культури
молоді та аналіз впливу цієї політики, між-
народних структур і різноманітних чинників
на зміни в національних освітніх системах
управління;

– аналіз національної політики взаємодії між
органами державної влади та громадськи-
ми ініціативами у сфері розвитку фізичної
культури молоді, оцінювання впливу різно-
манітних суспільно-політичних систем у ви-
браних країнах на національні системи ре-
гулювання розвитку фізичної культури мо-
лоді;

– аналіз проблеми формування та реалізації
державної політики розвитку фізичної куль-
тури молоді на прикладі студентів; розроб-
ка показників результативності державного
регулювання у сфері розвитку фізичної
культури студентів.
Мета статті – на основі фактологічних да-

них, що характеризують сучасний стан здо-
ров’я молоді країн Карпатського Єврорегіону,
проаналізувати та оцінити результативність
упровадження відповідної державної політики
розвитку фізичної культури студентів через
систему вищої освіти.

ІІІ. Результати
Наявність поганої взаємодії та чіткого роз-

межування повноважень державних органів
влади у сфері розвитку фізичної культури, від-
сутність зрозумілої та чіткої програми дій щодо
впровадження державної політики з її розвитку
потребує вивчення досвіду Європейських кра-
їн, які пройшли етапи адаптації свого законо-
давства та державних структур на всіх рівнях
до та під час вступу в ЄС. Найкращими для
вивчення, на нашу думку, є країни Карпатсько-
го Єврорегіону (Польща, Словаччина, Угорщи-
на та Румунія), які пройшли всі етапи адаптації
до норм ЄС та на сьогодні є повноцінними чле-
нами ЄС. Огляд деяких проектів у сфері розви-
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тку фізичної культури Карпатського Єврорегіо-
ну буде особливо цінним, зважаючи на обме-
ження та відсутність фінансування подібних
напрямів дослідження в Україні. Серед проек-
тів, які підтримуються країнами ЄС, мають
освітню складову в питаннях розвитку фізичної
культури, спрямовані на зниження захворюва-
ності та реалізовуються в рамках Карпатського
Єврорегіону, заслуговують на увагу соціально-
інтервенційні проекти. Важливим елементом
цих проектів є освітня профілактика запобіган-
ня негативним моделям поведінки, яка сприяє
зменшенню ризику захворювання та вміщує
відповідні рекомендації з покращення розвитку
фізичної культури відповідним державним ор-
ганам. Одним з важливих елементів таких про-
ектів є рання профілактика, спрямована на за-
кріплення правильних моделей здорового спо-
собу життя та профілактики поширення негати-
вних моделей поведінки. Кінцевою метою таких
досліджень є зниження частоти захворювань
через зменшення різноманітних ризиків. Роль
органів державного регулювання на національ-
них рівнях полягає в розумінні та сприянні
профілактичним заходам, котрі відіграють важ-
ливу роль у процесі, при якому молодь навча-
ється піклуватись про своє здоров’я та одноча-
сно – про здоров’я інших людей.

Серед багатьох різноманітних наукових
проектів, спрямованих на розвиток фізичної
активності шляхом зниження кількості виник-
нення серцево-судинних захворювань, ми ви-
ділили міжнародний проект у Карпатському
Єврорегіоні, який запропонували дослідники з
Університету м. Жешів, Державного вищого
професійно-технічного училища в м. Кросно
(Польща) у співпраці з провідними співробітни-
ками Університету м. Прешів (Словаччина),
Львівського державного університету фізичної
культури (Україна) та Університету м. Орадя
(Румунія) [10]. Підсумком цих досліджень стало
створення інтерактивної веб-платформи
www.studentfit.eu.

Реалізація цих заходів стала можлива завдя-
ки розумінню та появі міжнародної політики щодо
розвитку фізичної культури молоді, яка впрова-
джується через відповідні соціальні програми ЄС
(Європейського фонду регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва Польща – Сло-
ваччина). Ці заходи отримали фінансову підтри-
мку з боку ЄС у рамках соціальних проектів:
“Активність на все життя – польсько-словацька
платформа фізичної культури та зміцнення здо-
ров’я студентів” (PL-SK/KAR/IPP/I/49); “Велика
Гра – польсько-словацький обмін досвідом у
студентській сфері спорту та пропаганди фізи-
чної активності” (PL-SK/KAR/IPP/II/66). Сьогодні
міжнародною групою, до якої входить автор, на
2012–2014 рр. у рамках Транскордонного спів-
робітництва ЄС-UA-BL (Європейський Союз,
Україна, Білорусь) підготовлено проект з роз-
витку фізичної культури у сфері соціального
здоров’я, спрямований на просвітницьку діяль-

ність студентів під назвою “Пропаганда здоро-
вого способу життя на території польсько-
українського транскордонного співробітництва
на основі сучасних інформаційних та комуніка-
ційних технологій”.

Велика частина роботи, проведеної в рамках
проекту “Активність на все життя – польсько-
словацька платформа фізичної культури і зміц-
нення здоров’я студентів”, та грантів Універси-
тету м. Жешова (Польща) DN/GrU/WF/1/2011 i 
DN/GrU/WF/2/2011 ґрунтувалась на аналізі до-
сліджень 649 студентів зі Словаччини, 502 – з
України, 353 – з Румунії і 3353 – з Польщі. Ці
проекти досліджували знання молоді про здо-
ровий спосіб життя та фізичну витривалість
серед студентів у 2010 р. у Польщі та Словач-
чині (2362 жінки і 1640 чоловіків). У результаті
40,7% жінок та 18,1% чоловіків отримали до-
статню або недостатню оцінку. Ці та інші між-
народні наукові дослідження, спрямовані на
розвиток фізичної культури, в підсумку одно-
значно показують, що результати тестів у лю-
дей з недостатніми даними витривалості та
низьким рівнем знань про здоровий спосіб жит-
тя є прогнозованими чинниками розвитку за-
хворювань у майбутньому та надають відпові-
дні знання для подальших змін у державній
політиці на національному та регіональному
рівнях [11].

Отже, на основі цих даних можна констату-
вати, що, виділяючи із загального результату
достатню або недостатню негативну оцінку в
подібних проектах та порівнюючи її з відповід-
ними даними по досліджуваних країнах, ми
отримаємо деякі показники оцінки результати-
вності державного регулювання розвитку фізи-
чної культури молоді. Вважаємо, що ці показ-
ники свідчать про “здоров’я” самої системи на-
дання послуг, пов’язаних з навчанням студен-
тів здорового способу життя, та про результа-
тивність державного регулювання розвитку фі-
зичної культури студентської молоді, а також
про ефективність упровадження відповідної
державної політики в цій сфері загалом.

Отримані результати рівнів фізичної активно-
сті студентів, які вимірювались згідно з анкетни-
ми даними (міжнародний стандарт MILTPAQ –
Minnesota Leisure Time Physical Activity Ques-
tionnaire, або так званий тест Мінесота – анкета
про наявність шкідливих звичок, заняття у ві-
льний час та розвиток фізичної активності сту-
дента за останні шість місяців), підтверджують
тенденцію до зниження рівня фізичної активно-
сті молоді країн ЄС під час дозвілля. Шокую-
чим можна назвати той факт, що серед студен-
тів університетів, де проводились дослідження,
кожна друга студентка і кожен третій студент
не перевищують свій рівень активності на
2000 ккал на тиждень, а домінуючі фізичні на-
вантаження належать до “легких навантажень”,
які надалі, після закінчення навчання, мають
тенденцію до зменшення. Досить цікавим фак-
том є те, що фізична активність студентів-
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медиків була найнижчою серед молоді в кожній
з досліджуваних країн [12; 13].

Фізична культура студентів у польських та
українських вищих школах останніми роками
зазнає постійних змін. Така ситуація зумовле-
на, з одного боку, змінами законодавства, з
іншого – впливом ринкової економіки та роз-
ширенням самоврядування університетів. Пе-
реважно, в період навчання студентів закріп-
люються та формуються основні знання,
пов’язані зі сферою фізичної культури. Отже,
тут і потрібно закладати потреби й навички
розвитку фізичної культури (отримані на більш
ранніх стадіях освіти). Активна молодь вважає
себе не об’єктом фізичної культури, а, як вони
самі стверджують, повноцінним суб’єктом дії
фізичної культури. Розвиток цієї дефініції в мо-
лодіжному середовищі необхідний як основна
складова розуміння важливості розвитку фізи-
чної культури в молодіжному житті та вжиття
відповідних заходів для розвитку національних
систем державного регулювання цієї сфери.

Як наслідок реалізації політики формування
відповідної свідомості студентів та на основі
опитування студентів у Польщі та Україні ми
зауважили, що уроки фізичної активності не
завжди відповідають очікуванням студентів.

Існуючі системи фізичної культури в польсь-
ких та українських університетах є консервати-
вними та базуються на морально застарілих
нормативних документах. Серед очевидних
проблем ми виділяємо такі: 1) заняття прово-
дяться у формі участі в аудиторії, а не на спор-
тивному майданчику; 2) викладачі не знають
про мету занять. Використовується термін
“мета – фізичне виховання”, тоді як метою за-
нять повинно бути примноження здоров’я.

Незважаючи на загальні тенденції щодо де-
централізації управління та надання автономії
ВНЗ, у більшості Європейських країн державне
регулювання сфери фізичної культури достат-
ньо регламентоване, націлене на кінцевий ре-
зультат – виховання здорового громадянина.
Фізичне виховання студентів, як невід’ємна
складова розвитку фізичної культури, має бути
доповненням до мети навчального закладу –
підготовки конкурентного у професійному житті
спеціаліста для студента після закінчення ВНЗ
не тільки переслідувати свої власні професійні
амбіції, щоб отримання задовільної і прибутко-
вої роботи. Основною частиною цього завдан-
ня є забезпечення доброго здоров’я та відпові-
дних знань. Розвиток автономності вищих шкіл
призводить до самостійного прийняття рішення
про кількість та напрями дисциплін, програм
навчання. Отже, вони також приймають рішен-
ня про форму навчання, кількість і терміни за-
нять фізичною культурою.

Однак треба пам’ятати, що підвищення рів-
ня розвитку фізичної активності молоді лежить,
переважно, в компетенції кількох секторів дер-
жавного регулювання, більшість з яких нале-
жать до освіти, спорту та охорони здоров’я.

Слід зауважити, що кінцевий результат, а са-
ме – підвищення віку та якості життя – спосте-
рігається саме в тих країнах, де наявна постій-
на міжсекторальна взаємодія на національно-
му рівні в цій проблематиці.

Під час досліджень ми зауважили, що в пе-
ріод сучасної економічної кризи всі Європейські
країни відчутно зменшують фінансове наван-
таження на розвиток соціальної складової, зок-
рема і на розвиток фізичної культури. Тому, на
нашу думку, вітчизняним державним установам
важливо розвивати та підтримувати проекти,
спрямовані на дослідження сучасного стану та
розвитку фізичної культури. Завдяки викорис-
танню Інтернету виникли сприятливі умови для
нагромадження та опрацьовування будь-яких
даних і використання їх з будь-якого місця до-
слідниками, до того ж, – ці дані можуть викори-
стовувати самі учасники досліджень, що має
важливе значення для розвитку їхньої самооці-
нки та самоосвіти. Існуюча система державного
регулювання розвитку фізичної культури в
Україні не передбачає розвитку та делегування
на адміністративний рівень ВНЗ повноважень
щодо зміни навчального процесу у сфері фізи-
чної культури студентів. Насправді ще потрібно
вивчати, де наявна проблема нерозуміння: на
рівні державного регулювання, чи на адмініст-
ративному рівні ВНЗ? Усім зацікавленим сто-
ронам потрібно врахувати, що у більшості ви-
падків час навчання у ВНЗ є останньою мож-
ливістю, де можна здобути відповідну освіту,
спрямовану на розвиток, підтримку та самокон-
троль з розвитку фізичної активності з метою
профілактики захворювань у майбутньому. Ва-
жливо підтримувати на державному рівні прое-
кти, суть яких полягає у виявленні негативних
факторів – майбутніх призвідників хвороб, та-
ких як: низький рівень активності та фізичного
навантаження, ірраціональне харчування, над-
мірна вага й ожиріння, куріння, та обов’язко-
вому включенні організаційних заходів, пов’я-
заних з отриманням знань з основ здорового
способу життя молоді. Одним з небагатьох
прикладів позитивних досліджень в Інтернеті є
вебплатформа www.studentfit.eu. На думку до-
слідників, дані проекту можуть бути використа-
ні для демонстрації впливу фізичної активності
цільових груп, стилю життя, для оцінювання
здоров’я студентів. Важливо, що ці досліджен-
ня можуть бути вагомим аргументом у дискусі-
ях з керівниками ВНЗ, які беруть участь у від-
повідних дослідженнях, місцевою владою та
відповідними міністерствами, що відповідають
за реалізацією політики регулювання розвитку
фізичної культури на національних рівнях в
країнах ЄС та в Україні. Також це може вплину-
ти на формування проактивної політики з роз-
витку фізичного виховання у ВНЗ. Безсумнівно,
ці міжнародні дослідження молоді дають ціка-
вий порівняльний матеріал для оцінювання
показників результативності державного регу-
лювання у країнах Карпатського Єврорегіону.
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У програмах ЄС, які стосуються питань роз-
витку фізичної культури, пов’язаних з громад-
ським сектором охорони здоров’я, стверджу-
ється, що слід реалізовувати програми, спря-
мовані на підвищення рівня фізичної активності
в профілактичних цілях. На рівні суспільства
повинні розширюватися заходи в напрямі до
зміни норм у бік збільшення фізичної активнос-
ті та соціальної підтримки для здійснення захо-
дів, що є корисними для здоров’я. Важливо ви-
користовувати досвід ЄС у цьому питанні та
включати на всіх рівнях відповідні стандарти з
розвитку фізичної культури, які можуть бути
визначені як описові норми (просування на рів-
ні держави позитивного сприйняття потреби в
розвитку фізичної культури), суб’єктивні норми
(стимули громадянського заохочення до занять
фізичною культурою) й особисті норми (особи-
ста участь у підвищенні фізичної активності та
розвитку фізичної культури).

Пропагування на національному рівні роз-
витку фізичної культури в системі ВНЗ буде
відігравати роль стимулювання до подальшого
фізичного розвитку особистості та здоров’я.
Сучасні країни ставлять перед випускниками,
незалежно від країни, високі вимоги з погляду
майбутньої фахової підготовки. Як зауважують
дослідники, це супроводжується підвищеною
нестійкістю до психологічних навантажень, які
й повинні бути зрівноважені достатнім фізич-
ним навантаженням [14].

Болонська декларація почала процес суттє-
вих змін у системах освіти багатьох країн. Цей
процес, відомий як Болонський процес, спря-
мований на створення єдиного загального Єв-
ропейського простору вищої освіти (European
Higher Education Area). На цьому етапі очевид-
но, що це була унікальна угода, оскільки сього-
дні Болонський процес включає 47 країн – уча-
сників з 49 країн, які ратифікували Європейську
культурну конвенцію Ради Європи з 1954 р.

Важливо нагадати, що 01.10.2003 р. розпо-
чались дослідження AEHESIS – одна з програм
Erasmus, яка розпочала реалізацію завдання
“Об’єднання Європейської вищої школи в спор-
тивній науці” (Aligning a European Higher
Education In Sport Science – AEHESIS (www.
aehesis.com)).

Зауважимо, що термін “sport”, який викорис-
товується в усіх європейських документах,
ближчий за змістом до українського терміна
“фізична культура”.

На жаль, офіційно Україна не брала участі в
цьому досліджені.

У європейському освітньому просторі сього-
дні досить часто згадується концепція обов’яз-
кових занять з фізичної культури, яка матиме
добровільний вибір наповненості цих занять у
ВНЗ. Але, на наш погляд, це неоднозначно
спрацьовує стосовно фізичної культури. Щоб
пояснити, наскільки може бути загрозливою ця
тенденція, навіть у країнах ЄС, достатньо про-
аналізувати останній польський Закон “Про

спорт” від 16.10.2010 р., який узгоджувався з
Європейським законодавством і в якому немає
жодних посилань на обов’язковість занять фі-
зичною культурою [15]. Це однозначно відкри-
ває можливість усунення занять з фізичної
культури з польських університетів, що узако-
нено на рівні держави. Дійсно, в рекомендаціях
Білої Книги зі спорту ЄС не згадується про
обов’язкові заняття фізичною культурою у ВНЗ.
Натомість у п. 2.1 наголошено: відсутність
фізичної активності посилює появу надмірної
ваги, ожиріння, а також ряд хронічних захво-
рювань, таких як серцево-судинні захворю-
вання і діабет, які роблять свій внесок у погі-
ршення якості життя, є загрозою для життя
людини та тягарем для економіки, наванта-
женням бюджету охорони здоров’я. Важливе
значення має привернення уваги до спорту в
період молодості. У п. 2.3 зазначено: цінності,
прищеплені за допомогою спорту, це внесок у
розвиток знань, це мотивація, навички і го-
товність до особистих зусиль. Час, проведе-
ний на спортивних заходах навчального за-
кладу, створює переваги для здоров’я та
освіти, яка завдяки цьому повинна бути роз-
ширена [16]. Ці напрями також підтримує Біла
Книга Комісії “Стратегія Європи з питань хар-
чування, надмірної ваги та ожиріння”, в якій
підкреслено важливість здійснення профілак-
тики для запобігання тенденціям скорочення
фізичної активності. Наголошено, що в майбу-
тньому будуть запропоновані заходи, які в обох
Офіційних документах ЄС будуть доповнювати
один одного [17].

На сьогодні у ВНЗ в Україні на заняттях фіз-
культури, як правило, навчання проводиться
протягом перших двох років у розмірі 2 або
4 год на тиждень. У Польщі такі заняття прохо-
дять у більшості університетів тільки в перший
рік 2 год на тиждень. А найбільший польський
університет – Варшавський – у 2007 р. прийняв
рішення про відмову в наданні кредитів для
занять з фізичного виховання для студентів
згідно зі стандартами Європейської системи
передачі та нагромадження кредитів – ECTS1.
На жаль, ця тенденція поширюється в універ-
ситетах ЄС. Хоча ми можем стверджувати, що
спостерігається позитивна динаміка серед сту-
дентів ЄС до збільшення самостійного заняття
фізичною активністю під час навчання у ВНЗ.

IV. Висновки
Отже, рівень розвитку фізичної культури в

Україні загалом та молоді зокрема, повністю
залежить від державної політики з розвитку
фізичної культури, відповідальної за поступа-
льний розвиток галузі. Аналіз державної вітчи-
зняної політики та міжсекторальної взаємодії
між органами державної влади та громадських
ініціатив у сфері регулювання розвитку фізич-
                                                          

1 Параграф 11 п. 3. Наказ № 3 ректора Варшавського
університету від 18.01.2007 р. Систему університету на-
дання кредитів відповідно до стандартів ЄС та нагрома-
дження кредитів System – ECTS.
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ної культури молоді показує відсутність взає-
морозуміння між громадськими організаціями
та органами державної влади. Оцінка впливу
суспільно-політичних систем у країнах Карпат-
ського Єврорегіону на національні системи ре-
гулювання розвитку фізичної культури молоді є
високою та залишається стабільною навіть при
політичних змінах у цих країнах і націлена на
постійний поступальний розвиток фізичної
культури суспільства загалом, а особливо мо-
лоді. Нами підготовлені висновки на основі до-
сліджень у міжнародному проекті, які можуть
бути цікаві країнам Карпатського Єврорегіону,
куди також входить і Україна. Що цікаво, країни
– члени ЄС з Карпатського Єврорегіону зазна-
ли та зазнають докорінних змін у сфері держа-
вної політики розвитку фізичної культури, які,
на нашу думку, не завжди корисні. Для України
цей досвід буде беззаперечно цікавим як для
державних структур, які беруть участь у фор-
муванні політики з розвитку фізичної культури в
Україні, так і для відповідних громадських ор-
ганізацій.

Системи державного регулювання розвитку
фізичної культури у світі характеризуються ве-
ликою різноманітністю. Найбільші відмінності,
важкі для подолання, знаходяться у сфері сві-
домості і менталітету викладачів ВНЗ [23], що,
напевно, характерно і для України. Погоджує-
мось, що в майбутньому фізичне виховання
студентів буде залежати від політики розвитку
ВНЗ, викладачів і самих зацікавлених студентів
[19]. Болонський процес, який уже є на завер-
шальному етапі в ЄС, змушує спрямовувати
політику у сфері вищої освіти України на під-
вищення рівня освіти. Тому, очевидно, є необ-
хідність змін в освітній політиці і в рамках фізи-
чного виховання студентів. Слід шукати також і
інших шляхів розвитку вітчизняного державно-
го регулювання фізичної культури молоді, в
тому числі й у сфері освіти фізичної культури
студентів, котра зможе надати необхідну інфо-
рмацію про здоров’я та закріпить знання, які
будуть супроводжувати молодь у подальшому
житті.
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Наконечный Ю.Б. Государственная политика развития физической культуры студентов
Карпатского Еврорегиона: современные изменения, факторы влияния и подходы к оценива-
нию результативности внедрения

В статье рассмотрены главные проблемы государственной политики развития физической
культуры молодежи, качества знаний об обеспечении здоровья студентов, характерных как для
Украины, так и для стран Карпатского Еврорегиона. Отмечена потребность в изменении поли-
тики государственного развития физической культуры через систему образования студентов,
направленную на созидание условий сохранения и укрепления своего здоровья как и формирование
необходимых знаний.

Ключевые слова: государственная политика, государственное регулирование системой обра-
зования, развитие физической культуры, профилактика здоровья студентов.

Nakonechnyy Y. Development of public policy of physical education students Carpathian
Euroregion: modern changes, factors of influence and approaches to evaluating the effectiveness of
implementation

This article considers the main policy problems of development of physical culture of young people,
quality of knowledge about the health of studentsspecific for Ukraine and the Carpathian Euroregion.
Emphasized is the need to change the public policy of development of physical culture through the education
system of students aimed at creating conditions for the conservation and strengthening of their own health
and formation of the necessary knowledge.

Key words: public policy, public administration of the education system, the development of physical
culture, preventive health of students.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

70

УДК 352:37.035

О.М. Пахомова
здобувач

Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ
КЛАСТЕРІВ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті розкрито поняття “соціальність”, “неповнолітні”, “кластер”; визначено роль органів

державного управління у формуванні кластерів виховання неповнолітніх; подано модель кластерів у
галузі виховання неповнолітніх.

Ключові слова: соціальність, неповнолітні, кластер, органи управління, кластери в галузі вихо-
вання неповнолітніх.

І. Вступ0

“Динаміка глобалізаційних процесів, форму-
вання нової системи суспільних орієнтирів спри-
чинила наростання негативних тенденцій нехту-
вання громадянами етичних норм, відмови від
традиційних моральних і духовних орієнтирів”
[9], серед яких і ті, що стосуються ставлення
людей один до одного. У зв’язку з цим гостро
постає проблема виховання соціальності моло-
дого покоління (зокрема неповнолітніх) – майбу-
тнього нації, яке, на жаль, “втрачає …людське
обличчя” [7].

Виховна функція є провідною в діяльності
педагогічних працівників, які, згідно із Законом
України “Про освіту”, зобов’язані виховувати у
дітей та молоді повагу до батьків, жінок, стар-
ших за віком, готувати учнів до свідомого життя
в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усі-
ма народами, етнічними, національними, релі-
гійними групами [1]. Але “система освіти в
Україні переживає сьогодні не найкращі часи”
[5, с. 304], “погіршується виховна… робота в
школах…, закриваються дитячі заклади і мо-
лодіжні клуби, гуртки” [9] тощо. Прогресує по-
слаблення інституту сім’ї (що є першоосновою
розвитку неповнолітніх, зокрема соціального),
обов’язком якої є виховання в дитини почуття
доброти, милосердя, шанобливого ставлення
до сім’ї, старших за віком [1]. У цілому спосте-
рігається тенденція до ухилення названих
суб’єктів від виконання виховної функції (зок-
рема тих її аспектів, що стосуються формуван-
ня соціальності), перекладання її один на одно-
го.

Проблема соціальності перебуває у центрі
уваги філософів (М. Горлач, Є. Причепій та ін.),
соціологів (А. Грицанов, М. Юрій та ін.), психо-
логів (Л. Виготський, Ф. Райс та ін.), педагогів
(Н. Лавриченко, Н. Мойсеюк та ін.), соціальних
педагогів (В. Нікітін, Т. Ромм та ін.). Окремих
аспектів формування соціальності неповноліт-
ніх торкалися у своїх працях фахівці з держав-
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ного управління. Дослідники ставили завдання,
пов’язані з діяльністю органів державної вико-
навчої влади щодо формування духовності
(С. Кіндзерський), духовних цінностей грома-
дян (Л. Мисів) (через гуманітарну сферу), нової
парадигми соціальних цінностей, зокрема, фо-
рмування останніх у державних службовців
(М. Кравченко), ціннісних орієнтацій сучасного
українського суспільства через соціокультурну
сферу (Н. Сорокіна), гуманізації суспільної сві-
домості (М. Задорожна), створення умов для
соціалізації неповнолітніх на загальнодержав-
ному рівні органами державного управління у
сфері молодіжної політики (Л. Кривачук, Н. Ме-
тьолкіна, І. Парубчак).

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є експлікація дефініцій “соціа-

льність”, “неповнолітні”, “кластер”; обґрунту-
вання кластера в галузі виховання неповноліт-
ніх, розробка його моделі.

ІІІ. Результати
Чи не найважливішим завданням науки

державного управління є з’ясування понятійно-
го апарату, а саме експлікація таких понять, як:
“соціальність”, “неповнолітні”, “кластер”.

У кожній науці (філософії, соціології, психо-
логії, педагогіці, соціальній педагогіці) для ви-
вчення феномену “соціальність” виділяється
свій, особливий аспект. У результаті проведе-
ного аналізу філософських, соціологічних, со-
ціально-психологічних, педагогічних, соціаль-
но-педагогічних поглядів на феномен “соціаль-
ність” встановлено, що серед науковців немає
єдиної думки щодо сутності зазначеної дефіні-
ції, але всі вчені сходяться на тому, що соціа-
льність – це характеристика, яка відображає
ставлення людей один до одного на рівні сус-
пільства, груп та окремих особистостей; ре-
зультат соціалізації, зокрема її керованого різ-
новиду – соціального виховання.

Аналіз поняття “соціальність” у різних нау-
кових аспектах дав підстави для формування
власної його дефініції: соціальність – результат
соціального виховання; інтегрована комплекс-
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на характеристика, яка відображає активно-
творче ставлення індивіда до соціуму (іншої
людини; сім’ї (членів родини); соціально-
вікових (однокласників, однолітків, дорослих,
людей похилого віку та ін.) груп; груп з функці-
ональними обмеженнями (психічними, фізич-
ними, інтелектуальними); професійних груп;
конфесійних груп; національних груп; груп за
статевими ознаками; регіону; нації; людства
тощо) як цінності; сукупність соціальних рис
(альтруїзм, гуманність, делікатність, доброзич-
ливість, душевність, емпатія (співрадість, спів-
чуття, співпереживання), інтернаціоналізм, ко-
мунікативна компетентність (комунікабельність,
соціабельність), людяність, милосердя, миро-
любність, патріотизм, соціальна активність,
соціальна відповідальність, толерантність,
уважність тощо), властивостей особистості, які
виявляються в соціальній поведінці.

Наступним кроком є визначення поняття
“неповнолітні”. Згідно з Пекінськими правила-
ми, неповнолітньою є дитина або молода лю-
дина віком з 7 до 18 років або старше [6], тобто
межі зазначеної вікової категорії дітей фактич-
но залишені відкритими, що створює підстави
вважати неповнолітньою особу, яка досягла 25,
30 років і більше.

У Конвенції про права дитини зазначено, що
“дитиною є кожна людська істота до досягнен-
ня нею 18-річного віку, якщо за законом, засто-
совуваним до даної особи, вона не досягає по-
вноліття раніше” [4]. Отже, відповідно до цього,
випливає, що неповнолітньою є дитина від на-
родження до 18 років.

Повною мірою відображає положення Кон-
венції з цього питання Закон України “Про охо-
рону дитинства” [2].

Крім вищезазначених документів, поняття
“неповнолітні” міститься в Сімейному кодексі
України, де “дитина до досягнення нею чотир-
надцяти років вважається малолітньою, а у віці
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років – непо-
внолітньою” [8]. Таким чином, випливає, що
неповнолітніми, згідно із цим документом, є
діти від 14 до 18 років.

Відповідно до Закону України “Про сприян-
ня соціальному становленню та розвитку мо-
лоді в Україні”, неповнолітніми (як і у Конвен-
ції про права дитини, Законі України “Про охо-
рону дитинства”) є громадяни віком до
18 років [3].

У контексті цього дослідження в основу ро-
зуміння сутності поняття “неповнолітні” покла-
дено позиції Конвенції про права дитини, Зако-
нів України “Про охорону дитинства”, “Про
сприяння соціальному становленню та розвит-
ку молоді в Україні”. Отже, неповнолітніми є
особи, яким не виповнилося 18 років, тобто
діти дошкільного, молодшого шкільного, підліт-
кового та юнацького віку.

Кластер (від англ. cluster – група, скупчення,
гроно, букет, бджолиний рій) – одна з форм
кооперації, співробітництва, об’єднання на до-
бровільній основі окремих елементів в одне
ціле в локальній географічній зоні для вико-
нання певної функції або ж реалізації певної
мети (в цьому дослідженні – формування соці-
альності неповнолітніх).

Підґрунтям формування кластерів у галузі
виховання неповнолітніх є Закон України “Про
сприяння соціальному становленню та розви-
тку молоді в Україні”, в якому наголошено на
необхідності єдності зусиль держави, всіх
верств суспільства, політичних і громадських
організацій, підприємств, установ, організацій
та громадян у справі соціального становлення
й розвитку молоді [3]. Крім того, проблема
формування кластерів відображена в таких
нормативно-правових актах: Законі України
“Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р.
№ 40-IV; Постанові Кабінету Міністрів України
“Про схвалення Державної програми розвитку
промисловості на 2003–2011 роки” від
28.07.2003 р. № 1174; розпорядженні Кабінету
Міністрів України “Про схвалення Концепції
Державної цільової економічної програми
“Створення в Україні інноваційної інфраструк-
тури на 2008–2012 роки” від 06.06.2007 р.
№ 381-р; розпорядженні Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану заходів на
2010–2011 роки із створення інноваційно-
технологічного кластера “Сорочинський ярма-
рок” для сприяння розвитку сільських терито-
рій” від 27.01.2010 р. № 165-р; розпорядженні
Кабінету Міністрів України “Про впровадження
кластерної моделі розвитку народних худож-
ніх промислів” від 27.01.2010 р. № 145-р; По-
станові Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження програми розвитку інвестиційної
та інноваційної діяльності в Україні” від
02.02.2011 р. № 389; Законі України “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні” від 08.09.2011 р. № 3715-VI; розпоря-
дженні Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження плану заходів щодо стимулюван-
ня міжрегіональної співпраці, кооперації та
інтеграції” від 21.09.2011 р. № 896-р.

На необхідності об’єднання спільних зусиль
інститутів громадянського суспільства, дитячих,
молодіжних громадських об’єднань, релігійних
організацій, навчальних закладів різного рівня,
сім’ї та держави тощо з метою подолання нас-
лідків деградації ціннісної системи наголошено
у парламентських слуханнях “Про стан суспі-
льної моралі в Україні” [9].

На підставі вищезазначеного презентуємо
модель кластерів у галузі виховання неповно-
літніх у м. Харкові (рис.).
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КЛАСТЕРИ В ГАЛУЗІ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА
Районна агенція з питань виховання неповнолітніх
(автор проекту, спеціаліст управління освіти з
виховної роботи, методисти районного методич-
ного кабінету, координатори кластерів, науковці в
галузі педагогіки, соціальної педагогіки та ін.

Рада кластера 1
Голова ради
Секретар ради

Представники ЗНЗ, ДНЗ з пи-
тань виховання неповнолітніх
Представники батьківської
громадськості ЗНЗ, ДНЗ
Представники ШДГО (лідери)
Представники психологічної
служби ЗНЗ, ДНЗ

Рада кластера 2
Голова ради
Секретар ради

Представники ЗНЗ, ДНЗ з пи-
тань виховання неповнолітніх
Представники батьківської гро-
мадськості ЗНЗ, ДНЗ
Представники ШДГО (лідери)
Представники психологічної служ-
би ЗНЗ, ДНЗ

Кластер 1
ЗНЗ № 56
СШ № 156
ЗНЗ № 167
ЗНЗ № 84
ЗНЗ № 139
приватний навчально-виховний комплекс
“Мир”
ДНЗ № 80
ДНЗ № 79
ДНЗ №112
ДНЗ №117
Притулок для дітей “Гармонія”
Харківський пансіонат ветеранів праці
Міський центр ранньої, загальної, соці-
ально-педагогічної та трудової реабілі-
тації дітей-інвалідів та інвалідів дитинс-
тва “Промінь”
Асоціація національно-культурних об’єд-
нань України

Кластер 2
ЗНЗ № 25
Гімназія № 144
ЗНЗ № 122
ЗНЗ № 123
ЗНЗ № 142
Ліцей № 141
ДНЗ № 12
ДНЗ № 58
ДНЗ № 115
ДНЗ № 137
Дитячий будинок “Родина”
Харківська міська організація ветеранів
України
Театр “Тимур”
Будинок Нюрнберга (культурно-просвіт-
ницький центр)
Будинок Полонії (культурно-просвіт-
ницький центр)

координатор

Учасники кластерів у галузі вихован-
ня неповнолітніх

Функціїї агенції з питань виховання
неповнолітніх: координація дій у клас-
терах; створення єдиного інформацій-
ного простору з питань виховання не-
повнолітніх (зокрема, формування соці-
альності); узгодження програм, техно-
логій, що стосуються виховання непов-
нолітніх; консультування; моніторинг,
аналіз діяльності кластерів у галузі ви-
ховання неповнолітніх, мотивація діяль-
ності учасників кластерів тощо

Функції (загальні) учасників кла-
стерів:
1) акумулювання ідей за різними
напрямами виховання неповнолітніх,
зокрема формування їх соціальності;
2) реалізація інноваційної діяльності
(розробка та впровадження про-
грам, соціально-педагогічних тех-
нологій (у тому числі з формування
соціальності неповнолітніх));
3) обмін досвідом, досягненнями у
галузі виховної роботи з неповно-
літніми (зокрема, з формування
соціальності неповнолітніх);
4) інтегрування знань з питань
виховання неповнолітніх (зокрема,
формування  їх соціальності);
5) моніторинг вихованості непов-
нолітніх (стану їх соціальності)

Форми роботи учасників кластерів:
мастер-класи виховних годин, відеопрезентації, круглі столи, конферен-
ції, інтернет-конференції, батьківські та педагогічні лекторії, школа
педагогічної майстерності (з проблем  виховання неповнолітніх) та ін.

Форми роботи ради
кластера: засідання

Форми роботи
агенції:
наради,
обговорення,
інструктування,
підготовка аналітич-
них даних тощо

Функції ради кластера:
обрання голови ради та розподіл
обов'язків членів ради; визначення
основних напрямів діяльності кла-
стера; створення необхідних
функціональних постійних і тим-
часових структур для виконання
поставленої мети  та завдань;
представлення інтересів клас-
тера, учасників кластера у місті,
органах місцевого самоврядуван-
ня, громадських об’єднаннях та
організаціях і ін.; організація
складання плану роботи класте-
ра на півріччя (рік) та контроль
за його виконанням; вирішення
питань внутрішньої та зовніш-
ньої діяльності кластера; моні-
торинг, аналіз діяльності клас-
тера; мотивація; обговорення
ініціатив щодо вирішення про-
блем виховання (зокрема тих, що
стосуються формування соціа-
льності неповнолітніх) тощо

координатор

Рис. Кластери в галузі виховання неповнолітніх (на прикладі Московського району м. Харкова)

Головні ідеї, на яких ґрунтується створення
кластерів у галузі виховання неповнолітніх, ві-
дображені у їх меті та завданнях.

Стратегічною метою кластерів у галузі ви-
ховання неповнолітніх є підвищення виховано-
сті дітей до 18 років (зокрема, рівня їх соціаль-
ності), завдання кластерів:
– проводити моніторинг стану вихованості

(зокрема, соціальності) неповнолітніх;
– награмаджувати інформацію та акумулю-

вати ідеї за різними напрямами виховання
неповнолітніх (дошкільного, молодшого
шкільного, підліткового та юнацького віку

до 18 років), зокрема, з формування їх со-
ціальності;

– інтегрувати знання (зокрема, з питань фо-
рмування соціальності дітей) для забезпе-
чення конкурентоспроможності учасників
кластера;

– сприяти інноваціям у вихованні, зокрема
розробці та впровадженню програм, соціа-
льно-педагогічних технологій (у тому числі
з формування соціальності неповнолітніх);

– зміцнити партнерські взаємовідносини між
учасниками кластера;
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– сприяти обміну нагромадженим досвідом,
досягненнями в галузі виховної роботи з
неповнолітніми між учасниками кластеру
(зокрема, з формування соціальності непо-
внолітніх);

– підвищити якість виконання виховної функ-
ції педагогічними працівниками, батьками
(зокрема, з формування соціальності непо-
внолітніх);

– створити сприятливе соціально-виховне
середовище для формування соціальності
неповнолітніх, що передбачає об’єднання
та інтегрування необхідних соціальних та
людських ресурсів, виховний потенціал
яких можна використати для набуття дити-
ною соціальних цінностей, соціальних якос-
тей, досвіду соціальної поведінки (як скла-
дових соціальності).
Учасниками кластера № 1 у галузі вихован-

ня неповнолітніх є: дошкільні навчальні закла-
ди (ДНЗ) № 79, 80, 112, 117; загальноосвітні
навчальні заклади (ЗНЗ) № 56, 84, 139, 156,
167, приватний навчально-виховний комплекс
“Мир”; притулок для дітей “Гармонія”, Харківсь-
кий пансіонат ветеранів праці, міський центр
ранньої, загальної, соціально-педагогічної та
трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів
дитинства “Промінь”, Асоціація національно-
культурних об’єднань України.

Учасниками кластера № 2 у галузі вихован-
ня неповнолітніх є: ДНЗ № 12, 58, 115, 137;
ЗНЗ № 25, 122, 123, 141, 142, гімназія № 144;
дитячий будинок “Родина”, Харківська міська
організація ветеранів України, театр “Тимур”,
будинок Нюрнберга (культурно-просвітницький
центр), будинок Полонії (культурно-просвіт-
ницький центр).

Зазначимо, що в основу поєднання ДНЗ та
ЗНЗ у той чи інший кластер покладено принцип
територіальної близькості (локалізації). Підґру-
нтям інтегрування інших учасників кластерів є
особливості соціальності, її структурно-компо-
нентний склад, який потребує вибудовування
процесу формування соціальності неповноліт-
ніх у єдності її складових (соціальних ціннос-
тей, соціальних якостей, соціальної поведінки)
через усі соціокультурні сфери, зокрема ті з
них, котрі містять можливості для набуття діть-
ми ціннісного ставлення до різних соціально-
вікових груп.

Загальними функціями учасників кластерів
визначено такі: 1) акумулювання ідей за різни-
ми напрямами виховання неповнолітніх, зок-
рема з формування їх соціальності; 2) реалі-
зація інноваційної діяльності (розробка та
впровадження програм, соціально-педагогічних
технологій (у тому числі з формування соціа-
льності неповнолітніх)); 3) обмін досвідом, до-
сягненнями в галузі виховної роботи з непов-
нолітніми (зокрема, з формування соціальності
неповнолітніх); 4) інтегрування знань з питань
виховання неповнолітніх (зокрема, формуван-
ня їх соціальності); 5) моніторинг вихованості

неповнолітніх (стану їх соціальності). Формами
роботи учасників кластерів можуть бути: круглі
столи, мастер-класи виховних годин, відеопре-
зентації з питань виховання (зокрема, форму-
вання соціальності неповнолітніх), конференції,
інтернет-конференції, батьківські та педагогічні
лекторії, школа педагогічної майстерності (з
проблем виховання неповнолітніх, їх соціаль-
ності) та ін.

Кожний кластер має координатора та раду,
до складу якої входять: голова ради, секретар
ради, координатор, представники ЗНЗ, ДНЗ з
питань виховання неповнолітніх, представники
батьківської громадськості ЗНЗ, ДНЗ, лідери шкі-
льних дитячих громадських об’єднань (ШДГО),
представники психологічної служби ЗНЗ, ДНЗ та
ін. До функцій ради кластера належать такі, як:
обрання голови ради та розподіл обов’язків
членів ради; визначення основних напрямів
діяльності кластера; створення необхідних фу-
нкціональних постійних і тимчасових структур
для виконання поставленої мети (в цьому до-
слідженні – формування соціальності неповно-
літніх) та завдань; представлення інтересів
кластера, учасників кластера в місті, органах
місцевого самоврядування, громадських об’єд-
наннях та організаціях і ін.; організація скла-
дання плану роботи кластера на півріччя (рік)
та контроль за його виконанням; вирішення
питань внутрішньої та зовнішньої діяльності
кластера; моніторинг, аналіз діяльності класте-
ра; мотивація; обговорення ініціатив щодо ви-
рішення проблем виховання (зокрема тих, що
стосуються формування соціальності неповно-
літніх) тощо. Основна форма роботи ради кла-
стера – засідання.

Дорадчим органом кластерів у галузі вихо-
вання неповнолітніх є агенція з питань вихо-
вання неповнолітніх, до складу якої входять:
автор проекту, спеціаліст управління освіти з
виховної роботи, методисти районного мето-
дичного кабінету, координатори кластерів, нау-
ковці в галузі педагогіки, соціальної педагогіки
та ін. До основних функцій агенції належать
такі: координація дій у кластерах; створення
єдиного інформаційного простору з питань ви-
ховання неповнолітніх (зокрема, формування
соціальності); узгодження програм, технологій,
що стосуються виховання неповнолітніх; кон-
сультування; моніторинг, аналіз діяльності кла-
стерів у галузі виховання неповнолітніх, моти-
вація діяльності учасників кластерів тощо. Фо-
рмами роботи агенції в галузі виховання непо-
внолітніх є наради, обговорення, узгодження
програм, технологій з формування соціальності
неповнолітніх та інших питань виховання, ін-
структування, підготовка аналітичних даних
(наприклад, про стан соціальності неповноліт-
ніх, діяльність кластерів та ін.) тощо.

IV. Висновки
За результатами проведеного дослідження

встановлено актуальність створення кластерів
у галузі виховання неповнолітніх, визначено їх
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мету, завдання та запропоновано модель таких
кластерів (на прикладі Московського району
м. Харкова). Напрямами подальшого дослі-
дження є експериментальне впровадження та
перевірка дієвості кластерів у галузі виховання
неповнолітніх.
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шеннолетних; представлена модель кластеров в сфере воспитания несовершеннолетних.
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в области воспитания несовершеннолетних.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
У статті проаналізовано складові фінансового механізму стимулювання державою іннова-

ційної активності суб’єктів національної інноваційної системи.
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І. Вступ0

У сучасному глобалізованому міжнарод-
ному економічному середовищі важливим
фактором конкурентоспроможності вітчизня-
ної продукції на світових ринках є рівень ін-
новаційності. Рушійною силою інноваційного
розвитку країни є побудова принципово нової
національної інноваційної системи (далі –
НІС), адаптованої до вимог ринкової економі-
ки, яка буде стимулювати зростання конку-
рентоспроможності продукції українських під-
приємств. Важливу роль у розвитку націона-
льної інноваційної системи відведено форму-
ванню державою різних чинників, що сприя-
ють підвищенню інноваційної активності уча-
сників цієї системи. Держава повинна забез-
печувати доступ до фінансових ресурсів,
оскільки всі інвестиції в нові продукти, послу-
ги або процеси мають бути заздалегідь вкла-
дені у виробництво. Уряд впливає на цю мо-
жливість, установлюючи макроекономічні
умови через діапазон фіскальних заходів.

У вітчизняній науці проблема ефективнос-
ті фінансового механізму державної підтрим-
ки інноваційного розвитку є далеко не новою.
Її аналіз займає помітне місце у працях
Ю. Бажала, Є. Бойка, А. Власова, В. Гейця,
М. Долішнього, Ю. Іванова, М. Крупки, І. Лю-
того. Утім, сучасний стан інноваційного роз-
витку України свідчить про те, що фінансові
інструменти використовуються державою не
повною мірою, і ця тема досліджень залиша-
ється актуальною й надалі.

ІІ. Постановка завдання
Головне завдання держави на шляху при-

скорення інноваційного розвитку – забезпе-
чити максимальне скорочення розриву в часі
між відкриттями фундаментального характе-
ру та їх прикладним використанням. Досяг-
ненню цієї мети, крім безпосереднього фі-
нансування розробок, багато в чому сприя-
ють непрямі фінансово-економічні методи
стимулювання розвитку елементів НІС: сис-
теми генерації знань, інноваційної інфрастру-
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ктури, виробничих підприємств, які доводять
результати наукових розробок до реального
втілення. У зв’язку з цим, метою статті є ви-
значення напрямів удосконалення фінансо-
вих форм державної підтримки інноваційної
діяльності з використанням зарубіжного до-
свіду.

ІІІ. Результати
За даними ООН, на початку XXI ст. Украї-

на посідала одне з перших місць у світі за
кількістю наукових співробітників. Сьогодні
Україна залишається серед світових лідерів
за більшістю напрямів фундаментальної нау-
ки. У 2010 р. виконанням наукових та науко-
во-технічних робіт займалися 89,5 тис. пра-
цівників наукових організацій України, що на
3,1% менше порівняно з відповідним пері-
одом 2009 р. Кількість організацій, які прово-
дили наукові дослідження й розробки у
2010 р., становила 1303, що на 2,8% менше,
ніж у попередньому році [6]. Утім, упродовж
останніх п’яти років інноваційна активність
вітчизняних промислових підприємств зали-
шається низькою. У 2006–2010 рр. частка
підприємств, що займалися інноваційною ді-
яльністю, в загальній кількості промислових
підприємств коливалась від 10,0 до 11,5% [6].

У сучасному світі формування стимулів
для підтримки й активізації науково-технічної
та інноваційної діяльності є одним із найваж-
ливіших напрямів державного регулювання.
Це зумовлено тим, що розвиток науки й тех-
ніки є визначальним чинником прогресу сус-
пільства та підвищення добробуту його чле-
нів.

Можна виділити такі фінансові форми
впливу держави на діяльність суб’єктів наці-
ональної інноваційної системи:
– пряма підтримка розробок через бюджет,

комерціалізація та впровадження нових
продуктів і технологій;

– непряма підтримка через фіскальну та
податкову політику, а також адміністрати-
вне регулювання в цій сфері;

– інвестиції в систему освіти, зважаючи, що
ефективна реалізація нових технологій
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потребує нової робочої сили і менеджме-
нту;

– підтримка критично важливих елементів
господарської інфраструктури, життєво
необхідної для функціонування сучасної
економіки.
Згідно з численними теоретичними і прак-

тичними дослідженнями, співвідношення по-
треби у фінансуванні фундаментальних, при-
кладних розробок та підготовки промислово-
го виробництва становить 1:10:100. У розви-
нутих країнах прийнята така схема: фунда-
ментальні дослідження і прикладні розробки
до передконкурентної стадії фінансуються з
бюджетних джерел, завершальна стадія
НДДКР – з бюджетних, позабюджетних і при-
ватних джерел, промислове виробництво – з
недержавних джерел [9].

У розвинутих країнах світу методи держа-
вної підтримки інноваційної сфери поділя-
ються на три напрями:
– підтримка науково-технічної діяльності:

державне фінансування сфери вищої
професійної освіти, державне фінансу-
вання фундаментальної науки, субсиду-
вання, грантова підтримка, пільгове кре-
дитування та інші види фінансової допо-
моги, що надаються на проведення при-
кладних досліджень і розробок, пільгове
оподаткування;

– підтримка інвестиційної діяльності: при-
скорена амортизація обладнання і ре-
зультатів НДДКР, пільгові умови фінансу-
вання інвестиційної діяльності, у тому чи-
слі за рахунок державних коштів, стиму-
лювання лізингової діяльності, включаю-
чи організацію лізингових фондів за дер-
жавний рахунок;

– підтримка інноваційної інфраструктури:
надання підтримки на початкових етапах
розвитку інноваційних підприємств, орга-
нізація за державний рахунок центрів по-
ширення нововведень і консультаційних
центрів, які надають ділові послуги інно-
ваторам, стимулювання комерціалізації
нововведень шляхом безкоштовної вида-
чі ліцензій на комерційне використання
винаходів, що є державною власністю,
державна підтримка (фінансова, інфор-
маційна та ін.) створення та розвитку
структур, які сприяють кооперації науки і
виробництва, – дослідних та промислових
парків, технополісів тощо, включаючи
міжнародні.
Згідно з Концепцією науково-техноло-

гічного та інноваційного розвитку України,
затвердженою Постановою Верховної Ради
України від 13.07.1999 р. № 916-XIV, перед-
бачалося стимулювання інноваційних проце-
сів за такими напрямами:

– застосування пільг для усього циклу інно-
ваційного процесу від фундаментальних
досліджень до впровадження у виробниц-
тво за умов використання інновацій для
збільшення обсягу та підвищення якості
виробленої продукції;

– диференціація розмірів податкових пільг
залежно від активності в інноваційному
процесі конкретних підприємств, органі-
зацій і окремих осіб за умов щорічного
збільшення ними витрат на науково-
дослідні, дослідно-конструкторські роботи
не менше ніж на 25%;

– звільнення від оподаткування тієї частини
прибутку, що спрямовується підприємст-
вами, організаціями, приватними особами
до Державного інноваційного фонду Ук-
раїни, Державного фонду фундаменталь-
них досліджень, галузевих інноваційних
фондів, галузевих фондів технологічного
розвитку та реконструкції виробництва
тощо або місцевих фондів розвитку науки
і технологій, а також на виконання науко-
во-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт за міжнародними, загальнодержав-
ними програмами та проектами;

– звільнення від податків, включаючи ва-
лютні кошти наукових установ, діяльність
яких здійснюється за рахунок державного
бюджету;

– введення податкових пільг на прибуток і
додану вартість для наукових організацій,
які входять до національної системи нау-
ково-технічної інформації [5].
Однак на сьогодні ці завдання залиша-

ються не виконаними.
Узагальнюючи напрацювання вітчизняних

та зарубіжних науковців, В. Касьяненко виок-
ремлює дві яскраво виражені моделі держав-
ної політики у сфері підтримки інновацій:

1) англо-американська, яка характеризу-
ється найменшим втручанням держави в
економіку, у тому числі й в інноваційну діяль-
ність. Вважається, що ринкові механізми самі
сприяють прискоренню інноваційного проце-
су, тому підприємства мають повну автоно-
мію в інноваційній сфері. При цьому основні
зусилля держави спрямовуються на створен-
ня сприятливих умов для ведення бізнесу,
але безпосередньо фінансова та пряма еко-
номічна підтримка для її реалізації не здійс-
нюється;

2) франко-японська, при якій держава най-
активніше підтримує інноваційний процес
усіма можливими методами. Спостерігається
досить значний вплив держави на розвиток
інноваційного процесу у вигляді прямих до-
тацій та субсидій підприємствам і організаці-
ям, які здійснюють інноваційну діяльність [4].

Державна політика країн світу в інновацій-
но-інвестиційній сфері охоплює методи пря-
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мого і непрямого стимулювання. До них на-
лежать: надання кредитів на пільгових умо-
вах підприємствам і організаціям, що ведуть
наукові розробки; безоплатне передавання
або надання на пільгових умовах державного
майна та земельних ділянок для організації
інноваційних підприємств; створення науко-
вої інфраструктури в регіонах, існування різ-
номанітних програм у межах більшості уря-
дових відомств, спрямованих на підвищення
інноваційної активності бізнесу; державні за-

мовлення, здебільшого у формі контрактів на
проведення науково-дослідних робіт, забез-
печення початкового попиту на нововведен-
ня, що згодом широко використовуються в
економіці країни; створення науково-техніч-
них зон зі спеціальним режимом інноваційно-
інвестиційної діяльності [3].

Форми фінансового стимулювання іннова-
ційної діяльності в різних країнах світу наве-
дено в таблиці.

Таблиця
Форми фінансового стимулювання інноваційних процесів у різних країнах світу [4]
Країни Організаційні структури інноваційного процесу Форми стимулювання

США Мережа технологічного капіталу (МТК): технопо-
ліси, науково-технічні парки, квазіризикова форма
організації корпорацій, малі інноваційні фірми,
науково-дослідні консорціуми та організації, біз-
нес-інкубатори, науково-технологічні центри, нау-
ково-інженерні центри, спільні промислово-
університетські дослідні центри, венчурні фірми

Пільгове оподаткування, інвестиційний податко-
вий кредит, пільговий режим амортизаційних від-
рахувань, субсидії, цільові асигнування з бюдже-
ту, викреслення витрат на НДДКР, пов’язаних з
основною виробничою і торговою діяльністю, із
суми оподаткованого доходу

Німеччина Науково-технічні парки, малі інноваційні фірми,
науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми,
технополіси

Цільові безоплатні субсидії, дотації, оплата ви-
трат на технічну експертизу, пільгові кредити,
система страхування кредитів, податкові знижки і
пільги, прискорена амортизація, цільові банківські
кредити

Франція Технополіси, технопарки, малі інноваційні фірми,
науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми,
центри передачі технологій

Дотації, субсидії, довгострокові позики, податкові
кредити, кредитні гарантії, пільгове оподаткуван-
ня

Японія Японська корпорація розвитку досліджень, техно-
поліси, науково-технічні парки, малі інноваційні
фірми, науково-дослідні консорціуми та організа-
ції

Пільгові кредити, пільгове оподаткування, субси-
дії

Велика Бри-
танія

Британська технологічна група, технополіси, малі
інноваційні фірми, науково-технічні парки, венчу-
рні фірми, науково-дослідні консорціуми

Пільгове оподаткування, субсидії, списання ви-
трат на НДДКР на собівартість продукції (послуг,
кредитні гарантії)

Канада Технополіси, науково-технічні парки, малі іннова-
ційні фірми, венчурні фірми, науково-дослідні
консорціуми

Позики на пільгових умовах, субсидії, технічна
допомога, податковий кредит, пільгове оподатку-
вання

Звертаючись до принципу фінансів, за-
уважимо, що в цілому в промислово розвину-
тих країнах під час реалізації політики стиму-
лювання інноваційної активності в промисло-
вості фінансовими методами прямого держа-
вного регулювання простежується постійно
зростаюча тенденція переходу від державно-
го субсидіювання підприємств промисловості,
які розробляють нову наукоємну продукцію,
до механізмів, що підвищують фінансову від-
повідальність промисловців за отримання й
використання науково-технічних результатів.
Найпоширенішими механізмами в цій сфері є:

а) державні кредити або державні гарантії,
які надаються комерційним банкам, що за-
безпечують доступ до кредитних ресурсів;

б) державне замовлення на розробку, ви-
робництво й постачання стратегічно важли-
вої наукоємної продукції;

в) пайова участь у фінансуванні наукових
досліджень, що замовляються промисловими
підприємствами (як правило, до 50%).

Усі промислово розвинуті країни світу та-
кож активно використовують і непрямі методи
державного регулювання, передусім механі-
зми податкової й амортизаційної політики.

Майже всі підходи ґрунтуються на наданні
деяких стимулів (пільг), що полягають у:

1) віднесення витрат на НДДКР на поточні
виробничі витрати підприємства (у США, Іта-
лії, Великій Британії, Канаді, Бельгії, Швеції
законодавчо дозволено відносити на собіва-
ртість продукції повністю всі витрати на
НДДКР);

2) відстрочення сплати податків для під-
приємств, що здійснюють інвестування в роз-
роблення й освоєння виробництва нової нау-
коємної продукції, до початку надходження
прибутку від її реалізації;

3) знижка з податку на прибуток, пропор-
ційна приросту витрат підприємства на
НДДКР [4].

Загальновідомо, що підприємці здійснюють
інноваційну діяльність з метою отримання при-
бутку. Вітчизняні та зарубіжні науковці визна-
ють, що схильність до підприємницької діяль-
ності визначається рівнем оподаткування при-
бутку: якщо розмір податку на прибуток набли-
жається до 25%, то схильність до підприємниц-
тва швидко зменшується. За умов, коли пода-
ток досягає 50% від прибутку, схильність до
інновацій практично зникає [8].
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Таким чином, спираючись на зазначене твер-
дження, зміни у вітчизняній податковій політиці
з прийняттям Податкового кодексу України, за
умов, коли ставка податку на прибуток має
зменшитись із 25 до 16%, має стимулювати
розвиток інноваційної діяльності [7].

Стимулювати розвиток інвестиційної діяльно-
сті суб’єктів господарювання можна шляхом на-
дання їм податкових канікул. Якщо діяльність
підприємства відповідає нормам чинного законо-
давства, а також спеціально визначеним у Пода-
тковому кодексі України умовам та критеріям, то
підприємство має можливість суму податку на
прибуток використати для поліпшення умов своєї
діяльності (залучення додаткових ресурсів, мо-
дернізація техніки та технологій), тобто інвесту-
вати у свій інноваційний розвиток [1].

Кожна країна самостійно обирає співвідно-
шення між масштабами застосування прямих
та опосередкованих форм підтримки іннова-
ційної діяльності, зазвичай віддаючи перевагу
одній з них. Разом із тим, для всіх країн одна-
ково принциповими є такі два постулати:
– фіскальні преференції не повинні бути дис-

кримінаційними, мати прозорі критерії та
процедуру отримання, не надавати штучно
конкурентних переваг для окремих підпри-
ємств і бути інструментом загальної дії,
тобто стимулювати всі підприємства інвес-
тувати у власний інноваційний потенціал;

– надання адресної допомоги окремим під-
приємствам, чиї проекти можуть мати ви-
няткове значення для економіки чи безпеки
країни, має відбуватись лише неподатко-
вим шляхом (державне замовлення, креди-
ти, гранти, прямі інвестиції, фінансові гара-
нтії) і при цьому на основі реалізації про-
грамно-цільового методу [1, c. 38].
До фіскальних стимулів також ставиться ни-

зка вимог, зокрема: простота доступу, низький
рівень витрат на адміністрування фіскальних
преференцій з боку держави та підприємств,
гарантованість отримання стимулів у разі вико-
нання висунутих вимог, стабільність правил.

IV. Висновки
У більшості зарубіжних країн використовуєть-

ся поєднання прямих та непрямих методів фіс-
кального регулювання інноваційної активності
економічних суб’єктів. Для інноваційного розвитку
української економіки необхідне не сліпе копію-
вання інструментів організації і фінансування
інноваційної політики певної зарубіжної країни, а
поєднання найбільш ефективних механізмів бю-
джетно-податкового регулювання та стимулю-
вання інноваційної діяльності. До найбільш при-
йнятних для застосування в Україні методів фіс-
кального стимулювання інноваційної діяльності
економічних суб’єктів можна зарахувати такі:
– урядові закупівлі інноваційних розробок

для стимулювання впровадження резуль-
татів НДДКР у виробництво;

– податкові пільги ключовим суб’єктам НІС:
малим та середнім підприємствам, насам-
перед, новоствореним, а також фінансовим
інвесторам;

– державні гарантії по кредитах, що нада-
ються фінансовими установами суб’єктам
інноваційного бізнесу;

– податкові кредити та державні компенсації
комерційним компаніям, що самостійно за-
ймаються науковими дослідженнями й роз-
робками.
Напрямом подальших досліджень у цій

сфері є розробка методичних рекомендацій
щодо застосування перелічених методів дер-
жавними органами у практичній діяльності.
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Перебейнос Ю.В. Финансовый механизм государственного регулирования формиро-
вания национальной инновационной системы

В статье проанализированы составляющие финансового механизма стимулирования го-
сударством инновационной активности субъектов национальной инновационной системы.

Ключевые слова: национальная инновационная система, государственное регулирова-
ние, финансовый механизм, налоговые льготы, субсидии, займы, налоговый кредит, налого-
вые каникулы.

Perebejnos Y. Financial mechanism of state regulation of national innovation system
development

The article analyzes the components of the financial mechanism to stimulate innovative activity of
actors of national innovation system by the state.

Key words: national innovation system, government regulation. financial mechanism, tax breaks,
subsidies, loans, tax credit, tax holidays.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто характеристики організаційної культури публічних установ та

складові управління організаційною культурою публічних установ. Зроблено висновки щодо
співвідношення між змістом культури публічної установи, її проявом і сприйняттям та ін-
терпретацією цієї культури посадовими особами.
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І. Вступ0

У сучасній науці управління помітно збі-
льшується зацікавленість теоретичними та
прикладними дослідженнями організаційної
або, як вважають деякі фахівці, корпоратив-
ної культури. Найбільш активно вітчизняні
вчені опрацьовують організаційно-культурну
проблематику в комерційних структурах:
банках, торговельних компаніях, промисло-
вих підприємствах. Що стосується органів
державного управління та місцевого само-
врядування, то тут дослідницький інтерес
виявляється більш слабким, хоча його ди-
наміка має тенденцію до нарощування. Це
пояснюється теоретичною та практичною
значущістю вирішення глибокої суперечнос-
ті між бюрократичною культурою служби в
органах публічної влади, базовими уявлен-
нями, цінностями та нормами, що тут скла-
лися, з одного боку, та вимогами суспільст-
ва й держави, зафіксованими не лише в різ-
них державних програмах реформування
системи публічного управління та служби, а
й при опитуванні громадської думки, яке
надзвичайно низько оцінює ефективність
публічного управління та результативність
діяльності службовців, – з іншого. Отже, пе-
рспективи реформування публічної служби
в Україні, у тому числі модернізації її органі-
заційної культури, стан якої досліджений
украй недостатньо, зумовлюють необхід-
ність звернення до теоретичних питань ор-
ганізаційної культури, у тому числі питань
управління нею.

У вітчизняних дослідженнях набули пев-
ного висвітлення особливості організаційної
культури органів публічної влади. Маємо на
увазі, перш за все, праці В. Аніщенка,
В. Бабаєва, О. Бабич, Р. Войтович, Л. Во-
ронька, І. Колосовської, В. Кузьменко, А. Лі-
пенцева, Ю. Наврузова, І. Нинюк, Т. Мама-
тової, Н. Мельтюхової, Є. Сергієнка, Я. Сі-
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кач, С. Яромiч та ін. Зазначеним авторам
вдалося встановити деякі емпіричні факти
та зробити теоретичні узагальнення, іноді
досить важливі для вдосконалення управ-
ління публічною службою. Проте слід також
зазначити, що організаційно-культурна про-
блематика у цілому та публічного сектору,
зокрема, не набула у вітчизняній науці аде-
кватної концептуальної та методичної роз-
робки. Зазначена обставина обмежує мож-
ливості практичного застосування наукових
рекомендацій з метою вдосконалення орга-
нізації публічної служби та орієнтує на роз-
ширення й поглиблення досліджень у цьому
предметному полі. Крім цього, поза увагою
науковців залишається проблематика уп-
равління організаційною культурою органів
публічної влади.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є розгляд організаційної

культури органів державної влади та місце-
вого самоврядування як об’єкта управління.
Зазначена мета досягається шляхом вирі-
шення таких завдань:
– розгляд характеристик організаційної

культури публічних установ;
– виділення складових управління органі-

заційною культурою публічних установ;
– аналіз співвідношення між змістом куль-

тури публічної установи, її проявом,
сприйняттям та інтерпретацією цієї
культури посадовими особами.
ІІІ. Результати
Організаційну культуру (далі – ОК) можна

розглядати як засіб, за допомогою якого
можна більш ефективно здійснювати управ-
ління організаційною системою, мобілізуючи
енергію персоналу на досягнення її цілей.
За таких умов організаційна культура може
також виступати як об’єкт управління.

Ми сприймаємо наявне в науці держав-
ного управління визначення управління як
систематично здійснюваного цілеспрямова-
ного впливу людей на суспільну систему в
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цілому або її окремі ланки на підставі пі-
знання й використання властивих системі
об’єктивних закономірностей і тенденцій в
інтересах досягнення поставленої мети, за-
безпечення її (системи) оптимального фун-
кціонування та розвитку [1, с. 34]. Управлін-
ня можна розглядати з трьох позицій:
– як систему, що складається із системи

управління (суб’єкт управління) та керо-
ваної системи (об’єкт управління);

– як процес управління (управляючий
вплив);

– як функцію (сукупність видів управлінсь-
кої діяльності).
Цей підхід у цілому можна використову-

вати й до феномену управління організацій-
ною культурою органу публічної влади
(рис. 1).

Публічна установа

Суб'єкти управління організаційною
культурою публічної установи

Керівник публічної установи
Керівний склад публічної установи

Органи управління публічною установою

Об'єкти управління організаційною
культурою публічної установи

Співробітники
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Рис. 1. Модель управління організаційною культурою публічної установи

У зв’язку з тим, що організаційна культу-
ра пронизує всі елементи органу публічної
влади, утворюючи свої субкультури в різних
її підрозділах, то суб’єктами управління ор-
ганізаційною культурою є керівник установи
та інші керівники різних рівнів, а також орга-
ни управління відповідно до положення про
орган публічної влади. Особливу увагу не-
обхідно приділити зворотному зв’язку та
елементам самоорганізації в структурі орга-
ну публічної влади. В управлінні взагалі, а в
публічному менеджменті та публічному
управлінні особливо, суб’єктно-об’єктні від-
носини за своєю суттю завжди є суб’єктно-
суб’єктними, оскільки об’єктом впливу є со-
ціальні спільноти – колектив установи в ці-
лому та окремих її підрозділів [2, с. 95]. То-
му будь-який вплив “зверху” викликає зво-
ротну реакцію в об’єкта впливу, яка, у свою
чергу, буде враховуватися при подальших
управлінських впливах, тобто справить зво-
ротний вплив.

Як і будь-яка система, організаційна
культура складається з множини взаємо-
пов’язаних між собою елементів. Єдиного
підходу та бачення складу та змісту елеме-
нтів ОК досі не існує.

Зокрема, Р. Моран (Robert Moran), Ф. Хар-
ріс (Philip Harris) та С. Моран (Sarah Moran)
пропонують свою змістовну модель організа-
ційної культури, що включає 10 складових [3]:

1. Усвідомлення себе та свого місця в
організації (одні культури цінують прихову-
вання співробітниками своїх внутрішніх на-
строїв та почуттів, інші – заохочують їх зов-
нішній прояв; в одних випадках незалеж-
ність і творчість виявляються через співро-
бітництво, а в інших – через індивідуалізм).

2. Комунікаційна система та мова спілку-
вання (використання усних, письмових, не-
вербальних комунікацій, їх відкритості,
“телефонного права” коливається залежно
від групи, від установи до установи; сленг,
абревіатури, жестикуляція також є різними

Зворотний зв’язок
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та залежать від галузевої, територіальної та
функціональної належності організацій).

3. Зовнішній вигляд, одяг та подання се-
бе на робочому місці (різноманіття уніформ
та спецодягу, ділових стилів, охайність, ко-
сметика, зачіска тощо підтверджують наяв-
ність великої кількості мікрокультур).

4. Те, що і як їдять люди, звички та тра-
диції у цій сфері (організація харчування
співробітників, чи приносять співробітники
свою їжу або відвідують заклад харчування
в організації або за її межами, періодичність
і тривалість перерви на харчування).

5. Усвідомлення часу, ставлення до нього
та його використання (рівень точності та від-
носності часу у співробітників, дотримання
розпорядку, а заохочення цього, монохроніч-
не або поліхронічне використання часу).

6. Взаємовідносини між людьми (за ві-
ком, статтю, статусом, досвідом та знанням,
рангом, релігією тощо, рівень формалізації
відносин).

7. Цінності та норми (набір орієнтирів –
що таке добре та що таке погано).

8. Віра у щось та ставлення до цього (ві-
ра в керівництво, в успіх, у свої сили, у вза-
ємодопомогу, в етичну поведінку, у справе-
дливість тощо, ставлення до колег, клієнтів,
конкурентів, до зла та насильства, агресії
тощо, вплив релігії та моралі).

9. Процес розвитку співробітника та на-
вчання (бездумне або свідоме виконання
роботи, налаштованість на інтелект або си-
лу, процедури інформування співробітників,
визнання або відмова від примату логіки в
діях).

10. Трудова етика та мотивація (став-
лення до роботи, відповідальність, поділ
праці, якість праці, чистота робочого місця,
звички на роботі, оцінювання роботи та ви-
нагорода, індивідуальна або групова робо-
та, просування по службі).

У літературі пропонується систематизу-
вати всі елементи культури за двома група-
ми – суб’єктивна організаційна культура та
об’єктивна організаційна культура [4]. До
першої групи входять елементи, що відо-
бражають цінності, етику, зразки поведінки,
комунікації та мову спілкування, обряди,
ритуали, традиції, тобто все те, що характе-
ризує взаємини між людьми, їх свідомість,
відносини з організацією. До другої групи
можна зарахувати елементи, пов’язані з фі-
зичним оточенням (будівля організації, ди-
зайн приміщень, місце розташування, обла-
днання тощо).

Змістовна модель організаційної культу-
ри Г. Ховстеде пропонує розглядати її еле-
менти за чотирма рівнями: символи, герої,
ритуали, цінності [5].

Символи – це слова, гасла та різні пред-
мети, що мають особливе значення та які

можуть бути відомими лише тим, хто поді-
ляє зазначену культуру. Нові символи легко
з’являються, а старі – зникають. Символи
однієї групи зазвичай копіюються іншою. Це
й пояснює, чому символи являють собою
поверхневий шар культури. Героями є лю-
ди, які живуть або жили, реальні або леген-
дарні, котрі мають характеристики, що ціну-
ються в межах культури, усвідомлюють їх як
модель поведінки. Ритуали – це колективна
дія, яка, як правило, не потрібна для отри-
мання результату, але розглядається як со-
ціально значуща. Символи, герої та ритуали
об’єднані терміном “практика”. По суті, їх
можна побачити ззовні, але зрозуміти їх
культурне значення ззовні неможливо, і у
цьому сенсі їх практичну дію розуміють ли-
ше члени колективу. Ядро культури, відпо-
відно до схеми Г. Ховстеде, формується
цінностями, що поділяються членами орга-
нізації.

Е. Шейн виділяє глибинний, підповерх-
невий та поверхневий елементи ОК. Пі-
знання ОК починається з “поверхневого”,
або “символічного”, рівня, що включає такі
факти, які можна відчувати та сприймати.
На цьому рівні речі та явища досить легко
знайти, але не завжди їх можна розшифру-
вати в термінах ОК. На наступному рівні ви-
вчають цінності та вірування, що поділяють-
ся членами організації. Їх сприйняття зале-
жатиме від свідомості людей. “Глибинний”
рівень включає базові припущення, які спря-
мовують поведінку людей, допомагаючи їм
сприйняти атрибути, що характеризують ОК
[6]. Треба також відзначити, що більшість
дослідників ОК дотримуються саме моделі
Е. Шейна.

Оцінюючи будь-який орган публічної
влади за наведеними характеристиками,
можна з’ясувати повну картину організацій-
ної культури та зрозуміти її концепцію, тобто
існують співвідношення між змістом культу-
ри організації, її проявом, сприйняттям та
інтерпретацією цієї культури працівниками
(рис. 2).

Приходячи в організацію, співробітник
покладає на неї певні очікування, пов’язані
зі змістом та значущістю, престижністю пра-
ці, яку він виконує, її інтенсивністю та захоп-
ливістю, можливостями просування по слу-
жбі, рівнем оплати праці, умовами праці,
соціальними гарантіями. У свою чергу, при-
ймаючи на роботу нового співробітника, ке-
рівництво організації намагається отримати
від нього кваліфіковане та якісне виконання
обов’язків, що покладаються на нього, пев-
ний рівень знань, відповідальність, дисцип-
ліну, ініціативність, уміння приймати рішен-
ня, відданість організації та бажання увійти
до колективу й розділити його цінності.
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культури

Прояв організаційної
культури

Інтерпретація організаційної
культури

Важливі цінності та
норми, що поділяються
членами публічної

установи

Значення,
що оцінюється

Речі, що поділяються в
установі

Сленг, приказки, що
поділяються в установі

Дії, що поділяються в
установі

Почуття, що поділяються
в установі

Виробляють
у членів

організації

– співбесіду;
– спостереження;
– читання;
– відчуття

Сприйняття через

Розмовні висловлювання

Емоції

Зразки поведінки

Матеріальні об’єкти

ТлумаченняОрганізаційна
культура

Рис. 2. Зміст відносин організаційної культури

Трудова діяльність виступає як необхід-
на умова спільного існування співробітника
в організації [7, с. 320]. Співробітник шляхом
виконання функціональних обов’язків праг-
не задовольнити власні інтереси, а органі-
зація, використовуючи трудовий потенціал
співробітника, хоче досягти поставленої ме-
ти та завдання. При цьому організаційна
культура виступає як інтегральний чинник,
що задає “правила гри” та спільні для орга-

нізації як роботодавця та співробітника
пріоритети й настанови шляхом закріплення
певних рольових моделей (набір очікуваних
настанов поведінки для конкретної ситуації,
поведінкових стереотипів, пов’язаних із ви-
конанням конкретної роботи та норм), тим
самим узгоджуючи різні за своєю спрямова-
ністю інтереси всіх рівнів (рис. 3).
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Рис. 3. Організаційна культура як чинник інтеграції інтересів публічної установи та співробітників
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Члени організації, поділяючи віру та очі-
кування, створюють своє фізичне середо-
вище, виробляють свій стиль поведінки та
мову спілкування, здійснюють вчинки, що
адекватно сприймаються іншими членами
організації, виявляють почуття та емоції, які
розуміють усі співробітники. Усе це, будучи
сприйнятим співробітниками, допомагає їм
зрозуміти та інтерпретувати культуру орга-
нізації, тобто надати свого значення подіям і
діям та зробити усвідомленим своє середо-
вище. Поведінка людей та їх груп усередині
організації міцно пов’язана нормами, що
випливають із цих вірувань, очікувань та дій,
які поділяються всіма.

Зміст організаційної культури впливає на
спрямованість поведінки та визначається не
простою сумою пропозицій, а тим, як вони
пов’язані між собою та як вони формують
певні зразки поведінки [8, с. 205]. Відмінною
рисою тієї чи іншої культури є відносний по-
рядок розташування базових понять, які її
формують, що вказує на те, яка політика та
які принципи повинні превалювати в разі
виникнення конфлікту між різними наборами
пропозицій.

Наприклад, два органи публічної влади
можуть декларувати таку норму, як участь
співробітників у прийнятті рішень. Проте в
одній установі ця норма може реалізовува-
тися у формі подання пропозицій щодо удо-
сконалення управлінських процесів, в ін-
шій – означатиме вироблення повноцінних
групових рішень у підрозділах. Тобто куль-
тури цих двох організацій будуть різними за
змістом та проявом, незважаючи на те, що
набір базових пропозицій один і той самий.

IV. Висновки
Таким чином, систему організаційної

культури можна визначити як об’єкт управ-
ління, що складається з ряду взаємо-
пов’язаних між собою елементів. Сучасне
розуміння управління органу публічної вла-
ди орієнтує на думку про те, що організацій-
ною культурою можна керувати, спрямову-
вати та змінювати відповідно до цілей тієї чи
іншої установи [9, с. 191]. З іншого боку,
культуру органу публічної влади можна роз-
глядати як потужний стратегічний інстру-
мент, який дає змогу орієнтувати людей на
нові цілі, зміни, розвиток, мобілізувати ініці-
ативу співробітників, забезпечувати відда-
ність і полегшувати спілкування.
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Пермякова Л.Д. Организационная культура органа публичной власти как объект
управления

В статье рассмотрены характеристики организационной культуры публичных организа-
ций и составляющие управления организационной культурой органов публичной власти. Сде-
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ланы выводы о соотношении между содержанием культуры органа публичной власти, ее про-
явлением и восприятием, а также интерпретацией этой культуры должностными лицами.

Ключевые слова: социология организаций, организационная культура, орган публичной
власти, организационный анализ, управление организационной культурой.

Permycova L. Organizational culture of public body as object of management
In article characteristics of organizational culture of the public organisations and making manage-

ments of organizational culture of public bodies are considered. Conclusions about a parity between
the maintenance of culture of public body, its display and perception, and also interpretation of this
culture by officials become.

Key words: theory of organization, organizational culture, public body, organizational analysis,
management of organizational culture.
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У статті узагальнено світовий досвід використання інструментів державного регулювання

розвитку ринку алкогольних та слабоалкогольних напоїв, в тому числі пива, з урахуванням особ-
ливостей виробництва, обігу та споживання “товарів шкідливої звички” в різних країнах.

Ключові слова: інструменти державного регулювання, негативні наслідки зловживання,
державна монополія, алкогольний ринок.

I. Вступ0

Останніми роками більшість змін, що
здійснюються на ринку слабоалкогольних
напоїв України, зумовлені законотворчим
процесом, метою якого є скорочення обсягів
споживання алкогольних та слабоалкоголь-
них напоїв. Але багато з цих змін здійснюва-
лось без попереднього дослідження взаємо-
дії та взаємовпливу соціально-економічних
чинників, що спричиняють особливості пове-
дінки споживачів цього виду продукції в умо-
вах соціальної кризи та недостатньої розви-
нутості ринкових процесів. Саме це потребує
аналізу світового досвіду здійснення держа-
вного регулювання виробництва та обігу ал-
когольної та слабоалкогольної продукції на
ринку різних країн на різних етапах їх розвит-
ку.

II. Постановка завдання
Метою статті є дослідження світового до-

свіду використання інструментів державного
регулювання розвитку ринку пива та можли-
вості використання такого досвіду при регу-
люванні ринку пива України.

III. Результати
Весь зарубіжний досвід використання ін-

струментів державного регулювання щодо
алкогольного ринку можна поділити на кілька
специфічних груп, у яких найбільш чітко про-
стежуються можливості пристосування дер-
жави до особливостей потреб споживачів. До
першої групи можна зарахувати ринки алко-
гольної продукції скандинавських країн, де
наявний вагомий прямий вплив держави за
рахунок монополізації ринку. Як відомо, алко-
гольний ринок скандинавських країн відріз-
няється особливими умовами роботи. У цих
країнах виробництво і реалізація спиртних
напоїв належить держмонополіям, які є ін-
струментом соціальної політики. Поява дер-
жавних монополій у цьому регіоні була ви-
кликана тим, що в північних країнах населен-
ня споживали багато високоградусного спир-
тного. Поступово діяльність цих монополій
звузилася до рівня регулювання роздрібної
реалізації спиртних напоїв. На цьому рівні
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регулювання держава отримала можливість
обмежувати доступність алкогольних напоїв і
впливати на структуру їх продажів шляхом
встановлення однієї ціни на однакові товари
в усіх місцях реалізації.

У межах скандинавського типу державно-
го регулювання ринку алкогольних напоїв
вирізняються особливості здійснення впливу
в таких країнах, як Фінляндія, Швеція та Нор-
вегія. Фінляндія є однією з європейських
країн, найбільш близькою за стереотипом
споживання алкогольних напоїв до України з
огляду на схожі кліматичні умови. У законо-
давчих документах Фінляндії з регулювання
алкогольного сектору завжди підкреслюва-
лося, що їх мета – охорона здоров’я насе-
лення і зменшення негативних наслідків зло-
вживання. Унікальність монополії державної
компанії “Алко” полягала в якнайповнішому
зосередженні у віданні одного державного
органу всіх складових функціонування алко-
гольного ринку: законодавчої практики, пла-
нування, науки і технології, інформації і ста-
тистики, виробництва, дистрибуції, роздрібу,
ціноутворення, оподаткування, споживання,
експорту і імпорту алкогольної продукції. Ре-
гулювання доступності алкогольної продукції
у Фінляндії передбачало:
– створення мережі дистрибуції з розраху-

нком допустимої кількості пунктів прода-
жу залежно від щільності населення, ти-
пу населеного пункту, з урахуванням рів-
ня прибутків, мобільності, соціальної
структури і міграції;

– встановлення годин роботи і ліміту на
одноразовий продаж в одні руки, вікових
обмежень та ін. [1, с. 47].
Нині виробництво і реалізація пива у Фін-

ляндії має свої особливості, обумовлені За-
коном про алкоголь, згідно з яким дозволе-
ний продаж у роздріб напоїв, зроблених ме-
тодом бродіння, зі змістом етилового спирту
до 4,7% підприємствами і приватними осо-
бами, що мають відповідну ліцензію. Крім
того, алкоголем міцністю до 13% можуть тор-
гувати його виробники. Реклама пива у Фін-
ляндії дозволена, проте обмежено її розмі-
щення на телебаченні з 7.00 до 21.00 год.
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Продаж більшої частки спиртних напоїв (у
тому числі й пива) у Фінляндії здійснюється в
магазинах монополії.

У Швеції з 1919 р. діяла державна моно-
полія на імпорт, експорт, виготовлення і про-
даж будь-яких спиртних напоїв, крім легкого
пива. Нині шведське алкогольне законодав-
ство має м’якішу форму і спрямоване на об-
меження споживання алкоголю. Сьогодні
торгівля алкоголем у Швеції ведеться так,
щоб, наскільки це можливо, запобігати шкід-
ливому впливу на здоров’я населення від
споживання товарів, що мають характерис-
тику шкідливої звички, особливо щодо спо-
живачів у підлітковому віці. Насамперед, це
виявляється в активній ціновій політиці і об-
меженні інтересів, пов’язаних з прибутком від
торгівлі спиртними напоями. Закон з марке-
тингу алкогольних напоїв забороняє рекламу
міцних напоїв, вина і міцного пива, спрямо-
вану на широкі верстви населення. Помірний
маркетинг алкогольної продукції допускаєть-
ся в магазинах монополії і ресторанах, а ре-
клама дозволена тільки в спеціалізованих
виданнях.

У Норвегії також існує державна монопо-
лія, створена для виробництва та реалізації
спиртних напоїв, якій належить право роз-
дрібного продажу алкогольних напоїв міцні-
ше від 4,7%. При цьому магазини державної
монопольної компанії розташовуються тільки
у великих населених пунктах і працюють за
спеціальним графіком. Крім того, продаж ал-
когольних напоїв дозволений також у барах і
ресторанах.

Наступною групою зі специфічним типом
державного регулювання ринку алкогольної
та слабоалкогольної продукції, в тому числі
пива, є країни Північної Америки. На відміну
від скандинавських країн, у США немає дер-
жавної монополії на виробництво й обіг алко-
гольної продукції на федеральному рівні, але
в межах окремих штатів вона існує. Так, сьо-
годні державна монополія на оптову й роз-
дрібну торгівлю алкогольною продукцією за-
стосовується у 18 штатах.

Найсуворіші правила діють у штаті Юта, де
вся продукція з вмістом алкоголю вище від
3,2% реалізується тільки через спеціальні
державні магазини. У штатах Мен, Міссісіпі і
Монтана продаж алкогольної продукції здійс-
нюється приватним сектором на підставі ви-
даних місцевою владою ліцензій. У штаті Ай-
дахо монополія на продаж поширена тільки
на алкогольні напої із вмістом спирту вище від
16%. У деяких зі штатів, де є державна моно-
полія на продаж алкогольної продукції, про-
даж пива і сухого вина дозволений у супер-
маркетах, продовольчих магазинах і в мага-
зинах при бензоколонках. У таких штатах, як
Алабама, Аляска, Флорида, Канзас і Огайо
застосовується режим повної заборони на
продаж і вживання алкоголю.

Імпорт товарів, що характеризуються шкі-
дливою звичкою споживачів, на територію

США може здійснюватися будь-яким підпри-
ємцем незалежно від форми власності після
отримання ліцензії Бюро з питань алкоголю,
тютюну, вогнепальної зброї і вибухових ре-
човин Мін’юсту США.

У Канаді відсутня державна монополія на
виробництво алкогольної продукції, але обіг і
продаж алкогольних напоїв регулюється про-
вінційним законодавством, а імпорт алкоголь-
ної продукції регулюється на федеральному
рівні. Використовуючи як прямі, так і непрямі
інструменти впливу, держава змогла добити-
ся тотального контролю над ринком алкого-
льної продукції без створення монополії. На
федеральному рівні регулювання алкогольно-
го ринку припускає наявність додаткового кон-
тролю з метою стягування відповідних акци-
зів. На провінційному рівні регулювання алко-
гольного ринку передбачає:
– пропаганду і заохочення чесної, відкритої

й етичної політики в галузі контролю,
продажу і придбання алкогольних напоїв;

– взаємодію з усіма провінційними, тери-
торіальними і федеральними агентства-
ми, що відповідають за контроль, продаж
і оподаткування алкогольних напоїв;

– поліпшення системи контролю і поши-
рення алкогольних напоїв шляхом коо-
перації та вільного поширення інформа-
ції.
Таким чином, у Канаді спостерігається

подвійний контроль за обігом алкоголю. Це
дає значні позитивні результати – збалансо-
ваність алкогольного ринку і дотримання га-
рантій соціальної політики стосовно спожи-
вання спиртних напоїв.

Згідно із законодавством усіх канадських
провінцій, для виробництва, зберігання і ре-
алізації пива в кожній конкретній провінції
потрібне отримання ліцензії від уповноваже-
ного органу. Іноземні компанії можуть прода-
вати свою продукцію на території Канади
тільки через офіційні магазини провінційної
Палати з контролю за обігом і продажем
спиртних напоїв. Що стосується пива, як
особливого товару з низьким рівнем алкого-
лю, законодавство більшості провінцій Кана-
ди припускає його продаж у приватних роз-
дрібних магазинах і пивоварнях.

До наступної групи країн, що мають харак-
терні риси державного регулювання ринку ал-
когольної та слабоалкогольної продукції, в то-
му числі пива, можна зарахувати країни Пів-
денної Америки [2, с. 102]. В Аргентині на зако-
нодавчому рівні затверджено положення про
те, що державне регулювання в галузі вироб-
ництва й обігу алкогольної продукції спрямова-
не на забезпечення господарських потреб і
захист прав споживачів, а також на підвищення
її якості і здійснення контролю за її виробницт-
вом, розфасуванням, зберіганням і транспор-
туванням. Але основний вплив спрямований
на виробників алкогольної та слабоалкогольної
продукції з погляду не тільки кількісних харак-
теристик, а й якісного складу та цінових пара-
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метрів. Усі лікеро-горілчані заводи і заводи з
виробництва інших продуктів, до складу яких
входить етиловий або метиловий спирт, зо-
бов’язані надавати всю необхідну комерційну
документацію представникам контролюючої
організації з метою здійснення належного кон-
тролю за якістю алкогольної продукції.

Що стосується Бразилії, то виробництво й
обіг алкогольної продукції в цій країні має
свої особливості, оскільки етиловий спирт
використовується в країні переважно як біо-
паливо для засобів автотранспорту. Тобто
етиловий спирт законодавчо не належить до
групи товарів продуктового переліку і має
більш промислове, ніж споживче значення.
При цьому на законодавчому рівні підтвер-
джено, що в Бразилії не існує державної мо-
нополії на виробництво й обіг алкогольної
продукції. Згідно із законодавством про ви-
робництво та обіг алкогольної продукції:
– усі підприємства алкогольної промисло-

вості проходять обов’язкову реєстрацію,
яка дійсна впродовж 10 років;

– на такий самий термін реєструється про-
дукція підприємств;

– реєстрація може бути занульована у ви-
падках порушення правил упаковки, мар-
кування і етикетування продукції.
Крім цього, всі підприємства зобов’язані

мати у своєму штаті відповідального фахівця
з виробництва, що має профільну освіту і
реєстрацію в спеціалізованій Раді за фахом,
яка є органом, що контролює якість усієї ал-
когольної та слабоалкогольної продукції, ви-
робленої та реалізованої в країні.

Наступною групою країн, що мають особ-
ливості державного регулювання в галузі
виробництва та реалізації алкогольної про-
дукції, є країни Євросоюзу. Як відомо, в усіх
країнах Європейського Союзу монополія на
виробництво й обіг алкогольної продукції в
той чи інший проміжок часу протягом ХХ ст.
була скасована. Загальноєвропейським за-
конодавством регулюються загальні умови
доступу товарів на ринок алкогольної проду-
кції і порядок ціноутворення. Відповідно до
класифікації, прийнятої в Європейському
Союзі, пиво входить до складу алкогольних
напоїв і має номенклатурний код 2203. Але в
межах кожної держави, що входить до скла-
ду Євросоюзу, є свої особливості функціону-
вання ринку алкогольної продукції. У кожній
країні існують інструменти, що спрямовують
вплив держави на виробництво, реалізацію,
рекламу чи заборону засобів нав’язування й
використання цієї продукції.

Так, в Австрії держава додатково впливає
на виробництво алкогольної та слабоалкого-
льної продукції з урахуванням можливостей
вільного обігу та застосування загальних
норм рекламування цього виду продукції, що
діють у межах Євросоюзу. При цьому, виро-
бництво алкоголю має бути суворо ізольова-
не від інших виробництв і доступу сторонніх
осіб, що передбачає наявність своєрідної

митної території. Специфічному регулюван-
ню підлягає як територія підприємства, так і
устаткування, яке використовується при ви-
робництві на кожному з цих підприємств. Во-
но повинно відповідати умовам, передбаче-
ним юридичними і санітарними нормами.
Крім того, потрібне спеціальне приміщення
для зберігання готової продукції. У Німеччині
чинна система державного регулювання рин-
ку алкогольної продукції подібна до австрій-
ської, але вона є також інструментом держа-
вної підтримки сільгоспвиробників [3, с. 97].

У Бельгії основний державний вплив
спрямований на регулювання споживання
алкогольної та слабоалкогольної продукції.
Так, стосовно ринку алкогольної продукції дер-
жава виступає регулятором за допомогою
відповідної законодавчої бази в таких сферах:

1) доступність і рівень цін;
2) реклама (законодавчо заборонена рек-

лама алкогольних напоїв, яка адресована
неповнолітнім, заохочує до споживання алко-
гольних напоїв, пов’язує споживання алкого-
лю й управління автотранспортом);

3) обіг алкогольної та слабоалкогольної
продукції регулюється поліцією.

Крім того, у Бельгії діють програми Феде-
ральної служби охорони здоров’я, спрямовані
на зниження споживання алкогольних напоїв.

У Данії, як і в Бельгії, в рамках державного
регулювання ринку алкогольної продукції
застосовується специфічна система держав-
ної реєстрації, яка передбачає, крім отри-
мання дозволу від державних органів на фу-
нкціонування суб’єктів алкогольного ринку,
отримання дозволу від поліції. У Нідерлан-
дах контроль за доступністю алкогольної
продукції, навпаки, не є завданням уряду. Це
компетенція місцевих органів влади. Уведен-
ню обмежень в галузі виробництва, поши-
рення і продажу алкогольної продукції пере-
шкоджає законодавство з охорони приватної
власності, яке є пріоритетним для держави.

У Великобританії основними інструмен-
тами регулювання реалізації спиртних напоїв
є ліцензування окремих видів діяльності й
обкладення усієї алкогольної продукції акци-
зом. Ліцензуванню підлягають такі види дія-
льності, як роздрібний продаж алкоголю, по-
стачання алкогольної продукції в роздрібну
мережу, забезпечення розважальних заходів
і постачання закусочних, які працюють у ніч-
ний час. Положення закону поширюються на
такі типи закладів:
– паби й нічні клуби;
– закриті спортивні споруди;
– заклади, що продають напої, споживання

яких передбачено за межами закладу;
– ресторани, що пропонують алкогольні

напої при обслуговуванні відвідувачів з
23.00 до 5.00 год;

– готелі;
– приватні громадські клуби, театри і стаці-

онарні майданчики;
– кінотеатри.
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У Великобританії також діє єдина система
ліцензій для приміщень, що поширюється на
продаж і постачання алкоголю, проведення
дозволених публічних вистав, кіно, театри,
нічні закусочні і кафе. Ліцензії для приміщен-
ня не мають терміну дії, за винятком випад-
ків, коли робиться відповідна заява про об-
межений час заходу.

Персональні ліцензії потрібні для само-
стійної торгівлі і надаються окремо від ліцен-
зій для приміщень, у яких продаються алко-
гольні напої. Вони видаються строком на 10
років з правом продовження на такий самий
термін.

Структура ринку алкогольних напоїв Ве-
ликобританії включає виробництво і продаж
пива, вина, міцних спиртних напоїв, а також
інших напоїв на основі бродіння. Загально-
прийняте найменування “пиво” на британсь-
кому ринку об’єднує в собі елі, стаути, порте-
ри і лагери (традиційне пиво). Виробництво
пива у Великобританії задовольняє потреби
внутрішнього ринку на 90%.

В Угорщині виробництво і реалізація пива
регулюються державою за допомогою наяв-
ності акцизів. Розмір податкової ставки на
алкоголь становить приблизно 14000 дол.
США на кожен гектолітр чистого алкоголю,
що міститься в алкогольній продукції.
Обов’язок сплати акцизного податку поши-
рюється як на виробників товару, так і на йо-
го імпортерів.

В Іспанії широкий спектр представлених
товарів на алкогольному ринку сприяє фор-
муванню у населення країни високої культу-
ри споживання цього виду продукції, тому
роль держави обмежується тільки функцією
регулятора і контролера виробництва й обігу
алкоголю.

В Італії наявна державна монополія
управління алкогольним ринком і фіскальна
монополія. Останнім часом у зв’язку зі зрос-
танням кількості правопорушень, що здійс-
нюються у стані алкогольного сп’яніння, і
зростанням масштабів поширення пияцтва
серед підлітків істотно посилена функція
держави. Основними методами регулювання
є ліцензування, сертифікація і видача дозво-
лів на здійснення окремих видів діяльності і
на виробництво окремих видів продукції. То-
му основними державними органами, зайня-
тими в реалізації регулятивних методів, є
Міністерство економічного розвитку і Мініс-
терство фінансів, а також Митне агентство.
Історично Італія є країною, де споживання
алкоголю – це елемент культури. Відповідно,
держава вбачає свою основну роль у конт-
ролі за належною якістю алкогольної продук-
ції, а також у прибутках до бюджету від її ви-
робництва й реалізації за рахунок високого
рівня збору обов’язкових платежів.

У Польщі державне регулювання алкого-
льного ринку здійснюється через державне
агентство по боротьбі з алкоголізмом і місце-

ві органи самоврядування шляхом обмежен-
ня кількості пунктів продажу. Щорічно Розпо-
рядженням Міністерства фінансів затвер-
джується розмір акцизних мит на алкогольну
продукцію, який впливає на її оптову й роз-
дрібну вартість.

У Сербії також немає державної монополії
на регулювання ринку алкогольної продукції.
Крім того, там не заборонено індивідуальне
виробництво вина і міцних алкогольних на-
поїв. На підприємствах спиртних напоїв, що
займаються виготовленням, процесом виро-
бництва повинен управляти дипломований
інженер, що спеціалізується в галузі вино-
робства, харчових технологій або агрономії, з
досвідом роботи за фахом не менше ніж два
роки.

У Франції виробництво й обіг алкогольної
продукції регулюються правилами вільного
ринку на підставі попиту і пропозиції. Внутрі-
шні ціни на алкоголь встановлюються в умо-
вах конкуренції між виробниками натураль-
ного і синтетичного спирту. Для поширення
алкогольної продукції юридична особа пови-
нна мати спеціальний дозвіл для цього виду
діяльності. Відповідно до законодавства,
спирт і алкогольні напої у Франції поділяють-
ся на такі категорії: пиво, вино, напої бродін-
ня (сидр, грушівка, медовий напій і т. ін.),
проміжні напої (порто, херес тощо), спирт
етиловий (напої зі спирту). Крім акцизів на
алкогольну продукцію, у Франції нарахову-
ються такі збори, як спеціальний збір на
профілактику алкоголізму, застосовуваний
до алкогольних напоїв із вмістом спирту по-
над 25% (1,6 євро за літр) і податок на суміш
алкогольних і безалкогольних напоїв (11 єв-
ро за декалітр чистого спирту). Контроль на
всіх стадіях виробництва й обігу алкоголю
здійснює Генеральна дирекція митниць і не-
прямих податків Франції.

У Чехії будь-яка особа (у тому числі і фізи-
чна) має право займатися виробництвом, пе-
ревезенням, зберіганням і продажем спиртних
напоїв за наявності свідоцтва про концесійне
підприємництво. Для його отримання, крім
звичайних документів, потрібна наявність до-
зволу Міністерства сільського господарства
або Міністерства промисловості і торгівлі Че-
хії. У дозволі міністерства зазначено адресу
підприємства-виробника, обсяг дозволених
видів діяльності тощо. При цьому для кожного
наступного підприємства, заявку про яке по-
дає та сама особа, потрібний окремий дозвіл
міністерства. Основною метою цієї законода-
вчої норми є наповнення бюджету Чеської
Республіки й обмеження неприпустимих якіс-
них змін окремих видів алкогольної та слабо-
алкогольної продукції.

Відповідно до наведеного досвіду держа-
вного регулювання ринку товарів, що мають
характеристики шкідливої звички споживачів,
за кордоном можна здійснити угрупування
основних напрямів його регулювання (табл.).
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IV. Висновки
Виходячи з проведеного аналізу напря-

мів державної дії на ринок алкогольної про-
дукції можна побачити, що більшість вітчиз-
няних методів регулювання ринку товарів,
які мають характеристики шкідливої звички,
відповідають міжнародному досвіду. Водно-
час для боротьби з негативним соціальним
ефектом алкоголізму у вітчизняній практиці
не досить використані методи державної дії
на культуру споживання спиртних напоїв,
тоді як зарубіжний досвід показує їх еконо-
мічну ефективність порівняно з витратами

на відшкодування втрат, пов’язаних з над-
мірним уживанням спиртних напоїв.
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Стельмашенко Е.А. Мировой опыт использования инструментов государственного ре-
гулирования развития рынка пива

В статье представлен мировой опыт использования инструментов государственного
регулирования развития рынка алкогольных и слабоалкогольных напитков, в том числе пива,
с учетом особенностей производства, оборота и потребления “товаров вредной привычки”
в разных странах.
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твия злоупотребления, государственная монополия, алкогольный рынок.

Stelmashenko E. World experience of the use of instruments of government control of
market of beer development

World experience of the use of instruments of government control of market of alcoholic and low-
alcoholic beverages development is presented in the article, including beer, taking into account the
features of production, turn and consumption of “commodities of harmful habit” in different countries.

Key words: іnstruments of government control, негативни consequences of abuse, government
monopoly, alcoholic market.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено узагальненню теоретико-методологічних засад і механізмів регулю-

вання замкового туризму в Україні. Здійснено спробу обґрунтувати теоретичні засади і шля-
хи туристичного відродження оборонних споруд України. Виявлено географічні особливості
поширення, проаналізовано сучасний стан збереженості цих об’єктів, розкрито їх історико-
культурний потенціал. Визначено напрями перспективного розвитку системи державного
та місцевого регулювання сфери замкового туризму на місцевому рівні.

Ключові слова: державне регулювання, місцеве управління, туризм, замковий туризм,
оборонні та фортифікаційні споруди, туристичний продукт.

І. Вступ0

Інтеграційні процеси актуалізують зна-
чення самобутності українського народу,
повагу до історії та культурного надбання.
Це, у свою чергу, потребує від державної
влади та органів місцевого самоврядування
особливого підходу до управління сферою
збереження та охорони історико-культурної
спадщини. Особливого значення місцевий
та регіональний аспект набуває в процесі
забезпечення ефективного збереження іс-
торико-культурних надбань. Тому зрозуміло,
що центральні органи влади виконують, пе-
реважно, координаційні та контрольні функ-
ції, надаючи загальні напрями для діяльнос-
ті в цій сфері для органів управління на міс-
цевому рівні.

Дослідженням оборонних споруд України
свого часу займалися історики, краєзнавці,
мистецтвознавці, етнографи, такі як: Б. Вітт,
А. Гульдман, Ю. Дуткевич, С. Каретнікова,
М. Кондраков, С. Кордасевич, Я. Новицький,
Є. Сіцинський, В. Смирнов, В. Собецький,
А. Фотинський, О. Цинкаловський, А. Чалов-
ський, А. Шрусевич, А. Яблоновський, Б. Януш
та ін.

У сучасний період цьому питанню при-
свячені праці науковців Б. Возницького,
В. Вуйцика, М. Каргера, О. Лесика, А. Лог-
вина, О. Мацюка, І. Могитича, Ю. Нельгов-
ського, В. Овсійчука, П. Раппопорта, М. Рож-
ка, М. Рутинського та ін.

Проблеми розвитку замкового туризму
вже декілька десятиліть перебувають у
центрі уваги туризмознавців. Найбільший
інтерес у зв’язку з цим становлять праці
В. Азара, В. Безносяка, М. Волошина, В. Єв-
докименка, В. Кифяка, Ю. Лебединської,
О. Любіцевої, В. Мацала, М. Рутинського,
В. Федорченка та ін.

ІІ. Постановка завдання
Водночас деякі політико-управлінські ас-

пекти теорії та практики державного регу-
                                                          
0 © Шикеринець В.В., 2012

лювання розвитку замкового туризму потре-
бують подальшого осмислення в науковій
літературі. Йдеться про особливості просу-
вання національного туристичного продукту
на внутрішній і світові ринки, способи залу-
чення інвестицій у туристичну галузь, мож-
ливість підтримки органами місцевого уп-
равління розвитку замкового туризму в регі-
онах України.

Метою статті є узагальнення теоретико-
методологічних засад і механізмів держав-
ного регулювання замкового туризму в
Україні. Досягнення визначеної мети зумо-
вило необхідність виконання таких завдань:
оцінити можливості органів місцевого
управління стосовно активізації замкового
туризму в регіонах України; окреслити перс-
пективи розвитку системи державного та
місцевого регулювання сфери замкового
туризму.

Об’єктом дослідження є замковий туризм
в Україні.

Предмет дослідження – процеси станов-
лення та розвитку державного та місцевого
регулювання замкового туризму в Україні.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на
припущенні, що розробка і впровадження
запропонованих механізмів регулювання
розвитку замкового туризму сприятиме ра-
ціональному та ефективному вирішенню
проблем, пов’язаних з розвитком туризму в
Україні в цілому.

ІІІ. Результати
Усі наявні в Україні об’єкти історико-

культурної спадщини перебувають під охо-
роною держави. Законом України “Про охо-
рону культурної спадщини” від 08.06.2000 р.
№ 180, закладено правові, організаційні,
соціальні та економічні відносини у сфері
охорони національної культурної спадщини
з метою її збереження, використання об’єк-
тів культурної спадщини у суспільному жит-
ті, захисту традиційного характеру середо-
вища в інтересах наступних поколінь [1].
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Коротка кадастрова інформація про па-
м’ятки архітектури й містобудування України
міститься у спеціальному Державному ре-
єстрі національного культурного надбання
[2]. У ньому зібрано інформацію про 1665
пам’яток архітектури у 915 населених пунк-
тах країни, у тому числі 160 споруд оборон-
ного зодчества України.

Оборонні споруди в Україні, що зберег-
лися до наших днів, розташовані в населе-
них пунктах Буковини, Волині, Галичини,
Криму, Лівобережжя, Поділля, Придніпров’я.

О. Мацюк запропонував таку класифіка-
цію оборонних споруд: давньоруські укріп-
лені городи; міста-фортеці; замки; оборонні
монастирі; церкви, костели, синагоги; війсь-
кові укріплення; сторожові вежі; оборонні
дзвіниці [3].

Український учений О. Лесик запропону-
вав класифікувати оборонні споруди Украї-
ни за придатністю цих пам’яток для розмі-
щення в них функціональних груп примі-
щень для туризму. На основі аналізу істори-
чної цінності оборонних споруд, особливос-
тей їх розташування, характеристики техні-
чного стану, навколишнього ландшафту,
особливостей архітектурно-планувальних та
об’ємно-просторових рішень, характеристи-
ки сучасного використання, а також еконо-
мічної доцільності пристосування цих спо-
руд до сучасних реалій усі оборонні споруди
нашої держави необхідно розподілити на
декілька охоронно-функціональних класів
[4]:

Перша група – оборонні споруди, прида-
тні для використання під музеї та історико-
архітектурні заповідники: музеї – у Бердиче-
ві (Кармелітський монастир), Виноградові
(Францисканський монастир та палац Пере-
ні), Вінниці (комплекс колишнього єзуїтсько-
го монастиря), Гошеві (Гошіський монастир),
Жовкві (комплекс Василіанського монастиря
Різдва Христового), Золочева (Золочівський
замок), Кам’янці-Подільському (Троїцький
монастир та Кам’янець-Подільська форте-
ця), Києві (Братський і Видубецький монас-
тирі), Луцьку (комплекс єзуїтського монасти-
ря), Львові (Бернардинський, Домінікансь-
кий та Кармелітський монастирі), Маняві
(Манявський монастир-скит), Меджибожі
(Меджибізька фортеця), Мукачеві (Свято-
Миколаївський монастир та замок Паланок),
Новгород-Сіверському (Спасо-Преображен-
ський монастир), Ніжині (Введенський мона-
стир), Олеську (Олеський замок), Острозі
(Острозький замок та Свято-Троїцький мо-
настир), Переяслав-Хмельницькому (Возне-
сенський монастир), Полтаві (Здвиженський
монастир), Теребовлі (Василіанський та Ка-
рмелітський монастирі), Ужгороді (Ужгород-
ський замок), Хотині (Хотинська фортеця),
Червонограді (монастирі Василіян), Черніго-
ві (Елецький монастир), Чинадієві (палац
графів Шенборнів та замок Сент-Міклош),
Шаргороді (Миколаївський монастир) та ін.;

заповідники – у Бахчисараї, Білгород-
Дністровському, Кам’янці-Подільському, Ки-
єві, Луцьку, Львові, Судаку, Чернігові та ін.

Друга група – оборонні споруди, прида-
тні для закладів розміщення туристів: у Ав-
тономній Республіці Крим: м. Алупка (Во-
ронцовський палацово-парковий комплекс),
м. Алушта (фортеці Алустон та Фуна),
м. Бахчисарай (замок Киз-Куле, Сюйренська
фортеця, Ханський палац), м. Керч (форте-
ця Єні-Кале), м. Севастополь (Костянтинів-
ський та Михайлівський форти), м. Сімфе-
рополь (фортеця “Неаполь Скіфський”),
м. Судак (Генуезька фортеця), м. Феодосія
(Генуезька фортеця), м. Ялта (Лівадійський
та Масандрівський палаци), с. Гаспра (па-
лаци “Ай-Тодор”, “Кічкіне”, “Ластівчине гніз-
до”, “Романтична Олександрія”, “Харакс”),
с. Кореїз (палаци “Дюльбер” та “Юсуповсь-
кий”), с. Санаторне (палац Меллас), с. Сі-
меїз (вілла “Мрія”), с. Утьос (палаци “Утьос” і
“Карасан”); Вінницькій області: м. Тульчин
(палац Потоцьких), м. Немирів (палац
М.Г. Щербатової), м. Хмільник (палац графа
Ксидо), с. Ворониця (палац О.Ф. Можайсь-
кого), с. Чернятин (палац Вітославського),
с. Муровані Кирилівці (палац поміщиків Ко-
марів); Волинській області: м. Луцьк (Луць-
кий замок), м. Володимир-Волинський (па-
лац уніатських єпископів), с. Оливка (замок
Радзивілів); Житомирській області: м. Ан-
друшівка (палац Терещенків), м. Житомир
(палац єпископа), м. Новоград-Волинський
(Звягельський замок), с. Верхівня (палац
Ганських), с. Денишів (палац Терещенків),
с. Червоне (палац Терещенків); Закарпат-
ській області: с. Довге (палац Довгаїв),
с. Невицьке (Невицький замок), с. Середнє
(замок Тамплієрів); Запорізькій області:
м. Василівка (заповідник “Садиба Попова”),
м. Запоріжжя (о. Хортиця (історико-архітек-
турний комплекс “Запорізька Січ”)); Івано-
Франківській області: м. Галич (Галицький
замок), м. Івано-Франківськ (плац Потоць-
ких), м. Надвірна (Пнівський замок), с. Марі-
ямпіль (Маріямпільський замок), с. Приозе-
рне (палац графів Реїв), с. Раковець (Рако-
вецький замок); Київській області: м. Біла
Церква (зимовий палац родини Браниць-
ких), м. Київ (Маріїнський та Кловські пала-
ци, Київська фортеця), с. Томашівка (палац
Хоєцьких); Кіровоградській області: м. Кіро-
воград (“фортеця Святої Єлизавети”); Лу-
ганській області: м. Олександрівськ (палац
Ю.З. Юзбаша), Старобільськ (Свято-Скор-
ботницький монастир); Львівській області:
м. Броди (палаци магнатів Тишкевичів та
графа Потоцького), м. Жовква (державний
історико-архітектурний заповідник), м. Золо-
чів (Золочівський замок), м. Свірськ (Свірзь-
кий замок), м. Червоноград (палац Потоць-
ких), с. Олесько (Олеський замок), с. Підгірці
(Підгорецький замок), с. Поморяни (замок
Сієнського), с. Старе Село (Старосільський
замок); Одеській області: м. Білгород-
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Дністровський (фортеця Акерман), м. Одеса
(палац князів Гагаріних), с. Біле (о. Зміїний);
Полтавській області: с. Березова Рудка
(палац Закревських), с. Мгарський (Спасо-
Преображенський православний чоловічий
монастир), с. Хомутець (палац І.М. Мурав-
йова-Апостола); Рівненській області:
м. Дубно (палаци Острозьких і Любомирсь-
ких), с. Клевань (замок Чарторийських),
с. Тараканів (Тараканівський форт); Сумсь-
кій області: м. Глухів (державний історико-
культурний заповідник), м. Тростянець (па-
лац Голіциних), с. Нова Слобода (Софро-
нівська пустинь); Тернопільській області:
м. Бережани (замок Сенявських), м. Бучач
(руїни Бучацького замку), м. Збараж (Збара-
зький замок), м. Кременець (руїни Кремене-
цького замку), м. Почаїв (Свято-Успенська
лавра), м. Теребовля (руїни Теребовлянсь-
кого замку), м. Тернопіль (палац Тернопіль-
ського замку), с. Білокриниця (палац Чос-
новських), с. Вишневець (палац князів Виш-
невецьких), с. Золотий Потік (замок С. По-
тоцького), с. Коропець (палац Бадені),
с. Кривче (замок Концьких), с. Кудринці (за-
мок Гербуртів), с. Микулинці (палац А. Йор-
данової), с. Нагоряни (Червоноградський
замок), с. Окопи (залишки фортеці Окопи
Святої Трійці), с. Рай (замок Сенявських),
с. Сидорів (руїни замку М. Калиновського),
с. Скала-Подільська (руїни замку князів Ко-
ріатовичів); Харківській області: с. Володи-
мирівка (“садиба Наталіївка”), с. Пархоминці
(палац графа Підгоричани), с. Старий Мер-
чик (палац Шидловських), с. Шарівка (палац
Л. Кеніга); Херсонській області: м. Херсон
(Херсонська фортеця); Хмельницькій обла-
сті: м. Ізяслав (Бернардинський монастир),
м. Кам’янець-Подільський (державний істо-
рико-культурний заповідник “Кам’янець”),
м. Старокостянтинів (Старокостянтинівська
фортеця), с. Жванець (Жванецька форте-
ця), с. Летичів (руїни Летичівського замку),
с. Меджибіж (Меджибізька фортеця), с. Сам-
чаки (палацово-парковий комплекс “Самча-
ки”), с. Сатанів (Сатанівська фортеця),
с. Сутківці (Оборонна церква Покрови Бого-
родиці); Черкаській області: м. Корсунь-
Шевченківський (палац Понятовських), м. Та-
льне (палац Шувалових), м. Чигирин (“бас-
тіон Дорошенка”), с. Ліскове (палац Дахов-
ських); Чернівецькій області: м. Чернівці
(Чернівецький університет, Митрополитсь-
кий корпус, “Резиденція цадика”), м. Хотин
(Хотинська фортеця); Чернігівській області:
м. Батурин (історико-культурний заповідник
“Гетьманська столиця”), м. Новгород-Сівер-
ський (Спасо-Преображенський собор),
м. Чернігів (архітектурно-історичний запові-
дник “Чернігів стародавній”, Єлецько-Успен-
ський монастир), Троїцько-Іллінський мона-
стир), с. Качканівка (Національний історико-
культурний заповідник “Качанівка”), с. Соки-
ринці (плац Галаганів) та ін.

Третя група – пам’ятки оборонних спо-
руд, які частково можна використовувати
для туристичних цілей, за умови будівницт-
ва поруч з ними готелів, баз відпочинку:
споруди міст Балаклави, Бережан, Жовкви,
Кременця, Львова, Севастополя, Хуста, се-
лищ Гологорів, Добромиля, Корці, Кудрин-
ців, Невицького, Підзамочку, Скалатіва та ін.
[5–7].

Стан більшості названих пам’яток, без
перебільшення, незадовільний. І, насампе-
ред, це стосується споруд оборонного зод-
чества: більше ніж сотня фортифікаційних
споруд являють собою жалюгідні руїни. Від-
сутність реального власника та суттєвої
державної охорони сприяє подальшому ни-
щенню цих пам’яток, перетворенню їх на
смітники та звалища будівельних матеріалів
тощо.

Необхідно визнати: ми в більшості випа-
дків не цінуємо своєї історико-культурної
спадщини, не пишаємося нею, як це прийн-
ято в більшості цивілізованих країн. Напри-
клад, у Чеській Республіці, де на відносно
невеликій території зосереджено понад
3000 фортифікаційних споруд, ними опіку-
ється як кожна територіальна громада, так і
держава в цілому.

Аналогічна ситуація і в сусідній Респуб-
ліці Польщі, де під охороною держави зна-
ходиться близько 1500 оборонних споруд
(замків і фортець), більша частина з яких
законсервована і перебуває під постійним
наглядом археологів, а частина активно ін-
тегровані у прибутковий туристичний бізнес
(готельний, екскурсійний, ресторанний, фе-
стивальний тощо).

В Україні створено Державну систему
охорони пам’яток історії і культури. Держав-
не управління у сфері охорони культурної
спадщини покладено на Кабінет Міністрів
України, спеціально уповноваженні органи
охорони культурної спадщини. Водночас в
Україні діє ряд різноманітних громадських
асоціацій, об’єднань, організацій і това-
риств, що займаються питаннями охорони
культурної спадщини.

Охорона та збереження об’єктів історико-
культурної спадщини на місцевому рівні,
відповідно до чинного Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, забез-
печується виконавчими комітетами відпові-
дних органів місцевого самоврядування. До
специфічних повноважень цих органів на-
лежать такі, як: популяризація справи охо-
рони культурної спадщини на відповідній
території, організація науково-методичної,
виставкової та видавничої діяльності у цій
сфері, організація досліджень об’єктів куль-
турної спадщини, участь в організації підго-
товки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації працівників у сфері охорони культур-
ної спадщини. Саме органи місцевого само-
врядування зобов’язані створювати умови
для розвитку туризму, сприяти відродженню
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осередків народної творчості, національно-
культурних традицій місцевого населення,
художніх промислів та ремесел, у рамках
делегованих повноважень у галузі будівниц-
тва забезпечувати охорону, реставрацію та
використання пам’яток історії та культури.
Вони зобов’язані здійснювати моніторинг
фізичного стану визначних пам’ятних об’єк-
тів історії. Саме органи місцевого самовря-
дування мають виключну компетенцію із
внесення пропозицій до центральних орга-
нів влади щодо оголошення об’єктів, що
мають історичну цінність, пам’ятками, які
охороняються законодавством [8].

Отже, саме органи місцевого управління
(місцеве управління – складний різновид
публічної влади, який може включати, як
місцеві представницькі та виконавчі органи,
так і державну адміністрацію на місцях, що
зумовлює поєднання в інституті місцевого
управління самоврядних і державних начал)
[9] та їх керівництво з огляду на свої функці-
ональні обов’язки мають повну інформацію
стосовно стану пам’яток, які знаходяться на
підвідомчій їм території. Відповідно до ін-
формації щодо стану нововиявлених пам’я-
ток та тих, що вже перебувають під нагля-
дом органів влади, плануються заходи для
їх збереження. У більшості випадків такі за-
ходи виявляються недостатніми, несвоєча-
сними та неадекватними складності робіт,
яких потребує стан пам’ятки. Крім того, час-
то такі заходи виконуються не оперативно і
тому виявляються не своєчасними.

Серед громадських об’єднань провідну
роль відіграє Українське товариство охоро-
ни пам’яток історії та культури. Головним
завданням товариства стало залучення ши-
рокої громадськості до виявлення, охорони,
дослідження і пропаганди пам’яток історії та
культури. За своєю структурою, формами і
методами роботи товариство є організацією
краєзнавчого профілю з широко розгалуже-
ною мережею по всій країні. Провідне місце
у його діяльності посідають облік і дослі-
дження всіх типологічних груп рухомих і не-
рухомих пам’яток історії та культури, спри-
яння науковій розробці проблем пам’ятко-
знавства і культури.

Упродовж проведених останніми роками
досліджень отримано результати, які під-
тверджують, що більшість фортифікаційних
споруд мають потенціал для розвитку тури-
стичного бізнесу.

Можна визначити декілька головних на-
прямів туристичної привабливості оборон-
них споруд України: історико-архітектурний
(високий рівень насиченості історико-архі-
тектурними пам’ятками, чимало з яких ма-
ють не тільки місцеве, регіональне, загаль-
нодержавне, а й міжнародне значення);
природно-ландшафтний; культурно-мисте-
цький (збереження традицій фольклорного
мистецтва, що може бути основою для роз-
витку фестивального туризму).

Комплексний підхід до управління розви-
тком замкового туризму може забезпечити
необхідну охорону, збереження і викорис-
тання історико-культурного та навколишньо-
го середовища, сприяти перетворенню ту-
ристичного комплексу в один із пріоритет-
них напрямів місцевого та регіонального
розвитку. При цьому замковий туризм пови-
нен давати економічну вигоду, насамперед,
місцевій територіальній громаді. Адже він
здатний підтримувати історико-культурну
спадщину в тому разі, коли базується на
унікальності об’єкта і його неповторній ав-
тентичності. У зв’язку з цим, одним із за-
вдань органів місцевого управління має ста-
ти створення та упорядкування інфраструк-
тури, комунікацій, транспортного сполучен-
ня, що поєднує інтереси туристичної галузі з
метою охорони і популяризації історико-
культурної спадщини.

Ці напрями можна доповнити елемента-
ми релігійного туризму, а також набутої
останніми роками тенденції щодо розвитку
агро-, еко-, спортивно-оздоровчого, науково-
пізнавального видів туризму. Діяльність ор-
ганів місцевого управління повинна бути
сфокусована і на організації та заохоченні
науково-просвітницької роботи і проведенні
інформаційно-рекламних заходів.

Для розвитку замкового туризму в Україні
необхідно: вивчити та структурувати місцеві
напрацювання на предмет розвитку цього
виду туризму; здійснити наукові досліджен-
ня і підготувати науково-дослідне підґрунтя
для розроблення та реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів з питань замкового
туризму; розробити на цій основі Стратегіч-
ну програму розвитку замкового туризму в
Україні до 2022 р.

На сьогодні в розвитку замкового туриз-
му першочерговими повинні стати такі захо-
ди управлінської діяльності: затвердження
органами місцевого управління нормативно-
правових документів “Положення про екску-
рсійну діяльність на території державних
історико-архітектурних заповідників та на
об’єктах оборонних споруд; формування
бюджетів розвитку міст із залученням інвес-
тиційних ресурсів підприємницьких структур,
які працюють у сфері обслуговування (роз-
міщення, побуту, торгівлі) за загальноприй-
нятною громадською програмою регенерації
населених пунктів; створення рівних умов
для функціонування підприємницьких струк-
тур у населених пунктах з метою впрова-
дження інноваційно-інвестиційних проектів.

IV. Висновки
Ефективний розвиток туристичної галузі

в Україні, як пріоритетний важливий напрям,
можливий лише за досягнення єдиної умо-
ви – координації зусиль державної влади,
органів місцевого управління та громадсь-
ких і підприємницьких структур. Саме тоді,
коли система цих інституцій працюватиме
через відповідний механізм, можна буде
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практично відчути управління розвитком
замкового туризму в чітко вираженій його
соціальній функції. Конструктивні та ефек-
тивні управлінські дії сприятимуть реалізації
програм відтворення на території історичних
міст унікальних історико-архітектурних ан-
самблів.

З метою оптимізації процесу співпраці з
центральними органами влади доцільно
застосовувати таку схему, коли розробка
документації для реставраційних робіт має
відбуватися за рахунок бюджетів територіа-
льних громад, а подальше фінансування
робіт для об’єктів національного значення –
за рахунок Державного бюджету України.
Необхідно враховувати, що з державного
бюджету виділяються кошти на реєстрацію
пам’яток архітектури лише національного
значення. Тому для пам’яток місцевого зна-
чення необхідно вишукувати джерела фі-
нансування на місцевому рівні: бюджетні
кошти, кошти власників та користувачів,
благодійні та спонсорські внески.

Отже, створення дієвої системи місцево-
го, регіонального та державного управління
сферою збереження історико-культурної
спадщини (оборонних споруд у тому числі)
та налагодження взаємодії центральних ор-
ганів влади та органами місцевого управ-
ління в цій сфері забезпечить збереження
зазначених пам’яток у належному стані, що,
у свою чергу, сприятиме розвитку замкового
туризму та підвищенню іміджу України у сві-
товому співтоваристві.
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Шикеринец В.В. Перспективы развития замкового туризма в Украине
Статья посвящена обобщению теоретико-методологических основ и механизмов регу-

лирования замкового туризма в Украине. Предпринята попытка обобщить теоретические
основы и пути туристического возрождения оборонных сооружений Украины. Раскрыты гео-
графические особенности распространения, проанализировано современное состояние сох-
ранности данных объектов, раскрыт их историко-культурный потенциал. Определены на-
правления перспективного развития системы государственного и местного регулирования
сферы замкового туризма на местном уровне.

Ключевые слова: государственное регулирование, местное управление, туризм, замко-
вой туризм, оборонительные и фортификационные сооружения, туристический продукт.

Shykerynets V. Prospects of castle tourism development in Ukraine
The article deals with the consolidation of theoretical and methodological principals and

mechanisms of castle tourism regulations in Ukraine. An attempt to ground theoretical principles and
ways of tourism revival of Ukrainian fortification buildings has been made. Geographical peculiarities
of expending are revealed, the present-day condition of preservation of the above objects is analyzed,
and their historic and cultural potential is revealed. The trends of perspective development of the
system of state and municipal government regulation of castle tourism on the local level were
determined.

Key words: state regulation, municipal government, tourism, castle tourism, defensive and
fortification buildings, tourist product.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті визначено проблеми і недоліки встановлення тарифів на житлово-комунальні

послуги та запропоновано заходи удосконалення державного регулювання ціноутворення в
галузі ЖКГ.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, ціноутворення, тарифи, державне регулю-
вання цін і тарифів, органи місцевого самоврядування, галузь житлово-комунального госпо-
дарства.

І. Вступ0

На ціноутворення житлово-комунальних
послуг впливають такі їх властивості, як не-
замінність та доступність. Тобто споживачі
не можуть замінити або значно скоротити
споживання послуг чи відмовитися від них у
зв’язку з підвищенням тарифів. Споживачам
не можна обмежити доступ до споживання
послуги в часі, оскільки це є соціальною
дискримінацією, що суперечить задекларо-
ваній у Конституції України [1] соціальній
спрямованості економічної політики держа-
ви. Тому ціни на житлово-комунальні послу-
ги не можуть бути інструментом регулюван-
ня попиту та пропозиції.

Чинна система ціноутворення не стиму-
лює до збереження ресурсів ні підприємства
ЖКГ, ні споживачів. Тарифи мають витрат-
ний характер, бо їх рівень встановлюється,
виходячи з фактичних витрат на виробницт-
во послуг. У більшості випадків при встано-
вленні тарифів не передбачається можли-
вість подальшого розвитку підприємств. На-
явні значна диференціація тарифів залежно
від місцевих умов, яка не завжди економічно
обґрунтована, непропорційне завищення
або заниження тарифів на окремі види по-
слуг. Широко використовується перехресне
субсидування населення за рахунок встано-
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влення завищених тарифів для підприємств
і організацій.

Проблеми державного регулювання та-
рифів у сфері ЖКГ та напрями їх розв’язан-
ня розглядали у своїх працях такі науковці,
як: А. Базилюк [11], Н. Гура [12], О. Кири-
ленко, С. Матейко [14], В. Перевознюк [13],
О. Хом’як [15] та ін. Однак незадовільний
рівень розвитку ЖКГ зумовлює потребу по-
шуку шляхів оптимізації процесів державно-
го регулювання ціноутворення в галузі для
забезпечення економічної ефективності га-
лузевих підприємств та підвищення якості
послуг, що ними надаються.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є оцінка організаційного і

методичного забезпечення державного ре-
гулювання ціноутворення в галузі ЖКГ та
розробка пропозицій щодо його удоскона-
лення. Для досягнення мети необхідно ви-
рішити такі завдання:
– проаналізувати організаційне і методич-

не забезпечення державного регулю-
вання ціноутворення в галузі ЖКГ;

– визначити проблеми і недоліки встанов-
лення тарифів на житлово-комунальні
послуги;

– запропонувати заходи удосконалення
державного регулювання ціноутворення
в галузі ЖКГ.
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ІІІ. Результати
Законом України “Про житлово-комуна-

льні послуги” [2] визначено, що виконавці
(виробники) здійснюють розрахунки еконо-
мічно обґрунтованих витрат на виробництво
(надання) житлово-комунальних послуг і
подають їх органам, уповноваженим здійс-
нювати встановлення тарифів.

Державну цінову політику відповідно до
повноважень, визначених Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні” [3,
ст. 28], здійснює департамент економічного
розвитку Запорізької міської ради. Департа-
мент здійснює перегляд тарифів, що вста-
новлює виконавчий комітет Запорізької мі-
ської ради. Це тарифи на побутові, комуна-
льні (крім тарифів на теплову енергію,
централізоване водопостачання та водовід-
ведення, які встановлюються Національною
комісією, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері комунальних послуг), транспортні
та інші послуги. На основі уже затверджених
Національною комісією складових тарифу
встановлюються тарифи на послуги з
централізованого опалення та гарячого во-
допостачання.

Законом України “Про житлово-комуна-
льні послуги” [2, ст. 31] визначено, що орга-
ни місцевого самоврядування затверджують
тарифи у розмірі економічно обґрунтованих
витрат на їхнє виробництво. У разі затвер-
дження цін і тарифів нижче від економічно
обґрунтованих витрат на їхнє виробництво
орган, який їх затвердив, зобов’язаний ком-
пенсувати з відповідного місцевого бюджету
виконавцям (виробникам) різницю між за-
твердженим розміром цін та економічно об-
ґрунтованими витратами на виробництво
послуг.

Регулювання тарифів на електроенергію
та природний газ (формування, встанов-
лення) належить до повноважень Націона-
льної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері енергетики України (НКРЕ)
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.1996 р. № 1548 [4].

На сьогодні для більшості мешканців та
споживачів житлово-комунальних послуг
м. Запоріжжя послуги тепло-, водопоста-
чання та водовідведення, послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових
територій, вивезення побутових відходів
надаються підприємствами-монополістами,
зокрема:
– концерн “Міські теплові мережі” – тари-

фи на послуги з виробництва, транспор-
тування та постачання теплової енергії,
послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води;

– комунальне підприємство “Водоканал” –
тарифи на послуги з водопостачання та
водовідведення;

– комунальні підприємства “Виробниче
ремонтно-експлуатаційне житлове об’єд-
нання № 1-11,13”, “Ремонтно-експлуа-
таційне підприємство по обслуговуван-
ню гуртожитків” – тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій;

– ТОВ “Ремондіс-Запоріжжя” – тарифи на
послуги з вивезення побутових відходів.
Згідно із Законом України “Про державне

регулювання у сфері комунальних послуг”
[5], повноваження щодо встановлення та-
рифів на теплову енергію концерну “Міські
теплові мережі” належать Національній ко-
місії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг (державному ре-
гулятору).

Чинні тарифи на послуги із централізо-
ваного опалення та підігріву питної води для
населення м. Запоріжжя встановлено рі-
шенням виконавчого комітету міської ради
від 31.01.2011 р. № 39 [6]. Тарифи розрахо-
вано в межах витрат, які враховано держав-
ним регулятором при затвердженні тарифів
на теплову енергію згідно з постановою На-
ціональної комісії регулювання електроене-
ргетики України  від 14.12.2010 р. № 1816
(м. Запоріжжя) [7].

Відповідно до вимог чинного законодав-
ства, для підприємств теплоенергетики
обов’язкове застосування двоставкових та-
рифів на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення. У структурі та-
рифів на теплову енергію понад 70,0% ста-
новить вартість природного газу та електро-
енергії.

Тарифи на послуги водопостачання та
водовідведення для споживачів м. Запоріж-
жя визначаються відповідно до Методики,
розробленої на виконання вимог Кредитної
угоди між Європейським банком реконстру-
кції та розвитку і комунальним підприємст-
вом “Водоканал” м. Запоріжжя. Методика
затверджена рішенням виконавчого коміте-
ту Запорізької міської ради від 28.02.2002 р.
№ 67 і, згідно з Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 10.12.2007 р. № 1398 [8], діє
до закінчення дії Кредитної угоди. Методика
містить основні принципи розрахунку і вста-
новлення економічно обґрунтованих тари-
фів. Відповідно до Методики, тарифи на по-
слуги водопостачання та водовідведення у
м. Запоріжжі переглядаються двічі на рік і
застосовуються на період з 1 січня до
30 травня і з 1 липня до 31 грудня кожного
календарного року.

Така схема дає змогу уникнути різкого
підвищення цін на водопостачання та водо-
відведення у декілька разів та дає КП
“Водоканал” можливість отримувати надхо-
дження, достатні для покриття експлуата-
ційних витрат і витрат на технічне обслуго-
вування, податкових зобов’язань, що підля-
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гають сплаті, витрат на внесок у капітальні
витрати та всіх інших планових капітальних
витрат. Рівень тарифів на послуги з водопо-
стачання залежить як від місця розташу-
вання міста, так і від обсягу витрат на під-
йом води, обраної технології її очищення,
транспортування до споживачів за допомо-
гою комплексу об’єктів, споруд, розподіль-
чих водопровідних мереж, пов’язаних єди-
ним технологічним процесом виробництва.
До того ж, один з найвпливовіших показни-
ків на рівень тарифів – це обсяги споживан-
ня послуг споживачами, тобто чим більші
обсяги споживання послуг, тим нижчі тари-
фи, тому за рахунок цього показника у вели-
ких містах тарифи можуть бути нижчими.

У м. Запоріжжі для всіх категорій спожи-
вачів встановлено єдиний рівень тарифів на
послуги водопостачання та водовідведення,
тобто ліквідовано перехресне субсидування
одних категорій споживачів за рахунок інших
(населення за рахунок підприємств), що від-
повідає чинному законодавству України. По
інших містах простежується значна розбіж-
ність за рівнем тарифів по категоріям спо-
живачів, тобто тарифне навантаження пе-
рекладається на інші категорії споживачів.

Тарифи на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій для
населення м. Запоріжжя затверджені рішен-
ням виконавчого комітету міської ради від
28.08.2008 р. № 375 зі змінами [9]. Тарифи
розраховано по кожному будинку окремо з
урахуванням забезпечення належного сані-
тарно-гігієнічного, протипожежного, техніч-
ного стану будинків та переліку послуг згід-
но з умовами договору. У зв’язку з підви-
щенням рівня мінімальної заробітної плати
виконавчим комітетом міської ради було
прийнято рішення від 30.06.2010 р. № 297
[10], згідно з яким до тарифів з 01.01.2010 р.
було застосовано коефіцієнт 1,18.

Тарифи на житлово-комунальні послуги
виконують соціальну функцію: наявність
пільгових категорій населення (близько
25%), субсидії малозабезпеченим громадя-
нам (їх отримують більше ніж 10% сімей у
середньому), занижений рівень тарифів,
який повинен покриватись державною дота-
цією – усе це передбачає покриття частини
витрат підприємств ЖКГ із бюджету; оскіль-
ки фінансування з бюджету надходить не-
своєчасно і не в повному обсязі, підприємс-
тва ЖКГ фактично виконують функцію соці-
альних служб.

Підвищення тарифів для населення збі-
льшує навантаження на бюджет, призво-
дить до зростання заборгованості населен-
ня, проте, якщо не підвищувати тарифи, ко-
мунальним підприємствам як міста, так і
галузі, та й житлово-комунальному госпо-
дарству країни в цілому загрожує подальше

погіршення фінансового стану й, нарешті,
стагнація.

У визначенні вартості більшості житлово-
комунальних послуг потрібно перейти від
безконтрольного витратного до регульова-
ного витратного ціноутворення, а при фор-
муванні тарифів мають бути дотримані, зок-
рема, такі важливі принципи державного
регулювання тарифів на житлово-комуна-
льні послуги, як відповідність рівня цін роз-
міру економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво; відкритість, доступність та
прозорість тарифів для споживачів та суспі-
льства; відповідність оплати житлово-кому-
нальних послуг їх наявності, кількості і якос-
ті [14, с. 138–139]. У тарифах практично не
враховується якість житлово-комунальних
послуг.

Недостатньо визначена методологія
калькулювання витрат, високий рівень по-
датків у складі тарифу, певні законодавчі
перепони до запровадження прогресивних
систем встановлення тарифів – ці питання
будуть розглянуті при розкритті порядку
встановлення тарифів.

Тарифи не покривають усіх витрат під-
приємств. Зокрема, рівень відшкодування
населенням фактичної вартості послуг на
базових підприємствах регіонів станом на
01.03.2012 р. становить від 47 до 87% (в
окремих областях 100%) у підгалузях водо-
постачання й водовідведення, від 49 до 92%
(в окремих областях 100%) у підгалузі теп-
лопостачання; квартирна плата (плата за
утримання житла) відшкодовує витрати під-
приємств з обслуговування житла на 85%, а
в окремих областях – на 100%.

У небажанні сьогодні більшості населен-
ня платити за комунальні послуги простежу-
ється переважно не низька платоспромож-
ність населення, а відмова оплачувати не
отримані в повному обсязі належної якості
житлово-комунальні послуги, внаслідок чого
у наближених до цієї діяльності структурах
формуються тіньові доходи.

Установлений в Україні порядок форму-
вання і затвердження тарифів надає доста-
тньо широкі повноваження монополістам у
формуванні цін за відсутності прозорості,
гласності, поінформованості щодо здійснен-
ня виробничої діяльності та виконання вста-
новлених повноважень. З огляду на це в
законодавстві разом із повноваженнями
треба прописувати і міру відповідальності за
недобросовісне виконання обов’язків, кору-
пційні дії, використання службового стано-
вища для розподілу доходу на свою користь
або взаємопов’язаних осіб [11].

Аналізуючи чинну систему ціноутворен-
ня, яка склалася на сьогодні в країні, вважа-
ємо, що основними проблемами є такі:
– застосування методу формування та-

рифів на житлово-комунальні послуги,
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який не сприяє зацікавленості підприє-
мств у економії матеріальних та енерго-
ресурсів;

– непрозорість фінансової діяльності під-
приємств у цілому та процедури форму-
вання тарифів зокрема, в результаті чо-
го вони отримують додаткові приховані
прибутки;

– недосконалість методичного забезпе-
чення процесу розрахунку та перегляду
тарифів;

– зловживання підприємствами своїм мо-
нопольним становищем і гальмування
розвитку конкуренції в галузі;

– наявність великої кількості пільг для різ-
них категорій споживачів, що призво-
дить до погіршення фінансового стану
підприємств галузі;

– низька платоспроможність споживачів
послуг, що спричиняє зростання дебі-
торської заборгованості підприємств
[13].
Аналіз розвитку системи формування та-

рифів на житлово-комунальні послуги та її
особливостей дає змогу визначити, що ос-
новними шляхами оптимізації цієї системи є
запровадження прогресивних методик фор-
мування тарифів і дієвих механізмів коригу-
вання тарифів; диференціація тарифів (за-
лежно від якості наданих послуг, часу року й
доби, елітності та місцезнаходження будин-
ку); вилучення соціальної функції тарифів
на житлово-комунальні послуги; удоскона-
лення нормативної бази формування тари-
фів.

Реалізація цих завдань передбачає такі
напрями роботи:
– законодавчі і нормативні основи, що

сприяють використанню ефективних
економічних механізмів енергоресурсо-
збереження;

– технічне переозброєння інженерної ін-
фраструктури (упровадження сучасних
технологій і обладнання в галузі водо-
постачання та очищення води, водовід-
ведення, опалення та вентиляції, тепло-
постачання, утилізації побутових відхо-
дів тощо);

– переведення джерел теплової та елект-
ричної енергії на паливо, виготовлене
на основі місцевої сировини;

– оптимальне управління інвестиціями,
формування цінової і тарифної політики
з позицій обґрунтованого і поступового
переходу галузі на самоокупність;

– підвищення ефективності управління
ЖКГ та підготовка висококваліфікованих
кадрів.
З метою поглиблення демонополізації

житлово-комунального господарства, ство-
рення умов для здорової конкуренції необ-
хідно забезпечити реалізацію таких заходів:
приватизація окремих підприємств і вироб-

ництв; створення приватних підприємств;
передача в оренду окремих основних і до-
поміжних підрозділів комунальних підпри-
ємств та об’єктів.

Підсумовуючи, зазначимо, що для роз-
в’язання виявлених на сьогодні проблем
ціноутворення на житлово-комунальні по-
слуги необхідно здійснити такі заходи:
– запровадити метод визначення гранич-

ного рівня цін у практиці формування
тарифів;

– вивести всі необґрунтовані та непродук-
тивні витрати зі складу тих, що входять
у собівартість послуг;

– підвищити рівень прозорості процесу
надання послуг, залучаючи споживачів
до розв’язання проблем галузі та висві-
тлюючи результати діяльності підпри-
ємств через мережу Інтернет або місце-
ву пресу;

– створити спеціалізовані навчальні за-
клади для підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів та здійснення наукових
розробок із метою пошуку нових методів
розв’язання проблем ЖКГ, а також удо-
сконалення методичного забезпечення
для розрахунку тарифів;

– удосконалити державне регулювання
підприємств житлово-комунальної сфе-
ри шляхом передачі контрольних функ-
цій галузевим органам і законодавчого
розмежування їхніх повноважень;

– скасувати частину пільг для деяких ка-
тегорій споживачів, посилити контроль
за процедурою добору кандидатів-піль-
говиків.

IV. Висновки
1. Державну цінову політику в галузі ЖКГ

здійснюють органи місцевого самовряду-
вання, Національна комісія з державного
регулювання у сфері комунальних послуг та
Національна комісія з державного регулю-
вання у сфері енергетики України. Послуги
тепло-, водопостачання та водовідведення,
послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, вивезення побу-
тових відходів надаються підприємствами-
монополістами. Тарифи на послуги водопо-
стачання та водовідведення для споживачів
визначаються відповідно до Методики, роз-
робленої на виконання вимог Кредитної
угоди між Європейським банком реконстру-
кції та розвитку і комунальними підприємст-
вами. Визначення вартості більшості житло-
во-комунальних послуг здійснюється мето-
дом безконтрольного витратного ціноутво-
рення.

2. Основними проблемами чинної систе-
ми ціноутворення в сфері ЖКГ є: застосу-
вання методу формування тарифів, який не
сприяє економії матеріальних та енергоре-
сурсів; непрозорість фінансової діяльності
підприємств у цілому та процедури форму-
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вання тарифів зокрема; недосконалість ме-
тодичного забезпечення процесу розрахун-
ку та перегляду тарифів; зловживання під-
приємствами своїм монопольним станови-
щем; наявність великої кількості пільг для
різних категорій споживачів; низька плато-
спроможність споживачів послуг.

3. Для розв’язання виявлених проблем
ціноутворення на житлово-комунальні по-
слуги необхідно здійснити такі заходи: за-
провадити метод визначення граничного
рівня цін у практиці формування тарифів;
вивести всі необґрунтовані та непродуктивні
витрати зі складу тих, що входять у собівар-
тість послуг; підвищити рівень прозорості
процесу надання послуг; створити спеціалі-
зовані навчальні заклади для підготовки ви-
сококваліфікованих кадрів; удосконалити
державне регулювання підприємств житло-
во-комунальної сфери шляхом передачі ко-
нтрольних функцій галузевим органам; ска-
сувати частину пільг для деяких категорій
споживачів.
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Безземельная Т.А., Заика Е.В., Гавриш Е.С. Государственное регулирование ценообра-
зования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В статье выявлены проблемы и недостатки установления тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и предложены меры совершенствования государственного регулиро-
вания ценообразования в отрасли ЖКХ.
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Bezzemelna T., Zayka O., Gavrish O. The state adjusting of pricing in the communal
economy

In the article the problems and disadvantages of establishment of tariffs on communal services are
certain. The measures of improvement of the state adjusting of pricing in communal economy are
offered.
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КОНЦЕСІЙНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ МІСТООБСЛУГОВУЮЧОЇ
СФЕРИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У статті проведено аналіз закономірностей утворення динамічної складової оцінки вико-

ристання ресурсів у розвитку містообслуговуючої сфери на концесійних засадах. Досліджено
умови формування органами місцевого самоврядування диференційованої плати за концесію,
її місце в системі витрат і результатів діяльності підприємств сфери обслуговування.

Ключові слова: орган місцевого самоврядування, містообслуговуюча сфера, використан-
ня ресурсів, концесія, диференціація плати за концесію.

І. Вступ0

Використовуючи значні обсяги ресурсів,
серед яких природний газ, нафтопродукти,
електроенергія, органи місцевого самовря-
дування (далі – ОМС), як і пересічні грома-
дяни, тим самим зумовлюють зіткнення в
майбутньому із складнішими умовами енер-
гетичного й ресурсного забезпечення під-
приємств містообслуговуючої та інших сфер
життєзабезпечення населених пунктів. Про-
ведені узагальнення свідчать, що як на за-
гальнодержавному, так і на місцевому рівні
все більша увага з часом приділятиметься
питанням використання залученого та наяв-
ного ресурсно-енергетичного потенціалу,
що супроводжується екстремальними змі-
нами соціально-економічних умов у містах.

За таких умов розвиток містообслугову-
ючої сфери ОМС практично неможливий
без кардинальних перетворень у відносинах
власності, без формування на їх основі рин-
кового інноваційно-інвестиційного середо-
вища. У вирішенні цієї проблеми особливої
актуальності набувають аспекти ефективно-
го регулювання взаємовідносин між пред-
ставницькими органами територіальних
громад та суб’єктами господарювання, які
побудовані на концесійних засадах. Адже
концесія за своєю сутністю може забезпечи-
ти задоволення суспільних потреб територі-
альної громади в муніципальних послугах
шляхом надання ОМС на підставі концесій-
ного договору на платній та строковій основі
суб’єкту підприємницької діяльності (юриди-
чній або фізичній особі) права на створення
(будівництво) та (або) управління (експлуа-
тацію) об’єкта концесії (строкове платне во-
лодіння). При цьому мають визначатись
умови взяття суб’єктом підприємницької ді-
яльності (концесіонером) на себе зо-
бов’язань щодо створення (будівництва) та
(або) управління (експлуатації) об’єктом
концесії, майнової відповідальності та мож-
ливого підприємницького ризику [8]. Саме
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від визначення цих умов, особливо стосов-
но платної основи концесії, залежить її ефе-
ктивність і доцільність з погляду реформу-
вання містообслуговуючої сфери.

Дослідження пов’язане з важливими нау-
ковими, а також практичними завданнями,
які передбачені планом науково-дослідних
робіт Національної академії державного
управління при Президентові України за те-
мою “Науково-методологічні засади контро-
лю діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у сфері
надання послуг”. При виконанні цієї теми
автором розроблено підходи до визначення
умов передачі ОМС об’єктів містообслуго-
вуючої сфери у концесію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що серед праць, присвячених еко-
номічному оцінюванню за сферами госпо-
дарської діяльності, є такі, де розглядається
важлива для досліджень за обраним напря-
мом категорія – “динамічна рента”, яка за
підходом до її формування може бути адап-
тована для визначення рівня плати за кон-
цесію [2; 6].

Дослідженням питань концесійної діяль-
ності в Україні займались А. Биканова [1],
О. Вікарчук [5], В. Грицишин [7], О. Зельдіна
[10] та ін. Серед зарубіжних учених, які до-
сліджували окремі питання застосування
концесії, можна назвати В. Варнавського [3;
4], П. Десгупта й Г. Хела [13] та ін.

У зарубіжній економічній літературі про-
блеми управління використанням невіднов-
люваних ресурсів за різними напрямами
господарської діяльності розглядаються до-
сить давно. Початок систематизованим до-
слідженням у теорії й практиці цього напря-
му покладено працею Г. Хотеллінга [14]. Ідеї
Г. Хотеллінга набули розвитку в працях його
послідовників [9; 11; 15; 16]. Поява публіка-
цій на подібну тематику в українській літе-
ратурі [9; 11] не випадкова. За останнє де-
сятиліття наша країна має значні проблеми
щодо забезпечення ресурсами, чітко намі-
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тився процес прискореного зростання ви-
трат у ресурсному секторі економіки міст.
Для врахування односпрямованого харак-
теру взаємозв’язку між минулими й майбут-
німи витратами, у праці [11] передбачено
включення до складу поточних витрат час-
тини майбутніх витрат, які неминучі унаслі-
док зміни умов функціонування ресурсного
сектору. Разом з тим, питання диференці-
йованого підходу до визначення умов вико-
ристання об’єктів містообслуговуючої сфери
на умовах концесії не були предметом ком-
плексного дослідження.

Аналіз діяльності підприємств сфери об-
слуговування свідчить, що суспільно необ-
хідні витрати (далі – СНВ) на задоволення
потреби певного року в невідновлюваних
ресурсах включають такі компоненти: ви-
трати на забезпечення ресурсами, які здійс-
нюються безпосередньо в певному році
(граничні витрати); непрямі витрати, що ви-
никають у майбутньому. У [12] непрямі ви-
трати інтерпретуються як “динамічна скла-
дова” СНВ, і їх включення в СНВ зумовлене
тим, що, споживаючи ресурс тепер, слід
сплатити всі витрати, що з’являться в гос-
подарстві в майбутньому.

Різниця між “узагальненими” замикаючи-
ми і поточними граничними витратами може
інтерпретуватись, згідно з [9], як оцінка ди-
намічної обмеженості у забезпеченні ресур-
сами містообслуговуючої сфери (погіршення
умов експлуатації підприємств, які опікують-
ся наданням муніципальних послуг), а в [6] –
як “динамічна рента”. По суті, йдеться про
подібне. Різниця в термінології.

ІІ. Постановка завдання
У названих вище працях переважно ана-

лізувалися закономірності утворення дина-
мічної складової оцінки використання ре-
сурсів, а потрібне вивчення структурно-
функціональної сутності цієї категорії, зок-
рема в розвитку містообслуговуючої сфери
в умовах концесії. Слід відповісти на питан-
ня: чи правомірно розглядати описані вище
ефекти як різновид плати за концесію, яке
місце вони посідають у системі витрат і ре-
зультатів, як співвідносяться з традиційною
оцінкою ресурсного забезпечення, предста-
вленою в науковій літературі? Надання об-
ґрунтованих відповідей на ці питання є ме-
тою статті.

ІІІ. Результати
Для досягнення поставленої мети, потрі-

бно, перш за все, дослідити концесійний
характер оцінки динамічної обмеженості.
Для цього необхідно визначити умови, при-
чину і джерело її виникнення.

Умовою є існування диференціальних
доходів від використання (експлуатації)
об’єкта концесії, розподілених за часом (ди-
намічних диференціальних доходів). Їх ос-
нова – наявність зворотного зв’язку між різ-

ночасовими витратами і результатами. І це
необхідно враховувати при підготовці умов
укладання договору концесії ОМС.

Доведено, що структурні зрушення у
сферах виробництва і споживання, у разі
впровадження концесійних засад, зумовлю-
ють зворотний зв’язок між різночасовими
витратами (результатами). Прикладом поді-
бних зрушень може бути поступове висна-
ження підземних запасів води. Нагрома-
дження шкідливого забруднення також ви-
кликає взаємозумовленість різночасових
витрат [13; 15].

У процесі досліджень умов розвитку міс-
тообслуговуючої сфери виникає також про-
блема, пов’язана з методологією вимірю-
вання динамічних доходів. За аналогією з
питаннями методології вимірювання статич-
ної плати за передання об’єктів у концесію
можна виділити два підходи: вимірювати її
величину і вивчати властивості формування
останньої, описуючи фактичну ситуацію
(розглядати фактичний рівень диференціа-
льних доходів), або побудувати модель, що
описує процес максимізації сумарної віддачі
концесійного ресурсу за період його експлу-
атації. Другий варіант передбачає, що всі
характеристики, пов’язані з утворенням пла-
ти за концесію (індивідуальні і замикаючі
витрати, обсяги використання ресурсу та ін.)
виступають у моделі шуканими змінними.
Перший підхід передбачає, що, наприклад,
зростання за часом замикаючих витрат за-
дається автономно. Така теоретична схема
реалізується тоді, коли екзогенно задається
експоненціальне зростання замикаючих ви-
трат.

Встановлено, що замикаючі витрати екс-
плуатації об’єктів на умовах концесії є фун-
кцією часу, яка не залежить ні від нагрома-
джених обсягів ресурсів, необхідних для
забезпечення містообслуговуючої сфери
(інтенсивності залучення ресурсів у попере-
дні періоди часу), ні від будь-яких інших
чинників.

Дослідження свідчать, що навряд чи мо-
жна говорити про зворотний зв’язок між ви-
тратами, рівень яких зумовлений. У цьому
випадку зворотний зв’язок між різночасови-
ми витратами повинен виникати через те,
що, споживаючи ресурс сьогодні, ми зумов-
люємо зростання витрат у майбутньому.
Поточне навантаження на природний сектор
при цьому встановлює глибину зворотного
зв’язку, міру збільшення майбутніх витрат.
На нашу думку, формалізація й оптимізація
цього взаємозв’язку є метою побудови мо-
делей формування динамічної плати за екс-
плуатацію підприємств містообслуговуючої
сфери на засадах концесії.

Динамічна плата за експлуатацію підпри-
ємств містообслуговуючої сфери на засадах
концесії може формуватися за будь-яким
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напрямом, схильним до структурних пере-
творень. Підходи до моделювання передба-
чають, що споживання певного виду ресур-
сів для експлуатації підприємств містообс-
луговуючої сфери потрібно розподілити за
роками періоду концесії. Передбачається,
що в момент закінчення цього періоду ефе-
ктивнішим стане використання його замін-
ника. Наприклад, на зміну використанню
природного газу має прийти електроенергія.

Розроблена модель, яка передбачає від-
творення залежності народногосподарської
ефективності використання ресурсу в місто-
обслуговуючій сфері в певному році у ви-
значеному обсязі з урахуванням: обсягу за-
лучення ресурсів з певного джерела (вико-
ристання невідновлюваних ресурсів); харак-
теристики корисності ресурсу на одиницю
виміру його обсягу, що надаються з цього
джерела; рівня ефективного використання
ресурсу на одиницю виміру його обсягу, які
надаються з цього джерела у певному році;
витрат, що забезпечують ефективне вико-
ристання ресурсу з розрахунку на одиницю
їх обсягу; характеристики потужностей для
залучення та опрацювання ресурсів; мож-
ливих обсягів залучення ресурсів з певного
джерела та кількості таких джерел.

При дослідженні моделі встановлено, що
граничні витрати на надання муніципальних
послуг з використанням ресурсів кожної ка-
тегорії (кожного джерела) збігаються між
собою. Водночас оцінка динамічної обме-
женості ресурсів з певного джерела у сумі з
оцінкою фінансування визначеної сфери
дорівнює диференціальній платі за конце-
сію, розрахованій на одиницю ресурсів, що
використовуються. Ця сума визначає еко-
номічну оцінку можливого ресурсозбере-
ження. Показано, що нестача локалізованих
ресурсів “знецінює” джерело. І якщо умови
концесії розраховані з урахуванням динамі-
чної плати, то в кожен момент встановлено-
го періоду окуповуватиметься експлуатація
об’єкта концесії при використанні ресурсів з
будь-якого джерела, задіяного в динамічно-
му оптимальному прогнозі. Тому, взагалі
кажучи, все одно, коли використовувати ви-
значене джерело ресурсів: на початку чи в
кінці періоду концесії. У таких умовах можна
порушувати стратегію залучення джерел
ресурсів у порядку збільшення експлуата-
ційних витрат. Інтегральний народногоспо-
дарський ефект за період концесії від цього
не зміниться. Водночас, регулювання послі-
довності залучення джерел ресурсів дає
змогу отримати ряд непрямих ефектів. На-
приклад, ураховуючи нерівномірне наван-
таження на інвестиційний комплекс, залу-
чення дорогих джерел ресурсів можна при-
урочити до тих періодів, коли ефективність
використання інвестиційних ресурсів у ціло-
му в місті починає знижуватися (тобто коли

вони найменш лімітовані). У періоди підви-
щеного попиту на інвестиційні ресурси доці-
льно залучати дешевші джерела. Погоджу-
ючи таким чином якісні зміни ресурсної бази
зі структурними зрушеннями в пов’язаних
видах послуг, можна згладити такі, напри-
клад, наслідки структурних зрушень, як дов-
готривале розузгодження попиту і пропози-
ції на ресурси та ін. Запропонована страте-
гія залучення енергетичних ресурсів для
надання послуг може замінити безпосеред-
нє резервування інвестиційних ресурсів.

Тепер про співвідношення статичної і ди-
намічної плати за концесію. Створюється
враження, що оцінка джерела ресурсів пев-
ного виду в момент t складається з двох ос-
новних складових:

= −t
i t iR z z і t

i tR z= ,

де tz  – граничні витрати в році t;

iz  – експлуатаційні витрати на викорис-
тання ресурсів, які притаманні джерелу i;

t
iR  – динамічна складова оцінки (однако-

ва в році i для всіх джерел);
t
iR  – “статична” плата за концесію, що

характеризує відносні відмінності джерел
ресурсів.

У міру наближення до моменту закінчен-
ня періоду концесії величина t

iR  знижуєть-

ся, а t
iR  зростає (цей висновок характерний

для моделей, де погіршення умов експлуа-
тації об’єктів концесії задається функціона-
льно). Водночас, як свідчать проведені до-
слідження, послідовність залучення джерел
ресурсів у сферу господарської діяльності
на умовах концесії може суттєво відрізняти-
ся. У цьому випадку динаміка t

iR  неодно-
значна, та й взагалі, сам принцип поділу
плати за концесію на дві складові ставиться
під сумнів.

IV. Висновки
Можна констатувати, що необхідність

динамічної плати за використання об’єктів
містообслуговуючої сфери на умовах кон-
цесії зумовлена існуванням динамічної об-
меженості ресурсів, що виявляється лише в
процесі формування довгострокової політи-
ки ОМС у сфері послуг. До динамічної об-
меженості призводить або вичерпання не-
відтворюваного ресурсу (мінеральної сиро-
вини, асиміляційної ємкості території з на-
громаджуваних забрудників), або великома-
сштабні структурні зрушення, що мають
своїм наслідком тривале розузгодження між
попитом і пропозицією на ресурси.

Вивчення сутності категорії “динамічна
плата в умовах концесії” дає змогу сформу-
лювати деякі рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму управління господарською
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діяльністю з боку ОМС, і хоча це – предмет
окремої статті, тут наводимо найбільш важ-
ливі. По-перше, за складними, ресурсоміст-
кими напрямами діяльності у містообслуго-
вуючій сфері доцільно використовувати
встановлення такого спеціального режиму
господарювання, як концесія, умови якого
розраховані на основі динамічного оптима-
льного плану із стягненням платежів пропо-
рційно річному обсягу використання ресур-
сів. ОМС ніби продає підприємству, переда-
ному в концесію, невідновлювані ресурси.
Варіюючи значення платежів в умовах кон-
цесії, можна управляти обсягами залучення
ресурсів у сферу містообслуговуючої госпо-
дарської діяльності. По-друге, потрібно пе-
редбачити механізми, які компенсують нас-
лідки великомасштабних змін, викликаних
структурними зрушеннями у сфері спожи-
вання, шляхом упровадження ресурсозбері-
гаючих технологій. Нарешті, слід мати на
увазі, що всі заходи, спрямовані на управ-
ління динамічними ефектами, життєздатні
лише у відповідних соціально-економічних
умовах. Тому питання визначення динаміч-
ної плати в господарській практиці ОМС по-
требує не лише погляду ціни і введення
спеціалізованих платежів, а й, насамперед,
перетворення соціально-економічних відно-
син, інституційної структури управління міс-
том, яка представляє майбутні інтереси те-
риторіальної громади, надання у свідомості
посадових осіб місцевого самоврядування
високої соціальної пріоритетності вирішен-
ню довготривалих завдань забезпечення
перманентного безкризового розвитку на
тривалий період. Без цього заходи щодо
“динамізації” форм і методів управління міс-
тообслуговуючою сферою можуть піти лише
на шкоду.

Перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі можуть стосуватись дослідження
особливостей реалізації запропонованого
підходу за повноваженнями ОМС, які пе-
редбачають розвиток містообслуговуючої
сфери.
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Гарькавий И.Б. Концессионные основы укрепления градообразующей сферы органа-
ми местного самоуправления

В статье проведен анализ закономерностей образования динамической составляющей
оценки использования ресурсов в развитии градообразующей сферы на принципах концессии.
Исследованы условия формирования органами местного самоуправления дифференцирован-
ной платы за концессию, ее место в системе расходов и результатов деятельности пред-
приятий сферы обслуживания.

Ключевые слова: орган местного самоуправления, градообразующая сфера, использова-
ние ресурсов, концессия, дифференциация платы за концессию.

Gar’kaviy I. Concession’s bases of strengthening of sphere of maintenance of city organs of
local self-government

The analysis of conformities to law of formation of dynamic component estimation of the use of
resources is conducted in development of sphere of maintenance of city on principles of concession.
The terms of forming of local self-government of the differentiated paying organs are investigational for
a concession, its place in the system of charges and results of activity of enterprises of sphere of
service.

Key words: organ of local self-government, sphere of maintenance of cit, use of resources,
concession, differentiation of paying for a concession.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Статтю присвячено узагальненню досвіду різних зарубіжних країн щодо розвитку місцевих

бюджетів і побудови міжбюджетних відносин. Визначено загальні риси та відмінності, пере-
ваги й недоліки різних бюджетних систем, можливість використання зарубіжного досвіду в
Україні.

Ключові слова: місцеві бюджети, бюджетні відносини, місцеве самоврядування, зарубіж-
ний досвід.

І. Вступ0

Аналіз соціально-економічного станови-
ща свідчить про те, що ситуація у виробни-
чій та соціальній сферах, культурі, освіті
залишається складною. Криза охопила
практично всі аспекти життя. Але ознаки
поліпшення ситуації вже є. Послідовні дії
Президента України, Уряду України, облас-
них державних адміністрацій та органів міс-
цевого самоврядування щодо вирішення
нагальних проблем дають позитивні резуль-
тати. З’явилась тенденція до нарощування
обсягів промислового виробництва, ліквіда-
ції заборгованості з виплати заробітної пла-
ти працівникам бюджетних установ та забо-
ргованості з виплати пенсій.

Але для подолання всіх негативних тен-
денцій потрібні енергійні, продумані систем-
ні заходи, в тому числі й у бюджетній сфері.
І тут може виявитись корисним зарубіжний
досвід. При розбудові власної держави
Україна повинна знаходити й запроваджу-
вати найкращі світові здобутки в галузі дер-
жавного управління, зосереджуючись на
тому, що можна застосувати в наших умо-
вах розвитку.

Зазначеній проблематиці присвячено
праці багатьох дослідників, таких як: В. Во-
ронкова, В. Кравченко, Л. Миргородська,
М. Романів та ін. Однак досі ще бракує уза-
гальнення досвіду різних країн щодо вдос-
коналення бюджетного процесу.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є вивчення досвіду різних

країн стосовно побудови міжбюджетних від-
носин для забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку.

ІІІ. Результати
Кожна країна має індивідуальну, власти-

ву тільки їй бюджетну систему. Незважаючи
на різноманітність та численність місцевих
бюджетів у зарубіжних країнах, їх можна
згрупувати у певні системи. Для зарубіжних
країн характерна, як правило, три- або чо-
                                                          
0 © Гвазава Н.Г., 2012

тирирівнева система бюджетів. Наприклад,
у Швеції функціонує трирівнева система
бюджетів: бюджет центрального уряду, бю-
джети ленів та бюджети комун; у Великій
Британії: центральний бюджет, бюджети
графств та бюджети округів; у Японії:
центральний бюджет, бюджети префектур
та бюджети муніципалітетів. Трирівнева си-
стема бюджетів сформована в Норвегії,
Фінляндії. У країнах Східної Європи, напри-
клад, у Польщі, також три бюджетних рівні:
бюджет центрального уряду, бюджети воє-
водств та бюджети гімн.

Чотирирівнева система бюджетів, напри-
клад, функціонує у Франції: бюджет центра-
льного уряду, бюджети регіонів, бюджети
департаментів та бюджети комун. Чотири
рівні також у системі бюджетів Німеччини:
бюджет федерації, бюджет землі, бюджет
округу та бюджет громади; у США – центра-
льний, штатний, графський та муніципаль-
ний, а також ряд додаткових, пов’язаних із
функціонуванням цільових адміністративних
утворень, наприклад, шкільних та інших
округів. Місцеві бюджети в унітарних держа-
вах своїми доходами та видатками не вхо-
дять до державного бюджету, у федератив-
них – до бюджетів членів федерації, а
останні не включаються у державний феде-
ральний бюджет.

Система місцевих бюджетів існує в усіх
країнах світу. Проте її розвиток і функції зу-
мовлені рядом національних, політичних,
економічних та інших факторів. Формування
місцевих органів влади та їхніх фінансів у
різних країнах почалося наприкінці XVIII –
на початку XIX ст. під впливом цих та інших
моделей місцевого самоврядування й міс-
цевої влади. Так, у Великій Британії, США і
деяких інших англомовних країнах місцеві
органи влади формувалися переважно на
засадах, близьких до тих, на яких ґрунтуєть-
ся теорія природних прав громади, у Франції
домінувала державницька модель місцевого
самоврядування, у Німеччині та Росії місце-
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ве самоврядування базувалося на ідеях су-
спільно-господарської теорії [5].

Проте у XX ст. відбулися значні зміни в
організації місцевого самоврядування в бі-
льшості європейських країн і його певна
уніфікація, чому сприяло ухвалення у жовтні
1985 р. Європейської хартії про місцеве са-
моврядування, яка заклала загальноєвро-
пейські принципи організації місцевого са-
моврядування. У Преамбулі Європейської
хартії про місцеве самоврядування відзна-
чено, що наявність органів місцевого само-
врядування, наділених реальними повнова-
женнями, забезпечує адміністрування одно-
часне й ефективне, і близьке до громадян
[3]. Після підписання Європейської хартії
про місцеве самоврядування більшість
країн прийняли законодавчі акти про місце-
ве самоврядування, де обов’язковими були
розділи про фінансову основу місцевого са-
моврядування.

На сьогодні у більшості країн кожен рі-
вень місцевих бюджетів, крім переданих
загальнодержавних податків (т. зв. податко-
ве розщеплення), має власні джерела над-
ходжень, і це однаковою мірою стосується
як унітарних, так і федеративних країн. У
більшості розвинутих країн світу місцеві по-
датки становлять 5–30% усіх податкових
надходжень до зведених бюджетів. Зокре-
ма, в Японії – 35%, Великій Британії – 37%,
Німеччині – 46%, Франції – 67%, у США –
66% доходів органів місцевого самовряду-
вання. Власні доходи місцевих бюджетів
становлять, наприклад, у Швеції і Швейца-
рії – 70%, у Норвегії – 56%, в Іспанії – 50%
доходів місцевих бюджетів.

Загальним для всіх розвинутих зарубіж-
них країн є розподіл місцевих бюджетів на
два самостійних функціональних види: міс-
цеві поточні, чи адміністративні бюджети та
місцеві бюджети розвитку, чи інвестиційні
бюджети. Кожний з цих бюджетів має власні
видатки і власні доходи [1].

Видатки місцевого поточного бюджету
спрямовані на поточні потреби: забезпечен-
ня утримання соціально-культурної сфери,
адміністративні витрати, соціальний захист,
виконання делегованих повноважень, спла-
ту витрат з боргу місцевої влади. Доходи
місцевого поточного бюджету формуються
за рахунок місцевих податків та зборів, пла-
тежів, загальних субсидій, що надаються
державною владою, і деяких інших доходів.

Видатки бюджету розвитку, чи бюджету
інвестицій, спрямовуються на розвиток со-
ціальної інфраструктури, капітальні вкла-
дення, придбання устаткування й оснащен-
ня, інші інвестиційні програми та на сплату
основної частини боргу місцевих органів
влади. Доходи бюджету розвитку форму-
ються за рахунок банківських кредитів, му-
ніципальних (комунальних) позик, інвести-

ційних субсидій, що надаються державною
владою, та за рахунок деяких інших джерел.
Законодавство більшості зарубіжних країн
забороняє використання доходів бюджетів
розвитку на витрати поточних бюджетів.

У цілому, видатки місцевих бюджетів ба-
гато в чому залежать від бюджетної політи-
ки, яка проводиться в державі, від рівня де-
централізації управління соціальною сфе-
рою. Усе це є вирішальним чинником, який
впливає на обсяг фінансових ресурсів, що
проходять по каналах місцевих бюджетів, на
їх питому вагу в загальнодержавних бюдже-
тних витратах. Так, у Фінляндії, Німеччині,
Норвегії, Франції за рахунок територіальних
бюджетів витрачається більше коштів, ніж
за рахунок центрального бюджету.

У багатьох випадках з місцевих бюджетів
здійснюються видатки на економічну і соці-
альну інфраструктуру: місцевий транспорт,
водо- і газопостачання, будівництво шкіл (у
Німеччині ці видатки становлять 1/4 видат-
ків місцевих бюджетів, у Японії та Франції –
більше ніж 1/3, а в бюджетах Великої Бри-
танії та США – понад 40%), будівництво лі-
карень й інших соціальних установ. Збіль-
шується частка, що припадає на місцеві ор-
гани влади у фінансуванні реконструкції
міст, благоустрою промислових зон, в асиг-
нуваннях на комунальне і житлове будівни-
цтво. До видатків з місцевих бюджетів на-
лежать також витрати на утримання місце-
вих адміністративних органів, поліції і суду,
на транспортне і дорожнє будівництво.

За рахунок місцевих бюджетів фінансу-
ється й охорона здоров’я. Наприклад, у Но-
рвегії, Швеції, Фінляндії ця стаття бюджету
становить понад 50% бюджетних витрат.
Однією з істотних статей місцевих бюджет-
них видатків є витрати, пов’язані з погашен-
ням отриманих позик і виплат відсотків за
ними. Наприклад, у Франції на виплату від-
сотків за позиками і позичками доводиться
виділяти понад 10%, а на погашення отри-
маних позик – близько 20% усіх витрат бю-
джетів муніципалітетів.

Доходи місцевих бюджетів формують,
насамперед, податки. Розрізняють три ос-
новні групи місцевих податків. Перша група –
місцеві прямі та непрямі податки, які засто-
совуються практично в усіх країнах. Дуже
поширеними прямими місцевими податками
є майнові, промислові, поземельні та подат-
ки на автомобілі, а в ряді країн – на жителів
та на професію (Франція). У бюджетах зе-
мель Німеччині головне місце належить
прямим податкам. Серед них виділяється
прибутковий податок на прибуток корпора-
цій, на майно, податок зі спадщини. Голо-
вними прибутковими джерелами провінцій
Канади слугують: прибутковий податок з
населення, податок на прибуток корпорацій.
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До місцевих непрямих податків належать
податки на покупки, акцизи на бензин, тю-
тюн, спиртні напої, споживання електрики й
газу. У Великій Британії місцеве непряме
оподатковування, власне кажучи, відсутнє.

Другу групу місцевих податків можна на-
звати податками, що стягуються як надбав-
ки до загальнодержавних податків чи як від-
рахування від них (наприклад, в Італії – до
поземельного й сільськогосподарського по-
датків). Ці податки встановлюються у відсо-
тках до державних податків, які збираються
на території місцевих органів влади. Зокре-
ма, у Німеччині: прибутковий (розподіляєть-
ся між федерацією, землями та громадами
в пропорції 42,5% : 42,5% : 15%); корпора-
ційний (між федерацією і землями поділя-
ється порівну – 50% : 50%); податок на до-
дану вартість (пропорція дуже рухлива, але
варіює на рівні 65% : 35% між федерацією і
землями).

Інші місцеві податки становлять особли-
ву групу. Це податки на видовища, собак,
заняття торгівлею, володіння транспортни-
ми засобами, видачу ліцензій, гральний біз-
нес (Іспанія) та ін. Як правило, ці податки
великого фінансового значення для доходів
місцевих бюджетів не мають.

Найбільшу кількість місцевих податків
запроваджено в Бельгії – 100, в Італії – 70, у
Франції – понад 50. У цілому, кількість пода-
тків у різних країнах коливається від 20 до
100, а їхня питома вага в загальних доходах
місцевих бюджетів – від 30 до 70%. Однак,
за всієї розмаїтості систем місцевого опода-
ткування існує низка податків, що стягують-
ся в більшості країн. Це податки на доходи
(прибутковий податок з фізичних осіб та ко-
рпорацій у США, Німеччині та Франції, по-
душний податок у Великій Британії, податок
зі спадщини), податки на нерухомість (май-
новий у США та Японії, поземельний у Ні-
меччині, Франції, земельний податок з буді-
вель та податок на житло у Франції), подат-
ки на діяльність (податок на професію у
Франції, промисловий податок у Німеччині),
податки, пов’язані з товарообігом (податок із
продажів у США, податок на додану вартість
у Німеччині та Франції, акцизи на бензин,
тютюн, спиртні напої), різні збори та платежі
(за автомобіль, паркування, відкриття рес-
торанів, розважальні видовища, з полюван-
ня, на захист навколишнього середовища,
на собак, за видачу різного роду ліцензій і
документів та ін.) [5].

Крім того, у країнах ЄС до основних на-
лежать такі види місцевих податків та збо-
рів: збори за надання послуг місцевими ор-
ганами влади (зокрема, за водопостачання,
користування громадським транспортом);
доходи від місцевої комунальної власності
(від оренди чи продажу комунального май-

на); податки та внески до соціальних фон-
дів.

Найбільшими за питомою вагою серед
місцевих податків та зборів є такі: місцевий
корпоративний податок (нараховується на
фонд заробітної плати або на прибуток чи
вартість виробленої продукції, граничні ста-
вки регулюються на центральному рівні) –
від 20% у Португалії та Іспанії до 90% у
Люксембурзі; місцевий податок з доходів (як
надбавка до податку з доходів фізичних
осіб, граничні розміри регулюються на цент-
ральному рівні) – від 40% у Бельгії до 100%
у Швеції; податок на нерухомість.

В Італії основним місцевим податком є
прибутковий. У Франції основними податка-
ми до місцевих бюджетів є податок на жит-
ло, промисловий податок, земельний та по-
даток з будівель. У Швеції головний місце-
вий податок – на доходи громадян. У Японії
основним місцевим податком є підприємни-
цький (з прибутку) та корпоративний муні-
ципальний податок. Частка інших податків
дуже незначна, крім податку на здійснення
операцій з нерухомістю, податку на спад-
щину та податку із власників транспортних
засобів [6].

Виключно муніципальним у країнах ЄС є
податок на нерухомість, хоча його граничні
ставки визначаться на центральному рівні.
Об’єктом оподаткування є земля та спору-
ди. У Великій Британії це основний місцевий
податок (що має найбільшу питому вагу у
структурі надходжень), який включає і плату
за землю. Питома вага цього податку у вла-
сних надходженнях місцевих бюджетів ста-
новить від 10% у Данії, Фінляндії, Греції,
Люксембурзі до 50% у таких країнах, як
Бельгія, Латвія, Литва, Польща, Словаччи-
на, Словенія, Іспанія, і майже 100% – у Ве-
ликій Британії, Естонії, Ірландії [6].

Певне місце у формуванні місцевих бю-
джетів займають неподаткові доходи. До
них належать доходи від: власності місце-
вих органів влади; здавання в оренду чи
продажу землі, лісових масивів; експлуата-
ції водойм, комунальних підприємств; над-
ходжень судових мит, штрафів, різних збо-
рів.

У деяких країнах встановлюються додат-
кові податки на вивезення сміття, на спожи-
вання енергії тощо. Неподаткові доходи за-
ймають скромне місце в загальних доходах
місцевих бюджетів. Їх питома вага колива-
ється в різних країнах від 10 до 30% загаль-
них доходів.

Важливим джерелом доходів місцевих
бюджетів є субсидії. Їх питома вага в дохо-
дах місцевих бюджетів різних країн стано-
вить 20–40%. Субсидії слугують особливою
формою зв’язку – фінансового та економіч-
ного – між окремими ланками бюджетної
системи і, власне кажучи, визначають на-
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прям фінансової діяльності місцевих органів
влади, що дає змогу забезпечувати конт-
роль з боку центрального уряду за місцеви-
ми органами управління [7].

За своєю економічною сутністю субсидії
близькі до податкових джерел, тому що в їх
основі лежать податки, які надійшли в роз-
порядження центрального уряду і передані
в порядку перерозподілу доходів у місцеві
бюджети. Субсидії спричинені значною по-
стійною дефіцитністю місцевих бюджетів і
поділяються на субсидії загального та ці-
льового призначення.

Субсидії загального призначення (дота-
ції) надаються для покриття дефіциту міс-
цевих бюджетів. Вони дають місцевим орга-
нам управління певну свободу у викорис-
танні коштів, містять меншу кількість регу-
лятивних та обмежувальних установок ви-
користання ресурсів.

Субсидії цільового призначення (субвен-
ції) надаються місцевим органам управління
на фінансування певних програм чи проек-
тів. У Франції та Великій Британії перева-
жають дотації; у США, Італії, Німеччині,
Японії – субвенції.

Постійна нестача власних доходів для
фінансування поточної діяльності, з одного
боку, і необхідність забезпечити коштами
заходи в галузі економічної та соціальної
інфраструктури – з іншого, змушують місце-
ві органи широко використовувати і такий
механізм фінансування, як позики. Найбі-
льшого поширення набули місцеві довго-
строкові позики – заставні листи і муніципа-
льні облігаційні позики. Термін дії заставних
листів 10–15 років. Ці позики найбільш ста-
більні і користуються найбільшим попитом.
Муніципальні облігаційні позики випуска-
ються на термін від 10 до 16 років, але най-
частіше – на 40–60 років. Основною фор-
мою короткострокових позик є бони. Вони
випускаються на термін до 1 року, а в де-
яких країнах – до 4 років.

Слід відзначити, що через фінансові сис-
теми місцевих органів влади здійснюється
розподіл і перерозподіл значної частини
ВВП, при цьому експертами Робочого комі-
тету з місцевих та регіональних органів
влади Ради Європи це питання розгляда-
ється у двох аспектах: обсяг муніципальних
витрат у ВВП країни та обсяг муніципальних
витрат у сукупних державних витратах. До
європейських країн з найбільш високими
показниками муніципальних витрат у ВВП
належать: Швеція – 25,5%, Данія – 20,0%,
Угорщина – 19,0%, Норвегія – 18,9%, Фін-
ляндія – 18,0%, Литва – 13,1%. Понад 10%
ВВП перерозподіляється через муніципаль-
ні витрати в Австрії, Латвії, Великій Британії,
Швейцарії; близько 10% – у Болгарії, Чехії,
Німеччині, Люксембурзі. Однак існують і
країни, де частина муніципальних витрат у

ВВП дуже низька: на Кіпрі вона становить
1,4%, у Туреччині – 2,4%, Греції – 3,33%,
Румунії – 3,5%, Португалії – 4,6% [2].

Показники, що характеризують рівень
муніципальних витрат у сукупних державних
витратах, також дуже різноманітні. Найвищі
вони в Норвегії – 60%, Литві – 59%, Угорщи-
ні – 54%, Швеції – 36%, Данії – 31%. Найни-
жчі показники з цього приводу у Сан-
Марино – 0,2%, на Мальті – 0,6%, Кіпрі –
4,1%, у Греції – 5,6%, Португалії – 9,7%.

Загальний міжнародний досвід свідчить,
що в більш економічно розвинутих країнах
частка доходів місцевих бюджетів у загаль-
ному обсязі ресурсів держави є вищою. Так,
якщо в Португалії вона становить 3% у ВВП,
то в Норвегії – 15%, у Швеції – 31%. В
Україні місцеві органи влади з 1993 р. також
отримали дозвіл на встановлення місцевих
податків та зборів, хоча вони відіграють не-
значну роль, – за рахунок місцевих податків
та зборів формується лише 3–5% доходів
місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування в ба-
гатьох країнах є досить значними інвесто-
рами. Деякі з них витрачають на інвестиції
понад 1/3 мобілізованих фінансових ресур-
сів. Так, у Чехії на інвестиції спрямовується
близько 40% усіх муніципальних витрат,
Португалії – 35%, Ірландії – 32%, Швейца-
рії – 32%, Іспанії – 24%, Польщі – 23%,
Бельгії – 18%. Водночас в Італії такі витрати
становлять лише 3,3%, Данії – 5,7%, а у Ли-
тві цей показник становить 0,64% (в Україні
частка інвестиційних витрат у витратах міс-
цевих бюджетів також є вкрай низькою і
становить 3–5%).

Рівень інвестиційної активності органів
місцевого самоврядування може бути оці-
нений таким показником, як частка муніци-
пальних інвестицій у загальних урядових
інвестиційних витратах. У Нідерландах ця
частка становить 80%, Німеччині – 64%, Но-
рвегії – 60%, Чехії – 59%, Болгарії – 54%,
Польщі – 52%, Данії – 51%. Тобто у бага-
тьох країнах муніципальні інвестиційні ви-
трати перевищують половину всіх держав-
них інвестицій. Лише в окремих країнах цей
показник залишається незначним: на Кіпрі –
6,7%, у Латвії – 7,8%. Але такий показник не
дає уявлення про інвестиційну діяльність
місцевих органів влади. Найбільш повним
показником є, як зазначалось, частка муні-
ципальних інвестицій у ВВП. Так, у 2010–
2011 рр. капітальні витрати місцевих органів
влади розвинутих європейських країн у від-
сотках до ВВП становили 1,6–4,4% (в Украї-
ні – лише 0,61% ВВП).

Місцеві органи влади можуть надавати
пільги для сплати податків, що надходять у
місцеві бюджети. Фіскальна політика місце-
вих органів влади в багатьох країнах є важ-
ливим інструментом впливу на розміщення
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продуктивних сил, розвиток депресивних
територій, упровадження у виробництво до-
сягнень НТП. Створюючи особливі чи піль-
гові режими оподатковування, місцева вла-
да залучає додаткові інвестиції, сприяє но-
вому будівництву, розвитку зовнішньоеко-
номічних зв’язків, створенню спеціальних
економічних зон та зон промислового будів-
ництва.

Досвід різних країн показує, що чим ме-
нше розвинута та чи інша територія, тим
більші податкові пільги надають їй органи
влади з метою подолання відставання. Ду-
же часто у створенні сприятливих фінансо-
вих умов для розвитку депресивних терито-
рій бере участь і держава. Систему таких
пільг названо преференціями. Формами
преференцій є особливі бюджетні режими,
податкові канікули, особливі режими валют-
ного регулювання та візові режими. Загальні
дії місцевої та центральної влади доповню-
ються заходами наддержавного характеру,
що здійснюються в рамках Європейського
Союзу.

Самостійною ланкою місцевих фінансів є
місцеві державні підприємства. До них на-
лежать муніципальні, дорожні, транспортні
підприємства, підприємства газо-, енерго- і
водопостачання, а також житлове господар-
ство. Місцеві підприємства займаються об-
слуговуванням населення, надають допомо-
гу приватному капіталу у спорудженні нових
об’єктів [2].

Місцеві підприємства функціонують на
принципах самооплатності, у місцевих бю-
джетах відображаються тільки збитки від
їхньої діяльності чи прибуток. В окремих
країнах у доходи місцевих бюджетів вклю-
чаються валові доходи місцевих підпри-
ємств, а у видатки – витрати на їх поточну
діяльність. Капітальні витрати на будівницт-
во підприємств місцевого значення, як пра-
вило, фінансуються за рахунок позик, які
надаються місцевими органами управління.

ІV. Висновки
Узагальнюючи досвід країн ЄС щодо фо-

рмування місцевих бюджетів у цілому, мож-
на зазначити, що у більшості з них оподат-
кування населення на користь центральних
чи місцевих влад історично розвивалося
цілком самостійно, і хоча країни мають різні
співвідношення переданих загальнодержа-
вних доходів та власних місцевих надхо-
джень, однак серед останніх переважають ті
джерела, оподаткування з яких проводити

на місцевому рівні й зараховувати у місцеві
бюджети є економічно доцільним. Крім того,
закономірним явищем для більшості євро-
пейських країн є такий розподіл функцій між
державою та місцевим самоврядуванням у
сфері надання суспільних послуг, коли на
місцеві органи покладається головна відпо-
відальність за послуги соціального характе-
ру, а центральна влада зосереджується на
послугах економічного характеру, на забез-
печенні питань оборони, безпеки тощо.
Проте вплив фінансів місцевих органів вла-
ди на соціально-економічний розвиток здій-
снюється через капітальні витрати, діяль-
ність на ринках позикового капіталу, неру-
хомості, землі, через що місцеві органи
влади, поряд з державою, також створюють
загальні умови для економічного зростання,
виступаючи у цьому повноправним партне-
ром. І саме ефективне управління місцеви-
ми бюджетами слугує в цьому основним
інструментом.

Подальшим напрямом досліджень має
стати визначення необхідних передумов
для впровадження розглянутого зарубіжного
досвіду в Україні.
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Гвазава Н.Г. Местные бюджеты и межбюджетные отношения в зарубежных странах
Статья посвящена обобщению опыта различных зарубежных стран относительно раз-

вития местных бюджетов и построения межбюджетных отношений. Определены общие
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черты и отличия, преимущества и недостатки различных бюджетных систем, возмож-
ность использования зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: местные бюджеты, бюджетные отношения, местное самоуправление,
зарубежный опыт.

Gvazava N. Local Budgets and іnterbudgetary Relations in Foreign Countries
The article is devoted to generalization of experience of different foreign countries in relation to

development of local budgets and construction of interbudgetary relations. General features and
differences, advantages and lacks of the different budgetary systems, possibility of the use of foreign
experience in Ukraine are determined.

Key words: local budgets, budget relations, local self-government, foreign experience.
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У статті розглянуто суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення органами

державної влади, інформаційно-аналітичної роботи пов’язаної з реалізацією ними своїх функ-
цій. Проаналізовано особливості документального забезпечення діяльності райдержадмініс-
трацій та види інформації, що міститься в документах. Обґрунтовано заходи покращення
організації діловодства в райдержадміністраціях.
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мація, офіційні документи, документообіг, система електронного документообігу.

І. Вступ0

За роки незалежності в Україні відбува-
лися складні процеси формування право-
вих, економічних і соціальних засад демок-
ратичного суспільства. Розбудова держав-
ності передбачає розвиток політичної сис-
теми, удосконалення державної участі в
економіці, соціальне спрямування держав-
ної діяльності та розвиток духовної сфери,
активізацію зовнішніх зв’язків. Сильна та
дієздатна влада є щонайпершою умовою
успішних перетворень, без неї неможливо
створити передумови економічного розвит-
ку, становлення реальної демократії, онов-
лення високої культури та духовності. Су-
часний період розвитку цивілізації характе-
ризується переходом від індустріального
суспільства до суспільства інформаційного
[5]. Інформаційне суспільство – це нова со-
ціальна парадигма, історично новий та осо-
бливий тип людської цивілізації, що йде на
зміну. Ті переваги, яких набувають розвинуті
держави та регіони (США, Японія, Європа)
за допомогою інформаційних технологій та
комп’ютерних мереж, зумовлюють радика-
льні зміни в економічних, політичних і соціа-
льних відносинах, у сім’ї, побуті тощо.

Інформація – основний об’єкт інформа-
ційного суспільства, її роль сьогодні величе-
зна. Відображаючи реальну дійсність, вона
впливає на всі напрями суспільної та дер-
жавної діяльності. З появою нових інформа-
ційних технологій, заснованих на впрова-
дженні обчислювальної техніки, засобів
зв’язку, систем телекомунікацій, інформація
стає постійним та необхідним атрибутом
суспільних відносин. Інформаційні ресурси
стають сьогодні поряд з іншими найважли-
вішими ресурсами – природними, трудови-
ми, фінансовими тощо. Сформований світо-
вий інформаційний простір [3].

Потреба в удосконаленні системи інфор-
маційно-аналітичної роботи органів держав-
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ної влади зумовлена також узятим курсом
на модернізацію державної влади України.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – обґрунтувати теоретичні

положення щодо здійснення інформаційно-
аналітичної роботи в органах державної
влади України, основних напрямів її здійс-
нення, а також визначити пріоритетні на-
прями її удосконалення в райдержадмініст-
раціях.

ІІІ. Результати
У процесі управління керівники постійно

мають справу з інформацією як необхідним
засобом розробки управлінських рішень та
їх реалізації. Продуктивність і якість їхньої
праці багато в чому залежить від належного
інформування, тобто своєчасного отриман-
ня та опрацювання потрібної інформації. За
її допомогою здійснюються циклічні повто-
рення стадій процесу управління: отриман-
ня, опрацювання повідомлень про стан ке-
рованого об’єкта, прийняття нових рішень і
передача їх у формі управлінських команд.

Сьогодні керівники часто відчувають не-
достатність інформації у зв’язку з тим, що не
всі відомості, які входять до системи, корис-
ні, подані в потрібному вигляді та відповіда-
ють поставленим цілям управління. Так, на-
приклад, у ряді форм статистичної звітності
містяться не стільки нові повідомлення, скі-
льки довідкові й розрахункові показники.

Однією з головних вимог до організації
управління є забезпечення високої вірогід-
ності відомостей. Без правдивої інформації
про об’єкт управління неможливо організу-
вати його роботу, використати найдоскона-
ліші методи управління.

Підвищення вірогідності інформації можна
досягти в результаті скорочення ланок опра-
цювання, підвищення відповідальності за
правдивість, більш широкого впровадження
сучасних інформаційних технологій [5].

Інформаційне забезпечення організації
управління соціальними системами є однією
з функцій створення умов для ефективного
здійснення управлінської діяльності на всіх



Серія: Державне управління, 2012 р., № 3 (39)

115

її рівнях: від окремої посадової особи до
вищих органів державної влади. Цю функ-
цію в теорії і практиці управління соціаль-
ними системами ще називають інформацій-
но-аналітичним забезпеченням.

Засвоїти інформацію про всі управлінські
процеси будь-якої сфери суспільних відно-
син стає практично неможливим у зв’язку з
обмеженістю природних можливостей лю-
дини. Науковці встановили, що завдяки
своїм фізіологічним особливостям людина
може сприймати 6–9 одиниць інформації за
секунду, тоді як у середньому для управлін-
ня динамічною соціальною організаційною
структурою потрібно сприйняти та врахува-
ти 12–18. Практика знайшла вихід у ство-
ренні нових ієрархічних структур управління.
Це зумовило залучення до управління соці-
альними системами великої кількості фахів-
ців. Звичайно, при цьому збільшилася про-
дуктивність управлінської праці, але водно-
час значно зросли і штати для забезпечення
управлінського процесу. Такий шлях (ексте-
нсивний) підвищення продуктивності управ-
лінської праці стає все більш неефектив-
ним, тому що складність управління суспі-
льними процесами поступово починає пере-
вищувати сукупні можливості всіх працівни-
ків, зайнятих у галузі управління.

Важливим елементом системи є своєча-
сність надходження інформації. Від цього
значною мірою залежить якість управлінсь-
ких рішень. Відомо, що затримка інформації
часто призводить до втрати її актуальності.
На основі ж неповної інформації можуть
прийматися лише наближені, значною мірою
інтуїтивні рішення [3].

Таким чином, від добротної та своєчасної
інформації залежать і точність оцінки опера-
тивної обстановки, і правильність управлін-
ських рішень, і спрямованість планування, і
чіткість постановки завдань виконавцям.
Вимоги до інформаційного забезпечення
управлінської діяльності також визначають-
ся особливостями характеристики інформа-
ції щодо кола осіб, яким вона призначена.

Інформаційна система – це сукупність рі-
зноманітних взаємопов’язаних усебічних
відомостей про стан об’єкта управління та
процеси, що відбуваються в ньому, які ви-
ражені в показниках та інших інформаційних
сукупностях, зібраних і оброблених за до-
помогою технічних (інформаційних і обчис-
лювальних) засобів за визначеною методи-
кою та заданими алгоритмами, і відповіда-
ють вимогам керівної системи при її впливі
на керовану.

Для вирішення проблеми спільного вико-
ристання інформаційної системи створю-
ється інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення є базою, на
якій ґрунтується управлінська діяльність.
Інформацію тут слід розглядати як певну
сукупність різних повідомлень, відомостей,

даних про відповідні предмети, явища, про-
цеси, відношення та ін. Ці відомості, систе-
матизовані та перетворені у придатну для
використання форму, відіграють в управлінні
надзвичайно важливу роль.

Під інформаційним забезпеченням розу-
міють сукупність форм документів різних
видів призначення, нормативної бази та ре-
алізованих рішень щодо обсягів розміщення
і форм існування інформації, яка використо-
вується в інформаційній системі, під час її
функціонування на об’єкті управління [4].

Класифікувати інформаційні системи мо-
жна за різними ознаками:

1) за рівнем або сферою діяльності –
державні, територіальні або регіональні;
міжгалузеві, галузеві або відомчі; об’єднань
або фірм, підприємств або установ; техно-
логічних процесів тощо;

2) за рівнем автоматизації процесів уп-
равління – автоматизованого збирання й
обробки інформації, інформаційно-пошукові;
інформаційно-довідкові; об’єктивного інфо-
рмаційного забезпечення менеджменту (ке-
рівників і фахівців); системи забезпечення і
прийняття рішень або підтримки прийняття
рішень; інтелектуальні системи;

3) за рівнем централізації обробки інфо-
рмації – централізовані, децентралізовані та
змішані інформаційні системи колективного
використання;

4) за рівнем інтеграції функцій – багато-
рівневі з інтеграцією за рівнями управління
(підприємство, об’єднання, галузь і т. ін.),
багаторівневі з інтеграцією за рівнями пла-
нування; однорівневі інформаційні системи.

Інформаційна система, що характеризує
внутрішній стан і процеси, які відбуваються
в об’єкті управління, та його зовнішнє сере-
довище, також є моделлю цього об’єкта – це
система автоматизованого збирання й об-
робки інформації. Вона є основою для орга-
нізації системи об’єктивного інформаційного
забезпечення організації [3; 4].

Визначення поняття “інформаційне за-
безпечення”, наведені в різних наукових
джерелах, висвітлюють мету інформаційно-
го забезпечення, його об’єкт, засоби здійс-
нення процесуально-діяльнісної та інфор-
маційно-ресурсної складової.

До системи місцевих органів виконавчої
влади України входять: Рада Міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласні і районні
державні адміністрації, а також державні
адміністрації міст Києва і Севастополя.

Організація, повноваження і порядок дія-
льності районної державної адміністрації
(далі – РДА) визначаються Конституцією і
законами України.

РДА підзвітна і підконтрольна раді у час-
тині повноважень, делегованій їй відповід-
ною радою, а також підзвітна і підконтроль-
на органам виконавчої влади вищого рівня.
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Голова районної державної адміністрації
приймає лише один правовий акт – розпо-
рядження. Він керує її діяльністю на основі
єдиноначальності.

Органами галузевої і міжгалузевої компе-
тенції (структурними підрозділами РДА) є
управління і відділи, на чолі яких перебуває
“начальник” чи “завідувач”. Вони підкоря-
ються голові районної державної адмініст-
рації і вищому галузевому чи міжгалузевому
органу виконавчої влади. Керівники структу-
рних підрозділів районної державної адміні-
страції видають накази.

Інформація державних органів та органів
місцевого і регіонального самоврядування –
це офіційна документована інформація, яка
створюється в процесі поточної діяльності
законодавчої, виконавчої та судової влади,
органів місцевого і регіонального самовря-
дування. Основними джерелами цієї інфор-
мації є: законодавчі акти України, інші акти,
що приймаються Верховною Радою та її
органами, акти Президента України, підза-
конні нормативні акти, ненормативні акти
державних органів, акти органів місцевого і
регіонального самоврядування.

Особисті, офіційні документи – службові
документи, необхідні для певних формаль-
них повідомлень про себе як працівника
установи. До них належать: автобіографії,
доручення, заповіти, заяви, посвідчення,
пропозиції, рапорти, розписки, скарги. Вони
виконуються в одному примірнику адреса-
том від руки [2].

У штатному розписі РДА є такі підрозділи,
як загальний відділ, відділ контролю, дер-
жавний реєстратор. Особливістю діловодст-
ва в аспекті реєстрації документів є той фа-
ктор, що вона здійснюється (чи не єдиною
установою в районі) за змішаною системою:
централізовано – всі документи, крім заяв,
скарг та пропозицій, які реєструються у від-
ділі контролю, причому переважно характе-
рна карткова форма реєстрації документів,
що ж до заяв, пропозицій, скарг громадян,
то форма їх реєстрації – журнальна.

Тут чітко простежуються такі групи доку-
ментів: перша група – це документи для за-
доволення потреб органів виконавчої влади
й управління, тобто для прийняття управ-
лінських рішень; друга група – це документи
про діяльність самої виконавчої влади, які
характеризуються на сьогодні значним збі-
льшенням обсягу інформаційно-аналітичних
документів; третя група – це, передусім, до-
кументи особового характеру – заяви, скар-
ги, пропозиції громадян [1].

У документах РДА містяться конкретні
види інформації: статистична, адміністрати-
вна, інформація про діяльність самого орга-
ну виконавчої влади – райдержадміністрації,
інформація про особу, довідково-аналітич-
на, соціологічна інформація.

Останнім часом в органах виконавчої
влади та управління, в тому числі в райдер-
жадміністраціях, збільшився масив докуме-
нтів, що виконуються у порядку контролю за
виконанням Законів України, Указів і дору-
чень Президента України та Уряду, протоко-
льних доручень різних відомчих та міжвідо-
мчих комісій, що призвело до наповнення
такого розділу номенклатури справ, як
“Відділ контролю”.

Згідно із Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільським та се-
лищним радам делеговані повноваження
органів виконавчої влади. У зв’язку з цим
райдержадміністрація контролює тільки
здійснення делегованих повноважень, що
призвело до звуження такого виду докумен-
тів, як довідково-інформаційні (доповідні за-
писки, довідки про результати перевірок).
Водночас у відділі організаційної роботи збі-
льшився обсяг аналітичної документації
(огляди, інформаційно-аналітичні довідки,
листи).

Зміни, які відбулися останнім часом у
структурі РДА, звичайно, позначилися на
процесах документування управлінської ді-
яльності і призвели до змін у діловодстві.
Наприклад, збільшення обсягу інформацій-
но-аналітичних документів зумовлено функ-
ціонуванням відділу внутрішньої політики.
Одночасно зменшилося наповнення номен-
клатури справ правовою документацією, що
зумовлено організацією самостійних район-
них управлінь юстиції [2; 4].

Основними завданнями документного
забезпечення управління є:
– скорочення інформаційних потоків до

оптимального мінімуму;
– забезпечення спрощення і здешевлення

процесів збору, опрацювання і передачі
інформації за допомогою новітніх техно-
логій їх автоматизації.
Таким чином, для будь-якої організації

постійне удосконалення документного за-
безпечення управління є життєво важливим,
і це прямо впливає на якість прийняття
управлінських рішень.

IV. Висновки
Таким чином, основні заходи, які мають

покращити організацію діловодства у рай-
держадміністрації, це:

1) упровадження засобів автоматизації
для створення документів, реєстраційних
процесів, комп’ютерного оброблення доку-
ментів у канцелярії, загальному відділі за їх
виконанням, а також упровадження локаль-
ної мережі для зв’язку між структурними
підрозділами райдержадміністрації та з об-
лдержадміністрацією;

2) упровадження електронного діловодс-
тва у світлі вимог Постанови Кабінету Мініс-
трів України “Про затвердження Типового
порядку здійснення електронного докумен-
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тообігу в органах виконавчої влади” від
28.10.2004 р. № 1453.

Виконання зазначеного правового доку-
мента є складовою “Концепції формування
системи національних електронних інфор-
маційних ресурсів”, затвердженої розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від
05.05.2003 р. № 259-р.

Процес упровадження електронного ді-
ловодства має відобразитися як в інструкці-
ях щодо діловодства райдержадміністрації,
так і в номенклатурах справ. У них слід ви-
користовувати графу “Примітка”, де необ-
хідно зазначати, що саме той чи інший ком-
плекс документів існує в електронному ви-
гляді.

Робота з базами даних внутрішньої інфо-
рмації дає змогу виявляти можливості і про-
блеми організації, розробляти програми й
оцінювати якість діяльності.

У РДА існує відповідна служба (загаль-
ний відділ), яка відповідає за рух документів
і здійснює контроль за їх виконанням. Усі
структурні підрозділи повинні надавати ін-
формацію в загальний відділ (бажано, в ре-
жимі on-line). Однак інформаційна система
ведення в організації електронного докуме-
нтообігу не повинна замикатися на відпові-
дальних виконавцях, тобто система автома-
тизації документообігу повинна охоплювати
не тільки загальний відділ, а й структурні
підрозділи організації. Усі документи, що
надходять до організації через загальний
відділ, як правило, пов’язані з іншими, на які
посилаються. Найбільш типовим є вхідний
документ, який практично завжди породжує
відповідний вихідний. Без зв’язків можуть
бути внутрішні документи і деяка частина

вхідних. Причому вхідні документи можуть
мати зв’язки як з вихідним, так і з іншим вхі-
дним документом.

Зростання обсягів інформації, необхідної
для прийняття рішень, призводить до різко-
го збільшення кількості документів. На до-
помогу приходять системи електронного
документообігу (далі – СЕД), що дають змо-
гу створювати й опрацьовувати документи
електронними засобами. СЕД забезпечують
процеси створення, управління доступом і
розповсюдженням великих обсягів докумен-
тів у комп’ютерних мережах, а також конт-
роль над потоками документів в організації.
Загальними можливостями системи СЕД є
створення документів, управління доступом,
перетворення і безпека інформації [1].

Запровадження в райдержадміністраціях
України СЕД є важливим завданням сього-
дення.
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Мордвинов А.Г. Организационно-информационное обеспечение управленческой дея-
тельности райгосадминистраций в Украине

В статье рассмотрены общественные отношения, которые возникают в процессе осу-
ществления органами государственной власти информационно-аналитической работы,
связанной с реализацией ими своих функций. Проанализированы особенности документаль-
ного обеспечения деятельности райгосадминистраций и виды информации, содержащейся в
документах. Обоснованы мероприятия по улучшению организации делопроизводства в рай-
госадминистрациях.

Ключевые слова: организационно-информационное обеспечение, информационная сис-
тема, информация, официальные документы, документооборот, система электронного до-
кументооборота.

Mordvinov O. Organization information management support of district administrations in
Ukraine

The social relations that arise in the implementation of information and analysis of public authorities
relating to the implementation of two of its functions are considered. The features of the documentary
support of the district administrations and the types of information that in the documents is analyzed.
the measures to improve the organization of records management in state administration are based.

Key words: organizational and information management, information systems, information, official
documents, document management, electronic document management system.
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РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті розглянуто динаміку надходжень ресурсних платежів до Зведеного бюджету

України та місцевих бюджетів, досліджено їх роль у формуванні місцевих бюджетів. Визначе-
но перспективи збільшення надходжень до місцевих бюджетів, у результаті чого надано ре-
комендації щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Ключові слова: ресурсні платежі, місцеві бюджети, плата за землю, екологічний податок,
плата за користування надрами, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за
спеціальне використання води.

І. Вступ0

Місцеві бюджети в сучасних умовах є
одним із джерел задоволення життєвих по-
треб населення. На сьогодні формування
дохідної частини місцевих бюджетів викли-
кає багато суперечок, адже основною пере-
думовою ефективного функціонування міс-
цевого самоврядування є володіння ним
достатньою кількістю коштів для проведен-
ня своєї діяльності. Фонд фінансових ресур-
сів, що утворюється на рівні регіону, інколи
навіть наполовину не задовольняє потреби
місцевого самоврядування в коштах, необ-
хідних для вирішення поточних проблем.

До найбільш гострих проблем у сфері
формування місцевих бюджетів можна за-
рахувати такі: використання вільних бюдже-
тних коштів, нестабільність дохідної бази,
неефективна система вилучення надлишків
загальнодержавних податків, недостатнє фі-
нансування з Державного бюджету України.
Ситуація ускладнюється надмірною центра-
лізацією коштів на державному рівні, що
ставить можливості реалізації органів міс-
цевого самоврядування в повну залежність
від Державного бюджету України щодо реа-
лізації покладених на них функцій. Сьогодні
питання децентралізації бюджетної системи
України виходять на перший план, адже фі-
нансова децентралізація є однією з фунда-
ментальних умов незалежності та життєзда-
тності органів місцевої влади: децентралі-
зація процесів прийняття рішень збільшує
можливості участі місцевої влади в розвитку
підконтрольної їй території; фіскальна де-
централізація сприяє ефективному забезпе-
ченню суспільними послугами шляхом ре-
тельнішого узгодження видатків органів
влади з місцевими потребами й уподобан-
нями. Але реалізація законодавчо закріпле-
ного права кожного адміністративно-
територіального утворення на економічну
самостійність неможлива без наявності у
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кожного органу влади власного бюджету і
права його складання, затвердження та ви-
конання без втручання ззовні. А це означає,
що кожен орган влади повинен мати власні
фінансові джерела, достатні для організації
управління економікою й соціальною сфе-
рою на своїй території. Тому саме місцеві
бюджети, як основна фінансова база орга-
нів місцевого самоврядування, посідають
особливе місце в бюджетній системі нашої
держави.

Проблема формування доходів місцевих
бюджетів перебуває у центрі уваги багатьох
вітчизняних науковців, зокрема: О. Бара-
новського, С. Булгакова, Д. Василик, О. Кири-
ленко, О. Крайника, І. Луніної, В. Піхотсько-
го, В. Федосова, С. Юрія та ін. Практичні
рекомендації щодо збільшення дохідної ча-
стини місцевих бюджетів надано у наукових
працях О. Гончаренка, О. Музики, В. Прохо-
рової та ін. Але, незважаючи на суттєві змі-
ни у бюджетному та податковому законо-
давстві стосовно перерозподілення бюдже-
тних надходжень, проблема зміцнення фі-
нансової основи місцевого самоврядування
залишається не вирішеною, що зумовлює
необхідність подальшого дослідження з на-
данням практичних рекомендацій.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити роль ресурсних

платежів у формуванні місцевих бюджетів;
визначити перспективи збільшення надхо-
джень до місцевих бюджетів; надати реко-
мендації щодо внесення змін до Бюджетно-
го та Податкового кодексів України.

ІІІ. Результати
На сьогодні більшу частину надходжень

до місцевих бюджетів становлять податкові
надходження, розмір яких у 2011 р. стано-
вив 84,5%. Структуру надходжень до місце-
вих бюджетів (без урахування міжбюджет-
них трансфертів) у 2006–2011 рр. наведено
на рис. 1.
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Рис. 1 Структура надходжень до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
у 2006–2011 рр. (за даними [1])

Аналіз структури надходжень до місце-
вих бюджетів свідчить, що найбільшу частку
становить податок на доходи фізичних осіб
(від 57,2 до 63,4%). Але спостерігаються
постійні зміни обсягу надходжень від цього
податку в загальній структурі. Так, якщо у
2010 р. цей показник становив 63,4%, то
вже у наступному році відбулося зменшення
на 0,9%, що може бути пов’язане із введен-
ням прогресивної шкали оподаткування з
податку на доходи фізичних осіб в частині
запровадження ставки податку в розмірі 17%,
якщо база оподаткування, тобто заробітна
плата, перевищує десятиразовий розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного податкового року,
та визначена з урахуванням норм п. 164.6
ст. 164 Податкового кодексу України, яким
передбачено її зменшення з метою оподат-
кування на суму єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страху-
вання (ст. 167 [2]).

Спостерігаються зростання в загальній
структурі надходжень від плати за землю із
7,8% – у 2006 р. до 12,4% – у 2011 р. Вияви-
ти причини такого явища спробуємо шляхом

дослідження сутності поняття “плата за зе-
млю” та особливостей її справляння за
українським законодавством.

Так, згідно із чинним законодавством, ви-
користання землі в Україні є платним. Плата
за землю справляється у вигляді земельно-
го податку або орендної плати, що визнача-
ється залежно від грошової оцінки земель.

Згідно із чинним законодавством, плат-
никами земельного податку є: власники зе-
мельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі (п. 269.1 ст. 269 [2]). За
земельні ділянки, надані в оренду, справля-
ється орендна плата (ст. 288 [2]). Згідно зі
ст. 80 Земельного кодексу України, суб’єк-
тами права власності на землю можуть бу-
ти: громадяни та юридичні особи; територі-
альні громади, які реалізують це право без-
посередньо або через органи місцевого са-
моврядування; держава, яка реалізує це
право через відповідні органи державної
влади [3].

Динаміку надходжень до місцевих бю-
джетів плати за землю у 2006–2011 рр. на-
ведено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка надходжень до місцевих бюджетів плати за землю
у 2006–2011 рр. (за даними [1])
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Збільшення надходжень від плати за зе-
млю також можна пояснити збільшенням
податкових ставок за земельні ділянки, роз-
ташовані в межах населених пунктів, нор-
мативну грошову оцінку яких не проведено,
та за рахунок щорічної індексації норматив-
ної грошової оцінки земель за наявності та-
кої (ст. 275, 289 [2]). До того ж, збільшення
надходжень плати за землю зумовлено:
– збільшенням площ, щодо яких проведе-

но грошову оцінку земель;
– передачею в оренду на більш вигідних

умовах земель запасу і резервного фонду;
– збільшенням орендної плати в резуль-

таті оформлення права постійного во-
лодіння і користування земельною діля-
нкою підприємств та організацій держа-
вної і комунальної власності;

– проведенням інвентаризації земельних
ділянок, наданих у користування та орен-
ду;

– переглядом укладених угод на оренду
землі та розміру орендної плати [4].
Згідно з п. 1 ст. 5 Бюджетного кодексу

України, бюджетна система України склада-
ється з державного та місцевих бюджетів.
За ст. 64 Бюджетного кодексу України до
складу доходів місцевих бюджетів, що вра-
ховуються при визначенні обсягу міжбюдже-
тних трансфертів, належать плата за вида-
чу ліцензій на здійснення окремих видів дія-
льності, реєстраційні збори, державне мито,
податок на доходи фізичних осіб (у розмірі
75% до бюджетів міст республіканського та
обласного значення та в розмірі 25% до бю-
джетів сіл, селищ та міст районного значен-
ня) та ресурсні платежі у розмірі 50%. Стат-
тею 69 Бюджетного кодексу України закріп-
лено перелік доходів місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягу між-
бюджетних трансфертів [5].

Ресурсними платежами є податок чи
збір, який справляється в процесі спожи-
вання природних ресурсів незалежно від їх
обсягів, до них належать: збір за спеціальне
використання води; збір за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів та плата за кори-
стування надрами.

Для посилення ролі ресурсних платежів у
формуванні місцевих бюджетів вважаємо за
доцільне внесення змін до ст. 69 Бюджетно-
го кодексу України в частині уточнення
складу та розміру доходів місцевих бюдже-
тів, які не враховуються при визначенні об-
сягу міжбюджетних трансфертів. Ураховую-
чи те, що від неналежного та нераціональ-
ного використання природних ресурсів шко-
да завдається певній адміністративній оди-
ниці, підхід законодавців щодо обсягів над-
ходження від ресурсних платежів до бюдже-
тів місцевого самоврядування, які врахову-
ються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів у розмірі: 50% збору за спеціа-
льне використання лісових ресурсів в час-
тині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування; 50% від збору за
спеціальне використання води та 50% плати
за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного зна-
чення (крім плати за користування надрами
в межах континентального шельфу і виклю-
чної (морської) економічної зони), що зара-
ховується до міських бюджетів міст, – є не
коректним (ч. 1 ст. 64 [5]).

Вважаємо за необхідне зараховувати
надходження від ресурсних платежів до міс-
цевих бюджетів у розмірі 100%, до того ж, на
нашу думку, доцільно зараховувати ці пла-
тежі до місцевих бюджетів без урахування
визначення обсягу міжбюджетних трансфер-
тів. Пропонуємо внести зміни до п. 5 “При-
кінцеві положення” в частині зарахування
екологічного податку, що стосується здійс-
нення викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення; скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об’єкти та розміщення
відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об’єктах до місцевих бюджетів у
розмірі 100%, з причин завдання шкоди ад-
міністративно-територіальній одиниці, де
знаходяться такі об’єкти, та необхідності по-
стійного пошуку коштів на покращення еко-
логічної ситуації від негативного впливу, що
справляють такі викиди.

Динаміку зазначених екологічних плате-
жів наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка пред’явлених екологічних платежів, млн грн (за даними [6])

Екологічні платежі 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. Зміни (2010/2007)
Пред’явлені екологічні платежі, всього 980,3 1071,4 1209,6 1508,7 +528,4
збори за забруднення навколишнього природ-
ного середовища, всього 955,7 1065,3 1198,7 1361,2 +405,5
– за викиди в атмосферне повітря забруднюю-
чих речовин 558,7 627,1 702,2 795,9 +237,2
– за скиди забруднюючих речовин безпосеред-
ньо у водні об’єкти 75 69,7 88 93,7 +18,7
– за розміщення відходів (крім радіоактивних) 322 368,5 408,5 471,6 +149,6
штрафи за адміністративні правопорушення у
сфері охорони природи 1,8 2,5 2,1 4,4 +2,6
позови про відшкодування збитків і втрат, за-
вданих у результаті порушення законодавства
про охорону природи 22,8 3,6 8,8 143,1 +120,3
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Аналіз табл. 1 свідчить про щорічне збі-
льшення надходжень від екологічних пла-
тежів: за чотири роки надходження досягли
1508,7 млн грн, що більше на 528,4 млн грн,
тобто на 53,9%. Проте у загальній структурі
надходжень домінуюче положення займа-

ють збори за забруднення навколишнього
природного середовища, які сплачували
підприємства, що здійснювали викиди в ат-
мосферне повітря чи у водні об’єкти забру-
днюючих речовин або здійснювали розмі-
щення відходів (табл. 2).

Таблиця 2
Структура надходжень  зборів за забруднення навколишнього

природного середовища, % (за даними [6])
Збори 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. Зміни

(2010/2007)
Збори за забруднення навколишнього природного середо-
вища, всього 100,00 100,00 100,00 100,00
– за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 58,46 58,87 58,58 58,47 +0,01
– за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти 7,85 6,54 7,34 6,88 -0,96
– за розміщення відходів (крім радіоактивних) 33,69 34,59 34,08 34,65 0,95

Надходження від зборів за забруднення
навколишнього природного середовища у
розрізі видів платників свідчать про певну
стабільність щодо їх структури. Так, від збо-
ру за викиди в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин щорічно надходило до
Зведеного бюджету України 58%. У структу-
рі надходжень відбувалися несуттєві зміни
щодо надходжень від збору за розміщення
відходів (коливання близько 1%) та від збо-
ру за скиди забруднюючих речовин безпо-
середньо у водні об’єкти (коливання близь-
ко 1,5%).

На сьогодні, згідно з чинним податковим
законодавством, замість збору за забруднен-
ня навколишнього природного середовища
справляється екологічний податок (пп. 9.1.6
п. 9.1 ст. 9 [2]), платниками якого є: суб’єкти
господарювання, юридичні особи, що не
провадять господарську (підприємницьку)
діяльність, бюджетні установи, громадські
та інші підприємства, установи та організа-
ції, постійні представництва нерезидентів,
що здійснюють:
– викиди забруднюючих речовин в атмо-

сферне повітря стаціонарними джере-
лами забруднення;

– скиди забруднюючих речовин безпосе-
редньо у водні об’єкти;

– розміщення відходів у спеціально відве-
дених для цього місцях;

– утворення та тимчасове зберігання ра-
діоактивних відходів понад установле-
ний особливими умовами ліцензії строк
(п. 240.1 ст. 240 [2]).
Платниками також – є суб’єкти господа-

рювання, юридичні особи та фізичні особи
(незалежно від резидентського статусу), які
здійснюють викиди забруднюючих речовин
в атмосферу пересувними джерелами заб-
руднення в разі використання ними палива
(п. 240.2 ст. 240 [2]).

Проте зміни в податковому законодавст-
ві, навпаки, сприяли збільшенню надхо-
джень до Зведеного бюджету України з
1932,4 млн грн у 2010 р. до 2275,9 млн грн у

2011 р. (що становить 17,8%). Це пов’язано
із розширенням кола платників податків та
зарахування до нього громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, які здій-
снюють викиди забруднюючих речовин в
атмосферу пересувними джерелами забру-
днення у разі використання ними палива,
тобто користуються автомобілями (п. 240.2
ст. 240 [2]).

Але стосовно екологічного податку слід
зазначити, що на сьогодні п. 5–1 ст. 5 “При-
кінцеві положення” Бюджетного кодексу Ук-
раїни передбачено у 2011–2012 рр. зараху-
вання цього податку до спеціального фонду
місцевих бюджетів у розмірі 70%. Але з
2013 р. передбачається перерозподілення
надходжень від цього податку на користь
державного бюджету, в результаті чого міс-
цеві бюджети недоотримають на 23%, а у
2014 р. – на 35% [5], що знову-таки зашко-
джує вирішенню проблеми зміцнення фі-
нансової основи місцевого самоврядування.

IV. Висновки
В Україні протягом багатьох років існує

потреба в реформуванні бюджетного зако-
нодавства щодо посилення ролі місцевих
бюджетів. Дослідження показали, що більшу
частину надходжень до місцевих бюджетів
становлять податкові надходження, розмір
яких у 2011 р. становив 84,5%. Проте вияв-
лені резерви збільшення доходів бюджетів
місцевого самоврядування за рахунок ре-
сурсних платежів, що зумовлює необхід-
ність внесення змін до Бюджетного кодексу
України.

Тому пропонуємо визначати порядок за-
рахування надходжень до місцевих бюдже-
тів від ресурсних платежів у ст. 69 Бюджет-
ного кодексу України, доповнивши ч. 1 під-
пунктами 22, 23, 24, 25:

Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів,
що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів:

1. До доходів загального фонду місцевих
бюджетів, що не враховуються при визна-
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ченні обсягу міжбюджетних трансфертів,
належать:

22) плата за користування надрами для
видобування корисних копалин та плата за
користування надрами в цілях, не пов’яза-
них з видобуванням корисних копалин;

23) збір за спеціальне використання лі-
сових ресурсів;

24) збір за спеціальне використання води;
25) екологічний податок, крім податку, що

справляється за утворення радіоактивних
відходів (включаючи вже нагромаджені)
та/або тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установле-
ний особливими умовами ліцензії строк).

Реалізація запропонованих заходів спри-
ятиме зміцненню фінансової основи місце-
вого самоврядування та підвищенню рівня
самодостатності місцевих бюджетів.
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У статті розглянуто актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в Україні в

контексті реалізації політики європейської інтеграції. На засадах аналізу виконання Україною
своїх зобов’язань як держави – члена Ради Європи визначено пріоритетні напрями співробітни-
цтва із цією міжнародною організацією в галузі розвитку місцевої та регіональної демократії.
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Європейська хартія місцевого самоврядування.

І. Вступ0

Розвиток місцевого самоврядування ви-
значено одним з пріоритетів державної полі-
тики України. Завершення конституційної
реформи зумовлює перерозподіл повнова-
жень не тільки на центральному, а й на міс-
цевому рівні. Ідеться, насамперед, про пе-
редачу більш широкого кола функцій, пов-
новажень та ресурсів фінансових і матеріа-
льних від держави до органів місцевого
самоврядування відповідно до принципів
Європейської хартії місцевого самовряду-
вання. Є абсолютно зрозумілим, що пода-
льшу реалізацію політики децентралізації в
Україні варто розглядати саме в контексті
європейського вибору України. Одним з ос-
новних завдань реформи системи місцевого
самоврядування має стати досягнення єв-
ропейських стандартів у галузі місцевого та
регіонального розвитку, а також практичне
впровадження основних європейських ін-
струментів у галузі місцевого та регіона-
льного розвитку в українську практику.

Останніми роками науковому вивченню
проблем розвитку місцевого самоврядуван-
ня приділяють значну увагу. Так, серед віт-
чизняних та зарубіжних науковців, які дослі-
джували різні аспекти розвитку місцевого
самоврядування, слід відзначити О. Бата-
нова, М. Баймуратова, В. Борденюка, В. Кам-
по, В. Князева, В. Куйбіду, О. Молодцова,
В. Мамонову, Т. Пахомову, М. Пухтинського,
В. Рубцова, О. Руденко та ін. Однак сьогодні
з урахуванням пріоритетності курсу на інтег-
рацію України до європейського співтовари-
ства потребують подальших досліджень
питання європейських інструментів у
галузі місцевого розвитку, а також їх
імплементації в Україні.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є розгляд актуальних пи-

тань розвитку місцевого самоврядуван-
ня в Україні в контексті реалізації полі-
тики європейської інтеграції.
                                                          
0 © Толкованов В.В., 2012

ІІІ. Результати
Одним з визначних пріоритетів державної

політики України є здійснення суттєвих ін-
ституційних змін, трансформація системи
державного управління та місцевого само-
врядування відповідно до кращих міжнарод-
них (європейських) практик і стандартів [4].
Водночас слід наголосити, що Україна є ор-
ганічною та невід’ємною частиною Європи,
тому питання впровадження економічних,
соціальних і політичних перетворень в Ук-
раїні потрібно розглядати в контексті євро-
пейської інтеграції. Ефективна реалізація
цього курсу вимагає від органів влади всіх
рівнів:
– здійснення суттєвих інституційних змін;
– реформування принципів та методів

роботи, у тому числі в галузі підготовки,
перепідготовки й підвищення кваліфіка-
ції кадрів;

– забезпечення фінансово-економічних мо-
жливостей стимулювання розвитку міс-
цевого самоврядування [7].
Зазначені дії мають бути реалізовані з

урахуванням кращого європейського досві-
ду, із широким залученням міжнародних
програм та експертів.

Важливим чинником розвитку національ-
ного законодавства та реалізації політики
європейської інтеграції України є участь на-
шої держави в міжнародних конвенціях
Ради Європи, які встановлюють спільні для
всіх країн європейського континенту правові
стандарти. Досягнення більшого єднання
між країнами – членами Ради Європи для
збереження та втілення в життя ідеалів і
принципів демократії досягається шляхом
розробки та прийняття багатосторонніх
міжнародних договорів [5]. Серед них чіль-
не місце посідають такі документи, що ви-
значають законодавчі орієнтири та політику
в галузі місцевої й регіональної демократії:

1. Європейська хартія місцевого само-
врядування (була відкрита для підписання в
1984 р.), яка спрямована на захист принципу
ефективного місцевого самоврядування як
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основного елементу демократії. Вона є мо-
деллю для впровадження демократії на
місцевому рівні. Закон України “Про ратифі-
кацію Європейської хартії місцевого само-
врядування” було ухвалено 15 липня 1997 р.
Верховною Радою України. Хартія набула
чинності на території України 1 січня 1998 р.

2. Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між терито-
ріальними общинами або владами, яка була
підписана в 1980 р., визнає за місцевими й
регіональними властями право співпрацю-
вати поза національними кордонами в ме-
жах їх внутрішньодержавних повноважень з
питань створення спільних громадських
служб, будівництва спільних об’єктів або
охорони довкілля. Вона включає моделі
угод стосовно регіонального транскордон-
ного планування, економічного розвитку,
охорони навколишнього середовища то-
що. Конвенція набула чинності для України
22 грудня 1993 р.

3. Рамкова конвенція про захист наці-
ональних меншин була відкрита для під-
писання в 1995 р. Вона стосується питань
освіти, засобів масової інформації та ви-
користання національних мов, а також міс-
тить загальні положення, зокрема з питань
недискримінації та рівності між меншинами
й загальною частиною населення, свободи
встановлення контактів з тими, хто мешкає
в інших країнах. Закон України “Про рати-
фікацію Рамкової конвенції про захист націо-
нальних меншин” було ухвалено 9 грудня
1997 р. Верховною Радою України.

4. Європейська хартія регіональних
мов та мов меншин спрямована на збе-
реження й захист регіональних мов та мов
меншин. Сфера її застосування поширю-
ється на законодавство, школи, громадське,
культурне, економічне й соціальне життя
та засоби масової інформації. Після рати-
фікації Верховною Радою України відповід-
ного закону Конвенція набула чинності на
території України з 1 січня 2006 р.

5. Європейська конвенція про участь
іноземців у громадському житті на місце-
вому рівні встановлює принципи, що гаран-
тують іноземним  громадянам, що постійно
проживають на території відповідної держа-
ви, ширші громадянські та політичні права, у
тому числі прав брати участь у місцевих
виборах. Цей правовий документ поки що
не ратифікований Парламентом України.

6. Європейська хартія міст, яка була
прийнята Радою Європи в 1992 р. у вигляді
рекомендації, визначає права громадян, які
проживають у європейських містах. Вона є
практичним посібником з питань міського
управління й регулює такі питання, як: умови
проживання, архітектура в містах, міський
транспорт, енергетика, спорт та дозвілля,
забруднення міст і безпека на вулицях. У

2004 р. Конгрес місцевих та регіональних
влад Ради Європи затвердив зміни до Євро-
пейської хартії міст.

7. Європейська хартія щодо участі мо-
лоді в суспільному житті на місцевому і ре-
гіональному рівні, яка була прийнята Ра-
дою Європи в 1992 р. у вигляді рекомен-
дації, закріплює принципи, що сприяють
залученню молоді до процесу прийняття
рішень, безпосередньо впливають на її
життя й заохочують молодь займати ак-
тивну позицію в тих змінах, які відбува-
ються в містах чи регіонах. У 2002 р.
Конгрес місцевих та регіональних влад
Ради Європи затвердив зміни до Євро-
пейської хартії участі молоді в суспільному
житті на місцевому й регіональному рівнях.

8. У 2000 р. було ухвалено Європейську
конвенцію про природні ландшафти, яка мі-
стить вимоги до представників державної
влади вживати на місцевому, регіонально-
му, національному й міжнародному рівнях
політичних кроків та заходів для захисту
існуючого ландшафту країн Європи [6].

Слід також зазначити, що Рада Європи
продовжує роботу з розширення та вдоско-
налення загальноєвропейського правового
поля, впровадження ефективних систем
управління на місцевому й регіональ-
ному рівнях. Її мета – побудова спільної
Європи на принципах дотримання прав лю-
дини, верховенства права та демократії [9].

Під час вступу до Ради Європи, що об’єд-
нує сьогодні 47 держав-членів, 9 листопада
1995 р. Україна з метою дотримання ст. 3
Статуту Ради Європи, взяла на себе низку
зобов’язань, внесених до Висновку Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи № 190
(1995), зокрема щодо розвитку місцевої та
регіональної демократії. За існуючою прак-
тикою своєї діяльності, Рада Європи по-
стійно відслідковує стан дотримання краї-
нами – членами організації взятих на себе
зобов’язань. За результатами ознайомлен-
ня з існуючою в Україні ситуацією щодо міс-
цевої та регіональної демократії представ-
ники РЄ підготували відповідну доповідь,
яку було представлено на розгляд 5-ї чер-
гової сесії Конгресу місцевих та регіональ-
них влад Європи (КМРВЄ) (26–28 травня
1998 р.). За результатами обговорення
сесією Конгресу було ухвалено досить різку
та категоричну за своїм змістом Рекомен-
дацію № 48 (1998) та Резолюцію № 68
(1998) щодо місцевої та регіональної де-
мократії в Україні [10].

У цих документах, зокрема, відзначено
наявність дефіциту в нашій державі націо-
нального законодавства у сфері місцевого
самоврядування; наголошено на необхіднос-
ті дотримання Україною положень Європей-
ської хартії місцевого самоврядування; під-
креслено важливість загальної демократи-
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зації суспільства, розподілу повноважень
між різними гілками влади та налагодження
співробітництва між ними тощо. Рекоменда-
цією № 48 також було запропоновано влад-
ним структурам України:
– розробити та ухвалити як особливо те-

рмінове питання законодавство з міс-
цевого та регіонального самоврядуван-
ня, що відповідатиме принципам Євро-
пейської хартії місцевого самоврядуван-
ня та Конституції України, кожна з яких
гарантує самоврядування на муніципа-
льному, районному й регіональному рів-
нях;

– ухвалити закони про статус міст Києва та
Севастополя;

– включити в національне законодавство
з питань місцевого самоврядування по-
ложення, які б гарантували регіональ-
ним, районним та муніципальним радам
наявність у них власних і підзвітних їм
виконавчих органів, і включати поло-
ження, які надаватимуть право органам
регіональної, районної та місцевої влади
мати власний бюджет пропорційно їх
обов’язкам з наданням їм можливості
підвищувати на місцевому рівні отриму-
ваний ними дохід;

– внести ясність у питання приватизації
й володіння муніципальною землею та
власністю;

– забезпечити неухильне дотримання за-
кону про статус обраних депутатів;

– провести відповідно до чинного законо-
давства та з належним спостереженням
вибори на посади міських голів Києва й
Севастополя;

– здійснити вивчення виборчими та
юридичними установами випадків по-
рушень, зафіксованих під час виборчої
кампанії та в ході виборів до окремих
органів місцевого та регіонального са-
моврядування 29 березня 1998 р., з
оприлюдненням результатів такого ви-
вчення;

– заохочувати зміцнення та розвиток
політично незалежних асоціацій на му-
ніципальному рівні в Україні;

– поважати та дотримуватись рішень
Верховного Суду України стосовно ор-
ганів місцевої й регіональної влади тощо
[6].
У рішенні КМРВЄ було окремо наголоше-

но на необхідності ухвалення в найкорот-
ший термін законів з питань місцевого са-
моврядування з метою подолання про-
блеми, пов’язаної з дефіцитом законода-
вчої бази. Сесією Конгресу було також
прийнято рішення щодо продовження мо-
ніторингу ситуації в Україні з питань місце-
вого та регіонального розвитку.

У січні 1999 р. Парламентською Асамб-
леєю Ради Європи (ПАРЄ) за результатами

розгляду стану виконання Україною своїх
зобов’язань як держави – члена РЄ, було
ухвалено резолюцію 1179 (1999), в якій, зок-
рема в п. 7, наголошено на тому, що в
Україні без подальшого зволікання “має бу-
ти ухвалене законодавство щодо місцевого
самоврядування, яке б відповідало принци-
пам Європейської хартії місцевого самовря-
дування, включаючи чітке розмежування
між органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування. Новий
статус міст Києва і Севастополя повинен
бути визначений відповідно до Конституції
та Європейської хартії місцевого самовря-
дування”.

Підсумки 5-ї сесії КМРВЄ, ухвалені нею ре-
золюція та рекомендація щодо України були
обговорені на засіданні Координаційної ради
з питань місцевого самоврядування при Пре-
зидентові України. За результатами розгляду
Координаційною радою прийнято відповідні
рішення. Президентом України 5 серпня
1998 р. видано Доручення № 1-14/589, в яко-
му відповідним органам державної влади по-
ставлено конкретні завдання, спрямовані на
забезпечення практичного виконання реко-
мендацій Конгресу. У середині серпня 1998 р.
відповідне доручення в зв’язку з цим надано
Прем’єр-міністром України міністерствам та
відомствам нашої держави (Доручення
№ 15562/2 від 11.08.1998 р.). Верховною
Радою України прийнято Постанову “Про
заходи по реалізації рекомендацій про міс-
цеву та регіональну демократію в Україні,
ухвалених п’ятою сесією Конгресу місцевих
та регіональних влад Європи” № 230-XIV від
5 листопада 1998 р.

Верховною Радою України ухвалено
Закон України “Про столицю України – міс-
то-герой Київ” 15 січня 1999 р. Експерти
Ради Європи, які на прохання української
сторони здійснили експертизу законопро-
екту на предмет його відповідності поло-
женням Європейської хартії місцевого са-
моврядування, зробили в цілому пози-
тивний висновок. Більшість висловлених
ними зауважень було враховано при до-
опрацюванні згаданого законопроекту.

Конгресом Ради Європи 9 листопада
2001 р. було ухвалено нові Резолюцію 123
(2001) та Рекомендацію 102 (2001) щодо
місцевої й регіональної демократії в Україні,
зміст яких стосується таких питань:
– удосконалення адміністративно-терито-

ріального поділу країни та запрова-
дження системи регіонального самовря-
дування (п. 12-А Рекомендації 102);

– розмежування повноважень органів
місцевої і регіональної влади та місце-
вих органів виконавчої влади (п. 12-А,
12-В Рекомендації 102);

– забезпечення органів місцевого само-
врядування необхідними ресурсами
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для виконання ними своїх повноважень
(п. 12-В, 12-С Рекомендації 102);

– вдосконалення системи судового захи-
сту місцевого самоврядування та впо-
рядкування питань щодо конфліктних
ситуацій між місцевими виборними пред-
ставниками й представниками органів
державної виконавчої влади (п. 12-D, 12-Н
Рекомендації 102);

– вирішення питання щодо надання об-
ласним і районним радам, а також міс-
там Києву та Севастополю, своїх влас-
них виконавчих органів [виконкомів]
(п. 12-F, 12-G Рекомендації 102);

– зміцнення правового статусу міських го-
лів (п. 12-Е Рекомендації 102);

– забезпечення доступу місцевих і регіо-
нальних представників до засобів масо-
вої інформації (п. 12-1 Рекомендації 102);

– забезпечення регулярного інформуван-
ня Інституційного комітету Конгресу
асоціаціями органів місцевого самовря-
дування щодо виконання Програми
державної підтримки розвитку місце-
вого самоврядування в Україні; прове-
дення з ними консультацій з питань фо-
рмування делегації України в КМРВЄ, а
також при прийнятті всіх рішень, які без-
посередньо стосуються органів місце-
вої влади (п. 12-J, 12-К Рекомен-
дації 102 та п. 10 Резолюції 123).
З метою виконання рекомендацій Кон-

гресу Ради Європи органами державної
влади України вжито низку важливих захо-
дів. Так, 25 травня 2001 р. Указом Президе-
нта України затверджено Концепцію держа-
вної регіональної політики, а 13 вересня
2001 р. Кабінет Міністрів України своїм роз-
порядженням № 437-р затвердив заходи з її
реалізації. Президентом України 30 серпня
2001 р. видано Указ “Про державну підтрим-
ку розвитку місцевого самоврядування в
Україні” та затверджено Програму держав-
ної підтримки розвитку місцевого самовря-
дування в Україні. Відповідно до Указу, роз-
виток місцевого самоврядування визнано
одним із пріоритетних напрямів державної
політики України. Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2002 р.
№ 123-р затверджено заходи щодо виконан-
ня згаданої програми. Стан виконання Ре-
золюції 123 (2001) та Рекомендації 102
(2001) Конгресу Ради Європи було також
розглянуто на засіданні Міжвідомчої комісії з
питань місцевого самоврядування при Кабі-
неті Міністрів України.

Значний внесок у розвиток місцевої та
регіональної демократії й виконання за-
значених рекомендацій Ради Європи зроби-
ли члени української делегації в Конгресі
місцевих і регіональних влад Ради Євро-
пи, зокрема в частині  популяризації
знань  про  Європейську  хартію  місце-

вого  самоврядування, проведення різнома-
нітних комунікативних заходів (семінарів,
конференцій, круглих столів тощо) з ак-
туальних питань місцевого та регіональ-
ного розвитку.

Важливим аспектом інтеграційних
процесів у Європі виступає налагодження
транскордонного співробітництва. Об’єктив-
ною необхідністю успішної реалізації політи-
ки європейської інтеграції України є розвиток
соціально-економічного потенціалу її адмініс-
тративно-територіальних одиниць, включе-
них до загальноєвропейської системи регіо-
нальної кооперації. Для забезпечення
зростання активності регіонів України в
реалізації євроінтеграційної політики по-
трібні постійний пошук нових стратегій і
механізмів міжрегіонального співробітниц-
тва, вивчення зарубіжного та вітчизняного
досвіду функціонування евро регіонів [11].

У вирішенні питань організації співробіт-
ництва регіонів України з прикордонними
територіями сусідніх держав необхідно вра-
ховувати досвід транскордонної взаємодії
регіонів Європейського Союзу, зокрема
принципів утворення й напрямів діяльності
єврорегіонів. Ідеться про перетворення єв-
рорегіонів на самостійні об’єкти територіа-
льної структури світового ринку з відповід-
ним розвитком прикордонної інфраструк-
тури та формуванням сприятливих умов
інтенсифікації співробітництва із суміжними
країнами. У межах єврорегіонів як організа-
ційної форми прикордонних відносин місцеві
органи влади мають можливість розробляти
спеціальні програми економічного, культур-
ного та гуманітарного співробітництва, реа-
лізовувати конкретні проекти, вирішувати
проблеми зайнятості населення, інфрастру-
ктури й екології [10].

Важливим інструментом у розвитку міс-
цевої і регіональної демократії в Україні є
технічні програми співробітництва, які реалі-
зуються за підтримки міжнародних органі-
зацій, зокрема ЄС і Ради Європи. Основ-
ним завданням цих програм є сприяння
зміцненню демократичної стабільності,
допомога Україні у виконанні зобов’язань,
взятих при вступі до Ради Європи, а також
сприяння демократизації українського
суспільства та впровадженню європейсь-
ких норм і стандартів.

IV. Висновки
Розвиток місцевого самоврядування є

одним з пріоритетних напрямів державної
політики України, зокрема в контексті
реалізації стратегічного курсу інтеграції до
європейського співтовариства. Так, набувши
членства в Раді Європи в 1995 р., Україна
взяла на себе низку зобов’язань у сфері
реформування чинного законодавства на
основі норм та стандартів РЄ. У своїх відно-
синах Україна й Рада Європи вже вийшли за
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межі етапу становлення двосторонніх відно-
син. З року в рік Україна демонструє “сут-
тєвий прогрес” у впровадженні демократич-
них норм і стандартів у повсякденне життя
країни. Одночасно слід наголосити, що ба-
гато країн Східної Європи ефективно ви-
користали своє членство в Раді Європи та
різні механізми співпраці із цією організаці-
єю для досягнення відповідності кри-
теріям (насамперед, Копенгагенських кри-
теріїв) для набуття членства в Європейсь-
кому Союзі, що є гарним прикладом для
України.

Питання впровадження в Україні по-
ложень Європейської хартії місцевого
самоврядування набувають сьогодні особли-
вого значення, зокрема, у контексті прого-
лошеної реформи місцевого самовряду-
вання, а також головування України в Комі-
теті Міністрів Ради Європи (2011 p.).

На жаль, сьогодні існує ще багато про-
блем стосовно впровадження в українську
практику положень Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, про що вже неод-
норазово зазначали представники Ради Єв-
ропи. Багато із цих проблем стосується не-
достатньої підготовки до ратифікації Ук-
раїною цього правового інструменту Ради
Європи, що потребує особливої уваги Вер-
ховної Ради України. Так, 4 жовтня 2010 р.
проведено комітетські слухання, на яких
розглянуто експертний звіт Ради Європи
щодо впровадження в Україні Європейсь-
кої хартії місцевого самоврядування та від-
повідності національного законодавства
принципам Хартії. За результатами згада-
них слухань профільним парламентським
комітетом утворено робочу групу, яка має
здійснювати постійний моніторинг та вивча-
ти питання практичного впровадження Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядуван-
ня в Україні. Одночасно робоча група має
підготувати для українського Парламенту та
профільного парламентського комітету прак-
тичні пропозиції не тільки з питань забезпе-
чення впровадження Європейської хартії
місцевого самоврядування, а й підготовки
до ратифікації Україною нових правових ін-
струментів Ради Європи з питань місцевої
та регіональної демократії, зокрема додат-
кового протоколу до Європейської хартії
місцевого самоврядування, який був від-
критий до підписання державами – члена-
ми Ради Європи в листопаді 2009 р. Додат-
ковий протокол має на меті забезпечити в
рамках реалізації Європейської хартії право
кожної людини на участь у суспільно-
політичному житті на місцевому рівні та в
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня.

Одночасно слід наголосити, що в Ук-
раїні вже накопичено неабиякий досвід з
питань розвитку “партисипативної” демокра-

тії, залучення громадян до публічного життя
на місцевому рівні. Ратифікація Парламе-
нтом України згаданого нового правового
інструменту Ради Європи сприятиме закріп-
ленню на законодавчому рівні правил та
процедур щодо залучення громадян до
діяльності органів місцевого самовряду-
вання, а також розвитку місцевої демокра-
тії.

Основними напрямами співробітництва
України з Радою Європи на сучасному етапі
можна визначити такі:
– впровадження інноваційних інструментів

і стандартів “гарного врядування” на міс-
цевому та регіональному рівнях;

– розвиток транскордонного співробітницт-
ва;

– полегшення негативного впливу світо-
вої фінансової кризи на діяльність ор-
ганів місцевого самоврядування;

– розвиток національного законодавства
відповідно до принципів Європейської
хартії місцевого самоврядування;

– розвиток партисипативної демократії,
удосконалення відносин між владою та
громадянами, насамперед, на місце-
вому рівні, а також більш активне залу-
чення громадян до участі в управлінні
громадами;

– зміцнення фінансової та матеріальної
автономії органів місцевого самовряду-
вання.
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Толкованов В.В. Развитие местного самоуправления в Украине в контексте реализа-
ции политики европейской интеграции

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития местного самоуправления в
Украине в контексте реализации политики европейской интеграции. На основе анализа
выполнения Украиной своих обязательств как государства – члена Совета Европы опре-
деляются приоритетные направления сотрудничества с этой международной организа-
цией в области развития местной и региональной демократии.

Ключевые слова: местное самоуправление, европейская интеграция, реформа местно-
го самоуправления, европейские инструменты в области местного и регионального
развития, Европейская хартия местного самоуправления.

Tolkovanov V. The development of local government in Ukraine in context of European in-
tegration policy

In the article the topical issues of development of local self-government in Ukraine in the con-
text of implementation of European integration policy are examined. On the basis of analysis of
carrying out of Ukraine’s commitments as a member state of the Council of Europe, priorities of
cooperation with this international organization are determined in the field of development of local
and regional democracy.

Key words: local self-government, European integration, reform of local self-government, European
instruments in the field of development of local and regional development, European Charter of Local
Self-Government.
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МОБІЛЬНИХ МЕДИЧНИХ
ФОРМУВАНЬ У ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ МЕДИКО-САНІТАРНИХ
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У статті проаналізовано авторський досвід управління персоналом мобільних медичних

формувань в умовах надзвичайних ситуацій мирного характеру, виокремлено специфічні риси
планування продуктивності праці й оцінювання ефективності управління персоналом в екст-
ремальних умовах діяльності під час надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних
ситуацій. За результатами дослідження доведено, що мотивація є важливим елементом
управління персоналом служб екстреного реагування.

Ключові слова: управління, персонал, мотивація, надзвичайна ситуація, наслідки, мобільні
медичні формування.

І. Вступ2

Для успішного виконання стратегічних
завдань у сфері ефективності управління
персоналом першорядне значення має ви-
вчення факторів, що впливають на про-
дуктивність праці, своєчасне і повне викори-
стання резервів зростання, та вдосконален-
ня на базі цієї науково обґрунтованої систе-
ми аналізу та планування продуктивності
праці й оцінювання ефективності управління
персоналом [1].

Високі темпи зростання ефективності уп-
равління персоналом у цілому і продуктив-
ності праці, зокрема, забезпечуються науко-
во обґрунтованим використанням усього
комплексу факторів, що впливають на ефек-
тивність управління персоналом.

Це особливо актуально для такого спе-
цифічного виду діяльності, як функціону-
вання мобільних медичних формувань, що
обмежені в ресурсах, і проблема їх ефекти-
вної роботи багато в чому повинна вирішу-
ватися за рахунок резервів, використання
яких не потребує великих витрат.

Проте в сучасній вітчизняній соціології та
психології наявні лише поодинокі цілеспря-
мовані теоретичні та прикладні розробки з
цієї тематики. Це призводить до того, що
сьогодні питання оцінювання впливу різних
факторів вирішуються або без урахування
реально сформованих обставин надзвичай-
ної ситуації (НС), або з позиції здорового
глузду, повсякденних уявлень про подіб-
ність різних показників.

                                                          
2 © Волянський П.Б., 2012

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – на основі аналізу авторсь-

кого досвіду управління персоналом мобі-
льних медичних формувань в умовах над-
звичайних ситуацій мирного характеру, вио-
кремити специфічні риси планування проду-
ктивності праці й оцінювання ефективності
управління персоналом в екстремальних
умовах діяльності під час надання допомоги
постраждалим унаслідок надзвичайних си-
туацій.

ІІІ. Результати
Велике значення має питання про пра-

вильну класифікацію факторів, які вплива-
ють на ефективність управління персоналом
мобільних медичних формувань. При скла-
данні такої класифікації слід ураховувати,
що ці фактори діють не ізольовано, а у вза-
ємозв’язку один з одним.

Теоретичне значення класифікації фак-
торів ефективності управління персоналом
полягає в тому, що вона дає змогу більш
повно розкрити природу продуктивності
праці, визначити співвідношення між факто-
рами, виявити особливості в дії окремих
факторів з урахуванням специфіки кожного
конкретного напряму діяльності [2; 3].

Використання такої класифікації дає мо-
жливість визначити вплив кожного фактора
окремо, усунувши тим самим повторний ра-
хунок, а також урахувати результативність
факторів зростання продуктивності праці,
що дає змогу правильно виявити і викорис-
тати резерви зростання ефективності уп-
равління персоналом у цілому.
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Методологічний підхід стосовно управ-
ління персоналом означає використання
певних прийомів пізнання і способів діяль-
ності, спрямованих на досягнення цілей
управління. Слід визначити загальні мето-
дологічні підходи, а саме системність, інтег-
рація та згуртованість колективу, повага
людської гідності, опора на професійне ядро
кадрового потенціалу, горизонтальне спів-
робітництво та дотримання балансу обліку
керівників та персоналу.

Існуюча теорія і практика вивчення фак-
торів зростання продуктивності праці дають
змогу побудувати детальну загальну класи-
фікацію залежно від мети дослідження. Ви-
ходячи зі специфічних умов діяльності пер-
соналу мобільних медичних формувань, ми
пропонуємо таку класифікацію факторів, що
впливають на ефективність управління пер-
соналом (табл.).

Таблиця
Класифікація факторів, що впливають на ефективність управління

 персоналом мобільних медичних формувань
Фактори Зміст факторів

Фізіологічні Стать, вік, стан здоров’я, розумові здібності, фізичні здібності
Технічні та технологічні Характер вирішуваних завдань, складність праці, технічна оснащеність, рівень вико-

ристання сучасних засобів праці
Структурно-організаційні Умови праці, співвідношення кількості категорій праці, режим роботи, стаж роботи,

кваліфікація персоналу, рівень використання персоналу
Соціально-економічні Матеріальне стимулювання, страхування, соціальні пільги, рівень життя
Соціально-психологічні Моральний клімат у колективі, психофізіологічний стан працівника, статус і визнання,

організаційна культура формування, подяка, перспектива кар’єрного зростання

Запропонована класифікація показників
зручна для проведення дослідження взає-
мозв’язку ефективності управління персо-
налом і регулятивних факторів, тому що дає
можливість вирішити однойменну проблему
в різних аспектах.

На нашу думку, на ефективність управ-
ління персоналом мобільних медичних фо-
рмувань впливають, перш за все, компетен-
ція працівників та рівень їх мотивації. При
цьому компетенція працівників залежить від
рівня їхньої освіти (знань), досвіду роботи
(навичок) та особистих здібностей (умінь).

Навряд чи можна заперечити, що вина-
города або компенсація працівникам є виня-
тково важливим чинником, що впливає на
ефективність управління персоналом. Сти-
мулювання працівників, можливо, і не єди-
ний шлях до підвищення індивідуальної,
групової і навіть організаційної результати-
вності, але це, ймовірно, необхідна умова її
підвищення в більшості організацій у довго-
строковому аспекті.

В основі аналізу функціонування мобіль-
ного медичного формування лежить перед-
умова, згідно з якою мотивація слугує най-
важливішим причинним фактором ефектив-
ності праці особового складу. Стимулюван-
ня високої результативності на рівні індиві-
да справить прямий та істотний вплив на
ефективність формування в цілому. Моти-
вація необхідна для досягнення високої
ефективності управління персоналом, але її
однієї для цього недостатньо [3]. На нашу
думку, продуктивність працівника залежить
від того, в яких умовах (чистота, свіже пові-
тря, оснащення робочого місця тощо), на
якому обладнанні, в якому колективі він
працює, наскільки він може використовувати
свій інтелектуальний потенціал на робочому

місці, чи має він можливість приймати рі-
шення і керувати людьми.

Саме спираючись на вищенаведені ме-
тодологічні підходи, ми провели комплекс-
ний аналіз досвіду управління персоналом
мобільних медичних формувань Державної
служби медицини катастроф України (далі –
ДСМК).

З метою організації та забезпечення на-
дання безоплатної медичної допомоги пост-
раждалому населенню від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного харак-
теру рятувальникам та особам, які беруть
участь у ліквідації їх наслідків, Постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р.
№ 343 в Україні створена Державна служба
медицини катастроф.

До мобільних формувань територіально-
го рівня, згідно з “Положенням про ДСМК”,
затвердженим Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 11.07.2001 р. № 827 [4], на-
лежать мобільні загони, медичні бригади
постійної готовності першої черги, спеціалі-
зовані медичні бригади постійної готовності
другої черги. До завершення адміністратив-
ної реформи кількість населення адмініст-
ративних територій значно різниться (від
0,4 млн осіб – м. Севастополь, до 4,5 млн
осіб – Донецька область). Статистика свід-
чить про різний рівень небезпеки та різні
причини виникнення НС у кожній території.

Основним документом, що регламентує
організаційні основи діяльності ДСМК, є
“Положення про Державну службу медици-
ни катастроф”, затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р.
№ 827. Пункт 9 цього Положення зазначає,
що до медичних формувань ДСМК нале-
жать мобільні госпіталі, мобільні загони, ме-
дичні бригади постійної готовності першої
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черги (бригади швидкої медичної допомоги)
та спеціалізовані медичні бригади постійної
готовності другої черги [6]. Щодо медичних
бригад постійної готовності першої черги
(бригади швидкої медичної допомоги) та
спеціалізованих медичних бригад постійної
готовності другої черги, то їх структура, фу-
нкціональні обов’язки, табельне оснащення
медичною технікою та медикаментами і на-
віть їх кількість визначені. Положення про
ДСМК передбачає у складі Служби центра-
льного і територіального рівня, крім медич-
них бригад, наявність ще двох типів мобіль-
них медичних формувань – мобільних госпі-
талів і мобільних медичних загонів. У складі
ДСМК центрального рівня створений та діє
мобільний медичний госпіталь, що нале-
жить до сфери управління МНС України.
Мобільний медичний госпіталь МНС України
брав участь у медичному забезпеченні ба-
гатьох масових заходів, навчань та органі-
зації ліквідації наслідків НС в Україні та за
кордоном.

Створення мобільних медичних форму-
вань з відповідною нормативно-правовою
базою в системі цивільного захисту насе-
лення дасть змогу:

1) посилити медичний захист населення
України наближенням невідкладної медичної
допомоги постраждалим до осередків НС;

2) оптимізувати матеріальні, фінансові та
медичні ресурси системи (ДСМК);

3) удосконалити координацію установ та
закладів системи ДСМК з підрозділами ін-
ших відомств.

Наукові розробки [4] і практичний досвід
роботи мобільних медичних формувань [5;
6] свідчать про значну медичну і соціальну
ефективність їх використання.

Відповідно до Положення про Службу
(Постанова Кабінету Міністрів України від
11.07.2001 р. № 827 “Про затвердження По-
ложення про Державну службу медицини
катастроф”), до її складу входять не лише
медичні сили і засоби системи МОЗ України,
а й сили та засоби інших міністерств та ві-
домств, у тому числі МНС України, які ви-
значаються МОЗ України за погодженням з
МНС України.

Мобільний госпіталь входить до складу
медичних формувань Державної служби
медицини катастроф України, має ліцензію
МОЗ України на медичну практику та акре-
дитаційний сертифікат вищої категорії Міні-
стерства охорони здоров’я України. Його
створення, як показав практичний досвід,
було вкрай необхідним. Це підтвердилось
при наданні медичної допомоги постражда-
лому населенню при катастрофічній повені
у Закарпатській області (1998 р.), руйнівних
землетрусах у Республіці Туреччина (1999 р.),
Республіці Індія (2001 р.), Республіці Іран
(2004 р.), Ісламській Республіці Пакистан

(2005 р.), медичному забезпеченні заходів,
пов’язаних з візитом Папи Римського до
м. Києва (2001 р.).

За результатами своєї роботи мобільний
госпіталь здобув визнання на міжнародному
рівні та став “візитною карткою” нашої дер-
жави. За період функціонування госпіталю
майже 50 тис. постраждалих надано квалі-
фіковану медичну допомогу, з них близько
18 тис. дітей; проведено 15 тис. оператив-
них втручань та прийнято близько 300 по-
логів.

Досвід роботи мобільного госпіталю МНС
України довів, що успішне вирішення за-
вдань медичного забезпечення постражда-
лого населення визначається рівнем підго-
товки керівного персоналу мобільного госпі-
талю, навченості персоналу і здатності ви-
конувати свої обов’язки за умов надзвичай-
них ситуацій.

Ефективність надання екстреної медич-
ної допомоги постраждалим у надзвичайних
ситуацій багато в чому залежить від злаго-
дженості роботи медичних бригад.

Досвід роботи багатопрофільного мобі-
льного госпіталю МНС України при подолані
наслідків надзвичайних ситуацій як в Украї-
ні, так і за її межами, дав змогу сформулю-
вати і перевірити на практиці сучасні вимоги
до медичного персоналу і принципи форму-
вання лікарсько-сестринських бригад госпі-
талю.

Виходячи з жорстких специфічних умов
роботи, вимоги до підбору медичного пер-
соналу базуються на таких принципах: ком-
плектування персоналу фахівцями високої
професійної кваліфікації та ерудиції; постій-
на готовність лікарів і медичних сестер до
виконання функціональних обов’язків; знан-
ня принципів сучасного медичного сорту-
вання; психологічна сумісність медичного
персоналу; підвищення вимог до психічного
і фізичного стану персоналу.

Насамперед, це повинен бути колектив
однодумців, які мають досвід спільної робо-
ти і знають сильні й слабкі сторони один од-
ного. У свою чергу, злагодженість визнача-
ється не тільки суворою регламентацією
роботи, кваліфікацією персоналу і знанням
відповідних інструкцій, а й тим, як склада-
ються відносини в бригаді в професійному
та особистому плані.

Присутність у складі бригади фахівців
високого класу, які не можуть знайти спільну
мову з колегами, не є гарантією максималь-
ної ефективності роботи мобільного госпі-
талю.

Аналіз роботи медичного персоналу мо-
більного госпіталю МНС України в густона-
селених центрально-азійських країнах, які
постраждали внаслідок катастрофічних зе-
млетрусів, довів необхідність розширення й
удосконалення вимог, принципів формуван-
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ня та управління лікарсько-сестринськими
бригадами госпіталю.

Особливість комплектування мобільного
госпіталю полягає в тому, що основну час-
тину персоналу становлять фахівці одного
лікувального закладу – УНПЦ ЕМД та МК, а
також провідні фахівці інших наукових ме-
дичних і лікувальних закладів України. Ме-
дичний персонал, який надає допомогу по-
страждалим унаслідок НС, повинен мати
відповідну підготовку, високу функціональну
готовність й організаційні здібності, підви-
щену відповідальність.

При професійній підготовці персоналу
особлива увага приділяється використанню
нових протоколів надання допомоги на до-
госпітальному і госпітальному етапах та
знанням міжнародних правових норм з на-
дання гуманітарної допомоги постражда-
лим.

Аналізуючи власний, багато в чому уні-
кальний, досвід роботи багатопрофільного
мобільного госпіталю, можна зробити ви-
сновки про доцільність його широкого вико-
ристання для подолання медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій природного
характеру.

Також слід зазначити таке:
1. Необхідність отримання докладної та

вичерпної інформації про характеристики,
місце і кількість жертв надзвичайної ситуа-
ції, географічні особливості регіону, його
медичне забезпечення, релігійні та культур-
ні традиції для прийняття організаційно-уп-
равлінських рішень щодо організації лікува-
льного процесу в мобільному госпіталі під-
тверджена багаторазово нашим досвідом
роботи.

2. Розрахунки медичного майна для за-
безпечення стабільного функціонування гос-
піталю за умов автономного режиму слід
організовувати, виходячи із середньодобо-
вих витрат функціональних підрозділів гос-
піталю.

3. Оснащення госпіталю сучасними за-
собами зв’язку і комп’ютерної техніки дасть
змогу не тільки приймати оперативні управ-
лінські рішення, а й проводити консультації
щодо лікувального процесу з фахівцями за
межами зони НС.

IV. Висновки
Підсумовуючи, наголосимо на тому, що

системне вирішення питання створення мо-
більних медичних формувань має не тільки

безумовний науковий інтерес, а й важливе
медико-соціальне значення – як складова
національної безпеки України.

Спираючись на вищевикладене, ми мо-
жемо сформулювати базові принципи кад-
рової політики у сфері діяльності мобільних
медичних формувань, а саме:
– науковість, використання всіх сучасних

наукових розробок у сфері управління
персоналом, що могли б забезпечити
максимальний і соціальний ефект;

– комплексність, якою повинні бути охоп-
лені всі сфери кадрової діяльності;

– системність, тобто врахування взаємо-
залежності і взаємозв’язку окремих
складових цієї роботи; необхідність ура-
хування як економічного, так і соціаль-
ного ефекту, як позитивного, так і нега-
тивного впливу того чи іншого заходу на
кінцевий результат;

– ефективність, будь-які витрати на захо-
ди в цій сфері повинні бути повернені
через результати надання медичної до-
помоги постраждалим унаслідок НС.
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Волянский П.Б. Анализ опыта управления персоналом мобильных медицинских фор-
мирований в процессе ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных си-
туаций

В статье проанализирован авторский опыт управления персоналом мобильных медицин-
ских формирований в условиях чрезвычайных ситуаций мирного характера, выделены спе-
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цифические черты планирования производительности труда и оценки эффективности
управления персоналом в экстремальных условиях деятельности во время оказания помощи
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. На основе результатов исследования
доказано, что мотивация является важным элементом управления персоналом служб экст-
ренного реагирования.

Ключевые слова: управление, персонал, мотивация, чрезвычайная ситуация, последст-
вия, мобильные медицинские формирования.

Volyanskiy P. Analysis of experience of staff management of mobile medical teams in the
process of liquidation of medical consequences of emergencies

In the article own author experience of management the staff of the mobile medical teams is
analysed in the conditions of emergency situations of peaceful character, the specific lines of planning
of the labour and estimation of efficiency of management a staff productivity are selected in the
extreme terms of activity during helping victims as a result of emergency situations. It is well-proven as
a result of research, that motivation is an important element by the staff management of rescue
services.

Key words: management, staff, motivation, emergency, consequences, mobile medical team.
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У статті обґрунтовано державне регулювання соціальної відповідальності в Україні, вияв-

лено способи залучення компаній до такої відповідальності, розглянуто досвід інших країн у
цій сфері та визначено переваги впровадження соціальної відповідальності для держави й су-
спільства.
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зарубіжний досвід, суспільство, органи місцевого самоврядування.

І. Вступ0

Розвиток українського бізнесу, інтеграція
України у світове співтовариство ставлять
перед українськими компаніями нові за-
вдання, одним з яких є впровадження прин-
ципів соціальної відповідальності в госпо-
дарську практику. Тоді як у країнах Західної
Європи та США соціально відповідальний
підхід до здійснення підприємницької діяль-
ності був запроваджений уже кілька десяти-
літь тому, українські підприємства почали
приділяти увагу соціальній відповідальності
бізнесу в тому вигляді, в якому її розуміють
розвинуті країни світу, відносно нещодавно.

Ідея соціальної відповідальності бізнесу
виникла у 1950-х рр. та еволюціонувала у
часі в міру того, як суспільство почало усві-
домлювати негативний вплив господарської
діяльності на стан навколишнього середо-
вища. Пізніше проблематика соціальної від-
повідальності бізнесу розширилася і тепер
включає, крім екологічного, ще й соціаль-
ний, а останніми роками – етичний аспекти.
Так, у праці Г. Алоні доведено, що принцип
соціальної відповідальності бізнесу є стриж-
невим положенням підприємницької етики.

Значний внесок у дослідження цієї про-
блематики зробили такі вчені, як: Х. Боуен,
В. Воробей, Д. Гібоні, Д. Грейсон, Д. Лажняк,
Дж. Ленсен, Д. Львів, В. Меліховський, Л. Пре-
стон, А. Решетніков, С. Сімпсон, З. Хітон та
ін. Надалі проблему соціальної відповідаль-
ності у своїх працях висвітлювали такі відо-
мі вчені-економісти, як: К. Девіс, Н. Джекобі,
П. Друкер, М. Фрідман, А. Керролл, М. Пор-
тер, Л. Престон та ін. Серед вітчизняних на-
уковців-економістів, які досліджували про-
блему соціальної відповідальності бізнесу,
слід відзначити О. Василика, В. Гейця, М. До-
лішного, В. Осецького, А. Чухна, С. Юрія.

                                                          
0 © Мерзляк А.В., Скрябіна Д.С., 2012

Питанням державного регулювання соціа-
льного підприємництва та соціально відпо-
відального бізнесу приділяли увагу такі нау-
ковці у сфері державного управління, як:
О. Амосов [11], А. Дєгтяр [14], О. Крюков
[14], В. Мамонова [6] та ін.

Проте, незважаючи на значні досягнення
у вирішенні теоретико-методологічних пи-
тань соціальної відповідальності, низка пи-
тань, пов’язаних безпосередньо з держав-
ним регулюванням соціальної відповідаль-
ності, залишаються недостатньо дослідже-
ними і тому потребують додаткового ви-
вчення.

II. Постановка завдання
Мета статті – обґрунтувати державне ре-

гулювання соціальної відповідальності в
Україні, виявити способи залучення компа-
ній до такої відповідальності, розглянути
досвід інших країн у цій сфері та визначити
переваги впровадження соціальної відпові-
дальності для держави та суспільства.

III. Результати
Головну роль у процесі формування під-

приємницького середовища та соціальної
сфери в контексті активної інтеграції Украї-
ни до світової економічної еліти та розвитку
соціальної відповідальності бізнесу повинна
відігравати держава, яка через механізми
стимулювання має визначити стратегію
розвитку підприємництва та його взаємодію
із соціумом. Під соціальною відповідальніс-
тю бізнесу (далі – СВБ) розуміють його доб-
ровільний внесок у розвиток суспільства в
економічній, соціальній та екологічній сфе-
рах, дії, пов’язані безпосередньо з основною
діяльністю підприємства, які спрямовані на
благо суспільства та виходять за межі ви-
значеного законом мінімуму. Відмінності у
підходах до визначення сутності соціальної
відповідальності бізнесу пояснюються зумо-
вленістю змісту цього поняття локальними
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економічними традиціями, сферою і специ-
фікою ведення бізнесу, розмірами компанії,
географічним регіоном, у якому вона пра-
цює, і, звичайно, часовим горизонтом.

Саме тому можна стверджувати, що єди-
ного універсального визначення бути не
може. Навіть для однієї організації на різних
етапах її життєвого циклу та за умови функ-
ціонування на різних ринках за географіч-
ною ознакою пріоритети соціально відпові-
дальної діяльності можуть змінюватися. То-
му за основу пропонуємо взяти визначення
соціальної відповідальності, запропоноване
А. Кероллом, якого вважають одним з про-
відних фахівців у сфері взаємовідносин біз-
несу та суспільства, оскільки саме на ре-
зультатах його досліджень побудовані су-
часні концепції СВБ: соціальна відповідаль-
ність – це “відповідність економічним, пра-
вовим, етичним і дискреційним очікуванням,
що висуваються суспільством до організації
на даний період”.

Дослідження показали, що не існує абсо-
лютних стандартів соціальної відповідаль-
ності бізнесу; вони є зумовленими етапом
розвитку чи прогресу суспільства, культур-
ними особливостями, специфікою історич-
ного розвитку регіону/галузі/країни. Тому
зміст соціальної відповідальності та її кри-
терії мають визначатися на рівні конкретних
організацій або їх об’єднань, зважаючи на
середньозважені очікування зацікавлених
сторін, соціально-економічні пріоритети на-
ціонального розвитку, історичні й культурні
фактори та, що є дуже важливим, рівень
спроможності та готовності самого підпри-
ємства до такого роду діяльності [1, c. 230].

За версією Світової ради компаній зі ста-
лого розвитку, соціальна відповідальність
бізнесу – це довгострокове зобов’язання
компаній поводиться етично та сприяти еко-
номічному розвитку, водночас покращуючи
якість життя працівників та їхніх родин, гро-
мади та суспільства загалом. За визначен-
ням Організації економічної співпраці та
розвитку (OECD), сталий розвиток передба-
чає збалансованість економічних, соціаль-
них та екологічних цілей суспільства, інтег-
рацію їх у взаємовигідні політики та методи
[15]. З погляду відомого економіста М. Фрід-
мена, соціальна відповідальність підприєм-
ства полягає у зростанні і максимізації при-
бутку [17, c. 124]. За іншим визначенням,
соціальна відповідальність підприємства –
це спосіб управління бізнес-процесами з
метою забезпечення позитивного впливу на
суспільство.

Організація “Бізнес за соціальну відпові-
дальність” визначає корпоративну соціальну
відповідальність (далі – КСВ) як “таке ве-
дення бізнесу, що задовольняє чи переви-
щує етичні, юридичні, комерційні та публічні
очікування, які суспільство пов’язує з бізне-

сом”. Це визначення дещо ширше, оскільки
охоплює прийняття ділових рішень, які б
відображали “етичні цінності, юридичні ви-
моги, а також повагу до людей, громад та
довкілля” [8, c. 86]. Тож можна зазначити,
що корпоративна соціальна відповідаль-
ність – це вільний вибір на користь зо-
бов’язання підвищувати добробут громади
через відповідні підходи до ведення бізнесу,
а також надання корпоративних ресурсів [3].

За соціальну відповідальність М. Мескон
наводить такі аргументи:
– сприятливі довгострокові перспективи,

оскільки навіть значні соціальні інвести-
ції в майбутньому здатні стимулювати
зростання прибутку, що пов’язано з при-
вабливим іміджем підприємства в очах
споживачів, постачальників та місцевої
влади;

– наявність ресурсів для надання допомо-
ги у вирішенні соціальних проблем;

– моральний обов’язок поводитися соціа-
льно відповідально, оскільки підприємс-
тво є членом суспільства, а тому в ос-
нові його поведінки на ринку повинні
лежати моральні норми.
Проте існують аргументи проти соціаль-

ної відповідальності, до яких М. Мескон
включив:
– порушення правила максимізації прибу-

тку;
– зниження цінової конкурентоспроможно-

сті підприємства, оскільки кошти, що
спрямовуються на соціальні потреби,
збільшують суму витрат підприємства, а
отже, з метою збереження прибутку
призводять до підвищення цін, як наслі-
док – поразка у конкурентній боротьбі;

– недостатній рівень звітності про соціа-
льні дії;

– нестача вмінь вирішувати соціальні
проблеми [10, с. 101–102].
Російський науковець О. Корчагін визна-

чає, що соціальна відповідальність є ланцю-
гом добровільних, рівноправних та взаємо-
вигідних відносин між державою, суспільст-
вом, профспілками та підприємцями, які бе-
руть участь у системі соціального партнерс-
тва та забезпечують покращення рівня жит-
тя населення (наголошується на взаємодії
усіх рівнів) [7, c. 15].

Держава повинна забезпечити участь
усіх зацікавлених сторін, що мають стосунок
до діяльності компаній, у розвитку концепції
КСВ на українському ґрунті. Важливим є
всебічне організаційне, правове, економічне
й інформаційне сприяння реалізації приват-
них соціальних програм КСВ, що виходять
за межі чинного законодавства [3].

Основними передумовами розвитку соці-
альної відповідальності є такі:
– глобалізація і пов’язане з нею загост-

рення конкуренції;
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– зростаючі розміри і вплив компаній;
– конкуренція компаній за персонал;
– зростаюча роль нематеріальних активів

(наприклад, репутації, іміджу, брендів).
Разом з тим, існують і обмежувальні фа-

ктори розвитку соціальної відповідальності
(зокрема, в Україні) [16]:
– відсутність незалежної громадської екс-

пертизи соціальних і культурних проек-
тів та програм;

– існуючі законодавчі обмеження розмірів
і способів можливої допомоги нужден-
ним;

– велика кількість прохань при обмежено-
сті ресурсів для благодійності;

– відсутність системи соціально відпові-
дального бізнесу;

– відсутність системи інформування сус-
пільства про соціальні і благодійні прое-
кти, про інвесторів соціальних програм
та системи оцінювання суспільством ре-
зультатів соціальних програм бізнесу;

– небажання деяких керівників бізнесу
діяти за принципами соціальної відпові-
дальності і брати участь у формуванні
позитивного іміджу бізнесу.
Соціальна відповідальність бізнесу в ши-

рокому значенні є універсальною формою
взаємозв’язку суб’єктів господарювання із
суспільством, державою, її окремими орга-
нами, а також формою їх спроможності оці-
нити наслідки своєї діяльності для суспіль-
ного розвитку.

Принципами державного регулювання роз-
витку КСВ українських компаній можуть стати:

1. Відповідальність держави перед еко-
номічно активним і непрацездатним насе-
ленням за підвищення рівня і якості життя,
за економічний і соціальний розвиток країни.

2. Неприпустимість зниження рівня со-
ціальних прав і гарантій у галузі політики
доходів і заробітної плати, безпеки праці,
природоохоронної діяльності, захисту від дії
соціальних ризиків.

3. Контроль над дотриманням якості
товарів, робіт і послуг компаній, веденням
компаніями сумлінної ділової практики.

4. Участь зацікавлених сторін у прийн-
ятті рішень, що зачіпають їхні інтереси,
пріоритет норм міжнародного й національ-
ного права над поточними інтересами ком-
паній та органів влади.

5. Організаційне, правове, економічне й
інформаційне сприяння реалізації приватних
соціальних програм, що виходять за межі
чинного законодавства, ініціювання напрямів
розвитку КСВ.

Вирішення проблем соціальної відпові-
дальності покликане запобігти можливим та
назріваючим суперечностям у взаємовідно-
синах бізнесу і суспільства, бізнесу та вла-
ди. А це, у свою чергу, приводить до поліп-
шення лояльності суспільства до влади, до

бізнесу, зменшення ролі державного регу-
лювання, загального покращення стану сус-
пільства та зростання економічного розвит-
ку країни.

Позитивними наслідками соціальної від-
повідальності на державному рівні є такі:
– вирішення суспільних соціальних про-

блем: позитивні тенденції в питаннях
безробіття, екології, освіти, медицини,
спорту, захисту дітей та молоді тощо;

– покращення соціально-економічних по-
казників, збільшення рейтингу в міжна-
родних звітах конкурентоспроможності
країн;

– зменшення витрат державних коштів на
соціальні заходи та отримання можли-
вості їх спрямування в інші пріоритетні
напрями;

– розвиток соціального підприємництва,
що усвідомлює відповідальність за ін-
ших членів суспільства, зміна характеру
відносин держави та суб’єктів господа-
рювання;

– зменшення рівня “тіньової економіки”;
– збільшення довіри населення до держа-

вних органів влади як гарантів захисту
його інтересів; збільшення упевненості у
майбутньому;

– збільшення інноваційності економіки
країни, якісного рівня товарів та послуг,
як наслідок – можливості залучення ін-
вестиційних коштів;

– підвищення “якості життя” суспільства [5,
c. 413].
Соціальна відповідальність бізнесу як

для держави, так як і для суспільства є під-
ґрунтям для вирішення частини ключових
соціальних проблем, у тому числі – основою
для зростання обсягів інвестицій у суспільні
сфери, зменшення відпливу “інтелектуа-
льного ресурсу”, поліпшення іміджу держави
на міжнародній арені як такої, де дотриму-
ються норм і стандартів світової спільноти,
де дбають про свій народ, де існує стабіль-
ність та умови для здійснення інвестицій.
Відповідно, активізація взаємодії між дер-
жавою, суспільством та сферою бізнесу ли-
ше посилить вплив зазначених чинників [2,
c. 149–150].

Перехід до ринкових відносин, реформу-
вання системи влади в Україні призвели до
ситуації, коли на місцевому рівні існують і,
на жаль, реально протистоять один одному
дві сили: підприємці та решта населення. У
суспільстві виділився прошарок відносно
заможних людей і позначилося певне про-
тистояння між цим прошарком і основною
масою населення. Обидві сторони поводять
себе не зовсім коректно, що спричиняє со-
ціальну напруженість у суспільстві. Підпри-
ємці часто практикують приховування при-
бутків від оподаткування, намагаються діяти
“в тіні”, необґрунтовано завищують ціни на
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продукцію і послуги, затримують заробітну
плату найманим робітникам тощо. Це, від-
повідно, викликає негативну зворотну реак-
цію населення.

У межах цієї проблеми неадекватною є
позиція органів місцевого самоврядування.
З одного боку, бізнесмени – також виборці,
причому саме від них багато в чому зале-
жить нормальна життєдіяльність суспільст-
ва. З іншого боку, через деструктивну діяль-
ність значної частини підприємців наявних
податкових відрахувань не вистачає для
нормальної роботи місцевої влади щодо
підтримання інфраструктури населеного
пункту і необхідних соціальних виплат.

На сьогодні близько 70% об’єктів соціа-
льної інфраструктури передані на баланси
міських, сільських і селищних рад. Проте в
результаті застосування чинної схеми між-
бюджетних трансфертів складається ситуа-
ція, коли органи місцевого самоврядування
позбавлені можливості самостійно вирішу-
вати власні проблеми: одні – через залеж-
ність від дотацій, інші – через те, що зайві
кошти вилучаються. Органи місцевого са-
моврядування в Україні не спроможні за-
безпечити належне фінансування соціаль-
ної сфери та її працівників: учителів, лікарів,
працівників культури; сприяти виплаті при-
стойної пенсії ветеранам; допомоги безробі-
тним тощо.

Так, основним джерелом надходження
коштів до місцевого бюджету є різні податки
і збори. Частина інших надходжень, напри-
клад, від приватизації або оренди комуна-
льного майна, вкрай незначна. На сьогодні
суб’єкти місцевого самоврядування в Украї-
ні дуже часто не мають у своїй комунальній
власності високорентабельних комерційних
підприємств. При цьому наявних бюджетних
коштів катастрофічно не вистачає навіть
для забезпечення поточної життєдіяльності
населених пунктів, не говорячи вже про ста-
більний розвиток. Це означає, що певні вер-
стви населення перебувають поза межами
справедливого розподілу і про реальне со-
ціальне партнерство практично говорити не
доводиться.

При цьому, якщо припустити, що на пев-
ному підприємстві конкретного населеного
пункту проблеми соціального партнерства
успішно вирішуються, то подібна ситуація не
означатиме автоматично добробуту всього
населення цього населеного пункту. Про-
блему можна вирішити, тільки піднявшись
над масштабами конкретного підприємства,
оцінюючи соціальне партнерство з позицій
міста, села, селища, тобто суб’єктів місце-
вого самоврядування [12].

Метою проведення конкурсів соціальних
проектів на адміністративній території роз-
ташування підприємств, націлених на під-
тримку ініціатив місцевих громад у вирішен-

ні актуальних проблем територій, підвищен-
ня ефективності благодійної допомоги, що
здійснюють компанії, є збір достовірних да-
них щодо обсягів коштів, які виділяють ком-
панії з благодійною метою, аналіз виявлен-
ня кращих прикладів корпоративної благо-
дійності та соціальних інвестицій, привер-
тання до них уваги суспільства тощо.

У таких умовах саме органи місцевої
влади мають відіграти ключову роль у нала-
годжені стабільного та ефективного зв’язку
між бізнесом і громадою у вирішенні соціа-
льних проблем останньої на засадах добро-
вільності та взаємовигоди.

Обмеженість застосування принципів СВБ
на вітчизняних підприємствах пов’язана з
такими причинами:
– відсутність національного законодавст-

ва щодо організації, регулювання та ко-
нтролю СВБ; недосконалість соціальних
стандартів та нормативів, що діють в
Україні, їх невідповідність європейським
стандартам розвинутих держав;

– відсутність достатньої кількості фінан-
сових ресурсів; невідповідність попиту
щодо благодійності наявним ресурсам
для реальної допомоги окремим катего-
ріям населення;

– достатньо високий рівень контролю з
боку контролюючих органів влади;

– дефіцит урядових і неурядових органі-
зацій, що підтримують СВБ;

– відсутність необхідної інформації стосо-
вно соціальних проблем;

– нестабільність політичної та економічної
ситуації в країні;

– відсутність повного розуміння компанія-
ми сутності СВБ (не тільки як спонсорс-
тва та благодійності, а як стратегії, що
охоплює всю компанію і визначає те, як
вона діє, інвестує кошти і будує відноси-
ни з партнерами;

– відсутність або небажання сприйняття
окремими керівниками і підприємцями
бізнес-структур принципів соціальної
відповідальності, пасивність та байду-
жість щодо участі у формуванні позити-
вного соціального іміджу бізнесу;

– відсутність дієвої системи морального
та матеріального заохочення соціальної
відповідальності суб’єктів бізнес-
структур, розвинутого почуття відпові-
дальності перед людьми і соціумом за її
результати, поваги до законів держави і
прав людей, турботи про навколишнє
середовище, розвитку почуття націона-
льної гідності, патріотизму.
На сучасному етапі для становлення ідеї

СВБ в Україні, насамперед, необхідно:
– зміна суспільної свідомості щодо розу-

міння змісту, значущості СВБ для розви-
тку соціально орієнтованої держави, а
серед самих підприємців – стратегічного
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значення соціально відповідальної по-
зиції для зміцнення конкурентоспромож-
ності компаній на ринку та довгостроко-
вого сталого розвитку;

– формування законодавчої бази, яка за-
безпечить зацікавленість бізнесу у впро-
ваджені соціальних програм, а також
нормативно-правових актів, які стиму-
люють розвиток СВБ;

– створення партнерської мережі, в рам-
ках якої учасники отримають широкі мо-
жливості для просування корпоративної
репутації на регіональному та макро-
економічному рівнях;

– упровадження методологічних основ
надання допомоги у плануванні та реа-
лізації конкретних соціальних проектів
та програм, реалізації корпоративних
систем соціальної відповідальності;

– сприяння роботі всіх зацікавлених сторін
щодо впровадження довгострокових спі-
льних соціальних проектів та програм;

– створення банку даних соціальних та
екологічних ініціатив, у реалізації яких
могли б узяти участь державні органи
влади, громадські організації та підпри-
ємницькі структури;

– на рівні підприємств: упровадження по-
літики відповідального ставлення орга-
нізації до своїх найманих працівників;
підтримка та розвиток позиції активного
громадянства; навчання персоналу со-
ціальної відповідальності на рівні з ін-
шими бізнес-цілями; здійснення діалогу
з групами впливу як інструмент отри-
мання інформації щодо оптимізації соці-
альних програм та мінімізації ризиків
підприємства; створення спеціалізова-
них підрозділів (для великих за розмі-
ром та масштабом діяльності підпри-
ємств), до компетенції яких належав би
напрям діяльності з управління соціаль-
ною відповідальністю.
Краще та ширше впровадження СВБ

українськими компаніями може допомогти
створити нові ринки в Україні та за її межа-
ми, вирішити соціальні та екологічні про-
блеми, покращити доступ компаній з україн-
ським капіталом до міжнародних ринків, під-
вищити капіталізацію українських компаній
та забезпечити сталий розвиток країни в
цілому [4].

У ЄС питання щодо впровадження прин-
ципів КСВ уже давно набуло міждержавного
значення. Його правову основу нині станов-
лять Декларація прав людини (1948 р.),
Пакт ООН про економічні, соціальні та куль-
турні права (1966 р.), 185 конвенцій та по-
над 200 рекомендацій МОП, Європейська
соціальна хартія (1966 р.), конституції та
інші законодавчі акти країн.

Визначальною ініціативою сучасного
громадянського суспільства є Глобальний

договір ООН, започаткований у 2000 р., у
якому проголошено основні принципи соці-
ально відповідальної поведінки підприємни-
цтва. В Україні рух за приєднання до Глоба-
льного договору набув організаційно-пра-
вового оформлення за підтримки Програми
розвитку ООН у 2006 р., коли керівники
56 компаній та неурядових організацій, се-
ред яких була і Федерація профспілок
України, підписали угоду про приєднання і
взяли на себе зобов’язання дотримуватися
його положень та публічно звітувати про
результати своєї соціальної діяльності.

Масштаби соціальної активності можуть
істотно зрости, якщо держава буде її заохо-
чувати та стимулювати шляхом формуван-
ня сприятливого соціально безпечного се-
редовища для діяльності підприємців. При-
чому це середовище утворюється не самою
державою, а через посередництво інститутів
громадянського суспільства, наприклад, біз-
нес-асоціацій, ЗМІ, громадських благодійних
організацій, наукових установ тощо.

Слід відзначити, що стимулювання – це
комплекс заходів матеріального та немате-
ріального характеру, спрямованих на фор-
мування мотивів суб’єктів для досягнення
цілей (у нашому випадку підприємців – на
соціальні інвестиції). Стимулами можуть
бути: державні премії, державні нагороди,
правові та економічні пільги, заохочення,
винагороди, гранти, вищі посади. Різні краї-
ни по-різному підходять до стимулювання
КСВ.

У світі існує декілька моделей КСВ, кож-
на з яких відтворює суспільно-економічний
уклад тієї чи іншої країни. Для формування
оптимальної моделі КСВ в українських умо-
вах цікаво буде розглянути особливості та
специфіку КСВ інших країн із багатими істо-
ричними соціально-трудовими традиціями.

Для американської моделі характерно те,
що через природу американського підпри-
ємництва, яке ґрунтується на максимальній
свободі суб’єктів господарювання, багато
сфер суспільства залишається до сьогодні
самоврегульованими. Так, трудові відноси-
ни “працівник – роботодавець” є предметом
двостороннього договору. Право американ-
ців на охорону здоров’я переважно є саме
правом вибору громадянами користуватися
чи ні медичним закладом, звідси і доброві-
льне медичне страхування. Державне регу-
лювання у цих сферах торкається лише ба-
зисних невід’ємних прав членів суспільства.
Відповідно, усі ініціативи у сфері КСВ є для
корпорацій добровільними за природою.
Соціально активна поведінка корпорацій
заохочується відповідними податковими
пільгами та заліками, що закріплено на фе-
деральному законодавчому рівні. Від подат-
ків на прибуток звільняються тільки ті ком-
панії, які роблять пожертвування за одним із
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трьох напрямів: культура, наука та охорона
здоров’я, причому пільги отримуються тіль-
ки після того, як відповідне міністерство
внесе їх до переліку компаній, які звільнені
від податку. Для США характерним є мініма-
льне втручання держави у приватний сектор,
але, незважаючи на це, відомі традиції систе-
матичної участі бізнесу та держави у фінансу-
ванні різних некомерційних проектів [3].

На відміну від США, європейські корпо-
рації більш схильні до обмеження своєї від-
повідальності перед суспільством. Євро-
пейська модель (континентальна) КСВ не є
відкритою лінією поведінки компанії і, як
правило, регулюється нормами, стандарта-
ми та законами відповідних держав, тому
що більшість соціальних проблем зарахо-
вуються європейськими компаніями до сфе-
ри етичної відповідальності. Європейці вза-
галі не дуже довіряють приватному сектору,
саме цим пояснюється більш високий рівень
уваги до бізнесу з боку громадськості, на-
приклад, щодо питань атомної енергетики,
випробувань препаратів на тваринах, генної
інженерії тощо. Благодійність у Європі не
така популярна, як у США, та пояснюється
високим загальним рівнем податкового тяга-
ря, що суттєво перевищує американський. Як
наслідок, європейські компанії беруть участь
у філантропічних акціях виключно через
юридично закріплені механізми. У багатьох
країнах Європи законодавчо закріплені
обов’язкове медичне страхування та охорона
здоров’я працівників, пенсійне регулювання
та ряд інших соціально значущих питань.

Британська модель КСВ поєднує в собі
елементи американської та континентальної
моделей. Принциповим її моментом є яск-
раво виражена ініціативність самого бізнесу
в утворенні проектів у сфері КСВ, що за
своєю суттю повністю відповідає принципу
добровільності. Загальною рисою цієї моде-
лі є, перш за все, активна підтримка бізнесу
з боку держави та добре розроблена систе-
ма заходів соціального забезпечення та
охорони здоров’я. Участь влади у розвитку
КСВ виявляється в налагодженні партнерс-
тва із власниками підприємств у секторі
освіти, які беруть участь у фінансуванні
проектів, наданні податкових пільг, просу-
ванні ініціатив щодо відповідності націона-
льних стандартів до міжнародних. Про важ-
ливість КСВ у державі свідчить той факт, що
в уряді створено посаду міністра з КСВ. У
цілому процес розвитку британської моделі
КСВ має поступовий характер. Найважливі-
шою подією стало скликання найбільшої
асоціації для ініціатив у сфері КСВ – “Бізнес
у громадськості”, яка стимулювала створен-
ня державно-приватних партнерств, завдяки
чому влада разом із приватними підприємс-
твами займалася вирішенням найгостріших
соціальних проблем. Активну роль відіграє

британська влада у політиці підтримки ком-
паній, які висвітлюють свою діяльність у со-
ціальній, природоохоронній сферах та вза-
ємовідносинах із персоналом, ряд законо-
давчих актів встановлює пільговий режим
оподаткування для компаній, що дотриму-
ються напрямів соціально відповідального
бізнесу та позицій ділової етики, особливо у
питаннях ефективного використання енергії,
вторинної переробки відходів виробництва
тощо [8].

У більшості країн світу соціальна звіт-
ність – лише один із широкого спектра ме-
тодів, за допомогою яких держава мотивує
бізнес турбуватися про розвиток суспільст-
ва. Також ефективним є метод матеріально-
го заохочення компаній, які інвестують про-
екти соціального значення, у вигляді подат-
кових відрахувань, податкових канікул, віль-
них економічних зон, венчурних фондів або
підтримки міжсекторного партнерства бізне-
су у вигляді тренінгів, грантів, обміну фахів-
цями, освіти журналістів. Головне, що дер-
жава створює середовище, яке сприяє сти-
мулюванню та винагороді компаній за добру
соціальну поведінку (соціальний “знак якос-
ті”, премії за розвиток КСВ).

Сьогодні КСВ в Україні перебуває у стадії
розвитку, тому міжнародний досвід слід ши-
роко вивчати та впроваджувати з урахуван-
ням національної специфіки. За джерелами
регулювання, практикою український варіант
КСВ є сумішшю британської моделі (добро-
вільне ініціювання) та континентальної схе-
ми (бажання підприємств отримати від дер-
жави чіткі законодавчі рамки КСВ). В Україні
КСВ продовжує орієнтуватися на ближче
коло стейкхолдерів: держава, власники та
персонал. Більш широке коло зацікавлених
сторін – місцева громада, постачальники та
інші – поки що так і не є системною ознакою.
Сьогодні КСВ в Україні – це добровільний
внесок приватного сектора у громадський
розвиток через благодійність та механізм
соціальних інвестицій. У сфері соціальних
інвестицій в Україні помітні проблеми, пов’я-
зані з інституціональною недосконалістю:
держава формує недостатньо ефективні
правові та соціальні інститути, а бізнес-
структури вимушені нейтралізувати “помил-
ки” держави, здійснюючи, в окремих випад-
ках, суттєві соціальні інвестиції і тим самим
підмінюючи державу в соціальній сфері.
Зважаючи на слабкість вітчизняного бізнесу,
який не встиг зайняти свою нішу серед за-
рубіжних країн, подібна лінія розвитку погі-
ршує конкурентоспроможність країни на зо-
внішніх ринках. З іншого боку, інституціона-
льна недосконалість виявляється ще і в то-
му, що бізнес, у свою чергу, не завжди чітко
виконує встановлені законом соціальні та
податкові зобов’язання. Серед фактичних
стимулів розвитку соціальної відповідально-
сті бізнесу в Україні перше місце посідає
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необхідність налагодження відносин із вла-
дою, від якої залежить значною мірою май-
бутнє бізнесу.

Одним із заходів, що зміг би істотно
вплинути на кількісні параметри КСВ в
Україні, є розробка та прийняття чіткої зако-
нодавчої бази, яка створювала б правові
рамки соціально відповідальної поведінки та
була націленою на його оптимізацію [13,
c. 24–27].

Бізнесмени хочуть мати не стільки до-
сконалу законодавчу базу, скільки більш
сприятливе ставлення влади до їх спонсор-
ської діяльності. Публічне заохочення доб-
ровільної політики та такий самий відкритий
осуд і заборона примусових заходів не про-
сто зроблять публічну політику у соціальній
сфері стимулом до реалізації потенціалу
корпорацій, а й сприятимуть розвитку конс-
труктивного співробітництва суспільства,
бізнесу та влади.

Слід підкреслити, що основним принци-
пом політики державної влади щодо взаємо-
дії з компаніями має бути відкритий діалог та
всезагальна поінформованість, яка викорис-
товується у вирішенні виробничих та соціа-
льних питань. Поінформованість державних
органів щодо роботи підприємств, техноло-
гій, які використовуються, планів розвитку
проектів та інфраструктурної підтримки вкрай
важлива, оскільки дає змогу досягти стійкої
та прогнозованої роботи з отримання рішень,
узгоджень та експертиз, необхідних для здій-
снення ліцензійної діяльності; знижує можли-
ве негативне ставлення місцевої громади до
бізнес-проектів; створює адекватне уявлення
про комерційні ризики та ускладнення в ро-
боті компаній тощо.

Із міжнародного досвіду очевидно, що
соціальна активність національного бізнесу
може істотно зрости, якщо держава буде
заохочувати цю активність, зокрема, шля-
хом проведення адекватної податкової полі-
тики. Використовуючи міжнародний досвід,
доцільно було б створювати спеціальні бла-
годійні фонди, постійний капітал яких фор-
мувався б із неоподаткованих спонсорських
внесків. Вивільнені від податків прибутки з
цього капіталу могли б використовуватися
для фінансування комплексних тривалих
програм, які розраховані на системну під-
тримку вирішення найважливіших соціаль-
но-культурних проблем, включаючи про-
блему соціальної надмірної нерівності; із
використанням системи оподаткування для
заохочування етичних методів ведення біз-
несу та встановленням мінімального розмі-
ру оплати праці або максимальну трива-
лість робочого часу.

Держава має підтримувати соціальні іні-
ціативи бізнесу матеріально та морально.
Від ефективності відносин держави та біз-
несу залежить рівень відповідності корпора-
тивних соціальних інвестицій як запитам

самого бізнесу, так і інтересам розвитку
країни. Держава має демонструвати прозо-
рість у проголошенні пріоритетних напрямів,
до яких бізнес може приєднатися, або не
маючи можливості виявити ініціативу, орієн-
туючись на національні пріоритети, розділя-
ти з бізнесом ризики, які виникають у зв’язку
з новими ініціативами. Українська асоціація
якості у 2005 р. розробила комплексну про-
граму оцінювання й визнання рівнів доско-
налості підприємств та організацій країни.
Участь у такому проекті дає змогу порівню-
вати між собою будь-які компанії, осмислю-
вати та приймати європейські цінності, а
також філософію та культуру ведення біз-
несу, орієнтуватися на встановлення вищих
стандартів (SA 8000 соціальна відповідаль-
ність), здобувати визнання в розвинутих
країнах. Усе це підвищує ефективність біз-
несу за рахунок зменшення витрат [9].

VI. Висновки
Таким чином, перевагами впровадження

соціальної відповідальності для держави
буде: можливість встановлення партнерсь-
ких відносин між бізнесом, владою і громад-
ськістю; вирішення частини ключових соціа-
льних проблем; збереження і використання
“інтелектуального ресурсу” на потреби краї-
ни і регіону; можливість залучення інвести-
цій у певні суспільні сфери; розвиток соціа-
льної і творчої активності населення; відпо-
відність нормам і стандартам світової еко-
номічної спільноти як фактор посилення імі-
джу держави; збільшення матеріальної ба-
зи, що оподатковується податком, та сплата
податків.

Що стосується переваг для суспільства,
то вони будуть такими: удосконалення та
розвиток соціальної захищеності населення;
можливість залучення інвестицій у певні
суспільні сфери; можливість підтримки гро-
мадських ініціатив, інноваційних проектів;
розвиток соціальної і творчої активності на-
селення; створення соціальних ресурсів ви-
робничої діяльності; збільшення матеріаль-
ної бази, що оподатковується податком, та
сплата податків.

І звісно ж, існує низка переваг власне
для бізнесу, а саме: забезпечення суспіль-
ної репутації організації, поліпшення іміджу;
зростання довіри населення до діяльності
компанії, її товарів та послуг; зростання
професіоналізму кадрового потенціалу на
підприємстві; забезпечення лояльності пер-
соналу компанії; можливість формування
безпечного середовища діяльності та роз-
витку компанії завдяки власній корпоратив-
ній політиці; зростання вартості нематеріа-
льних активів; скорочення оперативних ви-
трат; відповідність нормам і стандартам сві-
тової економічної спільноти.
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Мерзляк А.В., Скрябина Д.С. Государственное регулирование корпоративной социа-
льной ответственности

В статье обосновано государственное регулирование социальной ответственности в
Украине, выявлены способы привлечения компаний к такой ответственности, рассмотрен
опыт других стран в этой сфере и определены преимущества внедрения социальной
ответственности для государства и общества.
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Merzhliak A., Skriabina D. Government regulation of corporate social responsibility in Ukraine
The state regulation of social responsibility in Ukraine is ground in the article, the ways of

companies’ attraction to this responsibility are determined, the foreign experience in this area is
considered and the benefits for the government and society from social responsibility implementation
are identified.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІНУЮЧОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА
ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
У статті деталізовано функції держави в контексті процесу забезпечення соціальної

справедливості. Аргументовано положення про те, що природа держави як підсистеми за-
безпечення стійкості суспільства, що базується на монопольній реалізації функції застосу-
вання сили, визначає вторинну роль цього соціального інституту в процесі встановлення
соціальної справедливості.

Ключові слова: соціальна справедливість, держава, стійкість, система, соціальний ін-
ститут.

І. Вступ0

Об’єктивність причин соціальної нерівно-
сті доведена в рамках різних напрямів нау-
кового знання. Основою нерівності є приро-
дна диференціація – розбіжності між людь-
ми, зумовлені їх фізіологічними, психічними
й інтелектуальними особливостями. Надалі
нерівність набуває соціального підкріплення
у вигляді соціальної організації, чим дає під-
ставу для аналізу проблеми доступу й роз-
поділу благ у суспільстві, або проблеми со-
ціальної справедливості.

Функція забезпечення соціальної спра-
ведливості традиційно покладається на
державу. Однак ефективність її здійснення в
період домінування концепції ліберального
розвитку заслуговує критичних оцінок. Як на
рівні глобальної економіки, так і на рівні бі-
льшості економік розвинутих країн та країн,
які розвиваються, рівень соціальної нерів-
ності є істотним, що підтримує загальносві-
тову тенденцію поглиблення соціальної ди-
ференціації.

Відповідно до доповіді ООН, сьогодні у
світі більше нерівності, ніж десять років то-
му. Незважаючи на швидке економічне зро-
стання багатьох країн, дослідники конста-
тують бідність у повсякденній реальності
сотень мільйонів людей на земній кулі. Не-
рівність виявляється як усередині країн, так
і в міжнародних відносинах. Чотири п’ятих
світового внутрішнього продукту належить
одному мільярду осіб, які живуть у розвину-
тих країнах, а інші 20% припадають на п’ять
мільярдів із країн, що розвиваються [3]. Ця
ситуація актуалізує проблему ефективності
державного регулювання процесу забезпе-
чення соціальної справедливості.

Так, установлення соціальної справед-
ливості визначається як невід’ємна функція
системи державного управління. Функції
держави, у цілому, – це основні напрями її
внутрішньої та зовнішньої діяльності, у яких
                                                          
0 © Овчаренко Р.В., 2012

виражаються й конкретизуються її класова і
загальнолюдська сутність, а також соціаль-
не призначення. Залежно від того, у якій
сфері громадського життя – внутрішній чи
зовнішній – здійснюються ті чи інші функції
держави, вирішенню яких завдань – внутрі-
шньо- чи зовнішньополітичних – вони слу-
гують, їх поділяють на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні функції держави – це, наприклад,
економічна, екологічна, функція розвитку
науки, культури й освіти. До зовнішніх функ-
цій належать: оборона країни, забезпечення
миру і підтримка світового порядку і т.ін. [1,
с. 336–337].

Сучасним розвинутим державам властиві
дві основні групи цілей:
– збереження нормальних взаємин між

членами суспільства, що полягають у
забезпеченні визначеного рівня безпеки
життя і власності людей, тобто безпеки
їх особистої, наукової, творчої і комер-
ційної діяльності;

– реалізація та збереження загальних для
членів суспільства матеріальних і духо-
вних цілей і цінностей, таких як: свобо-
да, мораль, справедливість, медицина,
освіта, екологія.
Проте, незважаючи на наявність чітко

визначених функцій, а також безлічі варіан-
тів і сценаріїв реалізації державою функції
соціальної справедливості, програних в іс-
торичному часі, до сьогодні результат фор-
мування соціально справедливого суспільс-
тва все більше залежить не від об’єктивно
заданих механізмів, а визначається культу-
рними особливостями окремо взятих країн
(Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія на осно-
ві скандинавської моделі соціально орієнто-
ваної ринкової економіки). Останнім часом,
при цьому, починає домінувати думка про
те, що “благодійна” діяльність держави,
властива цій моделі розвитку, вносить нега-
тивні моменти в прояв суспільної ділової
активності, не ініціюючи її, поступово ніве-
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лює стимули економічного зростання, стри-
мує самореалізацію населення й обмежує
індивідуальні стратегії успіху.

ІІ. Постановка завдання
У сформованих умовах, таким чином, ак-

туальним є вирішення проблеми: як домог-
тися встановлення соціальної справедливо-
сті, забезпечивши нівелювання експлуатації
людини людиною. Аналіз цієї проблеми і
пошук напряму її вирішення є основною ме-
тою статті.

ІІІ. Результати
Існують дві базові моделі встановлення

соціальної справедливості, найбільш стійкі в
історичному розгляді: моделі капіталістич-
ного і соціалістичного суспільства.

Відповідно до уявлень К. Маркса, генезис
держави базується на поділі праці й усунен-
ні приватної власності. Марксистська теорія
висуває положення, що капіталістичний спо-
сіб виробництва з певного етапу характери-
зується усуспільненням праці і переходом
від приватновласницького володіння засо-
бами виробництва до суспільного володін-
ня. Перехід зумовлений процесом поділу
праці, що поглиблюється, і, відповідно, но-
вим більш високим рівнем продуктивних
сил.

Основною помилкою марксизму, доведе-
ною історично, є нівелювання підприємни-
цької ініціативи і стимулів до економічного
розвитку шляхом формування неприродної
системи володіння й управління власністю.
У результаті усуспільнення власності при
соціалізмі було не реальним, а ілюзорним:
функції розпорядження власністю і політич-
ною владою здійснювалися партійно-дер-
жавним апаратом, номенклатурою, що при-
звело не тільки до неефективного викорис-
тання самої власності, а й до перекручуван-
ня уявлень про соціальну справедливість.

У рамках концепції державного капіталі-
зму генезис держави історично уявляється
як інструмент забезпечення порядку шля-
хом придушення флуктуацій та охорони
приватної власності, сформованої навіть
шляхом присвоєння чужої праці. При цьому
капіталізм як суспільно-економічна форма-
ція базується на приватній власності на за-
соби виробництва й експлуатації найманої
праці капіталом.

У ліберальній концепції прямі функції
держави позначені поняттям “інститути” [4],
формування яких створює середовище для
вільного саморегулювання ринкових відно-
син, що прагнуть до рівноваги попиту та
пропозиції. Якщо ж подивитися більш дета-
льно, то інститути, які ефективно функціо-
нують, є похідною не тільки від існуючих
неформальних норм, правил поведінки і
моралі в суспільстві, а й від функціонування
держави як соціального інституту, що дає
змогу об’єднати в рамках цього розгляду

державну та ліберальну моделі капіталісти-
чного суспільства за способом обґрунтуван-
ня механізму формування соціальної спра-
ведливості.

У капіталістичній системі державний
апарат обслуговує інтереси переважно ве-
ликого капіталу за допомогою інструментів
протекціонізму, лобізму, корупційних взає-
модій.

Обидві розглянуті моделі концептуально
базуються на положенні про те, що суб’єк-
том встановлення соціальної справедливо-
сті є держава, і це положення є імперати-
вом. У випадку із соціалізмом соціальна
справедливість здійснюється шляхом усус-
пільнення власності й усунення класових
антагонізмів на цій основі; у випадку з капі-
талізмом соціальна справедливість виявля-
ється в охороні приватної власності, свободі
підприємництва, загальній юридичній рівності.

Насправді ж первинна роль держави як
суб’єкта охорони приватної власності є дис-
кусійною.

Мова йде про те, що відповідно до уяв-
лень, які базуються на знаннях, отриманих
уже в ХХ ст., на диференціацію суспільства і
становлення соціально-класової структури
істотний вплив справили чинники, пов’язані
з іншим видом матеріального виробництва –
з відтворенням самої людини, і насамперед,
таким основним чинником відтворення, як
забороною інцесту (кровозмішення), що не
тільки сприяло зміцненню роду людини, а й
багатопланово вплинуло на розвиток суспі-
льних відносин [2, с. 26].

Французький етнолог і соціолог К. Леві-
Стросс обґрунтував ідею, відповідно до
якої, якщо її перекласти на матеріалістичну
мову, виробництво людини (відтворення
роду), а саме заборона інцесту, стало вихі-
дним соціальним фактом у виділенні люди-
ни зі світу природи.

При такому підході картина історичного
розвитку набуває фантастичного характеру:
не виробництво засобів життя, а відтворен-
ня роду “людина” стає визначальним видом
матеріального виробництва, більше того,
свідоме дотримання заборони виявляється
рушієм людського прогресу ще до того, як
пояснено виникнення свідомості [2, с. 27].

У зв’язку з цим, коли мова йде про ста-
новлення держави, вихідна ознака якої –
наявність особливих груп людей, котрі за-
стосовують насильство стосовно інших чле-
нів спільноти, не можна виключати того, що
саме ті родові органи, які виконували вкрай
важливу загальну функцію – підтримували
заборону інцесту як за допомогою насиль-
ницького припинення його порушень усере-
дині роду, так і шляхом розвитку зв’язків з
іноплемінниками з метою взаємообміну жін-
ками, були незалежно від наявності чи від-
сутності приватної власності і класів найда-
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внішими елементами нової, державної стру-
ктури, що народжується [2, с. 28].

Таким чином, держава як система виник-
ла з більш глибокої потреби збереження
виду, а не охорони приватної власності і
забезпечення фізичної безпеки, реалізова-
ної на етапі диференціації суспільства як
системи, який супроводжувався спеціаліза-
цією праці.

Генезис держави свідчить про те, що її
представники, чиновники, споконвічно не

були пов’язані із власністю на засоби виро-
бництва, що визначається природою дер-
жави. Тому принципи соціальної справедли-
вості, які, насамперед, визначаються стосу-
нком до власності на засоби виробництва,
повинні формулюватися поза державним
контекстом, як це було у випадку із соціалі-
змом, і поза системою державного регулю-
вання, – як у випадку з капіталізмом (рис.).

Основна причина виникнення держави

Поділ праці,
охорона приватної власності

Заборона інцесту як умова забезпечення
відтворення суспільства

Прямий зв’язок між функціонуванням
держави і приватною власністю Розмежування процесів функціонування

держави і відносин власності

Поширений підхід Альтернативний підхід

Капіталізм Соціалізм

Здійснення зв’язку через
механізми протекціонізму,

лобізму, корупційні відносини

Здійснення зв’язку через
механізм державного управління

власністю на основі її
усуспільнення

Нова форма суспільного устрою

Рис. Альтернативні підходи до визначення генезису держави як передумова
формування механізму забезпечення соціальної справедливості

Проте проблема не тільки не зникає, а
залишається в більш гострому форматі, ніж
до зміни уявлень про генезис держави і фу-
нкції державного апарату. Основною сутніс-
тю держави, як і раніше, залишається реалі-
зація суспільної влади. При всьому різнома-
нітті поглядів на владу багато хто з пред-
ставників різних напрямів розвитку суспіль-
ної думки характеризують її як авторитет,
що має можливість змушення, підкорення
своїй волі інших людей. Ф. Енгельс розгля-
дав владу як відносини, двоєдиний зміст
яких означає, з одного боку, нав’язування
волі того, хто панує підвладному, з іншого –
підпорядкування підвладного цій волі [1,
с. 153].

IV. Висновки
Таким чином, природа держави як підси-

стеми забезпечення стійкості суспільства,
що базується на монопольній реалізації фу-
нкції застосування сили, чи примусу, не дає
змоги розглядати цей соціальний інститут як
систему встановлення соціальної справед-
ливості. Механізм забезпечення соціальної

справедливості потребує філософського об-
ґрунтування та методологічної розробки з
урахуванням історично доведеного обме-
ження – виключення домінуючої ролі дер-
жави як суб’єкта встановлення соціальної
справедливості.
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Овчаренко Р.В. Исследование доминирующей роли государства как субъекта устано-
вления социальной справедливости

В статье детализированы функции государства в контексте процесса обеспечения со-
циальной справедливости. Аргументировано положение о том, что природа государства как
подсистемы обеспечения устойчивости общества, базирующаяся на монопольной реализа-
ции функции применения силы, определяет вторичную роль данного социального институ-
та в процессе установления социальной справедливости.

Ключевые слова: социальная справедливость, государство, устойчивость, система, со-
циальный институт.

Ovcharenko R. Investigation of dominating role of the state as a subject of social justice
maintenance

In the article state functions in a context of process of social justice maintenance have been
detailed. Position that a nature of the state as subsystem of the society stability maintenance, based
on exclusive realization of function of force application, defines a secondary role of the given social
institute in the course of social justice maintenance has been given reason.

Key words: social justice, the state, stability, system, social institute.
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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО
КОМІТЕТУ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
У статті показано структуру роботи органів управління Національного олімпійського ко-

мітету України. Наведено дані щодо покращення ефективності та результативності робо-
ти з питань фізичного виховання та олімпійського спорту. Описано та проаналізовано шля-
хи вдосконалення механізмів державного регулювання і організаційні аспекти розвитку та
підтримки державою Олімпійського руху в Україні.

Ключові слова: органи управління, підтримка держави, Національний олімпійський комі-
тет, Закон України, нормативно-правова база, виконавчий комітет, державні програми.

І. Вступ0

На сучасному етапі розвитку українського
суспільства зберігається актуальність усебі-
чної підтримки сфери фізичної культури і
спорту з боку держави. Такий стан речей
унормований чинним законодавством.

У ст. 3 Закону України “Про фізичну куль-
туру і спорт” відзначено, що держава регу-
лює відносини у сфері фізичної культури і
спорту шляхом формування державної по-
літики у цій сфері, створення відповідних
державних органів, фінансового, матеріаль-
но-технічного, кадрового, інформаційного,
нормативно-правового та іншого забезпе-
чення розвитку фізичної культури і спорту, а
також визнання широкого самодіяльного
статусу фізкультурно-спортивного руху в
Україні і комплексної взаємодії державних
органів з громадськими організаціями фіз-
культурно-спортивної спрямованості [5].

Реалізація зазначеної норми законодав-
ства потребує цілеспрямованої злагодженої
роботи державних інституцій, територіаль-
них громад, виробничих структур, приватних
організацій, громадських об’єднань та фахі-
вців сфери. Насамперед, це стосується ка-
тегорії фахівців, які мають статус державних
службовців або працюють в організаціях, які
фінансуються з державного або місцевих
бюджетів.

Тільки за умови оптимального поєднання
дій усіх зацікавлених суб’єктів управління
стане реальним забезпечення для людей
оптимальної рухової активності протягом
усього життя, досягнення достатнього рівня
фізичної та функціональної підготовленості,
впровадження традицій здорового способу
життя, сприяння соціальному, біологічному
та психічному благополуччю людини [11].

Ситуація у сфері фізичної культури та
спорту залишається складною. Найгострі-
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шою проблемою є низький рівень залучення
населення (13%) до занять фізкультурно-
оздоровчої спрямованості. За цим показни-
ком Україна суттєво поступається Фінляндії,
Швеції, Великобританії, Чехії, Німеччині та
деяким іншим країнам. Світовий досвід пе-
реконує, що оптимальна рухова активність
упродовж усього життя кожної людини –
найефективніший засіб профілактики захво-
рювань та зміцнення здоров’я. За очікува-
ною тривалістю життя населення України
посідає одне з останніх місць у Європі [3].

Проблемним є подальше забезпечення
гідного представництва держави у світовому
спортивному русі. Велике занепокоєння ви-
кликає результативність підготовки резерву
для національних збірних команд України,
особливо з олімпійських видів спорту [1].

Усе це має бути одним з першочергових
національних пріоритетів розвитку суспільс-
тва. Проте вирішення цих завдань немож-
ливе без удосконалення вітчизняної норма-
тивно-правової бази, наукового, матеріаль-
но-технічного та медичного забезпечення,
без достатнього рівня фінансування сфери
з боку державного та місцевих бюджетів, а
також без злагодженої системи органів
управління НОК, від яких залежить розвиток
Олімпійського руху в Україні.

Вивченню цього питання останніми ро-
ками присвячено значну кількість дослі-
джень, воно є предметом наукових пошуків
вітчизняних і російських дослідників та фа-
хівців фізичного виховання та спорту, зок-
рема: О. Андрющенко, С. Бубки, М. Була-
тової, Г. Мазурашу, С. Мальона, М. Олійник,
В. Платонова та ін. Однак, незважаючи на
широке коло досліджень і значну кількість
наукової та зарубіжної літератури, пробле-
ми пошуку нових підходів удосконалення
органами управління НОК Олімпійського
руху в Україні розроблено недостатньо [4;
7–10; 12].
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Аналіз літературних джерел дав змогу
установити лише окремі відомості щодо за-
значеної проблеми, які обґрунтовують мож-
ливість покращення підходу держави до ви-
рішення завдань, що стоять перед Олімпій-
ським рухом в Україні на сучасному етапі.
Не вивченою залишається проблема органі-
зації та підтримки Олімпійського руху, спла-
нування стратегічної діяльності щодо по-
кращення послаблених позицій у нашій
країні та на міжнародній арені. Актуальність
і несумнівна значущість зазначеної пробле-
ми стали передумовами цього дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – визначити основні органи

управління НОК та розкрити їх функції, по-
казати їхню роль в удосконаленні Олімпій-
ського руху в Україні.

ІІІ. Результати
Національний олімпійський комітет

України (далі – НОК) є найважливішою дер-
жавною структурою в міжнародній системі
олімпійського спорту. НОК – це всеукраїнсь-
ка неприбуткова громадська організація, яка
має виключне право представляти нашу
державу на Олімпійських іграх. НОК України
було створено 22.12.1990 р. на І Генераль-
ній асамблеї. У вересні 1993 р. НОК України
був остаточно визнаний Міжнародним олім-
пійським комітетом.

Президентами НОК України в різні роки
були В. Борзов (1990–1998 рр.), І. Федоренко
(1998–2002 рр.), В. Янукович (2002–2005 рр.).
Двадцять третього червня 2005 р. відбулась
XVIII позачергова Генеральна асамблея
НОК України, на якій шляхом таємного го-
лосування був обраний новий президент
НОК України – член Виконавчого комітету
МОК та НОК України, уславлений легкоат-
лет, олімпійський чемпіон, Герой України
Сергій Бубка [13].

Основні завдання НОК України – органі-
зація підготовки та участі спортсменів в
Олімпійських іграх, розширення міжнарод-
ного співробітництва, популяризація масо-
вого спорту і здорового способу життя, фі-
зичне і духовне збагачення людей. З цією
метою НОК України співпрацює з держав-
ними, громадськими та іншими організація-
ми. На засадах незалежності та доброї волі
Національний олімпійський комітет України
об’єднує більше ніж 50 федерацій з видів
спорту. Він також має 24 відділення в усіх
областях та по одному відділенню в Авто-
номній республіці Крим, містах Києві і Сева-
стополі. Колективними членами НОК Украї-
ни є понад 80 організацій. НОК України має
широкі зв’язки з НОК сусідніх країн та украї-
нськими спортивними осередками за кордо-
ном. Комітети друзів НОК України були

створені і працюють сьогодні у США, Канаді,
Австралії [12].

НОК України популяризує та розвиває
фізичну культуру, спорт і Олімпійський рух,
це першочергові пріоритети його діяльності
[13].

Органами державного управління НОК
України є Генеральна асамблея, Виконав-
чий комітет та президент.

Вищим органом управління НОК України
є Генеральна асамблея. Вона складається з
членів НОК України і проводить свої засі-
дання не менше ніж один раз на рік. Гене-
ральна асамблея вирішує такі питання, як:
затвердження Статуту НОК України; ви-
знання основних напрямів діяльності та
розвитку НОК України; питання розвитку
Олімпійського руху в країні; визначення
складу НОК України; затвердження звітів
президента та Виконавчого комітету; за-
твердження плану бюджету на рік тощо [6].

На сьогодні Генеральна асамблея роз-
глядає дуже важливі питання розвитку
Олімпійського руху в нашій країні, складає
та підписує документи, що передбачають
спільну діяльність між олімпійськими коміте-
тами інших країн щодо співпраці в галузі
підтримки спортсменів, які виступають на
міжнародних змаганнях, організації двосто-
ронніх змагань для набуття досвіду моло-
дими спортсменами, формування фондів та
здійснення маркетингу, обміну спортивними
фахівцями та спеціалістами.

Проводиться робота з розвитку взаємо-
вигідного співробітництва в галузі наукового
та технічного сприяння спортивному руху,
включаючи обмін інформацією щодо всіх
видів спорту та Олімпійського руху.

Позачергова сесія Генеральної асамблеї
скликається на вимогу президента або не
менше ніж однієї третини членів НОК Украї-
ни. Місце проведення сесії Генеральної
асамблеї визначає Виконком, а позачерго-
вої сесії – президент. При вирішенні питань,
які стосуються Олімпійських ігор, до уваги
беруться лише голоси членів Виконкому та
представників національних спортивних
федерацій (НСФ) з олімпійських видів спор-
ту.

Генеральна асамблея може передавати
певні повноваження Виконкому, крім тих, що
належать до виключної компетенції Генера-
льної асамблеї.

Виконавчий комітет Національного олім-
пійського комітету України обирається за
пропозицією президента строком на 4 роки з
членів НОК України звітно-виборчою Гене-
ральною асамблеєю, на якій визначається
його кількісний склад (рис.).
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ВИКОНКОМ

ПРЕЗИДЕНТ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ

Члени МОК
Представники національних

спортивних федерацій
Представники Олімпійської академії України

Генеральний секретар

Представники Етико-дисциплінарної
комісії та Комісії атлетів Інші члени, обрані Генеральною асамблеєю

Рис. Структура Виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України

На сьогодні Виконком Національного
олімпійського комітету України приймає ва-
жливі постанови для покращення розвитку
Олімпійського руху в Україні. Одна з них –
щодо надання патронату НОК спортивні
змагання різного рівня та спортивним захо-
дам. В Україні за організаційною, матеріа-
льно-технічною та фінансовою підтримкою
НОК будуть проводитись змагання та турні-
ри з олімпійських видів спорту на призи або
пам’яті видатних спортсменів, тренерів, фа-
хівців сфери фізичної культури та спорту,
проекти з пропаганди спорту та Олімпійсь-
кого руху. Відзначимо, що відповідні заходи
будуть відбуватися в усіх регіонах України, а
це сприяє подальшому розвитку спорту і
популяризує олімпійські ідеї в нашій країні.

Під керівництвом президента були роз-
роблені та прозвітовані “Програми розвитку
олімпійського руху на 2011–2014 роки”. На
основі позитивного досвіду минулих років у
нових програмах проводиться політика що-
до максимальної підтримки суб’єктів Олім-
пійського руху – атлетів, тренерів, федера-
цій з олімпійських видів спорту, регіональ-
них та обласних відділень НОК. Більше то-
го, незважаючи на різноманітні труднощі,
щороку за підтримки Президента наявна
позитивна динаміка збільшення фінансової
підтримки від Олімпійського комітету для
придбання медичного, наукового та антидо-
пінгового обладнання для потреб націона-
льних збірних команд. На 2012 р. ця сума
становила понад 14 млн грн.

Серед інноваційних програм НОК є про-
грама шефства над дитячими будинками,
запровадження Всеукраїнського спортивно-
масового заходу серед дітей “Олімпійське
лелеченя”, проекти “Олімпійська книга” та
“Олімпійський куточок” – усі вони покликані

на основі олімпійських ідеалів та цінностей
виховати здорову і сильну націю.

Для сприяння розвитку та зміцненню
Олімпійського руху в нашій країні, духовного
взаємозбагачення людей, поширення обмі-
ну цінностями національної культури під
знаком ідей і принципів олімпізму було
створено Олімпійську Академію України,
представники якої входять до Виконавчого
комітету Національного олімпійського комі-
тету України (див. рис.) [13].

Серед основних завдань Олімпійської
академії України на найближче майбутнє –
посилення ролі регіональних відділень, по-
кращення ефективності та результативності
їх роботи, реалізація проекту “Олімпійська
надія-2022”. Усе це відкриває нові можливо-
сті і має бути додатковим поштовхом для
проведення широкомасштабної соціальної
кампанії за здоровий спосіб життя й органі-
зації різноманітних олімпійських заходів у
всіх регіонах України. Започаткування цих
всеукраїнських акцій – черговий крок у по-
слідовній політиці Національного олімпійсь-
кого комітету, спрямованій на виховання
здорової нації. Навчання та заняття фізич-
ною культурою і спортом роблять людину
сильнішою та стійкішою до життєвих труд-
нощів. Усе це допоможе молодим спорт-
сменам досягти найкращих результатів у
спорті, а дітям України – розвиватися як фі-
зично, так і інтелектуально, й стати достой-
ними громадянами нашої держави.

Але в Україні, незважаючи на пітримку
Олімпійського руху владою, урядом, є і свої
недоліки, які мають хронічний характер, і це
показали виступи наших спортсменів на літ-
ніх Олімпійських іграх 2012 р. у Лондоні
(табл.).

Таблиця
Медальний залік Лондонської олімпіади

Місце Країна Золоті Срібні Бронзові Усього
1 США 46 29 29 104
2 Кітай 38 27 22 87
3 Великобританія 29 17 19 65
4 Росія 24 25 33 82
14 Україна 6 5 9 20
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Україну на ХХХ Іграх представляли
245 спортсменів, які змагалися у 28 видах
спорту з 32 олімпійських. На Олімпіаді
українці здобули 20 медалей (6 золотих,
5 срібних і 9 бронзових), посівши 14-те місце
серед країн світу. Це найгірший результат
за всю історію незалежної України. Так мало
ми ще ніколи не вигравали.

Аналізуючи літні Олімпійські ігри, ми ба-
чимо потужний потенціал українського спор-
ту, але його потрібно розвивати та дивитися
в майбутнє. Олімпіада в Лондоні показала,
наскільки в Україні відсутня державна під-
тримка спортивного розвитку молоді, прак-
тично немає державної підтримки профе-
сійних спортсменів. У нашій країні майже не
приймаються програми розвитку спорту,
закриваються ДЮСШ, бази олімпійського
резерву. Відсутні системна робота й адек-
ватна модель управління, не розвивається
інфраструктура, адже впродовж минулих
20 років вона практично не оновлювалась.
Спорт не став загальнодержавною турбо-
тою, незважаючи на гучні слова про здо-
ров’я нації.

Провини українських спортсменів у тому,
що збірна привезла з олімпійського Лондона
найменшу кількість медалей, немає. Спорт
в Україні “живе” там, де є бізнес-інтереси. В
інших випадках фізичне виховання і здоро-
вий спосіб життя перестали бути пріоритет-
ними.

Державі необхідно відновити широку ме-
режу спортивних шкіл, створити і зміцнити
кадрову базу, збільшити заробітну плату
працівникам сфери спорту, розробити дов-
гострокові програми підготовки українських
спортсменів до Олімпійських ігор, відновити
будівництво об’єктів спортивної інфраструк-
тури, покращити умови підготовки українсь-
ких спортсменів. Спорт має стати частиною
життя кожного – це інвестиції в наше спіль-
не майбутнє. Украй необхідно змінити став-
лення до спорту і здоров’я нації в нашій
країні.

Це також пов’язано з організаційними та
кадровими помилками, проблемами спорти-
вних баз, взаємовідносин між державними і
громадськими органами управління спортом
тощо.

У країні відсутня чітка стратегія розвитку
фізичної культури і спорту, де одним з голо-
вних завдань має бути впровадження нової
ідеології – ідеології пріоритетності в суспі-
льній свідомості здорового способу життя,
занять фізичною культурою та професійним
спортом як основних засад здоров’я і довго-
ліття.

Усе це неможливе без забезпечення за-
гальнодержавних програм, де передбача-
лася б низка заходів для відродження моди
на спорт, залучення широких верств насе-

лення до занять фізичною культурою, про-
ведення із цією метою масштабних реклам-
них кампаній тощо. Адже відомо, до якої
сумної ситуації в Україні призвело зниження
кількості тих, хто займається спортом. У
2011 р. в Україні спортом так чи інакше за-
ймалися близько 6 млн осіб, що становить
дещо більше ніж 13% від загальної кількості
населення. У країнах Скандинавії, для порі-
вняння, – понад 85%! Розуміння того, що
рухливий спосіб життя – це основа здоров’я,
соціальний успіх, благополуччя, народжен-
ня здорових дітей, має сформуватися у ко-
жного співвітчизника [2].

Ще одне, без чого не може бути спорту в
країні, – формування сучасної інфраструк-
тури. Необхідно запровадити електронний
реєстр спортивних споруд, щоб мати реаль-
ну, а не викривлену ситуацію з наявністю,
потребами та використанням спортивних
споруд у країні.

Органами управління НОК, владою, уря-
дом зроблено в цьому напрямі вже немало.
Відкрито нові та реконструйовано арени у
містах Львові, Одесі, Луганську, проводить-
ся робота з реконструкції об’єктів та побу-
дови нових на олімпійській базі в Кончі-
Заспі, побудови Олімпійського центру підго-
товки національних команд з водних видів
спорту в м. Цюрупінську Херсонської області
та ін. Триває розробка інфраструктури зимо-
вих видів спорту в Карпатському регіоні та
створення передумови для отримання права
на проведення зимових Олімпійських та Па-
ралімпійських ігор 2022 р. у Карпатах [13].

 Що стосується спорту вищих досягнень,
то основним завданням, яке стоїть перед
органами державного управління НОК, є
створення умов для його розвитку й забез-
печення підготовки та участі збірних команд
України у змаганнях міжнародного рівня.

Надзвичайно важливим також є створен-
ня конкурентної сучасної системи науково-
методичного та медичного забезпечення
підготовки спортсменів; підтримка та розви-
ток дитячо-юнацького спорту, руху ветера-
нів фізичної культури і спорту, розвиток
спорту за місцем проживання та в сільській
місцевості тощо.

Головна філософія спорту – виховання
здорової нації. Саме на прикладах олімпій-
ців має підростати гармонійно розвинуте
молоде покоління. Спорт, хоча б у вигляді
соціальної реклами, повинен заполонити
телебачення, сторінки газет, білборди. Ті,
хто керує державою, повинні показувати
особистий приклад, цікавитися спортом,
уболівати за наших спортсменів. Бізнесме-
нам за спонсорську підтримку ДЮСШ, дитя-
чих та аматорських клубів, окремих олімпій-
ців, за допомогу у будівництві спортивних
споруд і об’єктів потрібно офіційно і показо-
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во надавати податкові пільги. Героєм нації
повинен стати олімпійський чемпіон, а не
черговий політик. У спорті немає ні черво-
них, ні синіх, ні білих, ні зелених. На біговій
доріжці, на ігровому майданчику всі політич-
ні суперники завжди вболівають за одного
спортсмена – українського. Ніколи в історії
спорт не роз’єднував людей, тільки об’єд-
нував.

IV. Висновки
За ці роки органами управління НОК

зроблено чимало: втілено в життя ряд прое-
ктів, які полюбилися численним прихильни-
кам спорту; під постійною опікою перебува-
ють спортсмени, які вже досягли висот
Олімпу, а також зовсім юні, ті, які лише роб-
лять свої перші кроки у спортивному житті; з
кожним роком активніше проводиться робо-
та в регіональних та обласних відділеннях
та олімпійських федераціях; проводиться
робота з розвитку взаємовигідного співробі-
тництва в галузі наукового та технічного
сприяння спортивному руху, включаючи об-
мін інформацією щодо всіх видів спорту та
Олімпійського руху; складаються та підпи-
суються документи, які передбачають спіль-
ну діяльність між Олімпійськими комітетами
інших країн щодо співпраці в галузі підтрим-
ки спортсменів, розробляються та втілю-
ються в життя нові програми.

Але в нашій країні, незважаючи на пітри-
мку Олімпійського руху владою, урядом, є і
свої недоліки: нерозвинута, застаріла ін-
фраструктура, недостатність фінансування.
Подальший розвиток Олімпійського руху в
Україні немислимий без реформування но-
рмативно-правового та програмного забез-
печення Олімпійського руху в нашій країні;
фінансової політики держави; організаційно-
го забезпечення; обласної політики НОК;
створення умов для розвитку й забезпечен-
ня підготовки та участі збірних команд Ук-
раїни у змаганнях міжнародного рівня тощо.

Для покращення Олімпійського руху в
Україні розробляються та втілюються нові
програми. Усе це дає чудові можливості для
посилення ролі Олімпійського руху в держа-
ві та популяризації спорту серед українців.
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Ситникова Н.С. Органы государственного управления Национального олимпийского
комитета и их роль в развитии Олимпийского движения в Украине

В статье показана структура работы органов управления Национального олимпийского
комитета Украины. Приведены данные, свидетельствующие об улучшении эффективности
и результативности работы по вопросам физического воспитания и олимпийского спорта.
Описаны и проанализированы пути совершенствования механизмов государственного регу-
лирования и организационные аспекты развития и поддержки государством Олимпийского
движения в Украине.
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Sitnikovа N. Management of the National Olympic Committee and their role in the
development of the Olympic movement in Ukraine

The structure of the governing bodies of the National Olympic Committee of Ukraine. Cited data
that to improve the efficiency and effectiveness of work on physical education and sport. Described
and analyzed ways to improve state regulation and organizational aspects of development and
support of the Olympic movement in Ukraine.
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legal framework, the Executive Committee, the country program.
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МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ:
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто механізми управління формуванням принципів здорового способу

життя молоді. Проаналізовано стратегії з організації здорового способу життя молоді.
Окреслено сучасну систему заходів суспільства в напрямі формування здорового способу
життя молоді, яка реалізується на трьох рівнях: соціальному, інфраструктурному, особис-
тісному.

Ключові слова: молодіжне середовище, молодь, здоровий спосіб життя, громадське здо-
ров’я, механізми організації здорового способу життя.

І. Вступ0

Здоровий спосіб життя ґрунтується на
багатьох чинниках життя людини: сім’я,
освіта, робота, відпочинок. Заходи, спрямо-
вані на формування здорового способу жит-
тя молоді, включають, зокрема, формуван-
ня мотивації до ведення здорового способу
життя; профілактику алкоголізму, наркома-
нії, токсикоманії; викорінювання шкідливих
звичок; розвиток фізичної культури, забез-
печення здорового харчування тощо. Від
того, наскільки успішно вже у молодому віці
вдається сформувати і закріпити у свідомо-
сті навички здорового способу життя, який
сприяє розкриттю потенціалу особи, зале-
жить подальша доля молодої людини.

Питаннями формування та розвитку, ва-
жливості та необхідності здорового способу
життя повинна визначатися діяльність фахі-
вців навчально-виховних закладів, закладів
дозвілля і позашкільної освіти, охорони здо-
ров’я, соціальних служб для дітей і молоді,
діяльність дитячих і молодіжних громадсь-
ких об’єднань, підприємств і установ, де на-
вчаються і працюють молоді громадяни, за-
собів масової інформації і т. ін., а також ор-
ганів управління. В Україні недостатньо роз-
винута єдина система управління здоров’ям
підростаючого покоління. Через складність і
динамічність в організації відповідної допо-
моги цій категорії населення існує безліч
проблем.

Загальнотеоретичні питання формування
здорового способу життя розглянуто у пра-
цях Г. Апанасенка, Є. Бондаревського, О. Ду-
богай, В. Новосельського, Р. Паффенбар-
гера, В. Платонова та ін. [6]. Найбільш гли-
боко загальні закономірності формування
здорового способу життя висвітлено в пра-
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цях О. Дубогай, С. Душаніна, Л. Іващенко,
Т. Кириченко, І. Муравова, А. Сухарєва та ін.
Змістовий аспект проблеми виховання на-
вичок здорового способу життя детально
розкрито В. Артамоновим, Р. Баєвським,
В. Войтенко, В. Москаленко, В. Моченовим.
Визначення здорового способу життя як
комплексу оздоровчих заходів, що забезпе-
чують гармонійний розвиток та зміцнення
здоров’я, наведено в працях таких науко-
вців, як: Г. Апанасенко, Е. Булич, Ю. Лісіцин,
І. Муравов. Питанням стратегії здорового
способу життя як складової соціальної полі-
тики присвятили свої праці Б. Волос [3],
Т. Грузєва [10], Б. Жебровський [4], Я. Кри-
венко [7], О. Шенкаренко [16] та ін. Суто
управлінські аспекти та механізми управлін-
ня процесами формування та реалізації за-
ходів, технологій та методик з питань здо-
рового способу життя досліджують В. Жига-
лова [5], В. Нідзельська [11], О. Федько [13],
О. Шиян [17] та ін. При цьому аналіз літера-
турних джерел та дисертаційних досліджень
свідчить про те, що проблема механізмів
формування та реалізації здорового спосо-
бу життя молоді не була предметом ви-
вчення в галузі державного управління. Ра-
зом з тим, основи формування здорового
способу життя молоді мають свою специфі-
ку, а їх прикладне значення визначають
особливості механізмів управління цими
процесами.

У цілому, проблема управління процеса-
ми формування та розвитку здорового спо-
собу життя серед молоді, формування цінні-
сного ставлення до здоров’я залишається
недостатньо вивченою в сучасній науковій
літературі з державного управління. На сьо-
годні немає єдиного підходу до вирішення
проблеми формування та реалізації механі-
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змів управління організацією здорового спо-
собу життя серед молоді (системи дій,
спрямованих на формування і збереження
здоров’я, зниження захворюваності і збіль-
шення тривалості життя), а є одиничні до-
слідження, в різних галузях науки педагогі-
ки, валеології, медицини.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення та обґрунту-

вання стратегії реалізації механізмів управ-
ління формуванням та організацією здоро-
вого способу життя молоді. Завданнями з
реалізації мети були: розгляд механізмів
управління з формування принципів здоро-
вого способу життя молоді; аналіз стратегії з
організації здорового способу життя молоді;
обґрунтування сучасної системи заходів
суспільства в напрямі формування здорово-
го способу життя молоді, яка реалізується
на трьох рівнях: соціальному, інфраструкту-
рному, особистісному.

ІІІ. Результати
Здоровий спосіб життя слід розуміти як

цілісний спосіб життєдіяльності людей,
спрямований на гармонійну єдність фізіоло-
гічних, психічних і трудових функцій. Здоро-
вий спосіб життя – «категорія загального
поняття “спосіб життя”, що включає сприят-
ливі умови життєдіяльності людини, рівень її
культури, зокрема поведінкові і гігієнічні на-
вички, які дають змогу зберігати і зміцнюва-
ти здоров’я, підтримують оптимальну якість
життя”» [12]. У науковій літературі уявлення
про здоровий спосіб життя пов’язують з ра-
ціонально організованою, фізіологічно оп-
тимальною працею, етично-гігієнічним ви-
хованням, виконанням правил і вимог пси-
хогігієни, раціональним харчуванням і осо-
бистою гігієною, активним руховим режимом
і систематичними заняттями фізичною куль-
турою, ефективним загартуванням, проду-
маною організацією дозвілля, відмовою від
шкідливих звичок [1; 4; 11; 14 та ін.]. Особ-
ливо важливим є здоров’я для молодої лю-
дини, оскільки є якісною передумовою її
майбутньої самореалізації, здібностей до
створення сім’ї і народження дітей, до скла-
дної навчальної і професійної праці, суспі-
льно-політичної й творчої активності. У су-
часних умовах здоров’я перестає бути тіль-
ки особистою справою молодої людини, во-
но стає чинником виживання соціуму в ці-
лому, адже молодь є основою соціального
розвитку і чинником політичного балансу,
відтворювальним потенціалом нації. Став-
лення молоді до здоров’я є системою інди-
відуальних зв’язків особи з різними явища-
ми соціального середовища, які сприяють,
або навпаки, стають загрозою її здоров’ю.

Особливий соціальний статус, специфіч-
ні умови навчальної і трудової діяльності,
побуту і способу життя молоді відрізняють її
від усіх інших категорій населення і роблять

цю групу надзвичайно вразливою в соціаль-
ному плані, схильною до дії негативних чин-
ників суспільного життя. Тому зусилля,
спрямовані на збереження і зміцнення здо-
ров’я молоді, не дають тривалого успіху і
викликають необхідність безперервного по-
шуку оптимальних шляхів управління здо-
ров’ям молоді. У зв’язку з цим для управлін-
ня актуалізується проблематика здорового
способу життя молоді, пов’язана з такими
аспектами:
– зростання і зміна характеру наванта-

жень, які відчуває на собі молода люди-
на у зв’язку з ускладненням соціального
життя, зміною його ритму, що провокує
негативні прояви у стані здоров’я, зміну
характеру захворювань і переважання
серед них “хвороб цивілізації”;

– збільшення ризиків як загального (тех-
ногенного, екологічного, психологічного,
політичного, військового), так і вікового
характеру, які можуть спричинити нега-
тивні зміни стану здоров’я. Зростання
кількості ризиків, які в сучасному суспі-
льстві посилюються, а головне, постійно
зростають, призводить до того, що тра-
диційні механізми захисту від несприят-
ливих наслідків впливу перестають ефе-
ктивно виконувати свої функції, що відо-
бражається на соціальному здоров’ї як
суспільства в цілому, так і на здоров’ї
молоді зокрема.
У ситуації, що склалася, необхідно зупи-

нити негативні тенденції в молодіжному се-
редовищі, ужити радикальних заходів щодо
якісного поліпшення системи виховання
культури здорового способу життя. Відтак,
метою управління з формування принципів
здорового способу життя молоді є: орієнта-
ція молоді на підтримку власного здоров’я і
здоров’я суспільства в цілому, усвідомлення
цінності здоров’я; формування знань про
управління станом здоров’я, про принципи і
форми здорового способу життя; заміна по-
ведінки в молодіжному середовищі, пов’я-
заної зі шкідливими звичками, на фізичну
активність і громадську діяльність; забезпе-
чення реалізації здорового способу життя.
Одним із основних напрямів реалізації за-
значених заходів є формування у молоді
мотивації до особистої відповідальності за
власне здоров’я. Якщо в короткостроковій
перспективі ці заходи не будуть реалізовані,
то виникне реальна загроза національній
безпеці України.

Політика держави тривалий час будува-
лася на уявленні про те, що охорона здо-
ров’я є обов’язком систем охорони здоров’я
і соціального захисту, внаслідок чого відбу-
лася заміна критеріїв якості здоров’я насе-
лення на критерії діяльності самих систем у
сфері охорони здоров’я. Зокрема, соціальна
політика, яка проводиться у сфері здоров’я,
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зорієнтована переважно на пошук шляхів
поліпшення якості медичного обслуговуван-
ня, а не на створення умов для оптимальної
взаємодії людини і соціальних інститутів
(перш за все, сім’ї, освіти, фізичної культури
і спорту) для формування здорового спосо-
бу життя як основного чинника збереження і
розвитку здоров’я людини. Важливою про-
блемою у сфері здоров’я є також відсутність
державної ідеології здоров’я. Держава об-
межує свою участь у сфері здоров’я розроб-
кою та затвердженням законодавчої бази, в
якій, усупереч новим економічним і соціаль-
ним умовам, продовжує домінувати погляд
на молодь як на об’єкт застосування різно-
манітних медико-лікувальних технологій, а
не суб’єкт, який відповідає за власне здо-
ров’я.

ВООЗ поставила перед країнами світової
спільноти завдання перегляду державної
політики в галузі охорони здоров’я [2]. Пока-
зником соціально-культурного розвитку сус-
пільства, якості життя і найважливішим кри-
терієм доцільності й ефективності всіх сфер
господарювання є громадське здоров’я на-
селення. ВООЗ запроваджує концепцію пе-
реходу від пріоритетів інтенсивних медич-
них технологій до пріоритету первинної ме-
дичної допомоги і формування здорового
способу життя. Контроль та управління гро-
мадським здоров’ям переноситься у сферу
первинної медичної допомоги на умовах
загальної доступності і справедливості за-
доволення цього виду потреби населення. У
кожній країні з урахуванням її соціально-
економічних і національно-етнічних особли-
востей розробляється і створюється інфра-
структура системи формування здорового
способу життя, а також контролю за її діяль-
ністю.

У діяльності з формування здорового
способу життя існують явні і латентні проце-
си. Явними процесами в реалізації держав-
них заходів з охорони і підтримки здоров’я
молоді є обладнані спортивні і тренажерні
зали, їдальні, кімнати психологічного розва-
нтаження в закладах, де молодь навчається
і працює. Латентні процеси відображають
реальний стан справ у реалізації цього на-
пряму і виражаються у формальному підхо-
ді до реалізації технологій зі збереження
здоров’я.

Сучасна система явних і латентних захо-
дів суспільства в напрямі формування здо-
рового способу життя молоді розвивається і
реалізується на трьох рівнях:
– соціальному: пропаганда здорового спо-

собу життя засобами масової інформа-
ції, проведення освітньої і інформацій-
но-просвітницької роботи установами
охорони здоров’я, освіти, культури, со-
ціального захисту населення, підлітково-

молодіжними клубами, громадськими
об’єднаннями і т. ін.;

– інфраструктурному: створення умов
для ведення здорового способу життя в
основних сферах життєдіяльності (наяв-
ність вільного часу, матеріальних засо-
бів), розвиток мережі фізкультурно-
спортивних організацій і закладів дозві-
лля, профілактичних організацій (цент-
рів медичної профілактики, відновлюва-
льної медицини і реабілітації); прове-
дення екологічного контролю; забезпе-
чення освітніх, медичних та інших уста-
нов, організацій необхідним обладнан-
ням тощо;

– особистісному: формування системи
ціннісних орієнтацій молодої людини,
стандартизація побутового устрою її
життя.
Звідси стає очевидним, що проблема

здоров’я молоді не може бути вирішена
тільки зусиллями самої системи охорони
здоров’я, медицини без співпраці з іншими
установами й організаціями, без об’єднання
зусиль і координації дій усіх структур, у тому
числі й державного управління, зацікавле-
них у здоров’ї підростаючого покоління.

Для успішної реалізації стратегії збере-
ження і зміцнення здоров’я молоді необхід-
но переорієнтовувати політику державних
органів управління на профілактику захво-
рюваності й асоціальної поведінки молоді,
робити акцент у цій роботі на використання
різних форм залучення підлітків до заходів
із формування власного здоров’я [15].

До основних чинників, які визначають
здоровий спосіб життя, можна зарахувати:
– відсутність шкідливих звичок (зловжи-

вання алкоголем і тютюнопаління);
– повноцінне і збалансоване харчування;
– фізична активність;
– регулярне здійснення профілактики і

проходження медичних оглядів;
– культура навчання і праці;
– стан навколишнього середовища.

Стратегіями організації здорового спосо-
бу життя молоді є такі:

1. Перший блок присвячений актуаліза-
ції спрямованості на формування у молоді
феномену “здоров’я”: система знань про
здоров’я повинна відображати ідею: “Люди-
на здорова, якщо вона духовно і фізично
удосконалює себе і весь час прагне до кра-
щого в особистому і суспільному житті”.

2. Другий блок присвячений переосмис-
ленню тактичних цілей процесу виховання
молоді: актуалізація спрямованості заходів
на осмислення феномену “здоров’я” і спів-
відношення з ним власного життєвого до-
свіду і ціннісних уявлень; створення сприят-
ливої психоемоційної атмосфери виховних
заходів, коли стиль взаємин його учасників
сприяє збереженню психологічного здоров’я
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і підвищенню їх життєздатності; створення
умов для прояву під час реалізації виховних
заходів рухової, комунікативної, ігрової, ін-
телектуальної, емоційної і громадської акти-
вності учасників; конструювання у ході ви-
ховних заходів співпраці дорослих і дітей,
поліпшення взаємин дітей, батьків, педаго-
гів.

3. Третій блок регламентує єдину меди-
ко-психолого-педагогічну діяльність (медич-
ні працівники, педагог-психолог, логопед,
соціальний педагог, педагог-організатор,
учитель фізкультури і викладач валеології),
що забезпечує охорону і зміцнення фізично-
го, психічного і соціального здоров’я підліт-
ків, формування стійкої мотивації на здо-
ров’ї і здоровому способі життя.

Міжнародний досвід доводить ефектив-
ність “рівневої системи роботи” реалізації
стратегій органами публічної влади:

1. Державний рівень (державні органи
влади):
– формування пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– розподіл відповідальності з інформацій-

ного супроводу на різних рівнях; розроб-
ка методичної літератури;

– інформаційний супровід загальнодер-
жавних цільових програм у всенаціона-
льних ЗМІ;

– інформаційний супровід діяльності зі
здорового способу життя в регіональних
ЗМІ;

– організація інформаційної співпраці з
представниками комерційних структур.

2. Регіональний рівень (регіональні орга-
ни влади):
– дотримання пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– забезпечення навчально-виховних за-

кладів методичною літературою;
– інформаційний супровід здорового спо-

собу життя регіональними ЗМІ.
3. Місцевий рівень (місцеві органи вла-

ди):
– дотримання пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– забезпечення інформаційної діяльності

закладів із забезпечення здорового спо-
собу життя для населення;

– проведення відкритих заходів, майстер-
класів, днів відкритих дверей;

– пропаганда фізичної активності на рівні
кожного закладу (наприклад, спортивно-
го об’єкта);

– інформування регіональної влади про
проведення заходів із організації здоро-
вого способу життя тощо.
Проте цілеспрямована державна політи-

ка із формування у молоді активної життєвої
позиції, спрямованої на усвідомлення необ-
хідності зберігати й укріплювати своє здо-
ров’я, виховання навичок культури здоров’я

і здорового способу життя, реалізується не
тільки органами управління. Надзвичайно
важливу роль у вирішенні цих проблем віді-
грають засоби масової інформації, громад-
ськість, інші організації.

Таким чином, увага, яка приділяється в
зарубіжних країнах розвитку здорового спо-
собу життя і вибору стратегічних партнерів,
підкреслює значущість механізмів оздоров-
лення, самореалізації і розвитку молоді, а
також засобів боротьби з асоціальними
явищам.

Основними умовами ефективної реалі-
зації заходів з формування здорового спо-
собу життя молоді є:
– управління процесом формування здо-

рового способу життя молоді (адмініст-
ративно-управлінський персонал; пра-
цівники закладів, які забезпечують фор-
мування та реалізацію здорового спосо-
бу життя (викладацький, медичний пер-
сонал); молоді люди);

– поетапність і комплексність дій у фор-
муванні здорового способу життя молоді
на всіх його стадіях: соціальної адапта-
ції, індивідуалізації особи, інтеграції в
навчальне середовище, соціального
функціонування;

– наявність кадрового, фінансового, ма-
теріально-технічного, правового, органі-
заційного, методичного і інформаційного
забезпечення процесу формування здо-
рового способу життя молоді.
Сьогодні очевидно, що успішна реаліза-

ція комплексу заходів із пропаганди та реа-
лізації здорового способу життя можлива
тільки за умов консолідації зусиль, з одного
боку, центральних органів виконавчої вла-
ди, обласних та районних органів виконав-
чої влади, місцевого самоврядування, з ін-
шого – засобів масової інформації центра-
льного і регіонального рівнів. Серед завдань
з реалізації механізмів організації здорового
способу життя в молодіжному середовищі
слід назвати такі:

1. Організація інформаційно-дослідних
заходів, спрямованих на протидію і бороть-
бу з асоціальними явищами, пропаганду
здорового способу життя в молодіжному
середовищі: проведення соціологічних до-
сліджень (анкетування, опитування, інтер-
в’ювання); проведення науково-методичних
заходів (семінари, “круглі столи”, конферен-
ції і т. ін.); розробка, адаптація й апробація
методичних матеріалів; формування інфор-
маційних баз даних (молодь “груп ризику”,
“проблемна” молодь, програми, технології
роботи тощо).

2. Формування активної громадської дум-
ки щодо протидії і боротьби з асоціальними
явищами і пропаганди здорового способу
життя в молодіжному середовищі: організа-
ція роботи із засобами масової інформації;
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організація соціальної реклами (масові за-
ходи, видання друкарської продукції, активі-
зація творчості молоді і т. ін.); проведення
роз’яснювальної роботи серед населення
про медичні, соціальні і правові наслідки
зловживання тютюном, алкоголем і психічно
активними речовинами (виступи, лекції, ор-
ганізація дискусій, розміщення інформацій-
них матеріалів); залучення до участі в про-
філактичних заходах щодо протидії зловжи-
ванню шкідливих речовин, пропаганді здо-
рового способу життя в підлітковому і моло-
діжному середовищі “значущих людей” (ба-
тьків, молодіжних кумирів і “зірок”, лідерів,
педагогів, тренерів тощо).

3. Організація профілактичної допомоги
підліткам і молоді з питань протидії і боро-
тьби з асоціальними явищами, пропаганди
здорового способу життя в молодіжному
середовищі: надання послуг соціальної до-
помоги і підтримки у вирішенні особистих,
сімейних проблем і негараздів (індивідуаль-
ні і групові форми консультування і навчан-
ня, тренінги); надання допомоги батькам у
зв’язку з проблемами підліткової наркоманії,
навчання діагностики ознак наркозалежної
поведінки і методів дії на підлітка (консуль-
тування, лекції, заняття в групі); проведення
з підлітками (зокрема з “проблемними” і
“групами ризику”) занять з формування ан-
тинаркотичних поглядів і переконань, нави-
чок протистояння наркотичному тиску, від-
мови від першої спроби і “нарко-експери-
ментування”, усвідомлення переваг здоро-
вого способу життя (навчання, діагностика,
гра, тренінг); виявлення можливостей і
сприяння залученню підлітків “групи ризику”
у творчі, спортивні, оздоровчі й інші програ-
ми та заходи молодіжних організацій.

4. Розвиток волонтерської основи прове-
дення профілактичної роботи: навчання во-
лонтерів-підлітків прийомів проведення про-
філактичної роботи на вулиці, в неформа-
льних підліткових групах (лекції, ігри, тренін-
ги, консультування за наслідками “вуличної”
роботи і т. ін.); сприяння діяльності молоді-
жних громадських організацій з питань про-
тидії зловживанню шкідливих речовин, про-
паганді здорового способу життя в підлітко-
вому і молодіжному середовищі (організа-
ційна, інформаційна, методична й інша до-
помога).

5. Створення і подальший розвиток спор-
тивних клубів у всіх видах і типах навчаль-
но-виховних закладів.

6. Активізація роботи за місцем прожи-
вання і надання державної підтримки закла-
дам, молодіжним громадським організаціям
і об’єднанням, які здійснюють виховну робо-
ту за місцем проживання з підлітками і мо-
лоддю. Необхідно продовжити роботу зі
зміцнення мережі існуючих закладів за міс-
цем проживання, ширше використовувати

бази закладів культури, освіти, фізичної
культури, а також залучати до організації
роботи за місцем проживання громадські
об’єднання і організації.

7. Розробка програми зміцнення здоров’я
і формування здорового способу життя, де
основною ідеєю є робота зі здоровими діть-
ми, підлітками, молоддю з метою вироблен-
ня у них цінності здоров’я, знань і звички
здорового способу життя. Можливо, таким
транслятором соціально-політичних пріори-
тетів держави може бути освітня програма
“Основи здорового способу життя молоді”,
завданням якої була б спроба інтеграції ре-
сурсів не тільки для формування у молоді
відповідального ставлення до свого здо-
ров’я, а й для засвоєння цінностей і норм
соціального життя.

8. Передбачення системи податкових
пільг для фірм і підприємств, які відрахову-
ють від свого прибутку кошти на підтримку
дитячо-юнацького спорту.

Серед зацікавлених сторін виступають
різні актори:
– в умовах ринкової економіки потрібно

заохочувати приватний капітал до інвес-
тування в індустрію здоров’я;

– визначальну роль у формуванні здоро-
вого способу життя повинні відіграти за-
соби масової інформації. Мова йде про
створення масованої інформаційно-про-
пагандистської компанії з використан-
ням широкого спектра різноманітних за-
собів; формування престижного іміджу
здорового способу життя (інформація
про шкоду куріння, зловживання спирт-
ними напоями, ожиріння, малорухливого
способу життя, конкретні рекомендації з
використання тих або інших можливос-
тей фізичної культури, реклама спорти-
вних товарів, відеоматеріали про ко-
ристь активного відпочинку і занять фі-
зичною культурою).
Для вирішення зазначених проблем на

цьому етапі розвитку охорони здоров’я сто-
ять такі завдання:
– зробити кожну молоду людину активним

учасником збереження свого власного
здоров’я, формуючи відповідальне до
нього ставлення, забезпечити доступ-
ність знань про стан свого здоров’я і
знань про заходи щодо його зміцнення,
а також запобігання захворюванням;

– сприяти розвитку необхідних для реалі-
зації здорового способу життя інфра-
структур;

– подолати перекіс, який склався в Україні
у бік дорогих видів медичної допомоги,
що справляють незначний вплив на
здоров’я населення в цілому;

– посилити масові профілактичні заходи і
розширити диспансеризацію населення,
що у результаті приведе до покращення
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здоров’я населення, збільшення трива-
лості життя й ефективнішого викорис-
тання фінансових ресурсів на охорону
здоров’я.

IV. Висновки
Таким чином, у країні необхідно форму-

вати таку політику, яка б сприяла форму-
ванню у молоді усвідомленої потреби в здо-
ров’ї, розумінню основ здорового способу
життя, забезпечувала практичне освоєння
навичок збереження і зміцнення здоров’я.
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Сокур Н.В., Киров В.И. Mеханизмы организации здорового образа жизни молодежи:
стратегические задачи для управления

В статье рассмотрены механизмы управления формированием принципов здорового об-
раза жизни молодежи. Проанализированы стратегии организации здорового образа жизни
молодежи. Охарактеризирована современная система мероприятий общества в направле-
нии формирования здорового образа жизни молодежи, реализуемая на трех уровнях: социаль-
ном, инфраструктурном, личностном.

Ключевые слова: молодежная среда, молодежь, здоровый образ жизни, общественное
здоровье, механизмы организации здорового образа жизни.

Sokur N., Kirov V. Mechanisms of healthy youth lifestyle organization: strategic tasks for
administration

In the article the management mechanisms of formation of healthy life-style of youth are studied.
The strategies in organization of healthy life-style of youth are analyzed. The modern system of
society measures within formation of healthy life-style of youth, which is realized at three levels (social,
infrastructural and individual) is observed.

Key words: youth environment, youth, healthy lifestyle, public health, mechanisms of healthy
lifestyle organization.
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