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МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

УДК 332.1:34+339.97(477) 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА МЕЗОРІВНІ УПРАВЛІННЯ 

Бабець І.Г.  
кандидат економічних наук 

докторант Національного інституту стратегічних досліджень 

 
Annotation 
The circumstances of normative and legisla-

tive basis of regions international co-operation 
are researched. The problems of international 
co-operation caused by ineffective institutional 
providing and present system of rights and obli-
gations between state authorities on the re-
gional level are cleared out. 

Анотація 
Досліджено стан нормативно-правової ба-

зи міжнародної співпраці регіонів. Виявлено 
проблеми міжнародного співробітництва на 
регіональному рівні, зумовлені недоскона-
лим інституціональним забезпеченням та 
існуючою системою розподілу повноважень 
між органами влади. 

Ключові слова  
Нормативно-правове регулювання, між-

народна співпраця регіонів, транскордонне 
співробітництво, зовнішньоекономічна дія-
льність, місцеві органи влади. 

І. Вступ  
Поглиблення інтеграційних процесів у Єв-

ропі впливає не лише на розвиток країн ЄС, 
вітчизняні регіони, які тією чи іншою мірою 
залучені до співпраці з ними, також відчува-
ють наслідки формування єдиного європейсь-
кого ринку. Інтеграція є результатом розвитку 
міжнародних економічних відносин, виявля-
ється у переплетенні національних госпо-
дарств двох або кількох країн і має наслідком 
формування узгодженої міждержавної торго-
вельно-економічної політики. Для України по-
чатковим етапом інтеграції може стати майбу-
тнє підписання Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС, ключовим положенням якої є 
створення посиленої зони вільної торгівлі 
(ЗВТ+). Тому важливим є процес вдоскона-
лення інституційного забезпечення міжнарод-
ної співпраці регіонів та формування в Україні 
такої регіональної політики, яка забезпечить 
рівноправну участь областей у зовнішній тор-
гівлі з європейськими країнами. 

В цих умовах набуває актуальності рівень 
розвитку нормативно-правового забезпечен-
ня міжнародного співробітництва регіонів, 
яке обумовлює правовий режим для суб’єк-
тів зовнішньоекономічної діяльності, результа-
тивність укладених міжнародних угод про 
співпрацю регіону, повноваження місцевих 
органів влади у формуванні та реалізації 
регіональної політики в міжнародній сфері. 

У науковій літературі значна увага приді-
ляється дослідженню проблем державного 
управління регіональним розвитком і форму-
вання сучасних інституціональних систем. 
З. Варналій відзначає необхідність запрова-
дження єдиних “правил гри” в економічній 
сфері для всіх регіонів, реалізації європейсь-
ких принципів субсидіарності, рівних прав і 
відповідальності регіонів та центру [1, с. 327]. 
Серед головних цілей державного управлін-
ня регіональним розвитком В. Воротін виок-
ремлює забезпечення економічної та соціа-
льної стабільності, захист вітчизняних виро-
бників на світових ринках, демократизацію 
управління, транзит держави в європейські 
та євроатлантичні структури [2, с. 352]. На 
думку Т. Голікової, розв’язання проблем 
регіонального розвитку можливе за умови 
запровадження в Україні “моделі сильної 
децентралізації” територіального управлін-
ня, яка дасть змогу підвищити статус облас-
тей за рахунок наділення повноваженнями 
обласних і районних рад [3, с. 211–212]. 
В. Новицький наголошує на необхідності 
реалізації програмно-цільових принципів 
державного управління, які передбачають 
формування місцевих, регіональних, міжре-
гіональних, загальнодержавної інституціо-
нальних систем інноваційного розвитку [4, 
с. 24–34]. 

Вченими досліджуються проблеми дер-
жавного управління в умовах глобалізації, 
визначаються основні принципи розвитку 
регіонів та їх участі в процесі євроінтеграції. 
Так, Р. Войтович зазначає, що в умовах 
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глобалізації відбувається розширення функ-
цій державного управління, формування інс-
титутів державного управління, у зв’язку з 
чим пропонуються науково-технологічні, еко-
номічні механізми інтеграції України у світо-
ву спільноту [5, с. 588–611]. Враховуючи те, 
що в умовах глобалізації актуалізується 
проблема зміцнення економічної безпеки 
регіону, Л. Яремко вбачає чималий потенці-
ал стимулювання розвитку та гарантування 
безпеки зовнішньоторговельної діяльності в 
ефективній регіональній політиці, спрямо-
ваній на раціоналізацію експортного потен-
ціалу, сприяння експортній діяльності підп-
риємств, створення потужних зовнішньотор-
говельних структур [6, с. 218–225]. Дослі-
джуючи особливості українсько-польського 
економічного співробітництва, В. Борщевсь-
кий вказує на “віртуалізацію діяльності” ба-
гатьох інституцій в Україні, неефективність 
урядових ініціатив щодо інституційно-
організаційного забезпечення економічної 
інтеграції нашої країни з ЄС [7, с. 239–240]. 

Проте, недостатньо дослідженими, на на-
шу думку, залишаються проблеми вдоскона-
лення інституціонального забезпечення між-
народного співробітництва регіонів в умовах 
євроінтеграції. 

ІІ. Постановка завдання  
Метою статті є аналіз чинного в Україні 

нормативно-правового забезпечення міжна-
родної співпраці регіонів та виявлення про-
блем, що спричинюють низьку ефективність 
співробітництва. В процесі дослідження не-
обхідно вирішити такі завдання:  
– проаналізувати положення нормативно-

розпорядчих документів, які стосуються 

регулювання міжнародної співпраці ре-
гіонів;  

– визначити повноваження органів влади 
у сфері міжнародного співробітництва;  

– виявити проблеми міжнародної співпра-
ці регіонів, що виникають унаслідок не-
узгодженості окремих положень норма-
тивно-правових документів. 

ІІІ. Результати  
В Україні нормативно-правове регулю-

вання міжнародної співпраці регіонів здійс-
нюється на загальнодержавному і регіона-
льному рівнях (рис. 1). Діяльність суб’єктів 
міжнародного співробітництва переважно 
регулюється законодавчими та іншими нор-
мативно-правовими документами, які роз-
робляються і впроваджуються центральни-
ми органами влади. На регіональному рівні 
відбувається забезпечення окремих сфер 
зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств (видача ліцензій, організація міжна-
родних виставок, ярмарків, форумів) та на-
лагодження співпраці місцевих органів вла-
ди з територіальними владними структура-
ми інших країн. При цьому практично відсу-
тній зворотний зв’язок між місцевими та 
центральними органами влади, який дав би 
змогу врахувати особливості й проблеми 
регіонального розвитку при формуванні за-
гальнодержавної зовнішньоекономічної по-
літики. 
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Рис. 1. Система нормативно-правового регулювання міжнародної співпраці регіону 

 
На загальнодержавному рівні участь ре-

гіонів у міжнародній співпраці регулюється 
Законом України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”, згідно з яким суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності визнаються Украї-
на в особі її органів, місцеві органи влади та 

управління в особі створених ними зовніш-
ньоекономічних організацій, які беруть участь 
у зовнішньоекономічній діяльності [8]. Ком-
петенція органів місцевого самоврядування 
та їх виконавчих органів визначається також 
Законом України “Про місцеве самовряду-
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вання”, яким закріплено власні (самоврядні) 
та делеговані повноваження виконавчих 
органів сільських, селищних і міських рад 
[9]. Поряд з такими повноваженнями, як 
сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам 
підприємств і створенню спільних з інозем-
ними партнерами підприємств, забезпечен-
ня належного рівня функціонування митних 
органів, організація прикордонної торгівлі, 
важливим є забезпечення на відповідній 
території в межах наданих повноважень ре-
алізації міжнародних зобов’язань України. 
Проте, суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності місцеві органи влади виступають 
лише за умови створення ними зовнішньое-
кономічних комерційних організацій, які ма-
ють статус юридичної особи України. Тобто 
в цьому випадку місцеві органи влади ма-
ють право укладання й забезпечення вико-
нання договорів з іноземними партнерами 
на придбання та реалізацію продукції, вико-
нання робіт і надання послуг. Таким чином, 
повноваження щодо самостійного укладан-
ня договорів про співпрацю з місцевими ор-
ганами влади інших країн цим Законом не 
передбачені. 

Частково ця проблема вирішена Законом 
України “Про транскордонне співробітницт-
во”, згідно з яким територіальні громади, їх 
представницькі органи, місцеві органи вико-
навчої влади України визначені суб’єктами 
транскордонного співробітництва і можуть 
взаємодіяти з територіальними громадами 
та відповідними органами влади інших дер-
жав у межах своєї компетенції, встановле-
ної чинним законодавством та угодами про 
транскордонне співробітництво [10]. Хоча, від-
повідно до Закону, суб’єкти транскордонного 
співробітництва мають право брати участь у 
розробленні та реалізації спільних проектів 
(програм), рішення про їх державну підтри-
мку та включення до державних програм 
розвитку транскордонного співробітництва 
приймаються центральними органами вико-
навчої влади. Крім того, фінансові можли-
вості місцевих бюджетів щодо підтримки 
транскордонного співробітництва є обмеже-
ними, тому і кількість реалізованих спільних 
проектів значно менша порівняно з регіона-
ми сусідніх країн ЄС. 

Відповідно до проекту Закону України 
“Про внесення змін до Конституції України”, 
органи місцевого самоврядування мають 
право здійснювати транскордонне співробі-
тництво з органами місцевого самовряду-
вання інших держав (ст. 160) [11], але в пе-
реліку повноважень обласних рад (ст. 159) 
не передбачено розроблення і реалізацію 
ними програм міжнародного співробітництва 
на регіональному рівні, а також не визначе-
но джерела фінансування цих програм. 

Важливим кроком щодо вдосконалення 
державного регулювання співпраці регіонів 

стало затвердження у 2006 р. Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2015 року, яка визначає напрями підтри-
мки міжрегіонального співробітництва, зок-
рема пайове державне фінансування про-
грам та проектів розвитку транскордонного 
співробітництва. Це дало змогу передбачи-
ти у Державній програмі розвитку транскор-
донного співробітництва на 2007–2010 рр. 
бюджетне фінансування 16-ти проектів у вось-
ми областях України на загальну суму 
21,058 млн грн [12]. Проте не всі регіони 
мають однакові можливості покращувати 
свій соціально-економічний розвиток, вико-
ристовуючи співпрацю з країнами ЄС у рам-
ках програм, які фінансуються Європейсь-
кою Комісією. З огляду на специфічні умови 
реалізації спільних проектів транскордонно-
го співробітництва, до цієї співпраці залуче-
ні лише Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Вінницька, Львівська, Черніве-
цька, Чернігівська і Харківська області. 

У Державній стратегії регіонального роз-
витку на період до 2015 року (далі – Страте-
гія) багато уваги приділяється вдосконален-
ню інструментів державної підтримки міжре-
гіональної співпраці та розвитку транскор-
донного, зокрема єврорегіонального, спів-
робітництва. Передбачено державну підт-
римку в проведенні заходів зі створення єв-
рорегіону “Сян” на території Львівської об-
ласті та Підкарпатського воєводства Респу-
бліки Польща, а також створення єврорегіо-
ну “Дністер” і розширення єврорегіону “Дніп-
ро”, до складу яких не входять регіони країн 
ЄС [13]. У зазначеній Стратегії розвиток транс-
кордонного та єврорегіонального співробіт-
ництва визначено одним із пріоритетних нап-
рямів міжрегіональної співпраці. Проте, з-
поміж пріоритетних напрямів розвитку регі-
онів на період до 2015 р. (додаток 1 до 
Стратегії) транскордонне співробітництво 
зазначене лише для Вінницької, Волинської, 
Закарпатської областей, а для Львівської, 
Одеської, Сумської, Харківської, Чернівець-
кої та Чернігівської областей – пріоритетним 
визначений лише розвиток прикордонного 
співробітництва, хоча у більшості з цих об-
ластей успішно реалізуються транскордонні 
проекти. Для інших областей України, серед 
яких є й прикордонні, міжнародне співробіт-
ництво, у тому числі й з країнами Європи, не 
розглядається як важливий напрям регіона-
льного розвитку. 

Крім того, визначені цим документом 
стратегічні завдання державної політики 
регіонального розвитку України – розвиток 
міжрегіонального співробітництва та ство-
рення інституціональних умов для регіона-
льного розвитку [13] – не пов’язані між со-
бою. Подальший розвиток міжнародного ре-
гіонального співробітництва розглядається в 
контексті поглиблення транскордонного та 
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єврорегіонального співробітництва, до якого 
практично не залучені центральні й східні 
області України. Для пріоритетних напрямів 
розвитку міжрегіонального співробітництва у 
Стратегії не передбачені інституціональні ме-
ханізми, які б дали змогу активізувати транс-
кордонне співробітництво, діяльність євро-
регіонів та залучити до співпраці з європей-
ськими країнами всі області України. З іншо-
го боку, у Стратегії визначено напрями ре-
формування системи державного управлін-
ня та місцевого самоврядування, які носять 
загальний характер і не відображають їх 
ролі у досягненні окреслених пріоритетів ре-
гіонального розвитку, зокрема поглиблення 
міжнародного міжрегіонального співробітницт-
ва. 

На регіональному рівні нормативне за-
безпечення міжнародної співпраці включає 
Положення про управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної діяльності відпові-
дних обласних державних адміністрацій, 
розпорядження облдержадміністрацій про 
затвердження порядку здійснення заходів у 
сфері зовнішніх зносин місцевими органами 
влади, угоди місцевих органів влади з орга-
нами влади регіонів інших країн. У Поло-
женнях про управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержа-
дміністрацій передбачене широке коло пов-
новажень цих структурних підрозділів у 
сфері міжнародного співробітництва (близь-
ко 40 пунктів), зокрема: розроблення проек-
тів програм підвищення рівня ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності, сприяння 
розвитку експортного потенціалу області; 
внесення до відповідних органів пропозиції 
щодо залучення іноземних інвестицій для 
розвитку економічного потенціалу області; 
здійснення підготовки проектів угод, догово-
рів, меморандумів, протоколів зустрічей і 
комюніке з питань зовнішніх відносин та зо-
внішньоекономічної діяльності держадмініс-
трації; участь у проведенні тендерів і конку-
рсів з питань, що належать до сфери зовні-
шньоекономічної діяльності; сприяння про-
веденню переговорів з питань розвитку ін-
вестиційної діяльності в області, залучення 
іноземних інвестицій, створення спільних 
підприємств, визначення перспективних 
об’єктів та напрямів інвестування. Розпоря-
дження, як правило, стосуються визначення 
заходів з виконання положень загальнодер-
жавних нормативно-правових актів та ви-
значають напрями діяльності відділів, управ-
лінь і комітетів облдержадміністрацій у сфе-
рі міжнародного співробітництва (напри-
клад, розпорядження “Про обласну коорди-
наційну раду з питань залучення, викорис-
тання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги”; “Про міжнародне економічне 
співробітництво Одеської області”). 

Незважаючи на значні повноваження, на 
наш погляд, управлінь зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержа-
дміністрацій, недостатньо розробленою є 
система відповідальності за виконання ними 
відповідних функцій. Наприклад, згідно з 
Програмою сприяння бізнесу та інвестиціям 
у Львівській області “На зустріч інвесторам”, 
відповідальність за формування та вико-
нання політики щодо залучення інвестицій 
покладена на структурні підрозділи облдер-
жадміністрації: Головне управління економі-
ки; Головне управління зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної діяльності та інозем-
них інвестицій; Торговельно-промислову па-
лату. До формування політики залучення 
інвестицій долучаються також галузеві управ-
ління й адміністрації спеціальних економіч-
них зон “Яворів” та “Курортополіс “Трус-
кавець”. Проте, відповідального структурно-
го підрозділу облдержадміністрації, на який 
покладається функція промоції області, за-
лучення та утримання інвестицій, а також 
чіткого функціонального розподілу, у цій сфе-
рі немає [14]. 

Отже, проведене дослідження вітчизня-
ного законодавства дає підстави стверджу-
вати, що низька активність міжнародного 
співробітництва областей України зумовле-
на недосконалістю і невідповідністю окре-
мих положень нормативно-правових доку-
ментів як на загальнодержавному, так і регі-
ональному рівнях. 

IV. Висновки  
Незважаючи на те, що в Україні діють 

Закони, які регулюють міжнародне співробі-
тництво суб’єктів господарювання, і окре-
мими нормативно-правовими документами 
передбачено ряд заходів щодо стимулю-
вання міжнародної співпраці регіонів, існує 
необхідність розв’язання таких проблем. 
По-перше, спостерігається надмірна 
централізація державного управління між-
народним співробітництвом регіонів, що зу-
мовлює недостатні повноваження місцевих 
органів влади у сфері реалізації угод і спі-
льних проектів з регіонами країн ЄС, зокре-
ма, обмежені фінансові можливості щодо 
підтримки транскордонної співпраці. 

По-друге, відсутній чіткий розподіл пов-
новажень між структурними підрозділами 
місцевих органів влади, що в результаті 
призводить до неефективного виконання 
перспективних програм у сфері міжнародно-
го співробітництва. 

По-третє, при розробленні державних за-
ходів щодо підтримки прикордонного, транс-
кордонного і єврорегіонального співробітниц-
тва не враховуються інтереси областей 
України, що не мають спільного кордону з 
країнами ЄС, унаслідок чого в цих регіонах 
не використовуються переваги нових про-
грам співробітництва Європейського Союзу. 
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По-четверте, розвиток міжнародної взає-
модії вітчизняних регіонів з регіонами країн 
ЄС стримується відсутністю зворотного зв’яз-
ку між місцевими органами влади та цент-
ром, що позбавляє їх можливості впливати 
на процес розроблення й реалізації зовніш-
ньої політики. 

Тому подальші дослідження будуть пов’я-
зані із визначенням напрямів удосконалення 
нормативно-правового забезпечення міжна-
родної співпраці регіонів і обґрунтуванням 
пропозицій щодо внесення змін до відповід-
них документів. 
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Annotation 
In the article theoretical and practical as-

pects of state regulation system of railway 
sphere of the Ukraine as innate monopoly 
structure are examined and the ways of its im-

provement in the conditions of economy trans-
formation are substantiated. 

Анотація 
Розглянуто теоретико-прикладні аспекти 

системи державного регулювання підпри-
ємств залізничної галузі України як природ-
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но-монопольної структури та обґрунтовано 
напрями її вдосконалення в умовах транс-
формаційної економіки. 

Ключові слова 
Залізничний транспорт, державне регу-

лювання, природна монополія, реформуван-
ня, реструктуризація, конкуренція, лібералі-
зація, дерегулювання. 

І. Вступ  
Транспорт є ключовою ланкою соціаль-

но-економічної системи держави і належить 
до стратегічно важливих галузей національ-
ної економіки. Без його ефективної роботи 
неможливе подальше підвищення добробу-
ту суспільства. Частка підприємств транс-
портно-дорожнього комплексу у внутріш-
ньому валовому продукті становить 10%. 

Найважливіша роль у забезпеченні пе-
ревізного процесу належить залізничному 
виду транспорту. Його діяльність визначає 
характер економічних зв’язків між виробни-
ками та споживачами продукції, економіч-
ними регіонами України, а також з іншими 
країнами. Частка перевезень вантажів залі-
зничним транспортом (без урахування тру-
бопровідного транспорту) становить майже 
88%, на ринку пасажирських перевезень – 
близько 50% (на відміну від країн ЄС, де 
частка залізниць становить 8%), а у галузі 
міжнародних перевезень – 40% [1]. Достав-
ляючи товари та ресурси споживачам, цей 
вид транспорту є безпосереднім учасником 
загальнонаціонального виробничого проце-
су, від ефективності функціонування якого 
значною мірою залежить підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних товарів (за 
рахунок зменшення транспортної складової 
у кінцевій ціні продукції – питома вага транс-
портних витрат коливається від 15 до 30%) 
та піднесення економіки країни в цілому. 
Стосовно соціальної значущості залізнично-
го транспорту, яка має декілька площин, від-
значимо те, що значна частина доходів від 
його діяльності належить державі. 

На жаль, сьогодні техніко-економічні та 
експлуатаційні характеристики залізниці 
знижуються, насамперед, унаслідок пору-
шення процесів простого та розширеного 
відтворення основних фондів. Останнім ча-
сом темпи оновлення основних виробничих 
фондів скоротилися майже в 10 разів, що 
призвело до критичного рівня їх зношеності 
– понад 65%, зокрема їх активної частини – 
80–95%. Такий стан технічних засобів заліз-
ничного транспорту не тільки не забезпечує 
високої якості обслуговування споживачів, а 
й не відповідає сучасним вимогам його без-
печної експлуатації, що знижує ефектив-
ність діяльності галузі та впливає на її кон-
курентоспроможність, і в результаті має не-
гативні наслідки в макроекономічному мас-
штабі. Вирішення цих проблем потребує 
застосування невідкладних заходів з боку 

держави щодо їх усунення, перш за все, 
шляхом розроблення та реалізації такої 
державної транспортно-інвестиційної полі-
тики, яка б забезпечила стабільне функціо-
нування та розвиток на інноваційній основі. 

Слід зазначити, що внаслідок історичних 
особливостей становлення технологічно-
відтворювального процесу, а також можли-
вості досягнення значної економії витрат на 
одиницю продукції в умовах нарощування 
масштабів транспортного виробництва, за-
лізничний транспорт належить до небага-
тьох “природних” державних монополій, дія-
льність яких потребує обов’язкового держа-
вного регулювання. 

Незважаючи на певні позитивні зрушен-
ня у сфері державного регулювання заліз-
ничного транспорту, вони досі не забезпе-
чили очікуваного результату. Це зумовлено 
тим, що у вітчизняній практиці ще недостат-
ньо врахований прогресивний світовий дос-
від державного регулювання підприємств 
залізничної галузі. Проте інтерес вітчизня-
них науковців до проблем формування дер-
жавної регуляторної політики щодо залізни-
чного транспорту останніми роками посили-
вся, у зв’язку з проведенням широкомасш-
табних реформ у цій галузі в розвинутих 
країнах, яка до речі традиційно вважалась 
“регульованою”. Окремі аспекти державного 
регулювання залізничного транспорту як 
монополістичної структури знайшли відо-
браження у працях українських науковців 
В.Д. Базилевича, Ю.С. Бараша, 
Г.Д. Ейтутіса, Н.М. Колесникової, 
М.В. Макаренка, Н.Б. Малахової, 
Т. Мукмінової, Є.М. Сича, Г.М. Филюка, 
Ю.М. Цвєтова та ін.  

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – комплексний аналіз світо-

вого досвіду та вітчизняної практики засто-
сування механізмів державного регулюван-
ня підприємств залізничної галузі та обґрун-
тування напрямів її вдосконалення в умовах 
трансформаційної економіки. 

ІІІ. Результати  
Як зазначалося вище, залізничний транс-

порт є провідною інфраструктурною галуззю 
економіки України, яка відноситься до при-
родних монополій, що зумовлює об’єктивну 
доцільність її державного регулювання. 

Взагалі у світовій практиці є широкий 
спектр можливих впливів держави на при-
родні монополії. Однак, порівняно з україн-
ським законодавством у країнах зі зрілим 
ринковим господарством інституційно-пра-
вові системи регулювання діяльності при-
родних монополій удосконалювалися протя-
гом багатьох років. У цілому регулювання 
діяльності підприємств суспільного користу-
вання, до яких належить і залізнична галузь, 
у багатьох розвинутих країнах здійснюється 
в межах загальних заходів з економічної та 
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промислової політики держави. Цей вплив 
реалізується у двох формах: прямій і не-
прямій. Серед форм прямої участі виокрем-
люють: державну власність, участь держави 
у власності та фінансуванні частини інвес-
тиційних проектів і програм економічного 
розвитку компаній. Формами непрямої учас-
ті визнаються: загальні – регулювання цін, 
обсягів випуску, регулювання у сфері науко-
во-технічного прогресу, податкова політика; й 
специфічні – ліцензійна діяльність та інші види. 

Однак, слід зауважити, що останнім ча-
сом у світовій практиці інтенсивність і масш-
таби державного регулювання галузей, що 
містять природно-монопольні сегменти, сут-
тєво зменшилися. У зв’язку з цим, кожна 
країна знаходить своє власне рішення щодо 
вибору форм та методів регулювання, які 
визначаються складною конфігурацією істо-
ричних, економічних і політичних умов кож-
ної конкретної країни на кожному часовому 
інтервалі. Проте, на сьогодні можна виділи-
ти три найзагальніші напрями державної 
регуляторної політики, а саме: 
– розвиток елементів конкуренції у галу-

зях діяльності природних монополій 
шляхом їх реформування чи реструкту-
ризації; 

– посилення державного впливу шляхом 
створення спеціальних повноважних ор-
ганів регулювання їх діяльності; 

– вдосконалення цінового і тарифного ре-
гулювання ринків, що перебувають у 
стані природної монополії. 

Відповідні зміни відбуваються і у сфері 
державного регулювання на залізничному 
транспорті, незважаючи на суттєві відмінно-
сті у самих системах регулювання країн Єв-
ропейського Союзу (ЄС), США, Японії та 
інших. з розвинутою ринковою економікою; 
ці системи трансформуються у напрямах 
лібералізації галузі (зокрема шляхом їх ре-
формування або реструктуризації), розвитку 
конкуренції в потенційно конкурентоспро-
можному секторі з послабленням галузевого 
регулювання та одночасним посиленням 
контролю за дотриманням встановлених 
правил конкуренції. 

Сьогодні саме цей метод розглядається 
як альтернативний прямому державному 
регулюванню і є одним зі способів зменшен-
ня втрат суспільства від монопольної влади. 
При цьому найскладнішим питанням є про-
блема визначення оптимальної гостроти 
конкуренції – повна відсутність конкуренції 
призводить до зловживань монопольною 
владою і неефективності транспортного ви-
робництва, а надлишкова конкуренція зни-
жує стимули до процесів інвестування у за-
лізничну галузь, особливо в довгостроковій 
перспективі. 

Слід зауважити, що в Україні створення 
оновленої системи державного регулюван-

ня та контролю за діяльністю у залізничній 
галузі теоретики та практики справедливо 
пов’язують із прийняттям Закону “Про при-
родні монополії” [2]. Як відомо, цей Закон, 
прийнятий Верховною Радою України у кві-
тні 2000 р., став першим цілісним актом за-
гальнодержавного регулювання ринків з 
природними монополіями. У Законі подано 
вичерпний перелік регульованих сфер дія-
льності, з виключенням послуг щодо транс-
портування вантажів і пасажирів різними ви-
дами транспорту. Адже, як показує світовий 
досвід, ці види перевізної діяльності можуть 
значно ефективніше функціонувати в умо-
вах реальної конкуренції, і в цьому випадку 
економічні відносини між суб’єктами госпо-
дарювання потенційно та реально конкурен-
тних ринків виступають в якості об’єктів регу-
лювання традиційного антимонопольного за-
конодавства. 

Сьогодні реструктуризація трактується, 
перш за все, як запровадження елементів 
економічної змагальності та створення га-
лузевих передумов для розвитку конкурент-
них відносин; це передбачає формування 
комплексу організаційно-економічних захо-
дів та відповідного нормативно-правового 
забезпечення, який включає: 
– створення умов для ефективного функ-

ціонування залізничної галузі шляхом 
реструктуризації її майнового комплексу 
– відокремлення потенційно конкурент-
них сегментів від монопольних (експлу-
атаційних операцій від інфраструктури); 

– реформування у виробничій чи органі-
заційній структурі природних монополій 
з метою забезпечення високої ефектив-
ності як тарифного регулювання, так і 
оптимального оподаткування; 

– вдосконалення системи управління суб’єк-
тами природних монополій. 

Очевидно, що реалізація цих заходів на 
залізничному транспорті буде супроводжу-
ватися лібералізацією всієї системи управ-
ління галузі. Отже, від масштабів реструкту-
ризації транспортно-залізничної галузі знач-
ною мірою залежать функції та методологія 
органів державного регулювання. Тому не-
обхідним напрямом створення сучасної сис-
теми державного регулювання залізничного 
транспорту України стає проведення струк-
турних реформ (реструктуризації) в галузі, 
які мають бути спрямовані на розвиток кон-
курентних відносин, що сприятиме більш 
ефективній її адаптації до ринкових умов 
господарювання, а також забезпечить реа-
лізацію довгострокової стратегії розвитку. 

Зважаючи на ключову роль залізничної 
галузі в народногосподарському комплексі 
країни, можна стверджувати, що державний 
вплив у цій сфері має обмежуватися певни-
ми рамками, які діють у двох площинах: з 
одного боку, регулювання залізничного транс-
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порту як суб’єкта природної монополії на-
самперед має забезпечити надійний захист 
інтересів споживачів транспортних послуг, 
виключення зловживань економічною вла-
дою суб’єктами господарювання на відпові-
дному ринку тощо, а з іншого, – регулюван-
ня покликане створити ефективну основу 
для нормального функціонування та розши-
реного відтворення залізничного транспорту 
шляхом створення більш прийнятних умов 
для повного покриття економічно виправда-
них витрат підприємств з адекватним інвес-
туванням у розвиток галузі. В умовах соціа-
льної спрямованості економічних перетво-
рень цей підхід має стати одним з основних 
принципів у стратегії реструктуризації заліз-
ниць України. 

Слід зазначити, що в багатьох розвинутих 
країнах залізничний транспорт ще в середині 
ХХ ст. втратив свій монопольний стан у 
зв’язку із загостренням конкуренції між різ-
ними видами транспорту на ринку транспо-
ртних послуг з перевезення, яка сприяла 
зниженню конкурентоспроможності заліз-
ниць та зумовила необхідність проведення 
реформ з метою адаптації залізничної галу-
зі до функціонування в ринковому середо-
вищі [3]. При цьому в різних країнах світу 
застосовуються різні моделі управління за-
лізничним транспортом, а звідси – і відпові-
дні методи державного регулювання. Про 
це свідчить міжнародна практика реформу-
вання залізничного транспорту, яка базується 
на двох основних концепціях-моделях: верти-
кальної інтеграції та вертикального розподілу 
[4]. 

Концепція вертикальної інтеграції засто-
совується у США, Канаді, Японії, окремих 
країнах Африки та Латинської Америки; пе-
редбачає створення компаній, які володіють 
або користуються на правах концесії тери-
торіально окресленою частиною інфрастру-
ктури разом із рухомим складом. На амери-
канському континенті зберігається думка 
про недоцільність відокремлення інфра-
структури від експлуатації, оскільки саме так 
забезпечується стійкість технологічного про-
цесу перевезень. Тобто кожна залізнична 
компанія володіє інфраструктурою, рухомим 
складом, окремими ремонтними підприємс-
твами тощо і сама здійснює процеси пере-
везень завдяки праву вільного доступу до 
інфраструктури. Це обумовлює розвиток кон-
куренції на ринку залізничних перевезень. 

Так, наприклад, залізничний транспорт 
США від початку свого існування побудова-
ний на принципах вертикальної інтеграції. 
У власності вертикально інтегрованих ван-
тажних компаній перебуває 90% інфрастру-
ктури залізниць. Тисячі кілометрів колії ван-
тажних залізниць використовуються для 
пропуску поїздів декількох компаній за від-
повідну плату. В Японії вантажна залізнична 

компанія використовує інфраструктуру шес-
ти пасажирських залізничних компаній для 
пропуску вантажних поїздів. У зазначених 
країнах залізниці-власники інфраструктури 
надають за плату право користування нею 
іншим компаніям. Однак ця плата не пере-
вищує витрат, які мали б компанії-орен-
датори інфраструктури, експлуатуючи влас-
ну інфраструктуру [5]. 

Отже, шляхом надання права користуван-
ня власною інфраструктурою іншим залізнич-
ним компаніям (що є обов’язковим та закріп-
лене на законодавчому рівні) в сфері експлу-
атації створюється конкурентне середовище. 
Таким чином, унаслідок розвитку конкурент-
них відносин у сучасній системі державного 
регулювання залізничного транспорту прева-
люють процеси лібералізації. 

Концепція вертикального розподілу поля-
гає у розмежуванні функцій утримання транс-
портної інфраструктури та здійснення пере-
везень, що є конкурентною складовою ре-
формування. На засадах вертикального ро-
зподілу здійснюється реформування заліз-
ничного транспорту в країнах Європейсько-
го Союзу (ЄС) та Росії. Так, у країнах – чле-
нах ЄС, відповідно до директиви ЄС “Про 
розвиток залізниць в Європейському співто-
варистві” № 91/440, однією з найважливіших 
вимог до національних залізничних систем 
була вимога щодо відокремлення інфра-
структури від експлуатаційної діяльності та 
формування у сфері експлуатації конкурен-
тного середовища, яку було реалізовано в 
різних схемах та моделях функціонування 
залізничного транспорту [6]. В цілому аналіз 
реформ, проведених у європейських краї-
нах, показує, що максимального успіху було 
досягнуто там, де реструктуризація відбу-
валась на підйомі розвитку економіки країни 
і де були пройдені всі етапи, передбачені в 
директивах Євросоюзу. На жаль, країни, де 
реформування проводилось у стислі термі-
ни приблизно 3–5 років, на сьогодні мають 
негативні результати, наприклад, Естонія. 
Отже, реформа залізничного транспорту в 
цих країнах орієнтована на вивід залізниць 
з-під жорсткого державного регулювання і 
спрямована на демонополізацію ринку залі-
зничних перевезень [7]. 

Водночас у багатьох розвинутих країнах лі-
бералізація окремих галузей з ознаками при-
родної монополії, зокрема залізничної, зумо-
вила появу системи незалежних органів регу-
лювання діяльності суб’єктів природних моно-
полій. Наприклад, у США вона має два рівні: 
федеральний та штату. До речі на загальноде-
ржавному рівні перший такий орган у країні – 
Комісія з транспорту і торгівлі між штатами (те-
пер Комісія з торгівлі між штатами) – виник ще 
у 1887 р. [8]. Під його юрисдикцію були пере-
дані всі залізниці. Організація роботи комісій 
формується на базі основоположного принци-
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пу про її незалежність як від політичних факто-
рів, так і від впливу учасників економічних про-
цесів у регульованих галузях – компаній та 
споживачів, а фінансування діяльності здійс-
нюється за рахунок бюджетних асигнувань. 

Процеси лібералізації залізничної галузі 
в країнах Західної Європи також сприяли 
формуванню інституту незалежних органів 
регулювання діяльності суб’єктів господа-
рювання, причому їх кількість постійно зрос-
тає. Так, у Великобританії, Франції та інших 
країнах уже сформовано комісії, що здійс-
нюють регулювання в галузі залізничного 
транспорту. 

Стосовно створення інституту незалеж-
ного регулювання в України, слід зазначити, 
що Законом “Про природні монополії”, ря-
дом указів Президента, зокрема “Про захо-
ди щодо реалізації державної політики у 
сфері природних монополій”, “Про основні 
засади конкурентної політики на 2002–
2004 рр. та заходи щодо їх реалізації”, також 
було передбачено створення відповідного 
регулювального органу. У рамках чинного 
конституційного поля ним є національні ко-
місії – центральні органи виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, незалежні від ві-
домчого впливу та інтересів. Комісії не від-
повідають за ефективність дяльності галу-
зевих підприємств і ліквідуються у разі вини-
кнення передумов для розвитку конкуренції 
на відповідному товарному ринку. 

Однак, незважаючи на задекларовані ці-
лі, в Україні до сьогодні це завдання у галузі 
транспорту залишається невирішеним і три-
валий час є предметом гострих дискусій 
стосовно того, що може стати одним із чин-
ників стимулювання впровадження прогре-
сивних реформ. По-перше, суперечки вини-
кають з приводу проблеми фінансування 
таких заходів, по-друге, постає потреба у 
забезпеченні реальної незалежності таких 
органів. У світовій практиці оптимальним 
способом фінансування діяльності незале-
жних комісій виступають ліцензійні збори. 
Такий спосіб фінансування має певні пере-
ваги перед бюджетними асигнуваннями, 
оскільки дає можливість компенсувати ви-
трати регулювального органу за принципом 
“платить споживач”; при цьому інші верстви 
населення не несуть тягаря витрат на регу-
лювання. Більше того, цей спосіб дає мож-
ливість уникнути політичної залежності від 
влади та суб’єктів господарювання, якщо 
плата за ліцензію буде стягуватися на 
окремий рахунок державного бюджету і ви-
користовуватися суто за призначенням, тобто 
для фінансування регуляторної діяльності. 

Реструктуризація залізничного транспор-
ту України здійснювалась на підставі основ-
них положень директиви ЄС “Про розвиток 
залізниць в Європейському співтоваристві” 
№ 91/440 [9; 10]. Крім цього, нещодавно По-

становою Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2006 р. № 651-р схвалено Конце-
пцію Державної програми реформування 
залізничного транспорту. До найважливіших 
завдань з реструктуризації залізничного 
транспорту щодо застосування положень 
директиви ЄС, слід віднести: 
– розмежування функцій державного і го-

сподарського управління; 
– вдосконалення чинної системи тарифів 

на перевезення вантажів з метою ско-
рочення субсидування пасажирських 
перевезень за рахунок вантажних; 

– формування режиму вільного і рівномір-
ного доступу компаній-операторів з різ-
ними формами власності до інфрастру-
ктури залізничного транспорту (на осно-
ві системи ліцензування) тощо. 

Основна роль у виконанні функцій держа-
вного регулювання діяльності підприємств у 
системі залізничного транспорту належить 
Міністерству транспорту та зв’язку України. 
Незаперечним монополістом у системі залі-
зничного транспорту є Укрзалізниця. Цілком 
очевидно, що одночасно з функціями регу-
лювання Мінтрансзв’язку виконує функції 
державного управління в галузі та функції 
корпоративного управління державними 
підприємствами. Укрзалізниця, яка виконує 
функції суб’єкта господарювання на відпові-
дному ринку транспортних послуг, одночас-
но діє як підрозділ міністерства і виступає як 
орган управління та регулятор відносин між 
учасниками перевезень. Такий підхід не-
спроможний забезпечити об’єктивність у 
процесі регулювання, оскільки неможливо 
одночасно поєднати інтереси ринку, підпри-
ємств-монополістів та політичні інтереси 
влади, яка прагне в будь-який спосіб вирі-
шувати гострі соціальні проблеми. Це спри-
яє також непрозорості відносин між Укрзалі-
зницею та її контрагентами, створює умови 
для порушення об’єктивних економічних 
законів. Зокрема йдеться про питання ціно-
утворення та обліку витрат на послуги й ро-
боти, застосування перехресного субсиду-
вання, нав’язування непотрібних споживачам 
послуг, зловживання на суміжних ринках то-
що. Більше того, таке суміщення функцій у 
рамках однієї структури ускладнює застосу-
вання конкурентного законодавства. Все це 
дає підстави стверджувати, що чинна сис-
тема державного регулювання в галузі залі-
зничного транспорту є недостатньо ефекти-
вною, оскільки не спроможна забезпечити 
баланс інтересів природних монополістів, 
споживачів їхньої продукції та суспільства в 
цілому [1]. Саме тому виникає нагальна по-
треба у розмежуванні управлінських та ре-
гуляторних функцій, що також є одним із зав-
дань реформування галузі шляхом її рест-
руктуризації. 
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Узагальнення світового досвіду державно-
го регулювання у сфері залізничного транс-
порту показало, що останніми роками у ба-
гатьох країнах Європи, зокрема Великобри-
танії, країнах американського континенту, а 
також Японії спостерігається тенденція до 
зміни структури власності на залізничний 
транспорт – від державної до змішаної та 
приватної. Причиною зазначеного процесу є 
бажання урядів цих країн підвищити ефек-
тивність функціонування таких компаній в 
інтересах суспільства, скоротити витрати 
державного бюджету на їх утримання, об-
межити сферу і масштаби державного втру-
чання у їх функціонування. 

Очевидно, що формування в Україні кон-
курентного середовища та активізація поте-
нційно конкурентного сектора залізничної 
галузі також мають супроводжуватись ево-
люцією форм власності та подальшим роз-
витком продуктивних сил, що призводить до 
зростання можливостей залучення приват-
них інвестицій в оновлення рухомого скла-
ду, який на сьогодні є фізично зношеним та 
морально застарілим. 

Однак, враховуючи певні політичні особ-
ливості як суспільства, так і Уряду та Пар-
ламенту України, а також рівень впливу за-
лізничного транспорту на розвиток економі-
чної системи, питання вибору тієї чи іншої 
форми власності поки що остаточно не ви-
рішено. Серед учених і практиків немає єди-
ної думки відносно доцільності вибору тієї 
чи іншої моделі реформування на залізни-
цях. Загальний підхід економістів та фахів-
ців з управління залізничним транспортом 
передбачає, що держава зобов’язана конт-
ролювати залізниці незалежно від форми 
власності (для забезпечення безпеки руху 
поїздів; надання суспільству соціально не-
обхідних послуг; збереження і розвитку за-
лізничної мережі тощо) [12]. 

Тому на сучасному етапі розвитку суспі-
льних відносин одним із першочергових за-
вдань держави має стати створення сприя-
тливого інвестиційного клімату для активі-
зації залучення у цю сферу економіки всіх 
видів інвестиційних ресурсів. Світовою прак-
тикою передбачені різні варіанти залучення 
приватного капіталу та ініціативи у галузь, у 
тому числі й іноземного. Одним із варіантів 
є укладання з іноземним інвестором дого-
вору про спільну діяльність без створення 
юридичної особи. У цьому випадку перед-
бачається суто технічне співробітництво, а 
передача прав на управління суб’єктом 
природної монополії – ні. Метою такого спо-
собу є технічна модернізація інфраструкту-
рних мереж, упровадження енерго- та ресу-
рсоощадного устаткування тощо. Основою 
співробітництва є також ліцензійні угоди, 
інжиніринг, інноваційна діяльність, промис-
лове устаткування та інші. Головною пере-

вагою цього співробітництва є те, що країна 
зберігає контроль над об’єктами, що має 
неабияке значення для економічної безпеки. 
Така практика має місце в окремих галузях 
природних монополій у Франції, Данії, Німе-
ччині, Швеції, Ірані та Мексиці. Можливим є 
також управління майном підприємства за 
рахунок його передачі у концесію на трива-
лий строк спільному підприємству, створе-
ному за участю іноземного інвестора. 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу 
вітчизняної практики державного регулюван-
ня залізничної галузі, слід зазначити, що з 
метою досягнення максимальної її результа-
тивності, перш за все, потрібно внести нові 
акценти у стратегію реформування залізнич-
ного транспорту (адже від цього залежать 
функції та методологія органів державного 
регулювання) відповідно до завдань, які ста-
вить перед собою суспільство. У подальшо-
му для її реалізації необхідно створити на-
лежне нормативно-правове поле, яке б за-
безпечило встановлення та підтримку стабі-
льних “правил гри” в ринковому середовищі. 

В цілому, враховуючи складність та бага-
тоаспектність проблеми регулювання заліз-
ничної галузі в Україні, сьогодні необхідно, 
по-перше, звести до мінімуму політизова-
ність підходів при прийнятті рішень, а по-дру-
ге, проводити послідовну державну транс-
портну політику на основі науково обґрунто-
ваних підходів. 

IV. Висновки  
На основі аналізу досвіду зарубіжних 

країн та законодавчих актів ЄС було визна-
чено, що основним заходом щодо створен-
ня ефективного механізму державного ре-
гулювання є розвиток конкурентного сере-
довища на ринку послуг залізничного транс-
порту. З цією метою необхідно розмежувати 
в системі залізничного транспорту природ-
но-монопольний і конкурентний сектори, 
тобто слід забезпечити розмежування фун-
кцій експлуатації залізниць і утримання ін-
фраструктури, створення умов для відкри-
того доступу на справедливих умовах – 
спочатку для операторів вантажних переве-
зень, а потім і для пасажирських. 

На сучасному етапі однією із суттєвих 
проблем державного регулювання галузі за-
лізничного транспорту України є вибір ефе-
ктивного варіанта реформування. Від масш-
табів реструктуризації транспортно-заліз-
ничної галузі значною мірою залежать фун-
кції та методологія органів державного регу-
лювання. Також, відповідно до директив ЄС, 
необхідно розмежувати функції державного 
та господарського управління, які сьогодні в 
комплексі виконує Укрзалізниця. Основною 
проблемою залишається організація суб’єк-
тів господарської діяльності та передача 
функцій господарського управління. Задля 
підвищення ефективності державного регу-
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лювання на основі використання досвіду 
розвинутих країн доцільно створити інститут 
незалежного регулювання в України. 
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Annotation 
In this article are investigated problems 

which predetermine the necessity of introduc-
tion and development of state regulation and 
control of operations, is with raw materials 
supplied. 

Анотація 
Досліджено проблеми, що зумовлюють 

необхідність застосування державного ре-
гулювання та контролю за операціями з да-
вальницькою сировиною. 

Ключові слова 
Державний контроль, операції з давальни-

цькою сировиною, імітаційне моделювання. 
І. Вступ 
Для міжнародної економіки характерни-

ми є активні зовнішньоекономічні відносини 
у зв’язку з тим, що функціонування суспіль-
ства на сучасному етапі його розвитку не-
можливе без взаємного обміну сировиною, 
товарами, послугами, технологіями, інфор-
мацією. Повною мірою це стосується Украї-
ни, яка як незалежна, економічно самостій-
на держава займає певне місце у світовій 
системі поділу праці, має вагомий експорт-
ний потенціал у багатьох галузях економіки 

та сприятливі фактори для розвитку таких 
зовнішньоекономічних операцій, як переро-
бка давальницької сировини. 

Перехід на ринкові умови господарюван-
ня спонукає підприємства до пошуку нових 
джерел отримання прибутку, одним з яких 
стала співпраця вітчизняних виробників з 
іноземними фірмами щодо надання послуг з 
переробки давальницької сировини. 

У спеціальній і науковій літературі досить 
широко розкриті питання організації та про-
ведення контролю фінансово-господарської 
діяльності підприємств (М. Баринінова-За-
кірова, М. Білуха, Ю. Большакова, Ф. Бути-
нець, П. Германчук, І. Стефаник). Створено 
багато праць, присвячених розвитку й здій-
сненню митного контролю та оформленню у 
процесі зовнішньоекономічної діяльності. 
Серед них найвідоміші – дослідження таких 
учених, як К. Владимиров, В. Голомозий, 
О. Гребельник, В. Козик, Л. Панкова, практи-
ків – В. Науменко, П. Пашко, В. Русков та ін. 
Проте майже відсутні праці, присвячені пи-
танням організації та проведення фінансо-
вого контролю за діяльністю суб’єктів зовні-
шньоекономічної діяльності митними орга-
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нами. Крім того, недостатньо уваги приділя-
ється питанням контролю за операціями 
згідно з давальницькими схемами, що дає 
можливість суб’єктам зовнішньоекономічної 
діяльності знаходити й використовувати 
слабкі місця в законодавчій базі, а також 
порушувати деякі положення цих документів 
на шкоду фінансовим інтересам держави. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розкрити проблемні питан-

ня при здійсненні зовнішньоекономічних 
операцій з давальницькою сировиною та 
формуванні альтернативних напрямів реа-
лізації механізмів контролю в процесі розви-
тку зовнішньоекономічної діяльності. 

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання: 
– розглянути особливості операцій з да-

вальницькою сировиною, основні про-
блеми, що виникають при їх здійсненні; 

– визначити напрями вдосконалення ме-
ханізмів контролю у сфері зовнішньое-
кономічної діяльності. 

ІІІ. Результати 
Операції з давальницькою сировиною, 

або толінг, є різновидом зустрічної торгівлі, 
що передбачає постачання однією сторо-
ною сировини, напівфабрикатів, комплекту-
вальних виробів для подальшої їх перероб-
ки та/або складання в країні торгового парт-
нера й зворотне постачання готових виробів 
у країну первісного експорту. 

На сучасному етапі економічного розвитку 
України толінгові операції посідають особли-
ве місце. Відмітною рисою таких операцій є 
те, що іноземний замовник не несе великих 
витрат на придбання дорогого обладнання, 
організацію виробничого процесу, оформ-
лення технічної та митної документації, а 
вітчизняний виконавець має можливість у 
достатньому обсязі завантажити свої вироб-
ничі потужності без закупівлі дорогої сирови-
ни й забезпечити додаткові робочі місця в 
регіоні. Послідовність дій при ввезенні дава-
льницької сировини на переробку в Україну 
здійснюється за такою схемою (рис 1.). 
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а) у режимі переробки;
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Рис. 1. Схема дій при ввезенні та митному оформленні в Україну давальницької сировини 

 
Останніми роками основні партії даваль-

ницької сировини в Україну надходять з Ні-
меччини, Австрії, Росії, Бельгії та Угорщини. 
Серед готової продукції, виробленої з дава-
льницької сировини в Україні, домінують 
такі товари, як текстильні вироби та одяг, 
продукти неорганічної хімії, добрива, органі-
чні хімічні сполуки, вироби з чорних металів, 
електричні машини та устаткування, папір, 
картон тощо. 

Необхідно зазначити, що будь-яка зовні-
шньоекономічна операція потенційно може 
зашкодити економічній безпеці України. Вра-
ховуючи специфіку давальницьких операцій 
(тривалі терміни переробки сировини, склад-
ність процесів переробки, відсоткове співвід-
ношення частини сировини у складі готової 
продукції тощо), такі операції за умови недо-
статнього фінансового контролю з боку дер-
жави становлять особливу загрозу економіч-
ним інтересам країни. Тому операції за да-
вальницькою схемою потребують організації 

своєчасного, ефективного та безперервного 
економічного контролю на кожній стадії пе-
реробки, починаючи з моменту завантажен-
ня й відправлення сировини від підприємства 
іноземного замовника до повернення готової 
продукції, виробленої з цієї сировини, назад 
на підприємство за кількісними, якісними та 
вартісними показниками. 

На сьогодні можна визначити, з одного 
боку, надмірну законтрольованість таких 
операцій з боку держави, а з іншого – роз-
порошення інтересів контролерів та нескоо-
рдинованість їх дій, що знижує ефективність 
державного контролю. 

Незважаючи на досить велику кількість 
контрольних органів (рис. 2), слабким міс-
цем контролю за такими операціями є те, 
що сам процес переробки, сировина та ви-
готовлена з неї готова продукція не перебу-
вають під державним фінансовим контро-
лем після ввезення сировини в Україну аж 
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до моменту вивезення готової продукції з митної території нашої держави. 
 

Державна податкова адміністрація України

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

Торговельно-промислова палата України (дає експертний висновок
про вихід готової продукції з давальницької сировини)

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна митна служба України

Державна податкова адміністрація України обліковує вексель (письмове
зобов’язання) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів)

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
(реєструє зовнішньоекономічний контракт на переробку

давальницької сировини, укладений між іноземним замовником
та українським виконавцем)

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
(дає дозвіл на ввезення сировини)

Кабінет Міністрів України (обмежує або забороняє здійснення
давальницьких операцій з певними видами сировини)

Державна митна служба України (контроль під час оформлення вантажної
митної декларації (ВМД)

Етапи давальницької операції Контрольні органи

2. Стадії переробки сировини
на готову продукцію

3. Вивезення готової продукції
за межі митної території

України

1. Ввезення
давальницької сировини
іноземним замовником

на митну територію України

 
 
Рис. 2. Схема організації державного фінансового контролю за здійсненням операцій з давальницькою сировиною 

 
Відсутність такого контролю створює пе-

вні передумови для того, щоб іноземний 
замовник, увізши партію сировини та пере-
буваючи поза контролем, мав усі шанси ре-
алізувати виготовлену продукцію на митній 
території України, отримати дохід (при цьо-
му не сплачуючи мито й необхідні податки, 
що стягуються під час імпорту аналогічних 
товарів), закупити нову партію (партії) такої 
ж сировини всередині країни, повторно 
отримати готову продукцію та безперешко-
дно вивезти її за межі України, або ж під 
виглядом готової продукції вивезти закуп-
лену в Україні продукцію більш високої яко-
сті. 

Одним із прикладів такого шахрайства є 
те, що під час здійснення операцій з даваль-
ницькою сировиною суб’єктами зовнішньое-
кономічної діяльності на українських заводах 
здійснюється переробка цукру-сирцю трос-
тинного, а готова продукція реалізується на 
внутрішньому ринку. Для виконання зовніш-
ньоекономічного контракту як готова продук-
ція вивозиться цукор, виготовлений із цукро-
вих буряків урожаю поточного року. 

Отже, в Україні залишається продукція 
нижчої якості, а за кордон вивозиться цукор 
найвищої якості, від чого страждає Держав-
ний бюджет України, національний товаро-
виробник та кожен споживач окремо. 

У межах одного суб’єкта зовнішньоеко-
номічної діяльності сума збитку, що завда-
ється Державному бюджету нашої країни, 
здається незначною, якщо ж узяти до уваги, 
що операції з давальницькою сировиною 
становлять близько 15% усіх зовнішньоеко-
номічних операцій, що здійснюються в Укра-
їні, та врахувати, що на митну територію 
України щорічно ввозиться давальницької 
сировини на суму до 1 млрд грн, то суми 
недоплати до бюджету є досить суттєвими. 

Головним заходом з вирішення цієї про-
блеми мають стати регулярні перевірки з 
боку митних органів, спрямовані на встано-
влення фактів наявності давальницької си-
ровини та готової продукції, яка з неї вироб-
ляється і підлягає вивезенню за межі митної 
території України, на підприємствах, що здійс-
нюють переробку, а також із застосуванням 
можливостей Центральної митної лабора-
торії здійснення їх експертного дослідження 
на предмет встановлення хімічного складу 
та коду товарів згідно з УКТЗЕД. Іншими 
словами, контролювати рух давальницької 
сировини необхідно на всіх стадіях її перет-
ворення на готову продукцію на будь-якому 
підприємстві, акредитованому в тій чи іншій 
митниці. Саме це й має стати основним за-
вданням митного аудиту операцій з даваль-
ницькою сировиною [4, c. 7–9]. 
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Проблемними питаннями, що можуть ви-
никати при операціях з давальницькою сиро-
виною, є такі: 
– велика різноманітність технологічних 

схем здійснення митного контролю та 
митного оформлення операцій з дава-
льницькою сировиною; 

– неузгодженість дій державних органів 
при здійсненні контролю за операціями з 
давальницькою сировиною, часте дуб-
лювання одного виду контролю іншим; 

– значні часові та фінансові витрати на 
отримання дозволів держорганів, пов’я-
заних із здійсненням операцій з даваль-
ницькою сировиною, та недотримання 
термінів повернення готової продукції, 
виготовленої з давальницької сировини; 

– законність та правильність укладення зов-
нішньоекономічного договору з перероб-
ки давальницької сировини; 

– контроль етапів переробки давальниць-
кої сировини та відповідності виготов-
леної кількості продукції на кожній стадії 
переробки, заявленої у зовнішньоеко-
номічному договорі; 

– правильність визначення питомої ваги 
вартості давальницької сировини у вар-
тості готової продукції; 

– визначення митної вартості готової про-
дукції, виготовленої з давальницької си-
ровини, та правильність нарахування 
податків і митних платежів; 

– правильність визначення коду товару 
згідно з його описом та ризик збігу коду 
готової продукції із заявленим кодом 
давальницької сировини; 

– правильне визначення країни-виробника 
та країни подальшої реалізації; 

– складність заповнення вантажної митної 
декларації, неоднозначне тлумачення дек-
ларантами та митними органами окре-
мих положень нормативно-правових ак-
тів щодо операцій з давальницькою си-
ровиною; 

– відсутність єдиної методології застосу-
вання дозвільної системи до давальни-
цької сировини; 

– правильний розрахунок норми витрат 
давальницької сировини на одиницю го-
тової продукції, контроль за залишками 
та відходами, а також використанням 
браку давальницької сировини. 

Зважаючи на велику кількість проблем-
них моментів при здійсненні операцій з ви-
користанням давальницьких схем перероб-
ки назріла необхідність систематизації та 
вдосконалення нормативно-правового й 
методичного забезпечення. Хоча в норматив-
них документах і визначається порядок офо-
рмлення та подання документів, необхідних 
для ввезення давальницької сировини на 
митну територію України та вивезення ви-
робленої з неї готової продукції, але поза 

увагою контрольних органів залишаються 
стадії переробки такої сировини. Це може 
стати однією з можливих загроз економічній 
стабільності країни та причиною значного 
погіршення позицій національного товаро-
виробника на внутрішньому ринку країни. 
Тому на особливу увагу заслуговує впрова-
дження системного механізму державного 
контролю – митного аудиту операцій з вико-
ристанням давальницьких схем переробки 
сировини. 

Як зазначалося вище, у сучасних еконо-
мічних умовах операції з давальницькою си-
ровиною набувають усе більшого розмаху. 
Адже в умовах фінансової кризи виробник 
без витрачання власних коштів може запус-
тити в роботу своє виробництво, забезпечу-
ючи при цьому населення робочими місцями. 

Іноземний замовник за таких операцій 
почуває себе також досить комфортно: він 
не звертається до митних органів для здійс-
нення митного оформлення давальницької 
сировини та готової продукції, для авалю-
вання векселя до податкової адміністрації; 
не зазнає значних витрат на придбання до-
рогого та якісного обладнання; не займа-
ється підбором кадрів та не забезпечує ор-
ганізацію технологічного процесу. Адже 
українська робоча сила висококваліфікова-
на порівняно із закордонною, дуже дешева 
– саме це визначається як причина того, 
чому іноземний замовник залучає нашого 
виробника до співробітництва. 

І здавалося, що все добре, але з іншого 
боку: використовуючи давальницьку сиро-
вину, український виробник отримує лише 
мізерну плату за виконану роботу, яка дає 
можливість підприємству не стабільно фун-
кціонувати й процвітати, а лише триматися 
на плаву, щоб зовсім не припинити свою 
діяльність. Натомість, він сплачує податки, 
виплачує заробітну плату, а обладнання та 
устаткування зазнають постійного зношен-
ня, оскільки будь-які капітальні інвестиції з 
боку іноземного замовника – марні надії. 

Це свідчить про те, що велика кількість 
підприємств не має достатньо коштів для ви-
робництва необхідної продукції із власної 
сировини, а тому змушена звертатися до 
послуг іноземних партнерів. 

Аналіз діяльності підприємств Полтавсь-
кої та Чернігівської областей показав, що на 
сьогодні найбільшу частку підприємств цих 
областей, які використовують давальницькі 
схеми переробки сировини, становлять під-
приємства текстильної та легкої промисло-
вості, зокрема швейні та взуттєві. У зв’язку з 
браком власних коштів для самостійного 
виробництва національні підприємства 
змушені розглядати надання послуг з пере-
робки давальницької сировини як варіант з 
нівелювання негативного впливу кризових 
явищ або засіб виживання. 
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При цьому підприємство отримує лише 
плату за виконану роботу, а до державного 
бюджету перераховуються кошти за роботу 
інспектора та мізерні суми відрахувань до 
державних соціальних фондів. Тож діяль-
ність підприємства прямо залежить від еко-
номічної позиції нерезидента та майже не 
приносить прибутків. Тобто фактично поки 
іноземна фірма має попит на свою продук-
цію і не має вигідніших схем виробництва, 
доти українське підприємство буде здійсню-
вати свою діяльність. Тому з метою послаб-
лення рівня зовнішньої залежності підпри-
ємству необхідно змінити свою стратегію 
діяльності, що можливе тільки за рахунок 
впровадження діяльності з виробництва та 
реалізації готової продукції на території 
України. І тут необхідна підтримка держави. 

Як відомо, існує чотири форми розрахун-
ків за надання послуг з переробки даваль-
ницької сировини: розрахунки грошовими 
коштами, сировиною, готовою продукцією та 
комбінована форма розрахунку. Найбільш 
поширеною формою розрахунків є грошова. 

На основі імітаційного моделювання схем 
надання послуг з переробки давальницької 
сировини, де в ході аналізу використовува-
лися умовні значення, наближені до реаль-
них, ми дійшли висновку про економічну до-
цільність отримання оплати за надані пос-
луги готовою продукцією. 

Недоліком використання такої моделі є 
трансформація оборотних коштів у готову 
продукцію, яку ще треба реалізувати. Тому з 
метою підвищення оборотності коштів та 
зменшення тривалості обігу коштів підпри-
ємству необхідно впроваджувати досконалу 
маркетингову політику. 

Але і за такої стратегії діяльності підпри-
ємство залишається залежним від економі-
чної позиції іноземної фірми. 

Розглянувши ситуацію, при якій українсь-
кий виконавець виготовив таку ж саму за 
кількістю, якістю та вартістю партію товарів, 
але з власної сировини й реалізував її на 
ринках України, було виявлено, що вітчиз-
няний виробник отримує прибуток у розмірі, 
який перевищує собівартість продукції, 
включаючи сировину (яка становить до 50% 
собівартості продукції), а держава, у свою 
чергу, збільшує надходження до бюджету. 

Слабким місцем застосування такої мо-
делі є відсутність власних оборотних коштів 
у підприємств та необхідність пошуку дже-
рел фінансування. 

З метою зменшення економічної залеж-
ності можливе використання схеми, за умо-
вами якої підприємство отримує в якості 
оплати послуг сировину та грошові кошти. 
Головним компонентом, який визначає якість 
та ціну швейного виробу, є тканина. Отже, 
підприємству необхідно лише використову-
вати у виробництві імпортні тканини для 

того, щоб досягнути якісних характеристик, 
рівних виробам, виготовлених на давальни-
цьких умовах. Але зменшення економічного 
ефекту зумовлюється вищими ставками ми-
та на деякі види тканини (20%), ніж на гото-
ву продукцію (12%), та високою часткою ва-
ртості тканини в собівартості готової проду-
кції (72%). Така модель може дати позитив-
ний економічний ефект за умови рівності 
ставок мита на тканину та готові вироби. 
Тому на державному рівні доцільно встано-
вити контроль за дотриманням принципу 
ескалації, не допускаючи перевищення ста-
вок податків на товари меншого рівня обро-
бки над ставками податків на товари вищого 
рівня обробки. 

Переваги використання схем виробницт-
ва з давальницької сировини є такими: по-
перше, підприємство не залучає додаткові 
кошти для митного оформлення сировини; 
по-друге, за деякими схемами може отри-
муватись прибуток підприємством; по-третє, 
формуються додаткові надходження до 
державного бюджету і, по-четверте, ця мо-
дель може бути використана як перехідна 
стратегія з акумулювання обігових коштів 
для запуску власного виробництва. 

Запропонована стратегія діяльності підп-
риємства передбачає запровадження ново-
го виду діяльності – реалізації продукції. Це, 
у свою чергу, передбачає використання 
об’єкта інтелектуальної власності, оскільки 
вищу вартість має брендова продукція. З-поміж 
усіх наявних схем використання об’єкта ін-
телектуальної власності для цієї моделі 
найбільш ефективним є використання фра-
нчайзингу. Підприємство купує франшизу – 
право на використання торговельної марки, 
і на законних підставах може здійснювати 
реалізацію продукції. Безперечно, підпри-
ємство у зв’язку з упровадженням такого 
виду діяльності зазнає таких витрат: 
1) купівля франшизи; 2) облаштування тор-
говельної точки; 3) збільшення штатної чи-
сельності працівників та витрат на оплату 
праці; 4) сплата роялті від суми продажу. 

Але ж, реалізуючи отриману в якості 
оплати послуг з переробки давальницької 
сировини або вироблену із власної сирови-
ни продукцію на ринках України, підприємс-
тво додатково заробляє кошти. А для цього 
необхідне державне регулювання механіз-
мів впливу на стратегію і тактику національ-
них виробників, яке полягатиме в оптиміза-
ції кількості підприємств, що використову-
ють давальницькі схеми переробки та праг-
нуть перейти до самостійного виробництва, 
шляхом надання одноразової допомоги з 
боку держави для запуску власного вироб-
ництва та запровадження податкових кані-
кул на 3–5 років для підприємств, які пере-
ходять від давальницьких схем переробки 
до самостійного виробництва. У свою чергу, 
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підприємствам доцільно проаналізувати всі 
можливості самостійного залучення тимча-
сово вільних коштів, наприклад, у власних 
робітників, забезпечивши при цьому належ-
ний рівень довіри працівників до адмініст-
рації підприємства. 

Застосування методів моделювання в 
аналітичному дослідженні діяльності підп-
риємств з надання послуг з переробки да-
вальницької сировини сприятиме розши-
ренню вивчення спектра факторів, що впли-
вають на діяльність суб’єкта зовнішньоеко-
номічної діяльності, а отже, визначенню 
можливих додаткових резервів підвищення 
ефективності надання послуг. 

IV. Висновки 
Митні органи, здійснюючи свою основну 

функцію – захист економічних інтересів Украї-
ни, мають приділяти особливу увагу проблем-
ним питанням, пов’язаним з митним оформ-
ленням давальницької сировини та готової 
продукції, виробленої з цієї давальницької си-
ровини, щоб уникнути щонайменшої спроби 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ви-
користовувати тіньові схеми переробки і ство-
рити умови найбільшого сприяння тим підпри-
ємствам, які використовують давальницькі схе-
ми переробки та прагнуть перейти до самос-
тійного виробництва. Крім того, державі необ-
хідно підтримувати розвиток власного вироб-
ника. Без державної підтримки таким підпри-

ємствам важко підняти власне виробництво до 
рівня прибуткового. 

Таким чином, операції з використанням 
давальницьких схем переробки сировини 
вимагають від держави, зокрема від Держа-
вної митної служби та інших контрольних 
органів, здійснення безперервного контро-
лю за такою сировиною протягом усього 
часу її перебування на митній території 
України. 
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Annotation 
Reasons of Public Administration are de-

fined with using lands. It was reduced that us-
ing lands should stay by careful supervision of 
state and the land must stay an object of Pub-
lic Administration. 

Анотація 
Визначено підстави державного управлін-

ня щодо використання земель. Доведено, що 
використання земель обов’язково має зали-
шатися під ретельним наглядом держави, а 
земля – об’єктом державного управління. 

Ключові слова 
Земельні ресурси, об’єкт державного 

управління, підстави державного управління. 
І. Вступ 
Основа природно-ресурсного комплексу 

України – потенціал земельних ресурсів 
(сільськогосподарських угідь), який стано-
вить близько 2/5 від сумарного природно-
ресурсного потенціалу держави. В цілому 

земельні ресурси є головною природною 
продуктивною силою у 20 з 24 областей 
України та АР Крим. 

Земельні ресурси належать до категорії, 
яка охоплює певну сукупність природних, а 
також соціально-економічних об’єктів та їх 
властивостей. Завдяки своїм унікальним ха-
рактеристикам земля є важливим засобом 
виробництва в багатьох галузях народного 
господарства. Для галузей промисловості 
земля є місцем розташування підприємств, 
базисом для розміщення споруд, а в сільсь-
кому господарстві це і предмет праці, і засіб 
праці, і основний засіб виробництва. Для ви-
добувної галузі земля є постачальником си-
ровини. Все це й визначає надзвичайно ва-
жливе економічне значення земельних ре-
сурсів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити підстави держав-

ного управління земельними ресурсами і до-



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 21 

вести доцільність обов’язкового державного 
контролю за процесами землекористування. 

ІІІ. Результати 
Однією з головних проблем ХХІ ст. є 

проблема забезпечення людства продукта-
ми харчування, що завжди прямо або опо-
середковано пов’язана з використанням зе-
мельних ресурсів. Саме тому значення цьо-
го виду природних ресурсів як невід’ємної 
складової життєдіяльності людини буде по-
стійно зростати (враховуючи поступове збі-
льшення населення на планеті). Водночас 
без земель відповідної якості неможливе 
існування таких видів ресурсів, як лісові та 
рекреаційні, які, у свою чергу, тісно пов’язані 
з біотою, атмосферним повітрям, кліматом 
та умовами існування людини в цілому. 

Землі сільськогосподарського призна-
чення – первісне джерело будь-якого багат-
ства суспільства, тим більше українського, 
адже Україна володіє одними з найкращих 
чорноземів у світі. В умовах економічної 
кризи значення ефективного використання 
земель непомірно зростає, оскільки йдеться 
про продовольчу безпеку держави, вирі-
шення проблем життєзабезпечення грома-
дян та ефективне використання земельних 
ресурсів задля задоволення потреб наступ-
них поколінь. Тому питання використання 
земельних ресурсів доцільно віднести до 
одного з головних загальнодержавних стра-
тегічних завдань, що стосуються як сього-
дення, так і майбутнього. 

В умовах ринкової економіки логічно вини-
кає питання, чи повинна держава втручатися у 
процес використання природних ресурсів, або 
лише необхідно, щоб запрацювали закони, 
ринкові механізми. На користь втручання в 
процес природокористування в Україні свід-
чать дані [8]. Порівняно з іншими країнами, за 
існуючими оцінками, природно-ресурсний по-
тенціал України в розрахунку на душу насе-
лення в 1,5–2 рази перевищує потенціал США, 
в 4 рази – Німеччини, в 12–15 разів – Японії. 
Незважаючи на це, існує реальна невідповід-
ність між величезними можливостями країни та 
умовами, в яких проживає населення. 

Економічна система при всій її самодо-
статності та автономності не може існувати 
у вакуумі, ізольовано від інших підсистем 
людського соціуму. Вона може ефективно 
функціонувати в межах відповідного соціа-
льного порядку та в умовах політичної ста-
більності при додержанні загальноприйня-
тих правил гри в усіх сферах суспільного 
життя, у тому числі і в економіці, що забез-
печуються в основному державою. У таких 
сферах суспільного життя, як природокори-
стування та охорона навколишнього приро-
дного середовища, також можна застосува-
ти цей тезис, оскільки протягом ХХ ст. дер-
жава перебирала на себе велику кількість 
функцій та відповідальність за вирішення 

найважливіших проблем, які були не під си-
лу інститутам громадянського суспільства. 

Погоджуючись з підставами, висунутими 
у праці Х.А. Пала “Аналіз державної політи-
ки”, можна інтерпретувати їх щодо втручан-
ня держави у процес землекористування. 

Перша підстава державного управління 
землекористуванням полягає в тому, що 
земля, як і інші природні ресурси, відповідно 
до ст. 13 Конституції України [1], є об’єктом 
права власності Українського народу, тобто 
є колективним благом. Колективне благо 
споживається колективно (наприклад, землі 
державної або комунальної власності) або 
не споживається взагалі. Не можна переда-
ти всі землі у приватну власність, оскільки 
завжди мають залишитися місця загального 
користування, відпочинку та ін. Кожен має 
право користуватися вигодами від колекти-
вного блага, і ніхто не може бути виключе-
ним. Не можна заборонити доступ тим, хто 
волів би користуватись цим благом. Тим 
більше, що Конституція визначає: “Кожен 
громадянин має право користуватися при-
родними об’єктами права власності народу 
відповідно до закону”. Право власності на 
природні ресурси, виходячи з конституцій-
них положень, передбачене в таких фор-
мах: право власності Українського народу 
(ст. 13), право державної власності на зем-
лю (ч. 1. ст. 13), право громадян і юридич-
них осіб (ст. 14), право власності територіа-
льних громад на землю, природні ресурси 
(ч. 1 ст. 13 і ч. 1 ст. 142). Конституція Украї-
ни визнає право кожного на володіння, ко-
ристування і розпорядження своєю власніс-
тю (ч. 1. ст. 41). 

Держава особливо придатна для забез-
печення колективним благом: вона може за-
провадити систему, що регулює колективне 
використання ресурсу (землі) – податки, збо-
ри, вільний доступ, штрафи, умови, правила. 

Держава має управляти процесом зем-
лекористування, бо “ресурси загального ко-
ристування (до них належить і частина зе-
мель), які не можуть стати предметом рин-
кового обміну, поступово руйнуються, оскі-
льки промисловість, урядові органи, окремі 
особи використовують їх для звалищ і не 
несуть при цьому жодних витрат” [4, с. 20] 

Друга підстава для державного управ-
ління природокористуванням – зовнішні 
ефекти. Щодо земельних ресурсів такі ефе-
кти безпосередньо пов’язані із забруднен-
ням, виснаженням, нецільовим використан-
ням земель. Негативний вплив перелічених 
проблем відчувають мешканці територіаль-
них громад, орендарі, а в кінцевому резуль-
таті органи державної влади та місцевого 
самоврядування, що не матимуть можливо-
сті в майбутньому одержувати прибуток від 
пошкоджених та нераціонально використа-
них земель. Розвиваючи теорію “зовнішніх 
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ефектів”, англійський економіст А. Пігу за-
пропонував стягувати податки із суб’єктів 
еколого-деструктивної діяльності, які повин-
ні забезпечити вирівнювання приватнофір-
мових і суспільних витрат у процесі природо-
користування. За допомогою податку, який 
відшкодовує завдані збитки, виникає мож-
ливість інтегрувати в ринковий механізм 
елементи природокористування. В резуль-
таті управління в цій сфері набуває оптима-
льного, автоматично регульованого ринко-
вими відносинами характеру [3, с. 14] 

Третя підстава державного управління – 
неспроможність ринку. Представники неок-
ласицизму звертають увагу на обмеженість 
сфери впливу ринкових відносин. Вони го-
ворять про існування “асиметрії” в економі-
ці, коли одна її частина охоплена системою 
ринкових стимулів і функціонує добре, а ін-
ша – знаходиться за межами ринку й де-
монструє неефективність. Земельні ресурси 
державної та комунальної форм власності 
“надають послуги” людям поза ринковими 
відносинами, а відтак не проходять через 
ринок, тому останній не може забезпечити 
їх раціональне використання. 

Суттєву проблему для ринку становлять 
невизначеність та короткозорість. Невизна-
ченість у багатьох випадках породжується 
відсутністю знань про закони функціонуван-
ня екологічних систем, що призводить до 
ігнорування важкопрогнозованих та відда-
лених наслідків у ринкових відносинах. Про-
блемою є й короткозорість ринку, його оріє-
нтація на отримання швидких результатів, 
прибутку при недоврахуванні довгостроко-
вої шкоди та вигод. 

Споживачі землі як природного ресурсу 
(йдеться про землі сільськогосподарського 
призначення) не можуть порівняти всіх прете-
нзій до земель, не володіють усією інформа-
цією, зосереджуються на короткострокових 
кінцевих результатах (швидких прибутках від 
використання землі). Однак такі капіталовкла-
дення, як захист та охорона земель, мають 
довготривалий характер і вимагають стратегі-
чного планування. Держава може заохочува-
ти підприємців до цього. Водночас уряд може 
допомогти ринкам, нав’язуючи мінімальні ста-
ндарти і захищаючи споживачів. 

Четверта підстава – забезпечення по-
рядку. Закони ринку вимагають дотримання 
контрактів і захисту прибутків. Державна мо-
нополія на силу та суверенну владу гаран-
тує, що ці підвалини соціального й економі-
чного порядку збережуться. 

Держава покликана виражати та захища-
ти сукупні інтереси всіх членів суспільства, а 
отже, являє собою інститут, що втілює спі-
льну волю, спільний інтерес усіх його гро-
мадян. Окремо взяті індивідуальні, приватні 
цілі щодо використання природних ресурсів 
можуть як суперечити одна одній, так і не 

збігатися із суспільними цілями. Приватний 
економічний інтерес, узятий сам по собі, не 
сприяє суспільній стабільності, для цього 
необхідний правовий порядок, що забезпе-
чується державою, – порядок, у межах якого 
всі рівні [7, с. 57]. 

Традиційна підстава для державного 
управління – соціальна справедливість. Анг-
лійський філософ К. Поппер запропонував 
таке визначення поняття “справедливість”: 
“Справедливість полягає у рівному розподілі 
громадянських обов’язків і в рівності громадян 
перед законом. За умови, що самі закони що-
до окремих осіб або груп населення неупере-
джені”. Відповідно до закону, кожен громадя-
нин має рівні права щодо користування при-
родними об’єктами права власності народу. У 
ст. 14 Конституції України зазначено, що пра-
во власності на землю гарантується. Це право 
набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно 
відповідно до закону. Держава зобов’язана 
забезпечити всім без винятку громадянам 
країни рівні права, передбачені Конституцією 
та законами України. 

Останньою підставою для державного 
управління землекористуванням є норма 
Конституції України про те, що “від імені 
Українського народу права власника здійс-
нюють органи державної влади та місцевого 
самоврядування”. Тобто лише вони мають 
легітимне право здійснювати діяльність що-
до управління використанням земельних 
ресурсів у межах закону. 

Специфіка навколишнього середовища в 
цілому та будь-яких природних ресурсів, 
зокрема земельних, як об’єкта управління 
вимагає комплексного і централізованого 
підходу, який не можна забезпечити без 
участі держави. Держава має можливість: 
– законодавчо закріплювати форми влас-

ності на природні ресурси, їх межі та 
особливості використання; 

– планувати та прогнозувати використан-
ня ресурсів; 

– заохочувати або стримувати освоєння 
ресурсів; 

– визначати форми регуляторного впливу 
на процес природокористування; 

– створювати спеціальні органи для конт-
ролю та нагляду, які мають відповідні 
функції; 

– створювати умови для ефективного при-
родокористування; 

– охороняти та зберігати природні ресурси; 
– формувати у населення підходи щодо 

ощадливого, раціонального природоко-
ристування. 

Перетворення у сфері земельних відно-
син у роки незалежності в Україні набули ма-
сштабних соціально-економічних наслідків: 
– проведено роздержавлення земель; 
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– здійснено грошове оцінювання земель 
сільськогосподарського призначення; 

– запроваджено платність землекористу-
вання; 

– відбувається ринковий обіг земель (купів-
ля-продаж, оренда, дарування, міна, спад-
кування, застава); 

– в основному створено ринкове земель-
не законодавство; 

– ліквідовано соціалістичну державну струк-
туру товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

Досягнуто найголовнішу мету земельної 
реформи, проголошену Верховною Радою 
України у 1992 р., – ліквідовано монополію 
держави на землю. Але, як зазначає А. Тре-
тяк, ситуація в земельних відносинах і зем-
лекористуванні складна і вимагає невідкла-
дного поліпшення [6]. Найгострішими про-
блемами є: 
– незавершеність економічних та право-

вих відносин власності; 
– недосконалість державного управління 

земельними ресурсами та землекорис-
туванням, земельного законодавства та 
інфраструктури ринку земель, особливо 
земель сільськогосподарського призна-
чення; 

– відсутність розвитку автоматизованої 
системи ведення державного земельно-
го кадастру, спрямованого на вирішення 
гарантій прав на землю, перерозподілу 
земель, землеустрою, диференційовано-
го й повного оподаткування. 

Окрім цього: 
– не вживаються необхідні заходи щодо 

регуляторної політики раціонального та 
ефективного використання земель; 

– не запроваджені механізми їх економіч-
ного стимулювання; 

– досить повільно проводяться роботи 
щодо правового формування раціона-
льного землекористування; 

– відсутнє перспективне прогнозування 
розвитку земельних відносин; 

– не визначена оптимальна модель сіль-
ськогосподарського землекористування; 

– низька ефективність використання зе-
мель у сільському господарстві через 
невизначеність земельних відносин; 

– не введено в економічний оборот земе-
льний капітал. 

За роки земельної реформи недостатня 
ефективність землекористування з числен-
ними екологічними втратами посилилася 
внаслідок проявів безгосподарності і соціа-
льного спустошення територій. Однією з 
ознак цього процесу є щорічне зменшення 
посівних площ, яке набуло стихійного хара-
ктеру, через економічну неспроможність 
значної частини товаровиробників і неадек-

ватну земельну політику. Особливі втрати 
нанесені меліорованим землям і ґрунтовій 
родючості. Надзвичайно великі негативні 
наслідки, що маємо в економіці країни і зе-
млекористуванні, спричинені екстенсивним 
характером господарювання на землі при 
вкрай низькому рівні застосування добрив 
та інших сучасних засобів інтенсифікації. 

Вирішуючи проблемні питання, що нако-
пичились у сфері землекористування, раці-
ональне управління має демонструвати 
свою повагу до тих, ким управляє, як до но-
сіїв корисних інтересів та бажань. У цьому 
випадку такими носіями виступають власни-
ки та користувачі землі, які, реалізуючи вла-
сні інтереси, мають можливість впливати на 
себе, один на одного в межах, визначених 
чинним законодавством. 

IV. Висновки 
Держава має певні важелі для управління 

у сфері землекористування. Напевне, майбу-
тнє за розумним поєднанням, балансом дер-
жавного та ринкового підходів залежно від 
екологічної ситуації, особливостей економіки, 
частки земель державної та комунальної вла-
сності у загальному земельному фонді. 

Отже, враховуючи соціальні, економічні, 
екологічні особливості земельних ресурсів, 
їх стратегічну важливість для держави, ви-
користання земель обов’язково має зали-
шатися під ретельним наглядом держави, а 
земля – об’єктом державного управління. 
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Annotation  
Іn the article the issue of interdependency 

between the state of information sphere devel-
opment and the efficiency of the governance, 
including the success of the administrative and 
territorial reform implementation is investi-
gated. 

Анотація 
Досліджено питання взаємозалежності 

між станом розвитку інформаційної сфери 
та ефективності моделі державного управ-
ління, у тому числі успішністю здійснення 
адміністративно-територіальної реформи в 
Україні. 

Ключові слова 
Інформаційна сфера, адміністративно-те-

риторіальна реформа, цифрове мовлення. 
І. Вступ  
На сучасному етапі суспільного розвитку 

швидкість розроблення та впровадження 
новітніх інформаційно-комунікаційних тех-
нологій суттєво змінює структуру суспільних 
відносин і вимагає відповідного переосмис-
лення значення інформаційної сфери в 
процесі становлення суспільства нового ти-
пу, що, в свою чергу, потребує ретельного 
дослідження цілого комплексу питань щодо 
закономірностей, особливостей, тенденцій 
та основних чинників розвитку сучасного 
державного управління. 

Зокрема це стосується проблематики ре-
формування вітчизняної інформаційної сфе-
ри в аспектах трансформації системи дер-
жавного управління, спрямованої на стано-
влення інформаційного суспільства в Украї-
ні. Це є одним з основних стримувальних 
механізмів інтеграції України в європейське 
співтовариство. Водночас досвід розвинутих 
країн показує, що вирішення складних соці-
ально-економічних завдань у демократич-
них державах в умовах неефективної сис-
теми державної влади є практично немож-
ливим. Гірким наочним прикладом цієї тези 
стала неспроможність органів державної 
влади адекватно реагувати на виклики сві-
тової фінансової кризи 2008 р. Причому, на 
відміну від фінансової кризи 1998 р, подо-
лання її наслідків ускладнюватиметься оче-
видною інформаційною відсталістю України, 
що в умовах глобалізаційних процесів може 
мати фатальні наслідки для держави. 

Аналіз досліджень і публікацій показує, що 
ще у 1970 р. американські дослідники П. Ти-
ченор (P. Tychenor), Г. Донохью (G. Dono-
hue) і К. Олієн (K. Olien) висловили гіпотезу 
“виникнення розриву у знаннях”, згідно з якою 
“під час збільшення притоку масової інфор-
мації у соціальну систему групи населення з 
вищим соціально-економічним статусом, як 
правило, отримують цю інформацію раніше, 
ніж групи з нижчим статусом, а отже, розрив 
між ними спрямовується швидше до збіль-
шення, ніж зменшення” [цит. за: 2, с. 59]. 

У свою чергу, Д. Белл (D. Bell) головне 
значення пророкував не “м’язовій” силі та 
енергії, а інформації, єдиним критерієм ко-
рисності якої є знання – результат, досягну-
тий сумарними показниками розумових зді-
бностей людини та можливістю доступу до 
інформації [1, с. 172–173]. 

Оригінальну ідею щодо модифікації інфор-
маційно-просторово-часової парадигми стійко-
го розвитку України запропонував С. Сонько. 

Проблематику розвитку глобального ін-
формаційного простору досліджували вітчи-
зняні науковці О. Гриценко, В. Здоровега, 
В. Іванов, Б. Потятник, Г. Почепцов, І. Сліса-
ренко, В. Шкляр. Питання оптимізації адмі-
ністративного управління в аспекті впрова-
дження адміністративно-територіальної ре-
форми вивчали В. Симоненко, А. Ткачук та ін. 

Водночас у вітчизняному науковому світі 
ще не склалася єдина думка щодо оптима-
льного варіанта здійснення, визначення 
строків та критеріїв ефективності реформу-
вання вітчизняної інформаційної сфери, яка 
завжди визначалась як важлива, але ніколи 
не вважалась визначальним фактором сус-
пільного розвитку. 

Також слід виділити невирішені раніше 
питання дослідження взаємозалежності між 
станом розвитку інформаційної сфери та 
ефективністю моделі державного управлін-
ня, зокрема успішністю здійснення адмініст-
ративно-територіальної реформи. Зокрема, 
це стосується проблематики забезпечення 
доступу громадян до масової інформації, 
впровадження цифрового ефірного мовлен-
ня, доступу до Інтернету, створення систе-
ми суспільного телерадіомовлення, рефор-
мування державних і комунальних засобів 
масової інформації тощо. 
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ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити основні політичні 

та адміністративні аспекти реформування 
інформаційної сфери України, зокрема ви-
значення причинно-наслідкових зв’язків із 
проблематикою здійснення адміністратив-
но-територіальної реформи. 

ІІІ. Результати 
На сучасному етапі суспільного розвитку 

підвищення якості адміністративного управ-
ління є неможливим без переосмислення 
ролі інформаційної складової, яка вимагає 
здійснення реформування інформаційної сфе-
ри України. 

Очевидно, що для будь-якого сучасного 
суспільства, яке знаходиться в умовах кар-
динальних змін засобів виробництва, світо-
гляду, міждержавних, культурних та суспі-
льних відносин, визначальним чинником 
стає саме можливість вільного доступу до 
інформації [7] – тобто рівень розвитку наці-
ональної інформаційної сфери, який все 
більше впливає на економіку, ефективність 
адміністративного управління, національну 
безпеку тощо. Невідворотність процесу гло-
балізації, що супроводжує цей етап, доко-
рінно змінює не лише традиційні суспільні 
устрої, а й знищує міждержавні кордони, 
нівелює основні функції держави щодо кон-
тролю за інформацією, зокрема і над засо-
бами її масового поширення. Так, сьогодні 
фізичні кордони між державами зникають, 
натомість з’являються інформаційні: чим 
вони є ширшими і більш технологічно роз-
винутими, то, відповідно, і “віртуальна” пло-
ща країни є більшою. 

За великим рахунком саме обсяг потоків 
інформації, який у певний момент досяг певної 
граничної межі, зруйнував кордони європейсь-
ких держав і став каталізатором об’єднавчого 
процесу сучасного європейського співтоварис-
тва. Економічне підґрунтя, покладене в основу 
утворення Європейської економічної спільноти 
в середині ХХ ст., згодом отримало інформа-
ційну складову. Такі дії є об’єктивним факто-
ром, тісно пов’язаним з розвитком технологій, 
знань про функціонування сучасних держав, а 
також природним бажанням громадян отриму-
вати від державних органів послуги найвищої 
якості. 

Адміністративно-територіальний устрій 
будь-якої держави виявився тісно пов’яза-
ним з межами вітчизняної інформаційної сфе-
ри. Зокрема, поняття “електронне уряду-
вання”, “електронна демократія” увійшли у 
щоденний вжиток і стали своєрідними кри-
теріями демократичності й ефективності 
державного управління. За останнє десяти-
річчя територіально-адміністративні рефо-
рми були проведені в Польщі, Латвії тощо. І 
можна з високою долею ймовірності припус-
тити, що це стало вагомим аргументом для 
прийняття цих країн до ЄС, тоді як перспек-

тиви України стати членом співтовариства 
залишаються надзвичайно примарними. Без 
проведення адміністративно-територіальної 
реформи з урахуванням інформаційної 
складової рух країни в цьому напрямку є 
безперспективним, а вихід із економічної 
кризи буде супроводжуватись суттєвими 
ресурсними втратами. Зокрема, це стосу-
ється інформаційної сфери, адже, відповід-
но до угоди Міжнародного союзу елект-
розв’язку (Женева-2006), членом якого є 
Україна, до 2015 р. має бути припинено 
трансляцію аналогового сигналу з одночас-
ним переходом на цифрове мовлення. Це 
має стати пріоритетом для держави, оскіль-
ки в іншому випадку – втрачається значна 
частина радіочастотного ресурсу, що суттє-
во вплине на розвиток інформаційно-ко-
мунікативної галузі, реформування економі-
ки та національну безпеку. 

Стосовно фактора національної безпеки, 
то слід зазначити, що об’єктивно розпад 
Радянського Союзу і здобуття Україною не-
залежності призвели до створення власної 
нової системи органів державної влади та її 
організаційних структур. Але здійснювалося 
це, як і в соціалістичний період, без серйоз-
них наукових обґрунтувань, а тому можна 
констатувати, що наука і громадськість до 
вирішення цієї проблеми практично не до-
лучалися, хоча недосконалість сучасного 
територіального поділу є очевидною, як і 
той факт, що основна суть будь-якої адміні-
стративної реформи має полягати саме у 
підвищенні ефективності системи публічно-
го управління в державі. 

Новітня історія України зафіксувала офі-
ційною точкою відліку початку адміністрати-
вної реформи в Україні – 7 липня 1997 р. 
Того дня Указом Президента України було 
створено Державну комісію з проведення 
адміністративної реформи. Рівно через рік, 
у липні 1998 р., було затверджено Концеп-
цію адміністративної реформи. Головною 
особливістю цього та інших прийнятих на 
найвищому рівні рішень про проведення 
адміністративної реформи були передусім 
їх декларативність, неконкретність і необ-
ґрунтованість. 

Сьогодні без перебільшення можна ска-
зати, що у справі адміністративного рефор-
мування Україна не вийшла навіть на ну-
льовий рівень. Зокрема, так і не було дано 
жодного логічного пояснення та обґрунту-
вання варіантів його проведення. Водночас 
слід згадати, що кордони територій облас-
тей, міст та районів у радянській тоталітар-
ній державі, зокрема і в Україні, визначали-
ся на підставі розрахунку швидкості військо-
вої мобілізації та чисельності партійних ор-
ганізацій комуністичної партії. Тож за роки 
незалежності України ця система не змогла 
пристосуватися до умов ринкової економіки 
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і вже призвела до глобальних втрат, перед-
бачити які неможливо, а усунути потрібно 
якомога швидше. Зокрема, це стосується 
втрати довіри до системи державного 
управління, падіння міжнародного автори-
тету держави, погіршення інвестиційного 
клімату тощо. 

В аспекті порушеної проблематики слід 
звернути увагу на наукові розробки та дос-
лідження не тільки у сфері державного 
управління, а й в галузі економічної геогра-
фії, на основі якої було успішно реформо-
вано ряд європейських країн. Зокрема, 
окремої уваги заслуговує “теорія централь-
них місць”, розроблена ще у 1930-х рр. німець-
ким ученим В. Кристаллером (W. Christaller) 
[7]. Відповідно до цієї теорії існує оптималь-
на каркасно-мережева структура населених 
пунктів, яка забезпечує оптимальний доступ 
населення до сфери послуг й ефективне 
управління територіями. 

Адміністративний устрій характеризуєть-
ся певною ієрархією, кількість рівнів якої є 
пропорційною соціально-економічному роз-
витку території. Слід зазначити, що система 
центральних місць (так звана “сітка Крис-
таллера”) має форму бджолиних щільників 
(суміжних шестикутників), у межах яких на-
лагоджені оптимальні торговельно-еконо-
мічні та транспортні зв’язки. При цьому за-
безпечується оптимальна конфігурація рин-
кових зон, а територія обслуговується міні-
мальною кількістю центральних місць, у 
яких розташовуються адміністрації органів 
влади. Враховуючи те, що виробничі зв’язки 
між різними галузями все більше набувають 
форми інформаційних, а самі галузі посту-
пово втрачають залежність від ресурсного 
наповнення території, центри сучасних еко-
номічних районів в умовах глобалізованої 
економіки мають виділятись не за коорди-
натами сполучення галузей у головних осе-
редках, а за значущістю цих осередків, тоб-
то прослідковується тенденція до справджен-
ня головного змісту теорії центральних місць. 

Цей висновок є похідним від викладеної 
динаміки суспільного розвитку, яка вже дав-
но вийшла за межі своїх регіональних еко-
топів й активно завойовує глобальний прос-
тір. Змінюється генеральний напрям проце-
су територіальної організації господарства, 
оскільки цей процес починається не з мікро-
рівня і притаманних йому матеріально-енер-
го-речовинних компонентів (родовища кори-
сних копалин, палива та ін.), як раніше, а з 
макрорівня (середньо- та високорозвинута 
країна, регіон світу) з подальшим залучен-
ням до виробництва інформаційних власти-
востей географічного простору – екологіч-
ності, ергономічності тощо. 

Отже, враховуючи той факт, що сучасний 
інформаційний вплив переструктуровує гео-
графічний простір у напрямі більшої криста-

лізації окремих його осередків, логічно зро-
бити висновок, що інформатизація сприяє 
ущільненню географічного простору [6]. Оче-
видно, що врахування наслідків, викликаних 
таким ущільненням простору та часу, вима-
гає визначення тих потреб, які формуються 
в інформаційному суспільстві ХХІ ст., з ура-
хуванням наслідків світової економічної кри-
зи 2008 р., шляхів їх ліквідації та задово-
лення суспільних потреб. 

Тобто простежується наявність прямого 
зв’язку між проведенням адміністративної, 
територіальної реформи та реформи інфо-
рмаційної сфери України. Зокрема, цікавим 
аргументом щодо необхідності поєднання 
новітніх інформаційно-комунікативних тех-
нологій із новою структурою адміністратив-
них районів територій є особливості техно-
логії впровадження цифрового ефірного мов-
лення. 

Враховуючи особливості розповсюджен-
ня цього типу сигналу, зазначимо, що, від-
повідно до розрахунків головного розробни-
ка державної програми Міністерства транс-
порту та зв’язку, територія України поділя-
ється на 81 “шестикутник” – зони синхронно-
го цифрового мовлення (див. рис.). У цих 
“шестикутниках” буде здійснюватись не 
тільки прийом високоякісного телевізійного 
сигналу, а й забезпечено доступ до Інтерне-
ту як зі стаціонарних, так і з мобільних теле-
комунікаційних пристроїв. 

Зазначимо, що основна перевага цифро-
вого телебачення на сьогодні полягає не в 
тому, що порівняно з аналоговим сигналом 
якість зображення стає кращою (суб’єктивне 
сприйняття кольорового сигналу у системі 
PAL і цифрового телесигналу зі швидкістю 
5 Мбіт/с для глядача практично однакове). 
Головна перевага полягає у суттєвій пропу-
скній здатності транспортного середовища 
(супутникові лінії, кабельна мережа, ефірна 
радіолінія і т. д.), а отже, можна транслюва-
ти суттєво більше телеканалів та приймати 
їх однаково добре навіть у рухомих транс-
портних засобах. З іншого боку, ефірне циф-
рове телебачення запроваджує початок ери 
інтерактивності (зворотного зв’язку з ауди-
торією), яка передбачає реалізацію основ-
них принципів “електронної демократії”, а та-
кож впровадження нових форм освітніх про-
грам, вихід на новий, якісно інший рівень 
торговельної інфраструктури – так званої 
телевізійної та Інтернет-торгівлі. 

Зазначені фактори мають суттєвий вплив 
на зміну системи виробництва та реалізації 
продукції, відповідно до якої, відбудеться 
корегування ринків праці, вдосконалиться 
процедура надання адміністративних пос-
луг, що, у свою чергу, приведе до трансфо-
рмації усталеного адміністративно-тери-
торіального устрою. 
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Рис. Розподіл території України на зони синхронного цифрового мовлення 

 
Створюючи свою теорію, В. Кристаллер 

сформував правила побудови геометричної 
структури системи розселення. Серед пос-
тулатів цієї теорії наявні такі два ідеалізова-
ні припущення: простір ізотропний і розподіл 
ресурсів однорідний. Цілком очевидно, що з 
погляду природних та енергетичних ресур-
сів таке буває далеко не завжди, але з пог-
ляду розподілу та доступу до інформаційних 
ресурсів, які несуть у собі новітні технології, 
ця теорія є цілком слушною. Тож її можна 
розглядати як теорію, що створює ідеаль-
ний еталон системи розселення, з яким по-
трібно порівнювати наявні системи з метою 
їх вдосконалення. 

Відхилення від правильної побудови “циф-
рових шестикутників” пояснюється рельє-
фом місцевості. З іншого боку, ця модель від-
повідає принципу “мінімального споживання 
енергії”, сформульованого російським ака-
деміком М. Моїсеєвим. Цей принцип ствер-
джує, що якщо у природі можливі декілька 
типів упорядкування, то реалізується саме 
той, який потребує мінімальних затрат енер-
гії [2]. У зв’язку з цим зазначена структура 
відповідає принципу цього функціонала. 
Слід відзначити в позитивному плані еколо-
гічний аспект у системі цифрового ефірного 
мовлення, адже розповсюдження цифрово-
го сигналу здійснюватиметься малопотуж-
ними передавачами (1000 Вт), шкідливий 
вплив яких на людський організм порівняно 
з наявним передавальним обладнанням є 
мінімізованим. 

З іншого боку, спрощення доступу до Ін-
тернету суттєво вплине на розвиток усієї 
галузі засобів масової інформації, зокрема 
громадських мас-медіа. По-перше, можли-

вість кодування сигналу створює сприятливі 
умови для вирішення проблеми фінансу-
вання системи суспільного телерадіомов-
лення. По-друге, ліквідується дефіцит час-
тотного ресурсу і з’являється реальна мож-
ливість радіочастотного забезпечення сус-
пільного телерадіомовлення. В політичному 
аспекті ця проблема є ровесницею пробле-
ми адміністративно-територіального рефор-
мування, оскільки після прийняття у 1997 р. 
Закону України “Про створення системи су-
спільного телебачення і радіомовлення в 
Україні” в цьому напрямі не було зроблено 
жодного реального кроку. Водночас цей вид 
мовлення є необхідною умовою подальшої 
демократизації українського суспільства. 

Інший аспект полягає у важливості до-
тримання Рекомендації Комітету міністрів 
Ради Європи “Про заходи щодо сприяння 
плюралізму в ЗМІ” № R (99) 1 [5]. На сього-
дні практично в кожному адміністративному 
центрі України функціонують засоби масо-
вої інформації комунальної форми власнос-
ті. Зокрема, це стосується друкованих ви-
дань, тиражі яких на місцевому рівні значно 
перевищують сукупні тиражі загальнонаціо-
нальних газет. Водночас особливості функ-
ціонування цих видань, зокрема наявна сис-
тема фінансових субсидій з місцевих бюд-
жетів, які є підконтрольними керівникам міс-
цевих органів влади, унеможливлюють ви-
конання ними функції преси в демократич-
ному суспільстві. Практично всі ці мас-медіа 
перебувають під безпосереднім негласним 
контролем керівників місцевих органів вла-
ди і, фактично, справляють монопольний 
вплив на формування громадської думки. 
Реформування цього архаїзму, навіть за 
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умови ефективної державної підтримки, не-
одмінно призведе до суттєвого скорочення 
кількості цих комунальних друкованих ви-
дань. Водночас комплексне поєднання ре-
формування з проведенням адміністратив-
но-територіальної реформи мінімізує потен-
ційні негативні наслідки. 

IV. Висновки 
Слід зазначити, що ефективність сучас-

ної державної політики значною мірою за-
лежить від синхронізації проведення адміні-
стративно-територіальної реформи та ре-
формування інформаційної сфери, в потен-
ціалі якої сконцентровано не лише джерела 
інформації та пріоритетні інформаційно-
комунікаційні технології майбутнього, а й 
закладено основу для подальшої демокра-
тизації суспільства та його інтеграції в євро-
пейське співтовариство. 
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Annotation 
In the article there is a research about the 

condition and efficiency of the procedure of 
government orders for the publishing products. 
This article gives the proposals of reformation 
ways of the present system of government or-
ders for the publishing products with the pur-
pose of offer of the effective expense of public 
finance and satisfaction of spiritual and educa-
tional problems of Ukrainian society. 

Анотація  
Досліджено стан та ефективність проце-

дури державного замовлення на видавничу 
продукцію. Запропоновано шляхи реформу-
вання системи державного замовлення у 
видавничій галузі з метою ефективного ви-
трачання коштів державного бюджету та 
вирішення духовних і освітніх проблем укра-
їнського суспільства. 

Ключові слова 
Державне замовлення, державні закупів-

лі, видавнича справа. 
І. Вступ 
Однією з найголовніших функцій держа-

ви є ефективне витрачання коштів, отрима-

них від сплати податків та інших обов’яз-
кових платежів. Держава відповідальна пе-
ред громадянами за використання зазначе-
них коштів. Поряд зі значними видатками на 
соціальні виплати держава є надзвичайно 
важливим учасником економічних відносин, 
оскільки закуповує товари, роботи та послу-
ги, а отже, процедури державних закупівель 
мають забезпечувати закупівлю товарів та 
послуг високої якості за конкурентними ці-
нами. Українська система держзакупівель є 
недосконалою та не відповідає міжнарод-
ним стандартам. За оцінками Світового бан-
ку, у 2007 р. обсяг контрактів у системі держ-
закупівель становив близько 120 млрд грн, 
що дорівнює 20% ВВП країни, при цьому 
втрати через неконкурентні закупівлі сяга-
ють 20% від вартості закупівлі [6]. В умовах 
фінансової кризи питання ефективності ви-
трачання коштів державного бюджету набу-
ває особливої актуальності. На нашу думку, 
реформування державного замовлення є 
невідкладною потребою сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що проблеми функціонування сис-
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теми державного замовлення в контексті 
державного регулювання економіки дослід-
жувались у працях таких українських уче-
них, як: Л.І. Антошкіна, Н.М. Бабіч, В.Ф. Бе-
седін, І.К. Бондарь, Д.М. Стенченко. Значну 
увагу правовим аспектам регулювання ін-
ституту державного замовлення приділено 
російськими вченими в галузі державного 
управління та адміністративного права – 
Г.Н. Александровим, Г.В. Атаманчуком, І.Л. Ба-
чило, Н.М. Казанцевим, А.Н. Козловою, 
В.І. Кузнєцовим, В.Д. Мазаєвим, А.Ю. Тихо-
мировим, Л.І. Шевченко; у галузі економіки – 
Л.Я. Бариновою, Б.М. Левіним, П.Н. Пат-
роном, А.Г. Чернавським. Проте в дослід-
женнях вітчизняних та зарубіжних учених 
розглядаються виключно теоретичні основи 
державного замовлення як комплексного 
адміністративно-правового інституту та ок-
ремі питання постачання продукції і товарів 
для державних потреб. 

Економічна роль держави в процесі фо-
рмування, доведення та контролю за вико-
нанням державного замовлення в різних 
галузях і сферах господарського комплексу 
України має певну специфіку [12]. До ком-
плексу загальних недоліків державних заку-
півель, пов’язаних із непрозорістю наявної 
системи, додаються проблеми галузевого 
характеру, зумовлені специфічністю окре-
мих робіт і послуг. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження напрямів 

реформування державного замовлення у 
видавничій галузі, оскільки видавнича про-
дукція є специфічним товаром, створення та 
використання якого регламентується автор-
ським правом. 

ІІІ. Результати 
Державне замовлення на видавничу 

продукцію є не тільки економічним важелем, 
а, насамперед, сприяє задоволенню духов-
них, освітніх, культурних потреб українсько-
го суспільства, що вимагає особливого під-
ходу до вирішення наявних проблем у цій 
сфері. На нашу думку, з метою вирішення 
проблеми в практичній площині необхідно 
розкрити поняття “державне замовлення”. 
В науковій літературі державне замовлення 
визначається як ефективний регулятор 
прямої дії на виробництво [4], або як скла-
дова діяльності органів виконавчої влади, 
спрямована на досягнення забезпечення 
правової впорядкованості суспільних відно-
син під час вирішення соціально-еконо-
мічних проблем [1]. В.І. Кузнєцов у своїй 
науковій праці наводить надзвичайно широ-
ке визначення державного замовлення як 
адміністративно-правового режиму, який 
встановлюється на підставі закону й утво-
рює особливий порядок реалізації правовід-
носин задоволення державних потреб, що 
покладає на державні органи обов’язки про-

гнозування, розроблення програм держав-
ного економічного, екологічного, соціально-
го, культурного та національного розвитку, 
планування їх реалізації щодо національних 
інтересів шляхом формування державних 
завдань і визначення органів та осіб, які 
уповноважені у випадках і порядку, встано-
влених законом, укладати державні контра-
кти, що формують у їх виконавців суб’єк-
тивний обов’язок виробити в установлений 
строк відповідну продукцію або послугу [5]. 
Вважаємо, що найкраще державне замов-
лення визначено як основна форма взаємо-
дії держави та економічної спільноти з ме-
тою забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, оборони та безпеки держави, 
програмного соціального розвитку суспільс-
тва [3]. Отже, ми бачимо, що “інститут дер-
жавного замовлення” – надзвичайно широке 
поняття, яке виходить за межі суто економі-
чного характеру. 

В Україні державне замовлення на кни-
говидавничу продукцію має питому вагу в 
загальному обсязі книжкового ринку. Дер-
жава є замовником книжкової продукції в 
таких секторах: 
– поповнення фондів публічних бібліотек, 

що відбувається на двох рівнях – місце-
вому, за рахунок коштів місцевих бю-
джетів, та централізованому – за раху-
нок коштів державного бюджету (бю-
джетна програма Міністерства культури 
і туризму); 

– випуск соціально значущих видань за 
програмою “Українська книга” (бюджет-
на програма Державного комітету теле-
бачення та радіомовлення); 

– видання підручників (бюджетна програ-
ма Міністерства освіти і науки); 

– випуск галузевих видань за окремими 
бюджетними програмами центральних 
органів виконавчої влади та Національ-
ної академії наук України. 

На основі даних Державної наукової 
установи “Книжкова палата ім. І. Федорова” 
та Держкомтелерадіо кількісні показники 
випуску видавничої продукції в Україні, у 
тому числі на умовах державного замов-
лення, відображені в табл. 1, 2. 

Якщо врахувати обсяги державного замо-
влення за програмою “Українська книга”, 
централізовану закупівлю книжок для попов-
нення бібліотечних фондів та державне за-
мовлення на навчальну літературу, то стає 
очевидним, що держава фінансує понад 50% 
від обсягу видання книжок в Україні. 

Формування державного замовлення від-
бувається значною мірою з урахуванням 
цільового призначення й тематичного спря-
мування книг, виходячи з аналізу змістовно-
го наповнення книги, що вимагає запрова-
дження чітких і прозорих процедур задля 
реалізації суспільно значущих видавничих 
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проектів та повнішого задоволення наявно-
го попиту на видавничу продукцію (заклади 
освіти, бібліотеки тощо). Зазначена специ-
фіка зумовлює необхідність запровадження 
особливого порядку державного замовлен-
ня на видавничу продукцію. Проблематика 

державного замовлення на видавничу про-
дукцію та шляхи розв’язання наявних про-
блем будуть розглянуті на прикладі програ-
ми “Українська книга”. 

 

Таблиця 1 
Випуск видавничої продукції в Україні 

Показники 
Роки 

2005 2006 2007 

Назва (облікових одиниць) 15 720 15 867 17 987 

Тираж (млн примірників) 54,06 54,2 56,11 

У тому числі підручників:    

Назва (облікових одиниць) 5684 5611 6276 

Тираж (млн примірників) 26,54 24,75 21,65 

Питома вага підручників у загальних тиражах (%) 0,49 0,46 0,39 

 

Таблиця 2 
Випуск книг за програмою “Українська книга” 

Рік Фактичі обсяги фінансування, млн грн Кількість видань за назвами Загальний тираж, тис. примірників 

2002 6,0 111 311,0 

2003 14,8 199 706,1 

2004 19,8 242 1 147,0 

2005 14,16 123 640,3 

2006 4,91 42 129,7 

2007 19,356 135 627,1 

2008 30,46 220 1 021,8 

 
Як уже зазначалось, книга як продукція ви-

різняється з-поміж інших видів товарів. Проте 
сучасне визначення книги не відповідає потре-
бам суспільства і певною мірою зумовлює іс-
нуючу неефективну модель державного управ-
ління галуззю. Відповідно до Закону України 
“Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р., 
видання – це твір (документ), який пройшов ре-
дакційно-видавниче опрацювання, виготовле-
ний друкуванням, тисненням або іншим спосо-
бом, містить інформацію, призначену для по-
ширення, й відповідає вимогам державних 
стандартів, інших нормативно-правових актів 
щодо видавничого оформлення, поліграфічно-
го та технічного виконання [7]; а книжкове ви-
дання визначається законом як видання, особ-
ливістю матеріальної структури якого є скріп-
лення аркушів у корінці з обкладинкою чи 
оправою [9]. Фактично книги прирівняні законо-
давцем до стосу паперу, скріпленого особли-
вим способом, і книга не відрізняється за сво-
єю сутністю, наприклад, від стільця як сукупно-
сті частин, скріплених особливим способом. 
Такий підхід зумовив той факт, що впродовж 
тривалого часу до закупівлі книг застосовува-
лися тендерні процедури, що є нонсенсом, 
оскільки кожна книга є унікальною та не може 
бути замінена іншою, а видання книжок 
пов’язано з виключним використанням автор-
ського права, яке не може бути об’єктом конку-
рентного аналізу. Тільки нещодавно рішенням 
Уряду книговидавнича продукція, що закупову-
ється безпосередньо бібліотеками, виведена зі 
сфери застосування тендерних процедур [10]. 

Відсутність законодавчо визнаної спе-
цифічності книги як об’єкта матеріального 
світу створює ще одну перешкоду на шляху 

врегулювання питань державного замовлен-
ня на видавничу продукцію. Частиною 2 ст. 2 
Закону України “Про державне замовлення 
для задоволення пріоритетних державних 
потреб” встановлено, що порядок форму-
вання державного замовлення затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України [8]. Такий 
порядок закріплений відповідною постано-
вою Кабінету Міністрів України [11]. Слід 
зазначити, що вищезгаданий Закон, а також 
Закон України “Про видавничу справу” не 
передбачають повноважень Кабінету Мініс-
трів України щодо затвердження особливо-
го порядку формування та розміщення дер-
жавного замовлення стосовно певного виду 
продукції, зокрема видавничої. До того ж, 
згідно з ч. 6 ст. 13 Господарського кодексу 
України [2], ч. 4 ст. 1 Закону України “Про 
державне замовлення для задоволення 
пріоритетних державних потреб”, п. 6 Поло-
ження про закупівлю товарів, робіт і послуг 
за державні кошти, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 жовт-
ня 2008 р. № 921, визнання продукції спе-
цифічною може мати наслідком лише вста-
новлення Кабінетом Міністрів України особ-
ливостей відносин, що виникають у зв’язку 
із закупівлею такої продукції. А практика 
свідчить, що найбільше проблем виникає на 
стадії формування програм державного за-
мовлення. Оскільки акти законодавства не 
передбачають повноваження Кабінету Міні-
стрів щодо затвердження особливого по-
рядку формування державного замовлення 
стосовно певних товарів, вважаємо за доці-
льне внесення змін до законодавства з пи-
тань видавничої справи, в яких має бути 
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передбачено, що видавнича продукція є 
специфічною, а також визначені критерії 
специфічності, встановлені повноваження 
Кабінету Міністрів щодо затвердження від-
повідного порядку формування та реалізації 
державного замовлення. Тільки після цього 
може йти мова про вдосконалення наявного 
порядку формування та реалізації програм 
державного замовлення на видавничу продук-
цію. 

Для подальшого розгляду питання, крім 
програми “Українська книга” звернемось 
також до програми закупівлі книг для попов-
нення фондів бібліотек, оскільки, відповідно 
до вимог чинного законодавства, книги, ви-
пуск яких профінансовано державою за про-
грамою “Українська книга”, безоплатно на-
правляються для поповнення фондів бібліо-
тек. При централізованих закупках книжок 
Міністерством культури і туризму механізм 
відбору книжок та визначення їх кількості 
зосереджений на рівні міністерства. В ре-
зультаті бібліотеки отримують книги, які не 
мають читацького попиту, або отримують не 
ту кількість книжок, яка потрібна для повно-
цінного поповнення фондів. При публікації 
соціально значущих видань за програмою 
“Українська книга” отримувачем книжок та-
кож є бібліотеки, але їхньої думки не пита-
ють ані при затвердження асортименту, ані 
при визначенні накладів цих книжок. У ре-
зультаті перелік та тиражі книг, виданих за 
цією програмою, Держкомтелерадіо навіть 
не оприлюднюється, бо часто він не витри-
мує жодної критики. Порядок формування 
та реалізації програми “Українська книга” 
затверджений наказом Держкомтелерадіо 
від 27 лютого 2006 р. № 43. Порядок розг-
ляду пропозицій від видавництв щодо від-
бору видань для поповнення фондів публіч-
них бібліотек затверджений Міністерством 
культури і туризму від 20 жовтня 2005 р. 
№ 749. Порядок формування та реалізації 
зазначених програм подібний: експертизу 
видань, поданих для участі у програмах, 
здійснює експертна рада, основним завдан-
ням якої є надання змістовної оцінки ви-
дань, запропонованих до програми. Експер-
тна рада формує перелік та передає його на 
затвердження відповідному органу влади. 
Оскільки експертна рада – дорадчий орган, 
то на практиці перелік видань, відібраний 
експертами, та перелік видань, затвердже-
ний для фінансування на умовах державно-
го замовлення, можуть суттєво відрізнятись. 
Крім того, вищезазначені нормативні акти 
не містять чітко регламентованих норм, до-
тримання яких дає змогу встановити прозорі 
процедури державного замовлення на ви-
давничу продукцію, запровадити вмотиво-
вані критерії відбору на підставі аналізу ре-
альної потреби споживачів у видавничій 
продукції, не регламентований перелік ві-

домостей про виконавців державного замо-
влення та видання, які мають подаватися 
для проведення відбору під час формуван-
ня державного замовлення. Якщо у випадку 
відбору видань для поповнення фондів біб-
ліотек експерти мають справу вже з випу-
щеним книгами, які принаймні можна оціни-
ти виходячи із зовнішнього вигляду видання, 
то під час формування програми “Українська 
книга” експерти використовують опис ви-
дань, критерії та принципи відбору в такому 
випадку є незрозумілими. Це ж стосується й 
визначення розмірів тиражів видань, випуще-
них за програмою “Українська книга”, та їх 
розподілу. Можливі тиражі видань колива-
ються від 1 до 10 тис. примірників, але кіль-
кість бібліотек в Україні – понад 30 тис. 
Принцип, за яким щоразу визначається ро-
змір тиражу та його отримувачі в кожному 
конкретному випадку, в нормативних доку-
ментах не відображений. 

IV. Висновки 
Сучасна система державного замовлен-

ня у видавничій галузі є недосконалою, не-
прозорою та неефективною. Враховуючи, 
що держава фінансує видання більше ніж 
50% усіх книг в Україні, а споживацький по-
пит тим не менш залишається не задоволе-
ним, проблема потребує невідкладного роз-
в’язання. 

На нашу думку, має відбутись перехід від 
фінансування поліграфічного друку книг до 
фінансування інтелектуальної частини ви-
дання. Для цього необхідно: 

1) змінити механізм централізованої за-
купівлі книг для поповнення фондів бібліотек 
так, щоб після формування асортименту ви-
дань експертною радою міністерства, кількість 
та рознарядка книжок до закупівлі визначали-
ся на підставі заявок бібліотек у межах визна-
чених міністерством грошових лімітів; 

2) внести такі зміни до програми “Украї-
нська книга”: 
– фінансувати лише видання, які потре-

бують значних інвестицій в інтелектуа-
льну частину виробництва і тому не мо-
жуть бути підготовлені приватними ви-
давництвами – енциклопедій, довідни-
ків, словників, наукових досліджень, по-
вних та анотованих видань класиків, 
представницьких видань державного 
значення; 

– обмежити фінансування з державного 
бюджету лише створенням оригінал-
макету та необхідної кількості сигналь-
них примірників; 

– для забезпечення тиражування підгото-
влених державним коштом соціально 
значущих видань здійснювати продаж 
права видання на відкритих аукціонах; 

– здійснювати постачання бібліотекам 
соціально значущих видань відповідно 
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до механізму централізованої закупівлі 
книг для поповнення фондів бібліотек; 

– звільнені таким чином кошти програми 
“Українська книга” спрямувати на 
централізовану закупівлю книжок для 
поповнення фондів бібліотек. 

Наявні проблеми у сфері державного за-
мовлення у видавничій справі потребують 
внесення змін до відповідних законів та пі-
дзаконних нормативних актів. Запропоновані 
зміни дадуть змогу запровадити ефективну 
систему державного замовлення на книгови-
давничу продукцію, що, з одного боку, сприя-
тиме наповненню книжкового ринку якісними 
виданнями, а з іншого – задовольнить за ра-
хунок бюджетних коштів попит споживачів – 
бібліотек, закладів освіти та культури. 
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Annotation 
The article discusses the features of the ex-

isting political culture in Ukraine, identifying the 
shortcomings of the existing support mec-
hanism, and considered the main directions of 
increase and substantiated the need to im-
prove public management mechanism of politi-
cal culture in Ukraine. 

Анотація 
Розглянуто особливості сучасного рівня 

політичної культури в Україні, визначено 
недоліки діючого механізму підтримки роз-
витку та проаналізовано основні напрями 

підвищення її якості, а також обґрунтовано 
необхідність удосконалення державно-управ-
лінського механізму розвитку політичної куль-
тури в Україні. 

Ключові слова 
Політична культура, розвиток, стратегічні 

напрями, механізми, державна політика. 
I. Вступ 
Одним із найважливіших показників полі-

тичної культури будь-якого суспільства є рівень 
інтересу громадян до політики. Дослідження 
підтверджують, що громадяни України вияв-
ляють достатній інтерес до політичного життя. 
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Високий рейтинг інтересу до політики є 
індикатором розвинутого громадянського 
суспільства, якого поки що в Україні немає, 
тому можна припустити не стільки високий 
рівень розвитку політичної культури в Украї-
ні, скільки сильну психологічну мотивацію до 
залучення в процес політичного розвитку. 

Досягти зростання рівня політичної куль-
тури в Україні можливо шляхом активізу-
вання участі політологів у державно-екс-
пертній роботі, засобах масової інформації, 
створення єдиної системи політичного знан-
ня для всіх верств населення, умов для на-
буття громадянами політичних знань та ут-
вердження в суспільстві поваги до права й 
правопорядку, подолання правового нігілізму. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати сучасний 

рівень політичної культури, визначити недо-
ліки діючого механізму підтримки розвитку 
та розглянути основні напрями підвищення 
політичної культури в Україні. 

III. Результати 
У сучасних умовах в Україні особливо 

актуальною постає проблема збереження 
національної згоди, основою яка може ви-
ступати суспільний консенсус стосовно при-
хильності до демократичного реформуван-
ня. Впродовж багатьох років питання підви-
щення рівня політичної культури населення 
розглядалось такими зарубіжними та вітчи-
зняними науковцями, як: С. Вайт, 
А. Кардинер, Дж. Мердок, О.А. Гриценко, 
В.В. Карлова, О.Ю. Оболенський, 
В.В. Солодовник та ін. Зміст політичної ку-
льтури різних соціальних суб’єктів не одна-
ковий за обсягом, структурою тощо. Полі-
тична культура суспільства є синтезом від-
повідних культур усіх наявних у ньому соці-
альних спільнот і політичних інститутів. Але 
це не механічний конгломерат. У царині 
означених культур виробляється нова якіс-
на субстанція – культура, яка фіксує суттєві 
ознаки та рівень суспільної політичної сві-
домості й поведінки суспільства загалом. У 
цій новій, інтегрованій політичній культурі 
можуть переважати демократичні чи авто-
ритарні риси, переплітатись різні рівні й ха-
рактер політичних ознак носіїв культури. 
Але головне, що ця політична культура дає 
змогу побачити якісно новий рівень політич-
ного життя суспільства. Те саме стосується і 
політичної культури окремої особи як сукуп-
ності елементів її політичної свідомості й 
поведінки. Їх характер і якість, самобутній 
зміст, взаємодія та обумовленість дають 
змогу оцінювати рівень політичної зрілості 
людини, її політичну культуру [4]. 

Політична культура радянського періоду 
відзначалася стійкістю і постійністю відтво-
рювання, що досягалося ефективною сис-
темою соціалізації через засоби тотального 
контролю за населенням з боку правлячого 

класу: це, насамперед, монопольне право 
держави на освіту і вступ до комуністичної 
партії як єдина можливість зробити кар’єру. 
Для самозбереження й відтворення було 
сформовано механізм номенклатури, що 
проводила цілеспрямовану кадрову політику. 

Характер політичної культури цього пері-
оду полягає у глибокому соціальному та ку-
льтурному розриві між верхівкою суспільства 
та основною частиною населення. Такий 
стан зумовлював соціокультурну динаміку 
відтворення суспільних відносин, яка харак-
теризувалася пануванням руйнівних тенден-
цій з орієнтацією на задоволення мінімаль-
них потреб. Усе це базувалося на матеріа-
льній та духовній убогості людини, яка була 
нездатна сама вирішувати проблеми. Отже, 
в Радянському Союзі концентрація економіч-
ної, політичної та ідеологічної влади в руках 
правлячого класу, який втілював у своїй осо-
бі державу, призвела до поглинення держа-
вою суспільства та індивіда. 

Відтак, усю політичну історію України 
можна уявити як картину постійного проти-
борства ліберальних і патріархально-тради-
ційних цінностей: з одного боку – приватна 
ініціатива, потреба у самоствердженні інди-
віда у змаганні з рівними, свобода власності 
й працелюбність, максимальне обмеження 
ролі держави в суспільстві; а з іншого – со-
борність, общинність, колективізм з одноча-
сною схильністю до авторитаризму, потреба 
в сильному лідері харизматичного типу. 

Конфліктна політична культура, сформова-
на під впливом зазначених факторів, постійно 
давалася взнаки впродовж усієї української 
історії: різним політичним силам не вистачало 
толерантності, політичної етики, злагоди. Адже 
діалогове підґрунтя в культурі відображається 
безпосередньо і в культурі політичного спілку-
вання між різними політичними силами, парті-
ями, фракціями, соціальними групами тощо [2]. 

На сьогодні лише в окремих колах місь-
кого населення, серед підприємців і частини 
інтелігенції, керівників підприємств відбула-
ся ціннісна переорiєнтацiя, тому проблема 
порушення негативних аспектів традицiона-
лiстської політичної культури перебуває в 
безпосередній залежності від ефективності 
демократичних перетворень і підвищення 
інтенсивності міжкультурного обміну. 

Політична свідомість та політична культу-
ра є одними із найважливіших складових по-
літичного життя, що визначають його зміст та 
напрями розвитку. 

В сучасній політично-культурній ситуації, 
що склалася в Україні, можна виділити декі-
лька тенденцій: 
– деідеологізація політичної культури і 

ліквідація державної монополії на полі-
тичну культуру; 
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– зростання інтересу до історичної куль-
турної спадщини, зокрема до релігії і 
церкви; 

– посилення культурно-комунікативної апа-
тії, послаблення інтересу до питання на 
користь візуальних, видовищних форм 
(телебачення, відео), значне зменшення 
частотності відвідувань театрів, кіноза-
лів, музеїв, бібліотек; 

– збільшення в побуті елементів антику-
льтури (наркоманії, злочинності, коруп-
ції, рекету, проституції, порнографії, па-
тологічних нахилів тощо); 

– особливу занепокоєність викликає стан 
української мови, українського книгодру-
кування, бібліотечної справи, кіномис 
тецтва [1]. 

Як наслідок, повний занепад українсько-
го суспільства в цілому та його політичної 
культури зокрема. 

Така ситуація пов’язана, насамперед, з 
низьким рівнем економіки країни. При цьому 
кошти, що отримують окремі регіони на роз-
виток культурних цінностей із державного 
бюджету за відповідними державними про-
грамами, не відображаються у звітності в 
розрізі регіонів. 

Можна виділити такі основні напрями пі-
двищення політичної культури в Україні, що 
сприятимуть формуванню власної політич-
ної культури українського народу: 
– лібералізація і демократизація суспіль-

них відносин, унаслідок чого створю-
ються умови для політичної творчості 
еліти й широких верств населення. Для 
правильного сприйняття громадянами 
суспільного прогресу, створення науко-
вих уявлень про політику потрібен висо-
кий культурний, освітній і життєвий рівні 
громадян, не обтяжених тоталітарною 
ідеологією. Адже політична культура не 
обмежується лише сферою політичних 
відносин. Вона пов’язана з усіма аспек-
тами духовного життя суспільства: нау-
кою, освітою, літературою, мистецтвом 
тощо; 

– пропаганда знань про історичний досвід 
українського та інших народів і про су-
часні досягнення світового співтоварис-
тва. На розвиток політичної культури 
впливає також стан історичного знання. 
Об’єктивні історичні дослідження, без 
ідеологічної догматики, звільняють лю-
дей від стереотипного оцінювання інших 
народів і держав. Історія є надійним під-
ґрунтям для пізнання перспектив розви-
тку суспільства, сприяє зміцненню по-
чуття єдності світової цивілізації; 

– підтримка різноманітних ініціатив, нова-
цій, експериментів, вивчення й поши-
рення вітчизняного політичного досвіду. 
Важливим є створення умов для набут-
тя громадянами політичних знань, фі-

нансування засобів масової інформації, 
радіомовлення, бібліотек, книгодрука-
рень, уведення освітнього комплексу дис-
циплін з політичної культури; 

– залучення науковців до розроблення 
політичних технологій і програм, надан-
ня певного матеріального забезпечення 
для реалізації ідей та їх правової підт-
римки; 

– поширення джерельної бази формуван-
ня новітньої політичної культури і ство-
рення умов для прояву позитивних тен-
денцій у політичному житті. Одночасно з 
розвитком об’єктивної та незалежної по-
літичної науки треба активізувати участь 
політологів у державно-експертній ро-
боті, засобах масової інформації, ство-
ренні єдиної системи політичного знан-
ня для всіх верств населення; 

– законодавче закріплення продуктивних 
політичних ідей, норм, інституцій та роз-
роблення системи заходів їх широкого 
використання. Необхідною межею фор-
мування в українському суспільстві по-
літичної культури є утвердження в соці-
умі поваги до права й правопорядку, по-
долання правового нігілізму. До того ж, 
як з боку громадян, так і з боку влади у 
справжній, а не декларованій правовій 
державі панує культ права. Політично 
розвинене суспільство розуміє, що міц-
ний соціальний порядок важливіший від 
політичних амбіцій [3]. 

Сьогодні політична культура в Україні 
формується і розвивається на основі осми-
слення наших реалій та під впливом діяль-
ності численних політичних партій. Заува-
жимо, що останнє не стільки є досягненням, 
скільки свідченням слабкості розвитку полі-
тичного процесу в Україні. Нині майже не 
існує країн, де б існувала така кількість пар-
тій, що майже не відрізняються одна від од-
ної не те що назвами, а й політичними пла-
тформами. Так, партії відображають інте-
реси певних груп, діячів, але аж ніяк не сус-
пільні інтереси. Деякі науковці вбачають у 
цьому інерцію формування соціального се-
редовища посткомуністичної України, коли 
демократія фактично удержавлюється. 

IV. Висновки 
Успішному здійсненню державної політи-

ки у сфері культури значно перешкоджають 
обмеженість фінансових ресурсів, необхід-
них для досягнення поставлених цілей, і 
низька ефективність їх використання. Наяв-
ні принципи, методи і форми бюджетного 
фінансування культурної сфери, підходи до 
нього не відповідають її потребам. Водно-
час позабюджетний механізм фінансування 
є малорозвиненим, що зумовлюється не-
розробленістю відповідної нормативно-право-
вої бази, яка б стимулювала благодійну, ме-
ценатську діяльність і сприяла залученню 
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інвестицій у сферу культури. Тому для під-
вищення політичної культури в Україні не-
обхідно, в першу чергу, лібералізувати й 
демократизувати суспільні відносини, під-
вищити пропаганду знань про історичний 
досвід українського та інших народів і про 
сучасні досягнення світового співтоварист-
ва, поширити джерельну базу формування 
новітньої політичної культури і створити 
умови для прояву позитивних тенденцій у 
політичному житті, законодавчо закріпити 
продуктивних політичні ідеї, норми, інститу-
ції. 
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Annotation  
In the article there is the affected question 

of role and place of organs of executive power 
and local self–government in the process of 
satisfaction of necessities and interests of citi-
zens through the grant of high–quality adminis-
trative services. The analysis of different ap-
proaches to understanding of concept is done 
administrative services. 

Анотація  
Досліджено проблему якісного надання 

управлінських послуг органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. Здійс-
нено аналіз різних підходів до розуміння 
поняття “якість адміністративної послуги”. 
Узагальнено наявні у спеціальній літературі 
погляди та визначено критерії, за якими мо-
жна оцінити якість адміністративної послуги. 

Ключові слова 
Управлінська послуга, якість адміністра-

тивних послуг, оцінювання якості надання 
адміністративних послуг, критерії якості. 

І. Вступ 
Дотепер у сфері відносин державних 

службовців і громадян не подолані стерео-
типи, нав’язані свого часу радянською сис-
темою. Незважаючи на підвищення компе-
тенції державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, прагнення 
перейти до демократичних інституційних 

стандартів, тіснішої взаємодії з громадськіс-
тю, у сучасних громадян України відсутня 
впевненість у можливості отримання ними 
якісних адміністративних послуг [1, с. 125]. 

Питання якості адміністративних послуг є 
доволі абстрактним, адже ми маємо справу 
із суб’єктивізмом очікуваного результату. 
Проте, це зовсім не означає, що якість не 
можна контролювати. 

Під оцінюванням якості надання адмініс-
тративних послуг розуміють перевірку дія-
льності адміністративного органу щодо на-
дання адміністративних послуг, у тому числі 
результату такої діяльності, на відповідність 
офіційно встановленим вимогам та/або очі-
куванням споживачів [2, с. 6]. 

Для оцінювання якості надання адмініст-
ративних послуг необхідно визначити його 
критерії. 

Термін “критерій” у словниках визначаєть-
ся як “підстава для оцінки, визначення або 
класифікації чогось; мірило, мірка” [3, с. 240]. 

У цій статті під критерієм розуміємо підс-
таву для оцінювання якості надання адміні-
стративних послуг. Наприклад, цей процес 
може здійснюватися за таким критерієм як 
“своєчасність”. Сукупність таких критеріїв 
має повністю охопити діяльність адміністра-
тивного органу щодо надання адміністрати-
вної послуги. Проте, для того, щоб оціню-
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вання якості було об’єктивним, необхідно 
мати чіткі, найкраще – кількісно визначені 
вимоги. Зокрема, щоб оцінити, чи своєчасно 
надано послугу, необхідно спиратися на 
конкретні строки, встановлені щодо надання 
адміністративних послуг певного виду (на-
приклад, державна реєстрація суб’єктів під-
приємницької діяльності має здійснюватися 
у 5-денний строк). 

У такому разі, безпосереднім мірилом 
оцінювання якості надання адміністратив-
них послуг виступає вже не критерій, а кон-
кретні вимоги, які можна назвати “стандар-
тами”. 

У вітчизняній науці, зокрема юридичній, 
під “стандартом” (від англ. standart – норма, 
зразок, модель; від фр. standhard – твердо 
стояти) прийнято розуміти документ, що 
встановлює для загального і багаторазового 
застосування правила, загальні принципи 
або характеристики, які стосуються діяльно-
сті чи її результатів, з метою досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості у 
певній галузі [4, с. 164]. 

Отже, під стандартами якості адміністра-
тивних послуг потрібно розуміти конкретні 
вимоги щодо надання адміністративної пос-
луги, яким має відповідати діяльність адмі-
ністративного органу і за допомогою яких 
можна оцінити, наскільки якісно надається 
та чи інша адміністративна послуга [2, 
с. 10]. 

Для того, щоб мати змогу оцінювати 
якість надання адміністративних послуг і 
стандартизувати їх надання, є потреба у виз-
наченні критеріїв оцінювання якості надання 
адміністративних послуг. Принципово важ-
ливе призначення критерію полягає у тому, 
що він є основою для визначення одного 
або кількох стандартів надання адміністра-
тивних послуг. Винятками із цього правила 
можуть бути випадки використання оціноч-
них критеріїв, які у своїй основі залежать від 
суб’єктивних чинників (наприклад, такий 
критерій, як “повага до особи”). Але, за за-
гальним правилом, критерій має бути при-
датним для формування на його основі ста-
ндартів надання адміністративних послуг. 

Стандартом у традиційному значенні сло-
ва є “мінімальні стандарти”. Це ті мінімальні 
вимоги, що забезпечують належний (мініма-
льний) рівень якості надання адміністративної 
послуги. Недотримання мінімального станда-
рту є підставою для негативного оцінювання 
якості надання адміністративної послуги. 

Адміністративний орган має не лише до-
тримуватися мінімальних стандартів, а й 
самостійно підвищувати якість послуг, що 
ним надаються. Наприклад, якщо закон пе-
редбачає, що певна адміністративна послу-
га надається у певний строк, орган, позити-
вно вирішуючи цю справу у найкоротший 
строк, робить надання послуги якіснішим [5]. 

II. Постановка завдання: 
– проаналізувати різні підходи до розу-

міння поняття “якість адміністративної 
послуги”; 

– узагальнити наявні в спеціальній літера-
турі погляди, та визначити критерії, за 
якими можна оцінити якість будь-якої 
адміністративної послуги; 

– обґрунтувати спосіб і порядок викорис-
тання критеріїв для оцінювання якості 
надання управлінських послуг органами 
виконавчої влади та місцевого самов-
рядування. 

III. Результати 
Здійснення оцінювання якості надання 

адміністративних послуг може визначатися 
з погляду держави (внутрішнє оцінювання 
органу) та споживачів (зовнішнє оцінюван-
ня). Крім того, можна виокремити “змішане” 
оцінювання, яке здійснюється зовнішнім суб’єк-
том, що є не споживачем, а швидше за все 
“відповідальним надавачем” послуги (на-
приклад, вищий орган) або “контролером” 
(омбудсман при перевірці діяльності певно-
го органу). 

Дотримання органом встановлених дер-
жавою стандартів означає якісне надання 
адміністративних послуг. При цьому спожи-
вачі можуть оцінювати цю якість і за вище-
згаданими суб’єктивними критеріями, які 
важко піддаються нормативному визначен-
ню (наприклад, повага до особи), а також за 
встановленими стандартами, але з підви-
щеними вимогами (коли особа просить, щоб 
їй надали послугу швидше, ніж це встанов-
лено законом). 

Наближення офіційних стандартів до очі-
кувань особи є найважливішим орієнтиром у 
вдосконаленні системи організації надання 
адміністративних послуг [6, с. 3]. Тобто іде-
альним є стан, коли вимоги щодо якості з 
боку споживачів та офіційно встановлені 
стандарти збігаються. 

Отже, необхідно погодитися з визначен-
ням, що “критерії оцінювання якості надання 
адміністративних послуг” – це ті показники, 
які є підставою для встановлення стандар-
тів надання адміністративних послуг і за 
якими можна визначати, наскільки при на-
данні конкретної послуги є задоволеними 
потреби та інтереси споживача/клієнта та 
наскільки адекватною і професійною є дія-
льність адміністративного органу [2, с. 13]. 

Оцінювання якості надання управлінсь-
ких послуг має здійснюватися на основі чіт-
ких критеріїв. Такими критеріями можуть 
бути: 1) результативність; 2) своєчасність; 
3) доступність; 4) зручність; 5) відкритість; 
6) повага до особи; 7) професійність. 

Результативність передбачає спрямова-
ність діяльності органу публічної влади на 
позитивне вирішення справи, тобто на на-
дання громадянам публічної послуги. Оці-
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нювання за критерієм результативності та-
кож передбачає орієнтацію на цілісність по-
слуги, тобто отримання громадянами зага-
льного очікуваного результату. 

Результативність стосується можливості 
окремої послуги чи системи послуг в цілому 
досягти потрібного результату та ефекту. 
Результативність може бути соціальною 
(з позиції суспільного інтересу) та спожив-
чою (з позиції окремого користувача послу-
ги). На результативність впливає те, як ор-
ган виконує покладені на нього суспільством 
і державою обов’язки, забезпечує суспіль-
ний інтерес, задовольняє окремого спожи-
вача послуг тощо. 

Критерій результативності передбачає 
відповідь на питання, чи отримав споживач 
адміністративної послуги результат, на який 
він очікував (звичайно, якщо ці очікування 
законні). Законна, обґрунтована та своєчас-
на відмова у наданні послуги також означає 
якісну роботу органу, хоча послугу і не було 
надано [7, с. 136]. 

Своєчасність надання послуги – це до-
тримання встановленого законом строку 
надання адміністративної послуги з орієн-
тацією на якнайшвидше вирішення справи. 
Орган, що надає адміністративну послугу, 
має враховувати законні інтереси громадя-
нина щодо своєчасного надання адміністра-
тивної послуги. 

Для регулювання діяльності уповнова-
жених органів можна запровадити норму, за 
якою, у разі перевищення строків надання 
послуги, громадянину-заявнику повертаєть-
ся сума коштів на оплату послуги пропор-
ційно до часу прострочення, з подальшим 
стягненням цієї суми на користь держави з 
винних службових осіб. За порушення вста-
новленого порядку надання управлінських 
послуг винні особи мають нести дисциплі-
нарну, цивільну, адміністративну відповіда-
льність. Оскільки порушення уповноваже-
ними органами прав громадян та юридичних 
осіб може завдати їм значних збитків, то 
можна передбачити створення страхових 
фондів для їх відшкодування. Водночас до-
цільно матеріально стимулювати службов-
ців для якісного надання управлінських пос-
луг, з використанням механізмів, поширених 
у підприємницькому секторі. 

Доступність забезпечує фактичну мож-
ливість громадян звернутися за отриманням 
адміністративної послуги [8, с. 15]. Критерій 
доступності доволі змістовний, він включає: 
– наявність необхідної інформації про ор-

ган, який надає відповідні адміністрати-
вні послуги, її достатність (повноту) та 
коректність; різноманітність і доступність 
джерел такої інформації, зокрема мож-
ливість отримання інформації по теле-
фону або електронною поштою; терито-
ріальну наближеність органу до спожи-

вачів послуг; наявність сполучення гро-
мадського транспорту, вказівних знаків, 
під’їзних шляхів та місць паркування для 
приватного транспорту; 

– можливість вільного (безперешкодного) 
доступу споживачів послуг у приміщення 
адміністративного органу; 

– наявність і безоплатність бланків та ін-
ших формулярів, необхідних для звер-
нення за адміністративною послугою, 
можливість отримання таких бланків з 
веб-сторінки адміністративного органу [9]; 

– справедливий (обґрунтований) розмір 
плати за адміністративну послугу (якщо 
послуга є платною). 

З доступністю тісно пов’язаний фактор 
зручності, адже зручність передбачає вра-
хування інтересів та потреб споживачів по-
слуг в організації надання адміністративних 
послуг, що включає в себе: 

а) можливість вибору способу звернення 
за адміністративною послугою, тобто наяв-
ність у споживача декількох варіантів пове-
дінки при зверненні до органу за адміністра-
тивною послугою [10, с. 39]; 

б) впровадження принципу “єдиного вік-
на”, за якого споживач послуги звертається 
до відповідального органу, що самостійно 
організовує подальше надання адміністра-
тивної послуги без участі споживача; мінімі-
зацію кількості інстанцій, залучених до на-
дання адміністративної послуги; викорис-
тання (застосування) анкет та інших стандар-
тизовано-допоміжних форм; 

в) максимальний обсяг і зручність для 
споживачів часу особистого прийому грома-
дян. Організація особистого прийому, як 
показник у критерії зручності, включає, на-
самперед, два параметри: час особистого 
прийому та впорядкованість особистого 
прийому. Час особистого прийому – це час 
роботи адміністративного органу, протягом 
якого особа може звернутися за адміністра-
тивною послугою (із заявою чи вже за ре-
зультатом). Час роботи адміністративного 
органу має бути адекватним до потреб спо-
живачів, тобто відповідати кількості звер-
нень; для більшості “популярних” адмініст-
ративних послуг доцільно встановити мак-
симально великий час доступності до адмі-
ністративного органу; 

г) зручний порядок оплати адміністрати-
вної послуги. Показник зручного порядку 
оплати адміністративної послуги має зна-
чення у випадку, коли надання адміністра-
тивної послуги є платним. Адміністративний 
орган має створювати умови для забезпе-
чення зручності порядку оплати адміністра-
тивних послуг. З цією метою у приміщенні 
адміністративного органу, особливо якщо 
він надає велику кількість послуг, може бути 
розміщено відділення (касу) банку [7, с. 303]. 
Таким чином, плата за надання адміністра-
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тивної послуги буде здійснюватися безпо-
середньо у приміщенні органу, що значно 
полегшить обов’язок громадянина зі сплати 
вартості послуги. 

Відкритість передбачає наявність та дос-
тупність інформації, необхідної для отри-
мання адміністративної послуги про: проце-
дуру надання адміністративної послуги; пе-
релік документів, які потрібно подати для 
отримання послуги, зразки заповнення до-
кументів; розмір та порядок оплати адмініс-
тративної послуги; посадових осіб, відпові-
дальних за надання адміністративних послуг 
[2, с. 51]. Критерій відкритості включає: 

1. Наявність та якість довідкових ресур-
сів (інформаційних щитів, веб-сторінки ор-
гану тощо). 

2. Можливість отримання інформації по 
телефону та в електронній формі. 

3. Можливість отримання консультати-
вної допомоги. 

Повага до особи забезпечується ввічливим 
(шанобливим) ставленням до особи, її честі і 
гідності. Цей критерій складається з готовнос-
ті працівників органу допомогти споживачеві 
послуги в оформленні звернення; дотримання 
принципу рівності громадян; наявності побу-
тових зручностей в органі, що надає адмініст-
ративні послуги (сидячих місць для очікування 
в черзі тощо) [10, с. 70]. 

У цьому контексті доцільно розглянути 
проблему “пільговиків”. Як правило, це має 
значення для організації належного прийо-
му громадян. Проте кількість категорій осіб, 
що мають встановлені законом пільги при 
отриманні адміністративних послуг, має бу-
ти мінімальною, а підстави їх виокремлен-
ня – обґрунтованими [7, с. 157]. 

Професійність зумовлюється належним 
рівнем кваліфікації працівників адміністрати-
вного органу. Вона визначається продемонс-
трованим рівнем знань та дотриманням про-
цедури надання адміністративної послуги; 
конкретністю та обґрунтованістю вимог, що 
висуваються до споживачів послуг тощо. 
Професійність – це, перш за все, компетент-
ність службовця, що, у свою чергу, може ви-
мірюватися за певними критеріями. 

Оцінювання якості надання публічної по-
слуги споживачем може здійснюватися че-
рез управління зворотним зв’язком з ним. 
Однією з форм такого зв’язку може бути за-
повнення Картки задоволеності споживача, 
що здійснюється останнім перед або після 
отримання підсумкових документів (рішен-
ня) щодо наданої послуги. Без наявності в 
звітній документації про надання послуги 
заповненої Картки задоволеності спожива-
ча, на думку авторів праці [11], послуга не 
вважається виконаною. 

У Картці задоволеності споживача клієнт 
відповідає на такі питання: 

– задоволеність продуктом послуги (якість 
документів, обґрунтованість рішення або 
відмови у наданні послуги); 

– ясність і зрозумілість процедури надан-
ня послуги, прозорість інформації; 

– дотримання термінів надання послуги; 
– рівень сервісу, ввічливість службовців. 

Наприклад, Головдержслужба України 
пропонує своїм споживачам заповнити ан-
кету та відповісти на такі питання (з оцінкою 
відповіді за п’ятибальною шкалою):  

1. Наскільки оперативно та компетентно 
Головдержслужба реагує на запити та звер-
нення? (1 – не оперативно і не компетентно, 
5 – дуже оперативно і дуже компетентно).  

2. Чи потребує змін законодавча та но-
рмативно-правова база з питань державної 
служби? (1 – не потребує, 5 – потребує кар-
динальних змін). 

3. Чи зменшиться рівень корупції серед 
державних службовців при підвищенні за-
робітної плати? (1 – не зменшиться, 5 – бу-
де практично ліквідовано). 

З метою забезпечення належної якості 
публічних послуг та задоволеності клієнта 
слід здійснювати спеціальний відбір служ-
бовців на посади, пов’язані з наданням пос-
луг, із застосуванням анкетування для ви-
явлення особистісних і поведінкових харак-
теристик [12, с. 10]. 

Згідно з вимогами сучасних моделей 
якості, оцінювання послуг має здійснювати-
ся з позицій задоволеності не тільки спожи-
вача послуги, а й персоналу установи, а та-
кож задоволеності локальної спільноти й 
суспільства в цілому. 

Оцінювання якості надання послуги пер-
соналом установи здійснюється на підставі 
звітності про надання послуги. Періодично 
(щомісяця) звітність про надання послуг 
аналізується всіма особами, які брали 
участь у цьому процесі, що забезпечує різ-
номанітність поглядів на одні й ті ж проце-
дури, етапи процесів, процеси в цілому. В 
результаті спільного обговорення склада-
ється протокол якості надання послуг, який 
є підставою для подальшого вдосконалення 
діяльності, а також висловлення особистої 
думки кожним службовцем щодо рівня вла-
сної задоволеності своєю діяльністю в аспе-
кті надання послуг [2, с. 55]. 

Оцінювання якості надання кожної послу-
ги службовцем може здійснюватися через 
відповіді на такі питання: 
– раціональність процедури; 
– рівень регламентованості й координо-

ваності дій учасників надання послуги; 
– рівень дотримання вимог щодо якості 

отриманого продукту; 
– рівень інформаційного забезпечення 

процедури; 
– можливість дотримання встановлених 

термінів надання послуги. 
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Відповідь на кожне питання оцінюється 
за шкалою, що застосовується для оціню-
вання споживачем якості надання послуги. 

Для покращання якості надання адмініс-
тративних послуг видається доцільним: 

1) розмежувати в системі органів вико-
навчої влади органи, які займаються вироб-
ленням політики, і органи, які займаються 
поточним адмініструванням. Усередині дру-
гої категорії необхідно виділити органи, які 
надають адміністративні послуги (йдеться, 
насамперед, про урядові органи) та зосере-
дити їхню діяльність на якісному їх наданні; 

2) мінімізувати перелік (номенклатуру) 
адміністративних послуг, залишивши в ньо-
му лише ті послуги, які дійсно є важливими 
для публічних інтересів. Для цього всі пос-
луги, які надаються органами державної 
влади та місцевого самоврядування і ство-
реними ними підприємствами, установами 
та організаціями, необхідно переглянути 
(тобто фактично провести функціональне 
обстеження) і систематизувати за такими 
критеріями: 

а) послуги, надання яких потрібно зали-
шити за державою та місцевим самовряду-
ванням; 

б) послуги, надання яких може бути пе-
редане недержавним суб’єктам (у порядку 
делегування), але їх надання має залиша-
тися завданням держави чи місцевого са-
моврядування і здійснюватися під їх відпо-
відальність; 

в) послуги, які можуть бути скасовані без 
шкоди для суспільства та держави. Це дасть 
змогу зосередити обмежені публічні ресурси 
на реалізації найважливіших завдань. Діяль-
ність із перегляду обсягу адміністративних 
послуг має бути систематичною. 

Для оптимізації надання публічних управ-
лінських послуг доцільно: 
– по-перше, максимально децентралізу-

вати надання адміністративних послуг. 
Це наблизить їх до споживачів, що не 
тільки зручно для них, а й сприятиме то-
чнішому визначенню їхніх потреб та очі-
кувань. Відповідальність за надання цих 
послуг має й надалі залишатися за дер-
жавою чи самоврядуванням; 

– по-друге, докладно регламентувати про-
цедуру надання адміністративних пос-
луг. Правова визначеність у процедур-
них питаннях зменшує можливості для 
зловживань та гарантує правову захи-
щеність приватним особам. Для цього 
процедура надання адміністративних 
послуг має відбуватися таким чином, 
щоб особа подавала заяву та необхід-
ний мінімум документів, а все спілку-
вання здійснювалося всередині влади, 
тобто щоб збір довідок, погоджень тощо 
здійснювався всередині органу та між 
органами, а не покладався на особу. 

При встановленні процедури надання 
адміністративної послуги необхідно орі-
єнтуватися на кінцевий результат; 

– по-третє, створити такі умови, щоб суб’єк-
ти, які надають адміністративні послуги 
в питанні внутрішньої організації діяль-
ності (внутрішнього управління), могли 
діяти за принципами приватного секто-
ра. Це має, насамперед, поширюватися 
на питання добору та управління персо-
налом, встановлення винагороди за 
працю. Працівники повинні бути зорієн-
товані за допомогою системи відповід-
них стимулів на досягнення результатів, 
а не на формальне дотримання правил. 
Необхідно створити умови, за яких 
оплата праці в органах, що надають ад-
міністративні послуги, могла б сягати рі-
вня оплати праці спеціалістів відповідної 
кваліфікації в приватному секторі; 

– по-четверте, виробити стандарти на-
дання адміністративних послуг з ураху-
ванням стандартів аналогічних послуг у 
приватному секторі. Зміни мають охоп-
лювати: впровадження відносин типу 
клієнт-підрядник; концентрацію на ре-
зультатах, а не на внесках та процесі 
дії; відповідальність перед клієнтом/спо-
живачем. Надавачі адміністративних по-
слуг повинні керуватись установленими 
стандартами обслуговування клієнтів/спо-
живачів, вживаючи такі заходи: 

а) визначення наявних і потенційних клієн-
тів; 

б) вивчення потреб клієнта (шляхом 
опитування) й визначення, яких послуг та 
якої якості бажає клієнт, а також рівня його 
задоволення послугами, що надаються; 

в) розроблення посадових (службових) 
стандартів і критеріїв оцінювання роботи з 
урахуванням цих стандартів; 

г) обслуговування клієнтів відповідно до 
найвищих стандартів у приватному секторі; 

д) забезпечення споживача правом ви-
бору як джерела послуг, так і способів їх 
отримання; 

е) забезпечення більшої доступності для 
клієнтів інформації, послуг і системи оскар-
ження; 

є) запровадження механізму реагування 
на скарги клієнтів; 
– по-п’яте, створювати так звані “універ-

сами послуг” (“установи для громадян” 
або “єдині офіси”). Це інтегровані (об’єд-
нані) установи адміністративних органів, 
які мають своїми перевагами те, що: в 
цій установі особа може отримати всі 
або майже всі адміністративні послуги, 
які надаються у відповідній адміністра-
тивно-територіальній одиниці; прийом 
приватних осіб ведеться впродовж усьо-
го робочого дня і навіть у суботу; тут же 
розташовані відділення банку, й особа 
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може на місці оплатити послуги. Зважа-
ючи на те, що на рівні районів та міст 
адміністративні послуги надаються од-
ночасно органами місцевого самовря-
дування та органами виконавчої влади, 
необхідно спрямовувати їх зусилля на 
утворення таких об’єднаних “універсамів 
послуг”. 

З метою врегулювання якості надання по-
слуг необхідним є запровадження стандарту 
послуги, адже це дасть змогу державним слу-
жбовцям надавати послуги, які відповідають 
не лише чинному законодавству, а й потре-
бам та очікуванням територіальної громади. 

Важливою ознакою стандартів є їхня уні-
версальність – вони однакові для будь-якої 
установи чи організації. Різними можуть бути 
лише деякі аспекти, оскільки навіть в устано-
вах зі схожим видом діяльності не може бути 
двох абсолютно однакових систем, бо кожна 
організація розробляє їх відповідно до своїх 
можливостей і потреб громади. 

IV. Висновки 
Наслідки якісного надання послуг для 

громади, суспільства у цілому можуть вира-
жатися в таких загальних категоріях, як під-
вищення довіри до влади, забезпечення 
соціальної злагоди, збільшення економічних 
благ (надходження коштів до бюджету, під-
вищення рівня сплати податків тощо). 

Для оцінювання якості надання адмініст-
ративних послуг необхідно визначити кри-
терії, за якими може здійснюватися таке 
оцінювання. У цій статті під критерієм розу-
міємо підставу для оцінювання якості на-
дання адміністративних послуг. 

Задоволеність споживача та орієнтація 
на споживача мають бути основними прин-
ципами при визначенні критеріїв оцінювання 
якості надання адміністративних послуг. 
Слід погодитися з експертами Центру полі-
тико-правових реформ щодо мінімального 
переліку критеріїв, які мають бути взяті за 
основу відповідними органами: а) результатив-
ність; б) своєчасність; в) доступність; г) зруч-
ність; д) відкритість; ж) повага до особи; з) про-
фесійність. 

Кожен із цих критеріїв слід розглядати 
окремо, враховуючи структурні показники, що 
впливають на загальну оцінку якості. Водно-
час не слід забувати, що на оцінювання якості 
послуги впливають усі критерії в комплексі, 
відповідно, нехтування одним із них має відо-
бражатися на загальній оцінці послуги. 
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НАДАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ ВИРОБНИКАМ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  

Зубар В.В.  
здобувач Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України 

 

Аnnotation 
Short-term government economy regulation 

in the sphere of procurement by means of re-
strictions of the participation in tender Ukrain-
ian producers is analysed. Conservation to 
competitions in procurement is proved. 

Анотація 
Проаналізовано процес короткостроково-

го державного регулювання економіки у 
сфері державних закупівель за допомогою 
обмеження участі в тендерах українських 
виробників. Доведено доцільність збережен-
ня конкуренції. 

Ключові слова 
Преференції, короткострокове державне 

регулювання, державні закупівлі, тендер. 
І. Вступ 
Без конкуренції на вільному ринку попит і 

пропозиція лишилися б головного регулято-
ра суспільного виробництва, і ми не змогли 
б отримати вільне ціноутворення й визначи-
ти оптимальну пропорцію виробництва та 
його економічну ефективність. 

Держава за допомогою економічних і за-
конодавчих важелів повинна намагатись, 
по-перше, стимулювати певні напрями роз-
витку економіки, по-друге, зберігати ринкові 
механізми, зокрема конкуренцію. 

Розвиток нашої держави повною мірою за-
лежить від соціально-економічних процесів. 
Так, Україна у травні 2008 р. стала повнопра-
вним членом Світової організації торгівлі, тоб-
то фактично сформувала ринкову економіку, 
але це не заперечує необхідність державного 
регулювання економічних процесів. Існують 
різні погляди на масштаби, форми та інтенси-
вність втручання держави в цю сферу. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статі є дослідження питання ко-

роткострокового державного регулювання 
економіки у сфері державних закупівель й 
надання преференцій вітчизняним виробни-
кам; доведення доцільності збереження 
конкуренції у сфері держзакупівель. 

ІІІ. Результати 
Регулювання економіки здійснюється в 

рамках господарського й цивільного законо-
давства та інших законів і підзаконних актів, 
за допомогою яких встановлюються норми і 
правила. В їх основі лежить об’єктивний 
план дій, послідовність певних заходів. 

Метою держави у сучасній ринковій еко-
номіці є не стільки коригування ринкових ме-
ханізмів, скільки створення умов для їхнього 
ефективного функціонування: конкуренція 
має забезпечуватися там, де є можливість, 
регулювальний вплив держави – там, де 
необхідно [1]. Іншими словами, державне 
управління економікою доповнює ринковий 
механізм, що в сукупності становить єдину 
систему макроекономічного управління на-
родним господарством. 

Проблеми, які накопичились у вітчизняних 
виробників після розпаду СРСР, через тран-
сформацію планової економіки у ринкову, а 
також через деіндустріалізацію держави у 
зв’язку з поглибленням кризи високотехноло-
гічних і переробних галузей, перетворили 
Україну на постачальника дешевої сировини 
та неякісної продукції. При цьому сформува-
лася й відповідна структура товарообміну, в 
якій, наприклад, експортна продукція вітчиз-
няного машинобудування становить менше 
10% і її частка постійно зменшується. Ця тен-
денція посилюється. Сьогодні існує реальна 
загроза повної деградації вітчизняного вироб-
ничого та інтелектуального потенціалу, лікві-
дація цілих галузей виробництва наукомісткої 
та високотехнологічної продукції. 

Під час економічної кризи актуальною 
стає комплексна підтримка вітчизняного ви-
робника з боку нашої держави, а саме дер-
жавного регулювання ринку, зокрема регу-
лювання ринку товарів, робіт і послуг, які 
закуповуються за державні кошти. 

Проведення державою політики захисту 
вітчизняного виробника є, по суті, мірою 
протекціоністської політики щодо місцевих 
виробників. Це не особливе явище – така 
практика реально існує в більшості індустрі-
ально розвинутих країнах світу. Існує близь-
ко 800 видів різних нетарифних обмежень, 
які тим чи іншим чином регулюють понад 
60% зовнішньої торгівлі. 

Слід зважати й на те, що протекціонізм у 
чистому вигляді має багато негативних рис. 
По-перше, штучно обмежується доступ на 
внутрішній ринок ефективного виробника, і 
відбувається стимуляція неефективного. Вна-
слідок цього завжди зростає ціна на товар, за 
що в кінцевому підсумку розплачується спо-
живач. Ми викривляємо в той або інший спо-
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сіб ефективність галузей, тобто створюються 
штучні умови для відпливу капіталу до факти-
чно нерентабельних галузей. 

Забезпечити економічну стабільність дер-
жави, реальну підтримку вітчизняного вироб-
ника можна лише через проведення єдиної 
державної політики, спрямованої на вихід з 
кризи, стабілізацію економічної ситуації. Це 
може бути національна стратегія економічної 
безпеки, яка матиме коротко-, середньо- і дов-
гострокові цілі та конкретні механізми їх досяг-
нення. Крім того, необхідно забезпечити пос-
тійний моніторинг з боку відповідних держав-
них структур за реалізацією цієї стратегії. Роз-
витком стратегії має стати створення відповід-
ної нормативно-правової бази, яка встановлю-
ватиме основні критерії економічної безпеки й 
регулюватиме діяльність суб’єктів економічної 
безпеки [9]. 

Короткострокове, або емпіричне, держа-
вне регулювання – це комплекс антикризо-
вих і антициклічних заходів держави, спря-
мованих на пом’якшення наслідків економі-
чної кризи, згладжування циклічного харак-
теру розвитку економіки в цілому. Характе-
рною рисою короткострокового регулювання 
є те, що його заходи застосовуються разом 
з накопиченням кризових явищ і розвитком 
самої кризи, а тому заздалегідь не плану-
ються. Серед головних опосередкованих 
інструментів впливу – державні закупівлі. 
Безпосередніми об’єктами поточного емпі-
ричного регулювання є попит, зокрема об-
сяг платоспроможного попиту і пропозиції, 
тобто інвестиційні дії компаній. 

Антиінфляційна політика є важливим 
компонентом усього комплексу методів 
державного регулювання економіки країни. 
Важливу роль у ній відіграє регулювання 
державних витрат і надходжень до держав-
ного бюджету. Так, якщо інфляція починає 
зростати швидкими темпами або має місце 
значний інфляційний розрив, держава вда-
ється до заходів, спрямованих на зменшен-
ня розмірів реальних прибутків, за допомо-
гою яких досягається обмеження споживан-
ня, а отже, й попиту. Наприклад, в Україні 
індекс інфляції споживчих цін у 2008 р. ста-
новив 22,3%, середньорічний темп зростан-
ня досяг 25,2% і порівняно з 2007 р. збіль-
шився вдвічі. Отже, положення Постанови 
Кабінету Міністрів України № 1036 [6] ви-
глядають цілком логічно. Згідно із цією Пос-
тановою, однією з вимог є забезпечення 
взяття з 1 січня 2009 р. бюджетних зо-
бов’язань за загальним фондом державного 
бюджету на 20% менше середньомісячних 
планових призначень 2008 р. за видатками 
на утримання органів управління; зменшен-
ня у 2009 р. на 30% порівняно з 2008 р. ви-
датків на підвищення кваліфікації працівни-
ків; припинення до кінця 2009 р. оновлення 
за рахунок коштів загального фонду держа-

вного бюджету комп’ютерної техніки. Таки-
ми кроками наша держава обмежує держа-
вні видатки і тим самим зменшує попит на 
роботи, товари й послуги. Через скорочення 
попиту на товари, роботи і послуги мають 
зменшуватися ціни на предмети закупівлі 
при проведенні тендерів, але до участі в 
тендерах запрошуються тільки виробники 
товарів, надавачі послуг і виконавці робіт, 
тобто штучно обмежується конкуренція, а 
ціна, звісно, не буде зменшуватися у зв’язку 
із світовою економічною кризою. У цьому 
випадку регулювання державної економіки, 
на нашу думку, не буде спрямовуватися на 
подолання кризи, підтримка одних суб’єктів 
господарювання призведе до згортання ро-
боти інших та зростання рівня безробіття. 

Як зазначалося вище, одним із важелів 
опосередкованого інструменту впливу на 
кризу в країні є державні закупівлі. Якщо 
звернутися до розгляду законодавства про 
держзакупівлі, то воно знаходиться у пер-
манентній кризі з часу прийняття першої 
редакції Закону України “Про закупівлю то-
варів, робіт і послуг за державні кошти” [3]. 
Скоріш за все, шведська модель закупівель, 
яку намагалися запровадити у вітчизняних 
умовах розвитку ринку та економіки з 
2000 р., не спрацювала. Преференції, які 
передбачалися виробникам та підприємст-
вам інвалідів, були скасовані у 2007 р. 
З 2 квітня 2008 р. замість Закону “Про заку-
півлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти” набуло чинності Тимчасове поло-
ження про державні закупівлі. За короткий 
час було прийнято декілька постанов Кабі-
нету Міністрів України, які мали безпосере-
днє відношення до регулювання державних 
закупівель. Чинна Постанова Кабінету Міні-
стрів України № 921 (зі змінами) [7] повер-
нула протекціонізм певної групи суб’єктів 
господарювання та надала можливість уча-
сті у торгах безпосереднім виробникам. 

Закріплюється ця норма положенням пу-
нкту 61, у якому на замовника торгів покла-
дається обов’язок відхиляти тендерну про-
позицію, якщо учасник не надав документа-
льного підтвердження того, що він є вітчиз-
няним виробником товарів, виконавцем ро-
біт і надавачем послуг або його офіційним 
представником (надалі виробник), а у разі, 
коли товари, роботи і послуги не виробля-
ються (не виконуються, не надаються) на 
території України, – виробником товарів, 
виконавцем робіт і надавачем послуг або їх 
офіційним представником. 

Переймаючись долею вітчизняних вироб-
ників, Верховна Рада України прийняла Закон 
України “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо мінімізації впливу фінансової 
кризи на розвиток вітчизняної промисловості” 
від 18 грудня 2008 р. № 694-VI [2], у якому, згід-
но з прикінцевими положеннями, з метою захи-
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сту вітчизняної економіки від наслідків світової 
фінансово-економічної кризи тимчасово, до 
1 січня 2011 р., встановлено, що закупівля то-
варів, робіт і послуг за державні кошти здійс-
нюється у вітчизняних виробників цих товарів, 
робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), 
крім товарів, які не виробляються в Україні. Ви-
ходячи з цієї норми, встановлюється виключне 
зобов’язання закупівлі за державні кошти това-
рів, робіт і послуг у вітчизняних виробників. Але 
з 14 липня 2009 р цей Закон припинив дію на 
підставі Рішення Конституційного Суду України 
від 14 липня 2009 р. № 18-рп/2009 [8] 

Незважаючи на те, що цим Законом дії 
замовника щодо закупівель більше не об-
межуються, слід пам’ятати, що Положення 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти залишається чинним. Отже, за 
державні кошти можна купувати товари, ро-
боти і послуги або тільки українські (вітчиз-
няні) у виробника та його офіційного пред-
ставника, або іноземні, якщо вони не вироб-
ляються в Україні. Багато питань виникало 
раніше при проведенні процедур закупівель 
та застосуванні цієї норми й визначенні те-
рміна “вітчизняний виробник”. Кабінет Мініс-
трів України прийняв 24 червня 2009 р. Пос-
танову “Про внесення змін до Положення 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти” № 647 [5], у якій визначив тер-
мін “вітчизняний виробник” – фізична чи 
юридична особа, яка здійснює на території 
України виробництво товарів, виконання 
робіт чи надання послуг. Важливим також є 
те, що визначено документи, які підтвер-
джують статус вітчизняних виробників або їх 
представників, дилерів, дистриб’юторів. 

Відповідно до пункту 24-1 Положення про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 
(із змінами в редакції Постанови № 647 [7]), з 
метою підтвердження статусу вітчизняного 
виробника учасник подає замовнику засвідче-
ні у визначеному порядку копії установчих до-
кументів юридичної особи (свідоцтва про 
державну реєстрацію фізичної особи – підп-
риємця), а у разі закупівлі товарів – також сві-
доцтва про присвоєння товару штрихового 
коду GS1, або сертифіката продукції власного 
виробництва, або іншого документа, який під-
тверджує, що учасник виробляє товар, який є 
предметом закупівлі. 

Таким чином, перелік документів, які під-
тверджують статус вітчизняного виробника 
товарів, не є вичерпним, що зазначається й 
у Листі-роз’ясненні Міністерства економіки 
України щодо закупівлі товарів, робіт і пос-
луг за державні кошти у вітчизняних виробни-
ків від 5 серпня 2009 р. № 3303-27/696 [4]. 

ІV. Висновки 
Отже, головною метою державного втру-

чання в економічний розвиток є забезпечен-

ня безперервності процесу відтворення на-
ціонального господарства як єдиного цілого, 
досягнення економічної ефективності на 
макрорівні. Її реалізація здійснюється через 
свідоме визначення суспільних потреб, мо-
жливостей і шляхів їх задоволення. 

Цілком зрозуміло, що під час кризи в 
Україні, яка вже триває більше року, треба 
використовувати засоби сприяння вітчизня-
ному виробникові щодо регулювання ринку 
товарів, робіт і послуг. 

В умовах фінансової кризи зроблено пе-
рший крок для підтримки української еконо-
міки і вітчизняних виробників. Але не треба 
забувати, що виважена конкуренція на рин-
ку держзакупівель є безсумнівним благом 
для споживачів – розпорядників державних 
коштів, оскільки в кінцевому підсумку вона 
сприяє підвищенню якості товарів і знижен-
ню цін на них. 
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Annotation 
In article is analyzed modern condition of 

state industrial policy of Ukraine and trends its 
improvement in a context of Europe integra-
tion. The necessity of changing the existing 
approaches to the formation state industrial 
policy considering European aspiring of Uk-
raine has been revealed.  

Анотація 
Проаналізовано сучасний стан промис-

ловості України; визначено недоліки у фор-
муванні та реалізації державної промисло-
вої політики; запропоновано нові шляхи фо-
рмування державної промислової політики в 
умовах європейської інтеграції. 

Ключові слова 
Промисловість, державна промислова 

політика, європейська інтеграція, промисло-
ва інноваційна політика. 

І. Вступ 
Стратегічний розвиток України значною мі-

рою залежить від місця, яке зможе зайняти її 
промисловий комплекс у системі міжнародного 
поділу праці, від конкурентної стратегії держа-
ви. При цьому промислова та зовнішньоеко-
номічна політика держави мають бути тісно 
пов’язаними та спрямованими, насамперед, на 
підвищення ефективності й конкурентоспро-
можності промислового виробництва. 

Промисловий комплекс України є пріори-
тетною галуззю національної економіки. Во-
на забезпечує ключові інтереси країни, її 
безпеку, підтримує культурний та соціаль-
ний рівень життя нації. Саме цей сектор 
створює майже половину ВВП країни та за-
безпечує чверть усіх зайнятих у галузі еко-
номіки робочими місцями. Промисловість є 
активним агентом зовнішньої торгівлі Украї-
ни. Цей потенціал може перетворити вітчи-
зняну промисловість у найголовніший еко-
номічний важіль і джерело інноваційного 
відновлення всіх сфер суспільства. Швидке 
його залучення – ключ до реального поліп-
шення соціально-економічного стану Украї-

ни та необхідна складова євроінтеграційних 
прагнень нашої держави. 

Визначальним фактором розвитку проми-
словості є забезпечення ефективної держав-
ної промислової політики та розроблення 
необхідних нормативно-правових докумен-
тів. 

ІІ. Постановка завдання: 
– провести аналіз сучасного стану проми-

словості України; 
– визначити недоліки у формуванні та ре-

алізації державної промислової політики; 
– запропонувати нові шляхи формування 

державної промислової політики в умо-
вах європейської інтеграції. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні не існує однозначної відпові-

ді на питання про те, якою має бути держа-
вна промислова політика в Україні і яка мо-
дель її реалізації в умовах європейської ін-
теграції. Не розроблено комплексного під-
ходу до реалізації механізму здійснення 
державної промислової політики в умовах 
європейської інтеграції.  

Мета розвитку промисловості полягає у 
створенні сучасного, інтегрованого у світове 
виробництво промислового комплексу, зда-
тного в умовах інтеграції розв'язувати осно-
вні завдання соціально-економічного розви-
тку та утвердження України як високотехно-
логічної держави. 

Сучасна державна промислова політика 
має значною мірою створити умови для 
трансформації промислового комплексу й 
виконання покладених на нього функцій, 
зважаючи на умови європейської інтеграції.  

Проблеми формування державної про-
мислової політики розглядалися в працях 
В. Бабича, Л. Воротіної, С. Гливленко, С. Зіну-
хова, В. Іванова, В. Любимова, В. Мильника, 
М. Рогози, Б. Титаренко, В. Чайковської, 
С. Чернишова, І. Черноруцького та ін. Пи-
танням визначення державної політики роз-
витку промисловості присвячені наукові 
праці А. Гальчинського, В. Геєця, А. Кінаха, 
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В. Новицького, В. Семиноженка. Водночас до 
цього часу в наявних публікаціях лише част-
ково обґрунтовано базові засади форму-
вання державної промислової політики в 
умовах європейської інтеграції. 

Україна – промислово розвинута країна, 
що має один із найбільш структурно розга-
лужених промислових комплексів. Промис-
лово-виробничий потенціал України є одним 
із фундаментальних системоутворювальних 
елементів національної економічної систе-
ми i суспільства в цілому. На сьогодні бли-
зько 60% валового національного продукту 
України створюється в промисловості, де 
зайнято більше ніж 27% працездатного на-
селення. Однією з базових галузей промис-
ловості є машинобудування. У цій галузі Ук-

раїни налічується близько 1500 підприємств 
та організацій, де працюють майже 1,6 млн 
осіб [4, с. 30–34]. Продукція українських 
машинобудівників, за винятком окремих ви-
дів товарів, є неконкурентоспроможною як 
на світовому, так і на внутрішньому ринку. Це 
обумовлено багатьма причинами. Одна з них – 
скорочення витрат на науково-конструкторські 
роботи. 

Для визначення шляхів формування та 
подальшого розвитку державної промислової 
політики в умовах європейської інтеграції 
необхідно проаналізувати сучасний стан 
промисловості України. Основні показники 
розвитку промисловості України за період з 
2001 по 2008 рр. наведені нами в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники розвитку промисловості України 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Обсяг реалізованої 
продукції промисловос-
ті (у фактичних цінах), 
млн грн 

210 842,7 229 634,4 289 117,3 400 757,1 468 562,6 551 729,0 717 076,7 916 618,3 

Основні засоби проми-
словості (у фактичних 
цінах, на кінець року), 
млн грн 

311 089 339 259 362 598 420 080 456 738 525 222 660 369 823 796 

Рентабельність опера-
ційної діяльності про-
мислових підприємств, 
відсотків 

3,7 2,6 3,3 4,7 5,5 5,8 5,8 5,0 

Частка збиткових підп-
риємств, відсотків 

41 42 40 38 37 35 33 39 

Середньорічна кількість 
найманих працівників у 
промисловості, тис. 

4267,2 4063,5 3943,6 3941,2 3913,3 3851,9 3690,0 3530,8 

Середньомісячна номі-
нальна заробітна плата 
найманих працівників у 
промисловості, грн 

375,16 455,85 553,59 697,42 912,83 1144,59 1481,96 1933,92 

 
Сучасний стан промисловості свідчить 

про те, що її розвиток відбувається хаотич-
но, без визначення й дотримання держав-
них пріоритетів, відсутності державної про-
мислової політики.  

Концепція державної промислової полі-
тики має базуватися на таких основних по-
ложеннях і принципах: 
– соціальна спрямованість перетворень у 

промисловості. На всіх етапах форму-
вання й реалізації промислової політики 
необхідно виходити із пріоритету інте-
ресів і добробуту широких верств насе-
лення України; 

– національні інтереси України. Всі рефо-
рми в промисловості мають розглядати-
ся тільки через призму національних ін-
тересів України. Промислова політика 
держави повинна бути незалежною; 

– створення системних основ. Промисло-
ва політика повинна формувати систем-
ні основи нового промислового устрою в 
державі відповідно до об'єктивних зако-
нів функціонування й розвитку економі-
ко-виробничих утворень; 

– інноваційно-інвестиційний характер роз-
витку. Пріоритетний розвиток науки й ін-
телекту. Економіка знань. Формування 
цілісної системи прискореного впрова-
дження їх результатів – інновацій; 

– гармонійний розвиток природи, людини і 
промисловості, які існують лише одне 
для одного у тісному взаємозв’язку; 

– пріоритет законодавчого забезпечення. 
На перших етапах формуються й прий-
маються закони, на базі яких прово-
дяться реформи. Всі перетворення ма-
ють відбуватися в межах в межах, ви-
значених нормативно-правовою базою; 

– головна стратегія – стратегія прискорено-
го розвитку. Максимальне використання 
наявного потенціалу розвитку з економіч-
но, соціально, і культурно обґрунтованими 
діями в найефективніших напрямах (за 
наявності ресурсних та інших об'єктивних 
обмеженнях) із виходом у площину при-
йняття нетрадиційних рішень; 

– об'єднання державного регулювання 
промисловості з ринковими механізмами 
саморегуляції. Державне управління має 
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бути адекватним ринковим відносинам і 
забезпечувати прискорення інноваційно-
го розвитку всіх промислових галузей; 

– орієнтація переважно на власні сили. 
Реалії останніх років показали, що спо-
діватися на істотну зовнішню допомогу 
не можна. Необхідно відшукати i задіяти 
всі можливі власні ресурси та забезпе-
чити їх раціональне використання; 

– саморозвиток. Більшість заходів щодо 
реалізації промислової політики мають 
відігравати роль первинного поштовху й 
направлятися на створення механізмів 
розширеного відтворення; 

– глобалізація, врахування зовнішнього ото-
чення. Враховуються процеси глобалізації 
ринків товарів, капіталу, знань, праці. 
Впроваджуються механізми зменшення 
або нейтралізації проявів негативного 
впливу цих процесів і всебічно розши-
рюється рівноправне взаємовигідне 
співробітництво; 

– поетапна реалізація з досягненням конк-
ретних результатів, їх оцінювання. Зазна-
чені положення можуть забезпечити роз-
виток суспільства на основі комплексного 
залучення в промисловості всіх ефектив-
них, інтелектуальних, організаційних, ма-
теріальних та інших факторів [2]. 

Особливо важливим при їх реалізації є 
проведення дієвої інноваційної політики. 

Головна мета промислової інноваційної 
політики полягає в повному і ефективному 
використанні наявного науково-технологіч-
ного потенціалу та подальшому його розвит-
ку. Це передбачає реформи, які випливають 
із визначення науки і новітніх технологій як 
головних факторів швидких зрушень. Орієн-
тація на нові підходи, створення сприятливо-
го інноваційного клімату повинні надати мо-
жливість вирішити головну проблему: забез-
печити прискорений розвиток промисловості 
при мінімальних інвестиційних ресурсах. 

Промисловість України має забезпечити 
громадянам доступ до світових надбань на-
уково-технічного прогресу. Її трансформація 
на основі впровадження нових ідей – це 
єдиний для України шлях, що може забез-
печити гранично швидкий розвиток суспіль-
ства, зростання його добробуту. 

Середньорічний темп приросту обсягів 
промислового виробництва повинен бути в 
1,5 раза більшим від темпів зростання ВВП. 
А головним видом продукції повинна стати 
інноваційна продукція. Тоді промисловість 
зможе зайняти лідируюче місце як в еконо-
міці держави, так і у світовому просторі. Ви-
пуск продукції на одного працюючого пови-
нен наблизитися до середньоєвропейського 
показника (понад 200 тис. дол. США). 

Участь промисловості в євроінтеграцій-
них процесах є поки що мінімальною: прак-
тично відсутні вітчизняні транснаціональні 

компанії, які б працювали на європейських 
ринках; в Україні функціонує невелика кіль-
кість дочірніх підприємств світових виробни-
ків; наявний низький рівень міжнародних 
коопераційних зв'язків. 

Проте науково-технічний, виробничий і 
ресурсний потенціал промисловості дає 
змогу реалізувати спектр переваг міжнарод-
ного економічного співробітництва, зокрема 
участь вітчизняних підприємств у здійсненні 
великомасштабних міжнародних проектів, 
розвиток трансферу високих технологій та 
продажу ліцензій, створення спільних підп-
риємств з виробництва продукції, що нале-
жить до п'ятого і шостого технологічних ук-
ладів, та транснаціональних корпорацій, а 
також участь наших фахівців у роботі між-
народних організацій з питань розвитку 
промисловості. 

Особливо важливим для розвитку інтегра-
ційних процесів є вступ України до СОТ, що 
дає змогу прискорити адаптацію промислово-
сті до умов конкуренції на світових ринках. 

Водночас, вступ до СОТ зумовлює необхід-
ність виконання значного обсягу підготовчих 
робіт, пов'язаних з гармонізацією нормативно-
правового забезпечення, впровадженням но-
вих систем технічної регуляторної політики та 
захисту виробників і споживачів промислової 
продукції, зміною умов конкуренції, вертикаль-
ної та горизонтальної інтеграції виробничого, 
наукового і фінансового капіталів, реформу-
ванням системи корпоративного управління. 

Умови європейської інтеграції потребу-
ють посилення стимулювання інноваційної 
діяльності, освоєння нової культури вироб-
ництва, наближення умов і оплати праці до 
європейських стандартів [3]. 

Основними складовими потенціалу роз-
витку промисловості є такі: 
– значні виробничі потужності – одні з 

найбільших в Європі, здатні до реаліза-
ції сучасних технологій і швидкого на-
рощування обсягів виробництва, у тому 
числі в інвестиційно спроможних галу-
зях: машинобудуванні, приладобуду-
ванні, ракетно-космічному комплексі; 

– великомасштабна науково-технічна сис-
тема, яка включає понад 100 академіч-
них організацій, понад 150 вузівських 
науково-технічних центрів, 300 галузе-
вих науково-дослідних інститутів, конс-
трукторських і технологічних установ з 
розвинутою інфраструктурою, що спро-
можна задовольнити потреби інновацій-
ного розвитку промисловості; 

– наявність працівників високої кваліфікації, 
у тому числі понад 67 тис. наукових пра-
цівників, та системи відтворення кадрів; 

– природні ресурси, які дають змогу виро-
бляти конструкційні та функціональні 
матеріали в обсягах, достатніх для са-
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мозабезпечення замкнених технологіч-
них циклів у промисловості. 

Важливою є наявність основної умови 
для реалізації цього потенціалу – значний, 
поки що недостатньо платоспроможний, внут-
рішній ринок промислової продукції та рин-
кова інфраструктура, що динамічно розви-
вається. 

В цілому стратегія державного стимулю-
вання розвитку промислового сектора Украї-
ни на довгострокову перспективу має пе-
редбачати як стимулювання розвитку про-
мислового експортного потенціалу України, 
так i забезпечення потреб внутрішнього ри-
нку в промисловій продукції, що ґрунтують-
ся на розширенні внутрішнього попиту дер-
жави, суб'єктів господарювання й населен-
ня. Виходячи з цього, індустріальними чин-
никами економічного зростання можуть бути 
ті промислові об'єкти, які виробляють това-
ри та послуги, що мають ринки споживання 
й здатні активізувати роботу значного кола 
суміжних виробництв. Основними напряма-
ми реформування державної промислової 
політики є: 
– застосування нових стратегій управлін-

ня шляхом переходу від запізнілого ви-
правлення дефектів попереднього роз-
витку до випереджальних багатовектор-
них спрямовуючих дій; 

– удосконалення механізмів ринкової са-
моорганізації підприємств на виконання 
стратегічних напрямів промислового ро-
звитку; 

– формування повнофункціональної струк-
тури системи управління з включенням у 
неї центральних і регіональних органів; 

– законодавче розмежування повноважень 
з формування та реалізації державної і 
регіональної промислової політики; 

– перехід на функціонально спрямовану 
організаційну структуру органів управ-
ління з переважною орієнтацією держа-
вної промислової політики на створення 
сприятливих умов функціонування й ро-
звитку промисловості; 

– поліпшення управління державною про-
мисловою власністю; 

– створення умов для ринкової самоорга-
нізації великомасштабних інноваційно 
орієнтованих об'єднань та передачі їм 
частини управлінських повноважень з 
реалізації промислової політики; 

– підготовка менеджерів нової формації 
для роботи в органах державного управ-
ління промисловістю та стимулювання 
впровадження лідерного менеджменту, 
сучасних методів бізнес-планування і 
стандартів інноваційного та інвестицій-
ного проектування на промислових під-
приємствах; 

– впровадження комп'ютеризованих сис-
тем підтримки управлінських рішень та 
створення єдиної облікової бази даних. 

Орієнтація на європейські стратегії дер-
жавного управління потребує вдосконалення 
засобів державної політики розвитку промис-
ловості. Їх базовими складовими мають бути 
програмно-цільові механізми та нормативно-
правове забезпечення, яке б відповідало 
нормам і стандартам Європейського Союзу. 

IV. Висновки 
Формування ефективної державної про-

мислової політики буде сприяти розвитку 
промислового виробництва на основі під-
вищення конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств на світовому й внутрішньо-
му ринках, що, у свою чергу, забезпечить 
усебічну інтеграцію українських товарови-
робників до світового господарства. При 
розробленні й реалізації державної промис-
лової політики має враховуватися весь ар-
сенал форм і методів впливу держави на 
діяльність підприємств промисловості, ос-
новні напрями прикладання зусиль регуля-
торної діяльності та орієнтація на європей-
ські стандарти державного управління. 
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Annotation 
In the article the category content of educa-

tion is revealed, the syructurt of education con-
tent is defined, the priorities of the develop-
ment of the modern educational process are 
considered. 

Анотація 
Розкрито значення категорії “зміст освіти, 

визначено структуру змісту освіти, розгля-
нуто пріоритети розвитку сучасного освіт-
нього процесу. 

Ключові слова 
Зміст освіти, мета освітньої системи, 

державна освітня політика, реформування 
змісту освіти. 

I. Вступ 
Однією з основних проблем сучасної 

освіти в Україні є реформування її змісту. За 
роки незалежності нашої держави визначе-
но нові пріоритети розвитку освіти, створено 
нову нормативно-правову базу, прийнято 
цілий ряд законів щодо освітнього циклу. 
Освіта радянського й пострадянського пері-
одів зазнала кількох істотних перебудов 
змісту, змін тривалості навчання, методич-
ного забезпечення. Насамперед, з’ясуємо, 
що ж таке зміст освіти? Існують різні визна-
чення цієї найважливішої категорії дидакти-
ки. У більшості підручників він визначається 
як система знань, умінь і навичок, оволодін-
ня якими забезпечує розвиток розумових і 
фізичних здібностей тих, хто навчається. 

II. Постановка завдання: 
– розкрити значення категорії “зміст освіти”; 
– з’ясувати мету освітньої системи; 
– визначити структуру змісту освіти; 
– розглянути пріоритети розвитку сучас-

ного освітнього процесу. 
III. Результати 
Зміст освіти – головний засіб цілеспря-

мованого навчання. Ця категорія історична, 
бо навчальний зміст – своєрідна модель 
вимог суспільства стосовно підготовки лю-
дей до життя. У змісті освіти враховуються 
не лише актуальні й перспективні потреби 
суспільства, а й освітні запити окремих осо-
бистостей. На думку Ю.К. Бабанського, зміст 
освіти – один із компонентів процесу на-
вчання. Це система наукових знань, умінь і 
навичок, оволодіння якими забезпечує все-

бічний розвиток розумових і фізичних здіб-
ностей молоді, формування світогляду, мо-
ралі й поведінки, підготовку до суспільного 
життя, праці. Зміст освіти охоплює всі еле-
менти соціального досвіду, нагромадженого 
людством [8]. Під змістом освіти М.Д. Яр-
маченко розуміє систему знань про навко-
лишній світ, сучасне виробництво, культуру 
та мистецтво, узагальнених інтелектуальних 
і практичних умінь, навичок творчого розв’я-
зання практичних і теоретичних проблем, 
систему етичних норм, якими мають оволо-
діти учні та студенти [7]. Відомий педагог і 
філософ Г.С. Гессен стверджує, що найва-
жливіші функції освіти – це навчання і вихо-
вання в їх безперервній взаємодії [1]. 

Мета будь-якої освітньої системи поля-
гає у формуванні такого практичного світо-
гляду людини, який би краще поєднував її 
професійну діяльність із загальними світо-
глядними цінностями, закладеними в основу 
цієї системи. Оскільки філософія з часу сво-
го виникнення завжди виконувала функцію 
теоретично-рефлексійного аналізу світогля-
ду та його подальшого розвитку, вона набу-
ла важливого значення і в становленні но-
вих освітніх систем. 

Розглянемо структуру змісту освіти. Його 
визначальним елементом є знання. Знання – 
це результат пізнавальної діяльності люди-
ни. Вони перевіряються суспільно-історич-
ною практикою й знаходять своє відобра-
ження у свідомості людини у вигляді уяв-
лень, понять, фактів, термінів, суджень, те-
орій. Знання можуть бути життєві, побутові, 
які ґpунтуються на спостереженнях, здоро-
вому глузді, і наукові, які набуваються вна-
слідок цілеспрямованого навчання й само-
навчання. Знання є складовою вмінь люди-
ни діяти. “На тісний зв’язок умінь із знання-
ми вказує значення самого слова “уміння”. 
Без знань немає вмінь. Але вміє той, хто не 
тільки знає, а й може застосовувати свої 
знання на практиці, користуватися ними у 
змінюваних ситуаціях. Можна сказати, що 
вміння – це знання людини в дії” [5, с. 318–
319]. Уміння виявляються в різних видах 
діяльності. У процесі пізнання об’єктів вони 
поділяються на дві великі групи: розумові й 
практичні; за характером діяльності людини 
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вміння бувають найрізноманітнішими. У мо-
лоді поступово формується велика кількість 
загальнонавчальних, мовленнєвих, ігрових, 
трудових, мистецьких, спортивних, побуто-
вих та інших умінь. Кожне загальне вміння, 
як правило, включає кілька окремих. Скажі-
мо, загальне вміння самоконтролю залежить 
від рівня сформованості окремих умінь: ана-
лізувати завдання, узгоджувати свій спосіб 
виконання з правилом чи зразком, добирати 
приклади, робити висновки, виправляти по-
милки та ін. Уміння включають різні дії. 
Окремі дії, багаторазово повторюючись, ав-
томатизуються й стають навичками діяль-
ності. Знання, вміння й навички мають фор-
муватись у тісній взаємодії. 

Істотним компонентом змісту освіти є пре-
дмети або курси цілеспрямованого виховного 
впливу (ознайомлення з навколишнім світом, 
народознавство, українознавство, валеологія, 
етика), які допомагають сформувати у молоді 
якості громадянина, основи здорового спосо-
бу життя, культуру поведінки. 

Багатокомпонентність змісту – передумо-
ва реалізації в процесі навчання трьох ці-
лей: освітньої, розвивальної, виховної. Зміст 
освіти конкретизується в нормативних до-
кументах: навчальних планах, програмах, 
підручниках, навчальних посібниках. Усі ці 
матеріали побудовані з використанням по-
няття “навчальний предмет”. Саме навча-
льний предмет є спеціально сконструйова-
ною формою змісту, яка адаптує основи пе-
вної науки до потреб освіти, тому до конс-
труювання змісту слід підходити системно, 
тобто бачити взаємозв’язок різних чинників, 
що впливають на якість навчання, і виділяти 
серед них пріоритети його добору й удоско-
налення. У зв’язку з цим у доборі змісту не-
обхідно одночасно враховувати: а) його на-
ступність і перспективність; б) потенційні 
можливості для взаємозв’язку навчання, 
виховання й розвитку; в) можливість доста-
тнього за тривалістю і частотністю впливу 
на кінцеві результати навчання; г) об’єктивні 
передумови для організації навчальної дія-
льності різних рівнів складності. 

Психологи і методисти радять при ви-
значенні змісту освіти враховувати рівень 
готовності особистості до навчання. Зокре-
ма для обдарованої молоді і тих, кому на-
вчання дається з відчутними труднощами, 
рекомендуються різні навчальні програми та 
підручники, але з обов’язковим відображен-
ням базового компонента. Тут диференціа-
ція може виявлятись у звуженні чи розши-
ренні інформаційної частини, зміні темпу 
засвоєння, способів подачі матеріалу. Крім 
зовнішньої диференціації (на рівні змісту 
предметів і різних способів організації його 
засвоєння), необхідно широко застосовува-
ти й внутрішню, яка передбачає диферен-
ціювання змісту навчального матеріалу з 

різною підготовкою в межах теми чи окремо-
го заняття, що дає змогу запропонувати си-
льнішим матеріал, який стимулює їхній роз-
виток, а слабшим – полегшити засвоєння 
програмного мінімуму. Йдеться про те, що 
сутність засвоєних елементарних знань не 
має суперечити науковим твердженням, 
тобто при доборі змісту мають одночасно 
враховуватися принципи науковості й досту-
пності. 

Диференційований підхід до визначення 
змісту освіти має бути обов’язковим прин-
ципом функціонування сучасного освітнього 
закладу. Він забезпечується різними шля-
хами залежно від типу навчального закладу. 

Відповідно до загальнодержавних цілей 
освіти, в її змісті мають відображатися чо-
тири основні елементи: система знань (уяв-
лень, понять, фактів, зв’язків, залежностей) 
про природу, людину, суспільство, техніку 
та ін.; система загальних способів навчаль-
ної діяльності; досвід індивідуальної творчої 
діяльності; досвід емоційно-вольового, мо-
рального, естетичного ставлення людини до 
навколишньої дійсності, вміння користува-
тися системою цінностей суспільства. 

Зміна цілей і цінностей в освіті потребує іс-
тотного оновлення її змісту. Це тривалий про-
цес, який передбачає дослідження багатьох 
теоретичних і практичних питань. Щоб розви-
ток особистості здійснювався в педагогічно 
доцільному напрямі, навчальна діяльність 
має бути змістовною й особистісно значущою. 

Донедавна зміст освіти визначався пере-
важно у формі предметів. Нині постала нова 
проблема: поєднати предметну основу на-
вчання з інтеграцією та диференціацією 
змісту. А для цього, зокрема, слід подбати 
про добір матеріалу для інтегрованих кур-
сів, досягнення їх цілісності, вплив на роз-
виток молоді, співвідношення інтегрованих 
курсів з предметами з основ наук. Зростан-
ня ролі гуманістичних цінностей у демокра-
тичному суспільстві потребує посилення 
культурологічної спрямованості освіти. 

Отже, сучасний зміст освіти має бути ба-
гатокомпонентним і національним, бо це є 
об’єктивною передумовою реалізації його 
розвивальних і виховних функцій. 

У доборі змісту слід керуватися не критері-
єм максимуму того, що може засвоїти учень, а 
тим, наскільки цей зміст сенситивний його 
можливостям, які базові потреби він задоволь-
няє, що дає для подальшого розвитку, які 
можливості для економного використання 
навчального часу і розумових сил відкриває. 

У ситуації вибору вчителями та виклада-
чами навчальних планів і програм принци-
пово важливо домогтися фундаментальнос-
ті сучасної освіти, тому завданнями рефор-
мування змісту освіти є: визначення базово-
го навчального плану, розроблення змісту 
структури державних стандартів за галузя-
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ми базового навчального плану, визначення 
системи вимірників оцінки якості освіти. Це 
складна комплексна проблема, для розв’я-
зання якої дидакти і методисти, вчені й 
практики мають об’єднати свої зусилля. 

Сучасні педагоги шукають гнучкі форми 
організації навчання. Дидакти, які розроб-
ляють структуру й методику занять, мають 
ураховувати: силу статичного і розумового 
навантаження; об’єктивні можливості змісту 
предмета для зміни видів діяльності; спе-
цифіку підготовки до деяких занять. Актуа-
льними є пошуки такої структури занять, яка 
відповідала б особливостям інтегрованих 
курсів, заняттям з ігровим сюжетом, занят-
тям-дискусіям тощо. 

Через засвоєння змісту освіти особис-
тість готується до збереження й розвитку 
культури (в широкому її розумінні), тому 
зміст освіти не може бути вузьким. Він має 
живитися різними джерелами, серед них 
найголовнішими є: природа, наука, вироб-
ничі технології, краєзнавство, людинознавс-
тво, педагогічні й психологічні знання тощо. 

Зміст освіти не має зазнавати впливу 
будь-яких політичних партій і класового під-
ходу в доборі навчального матеріалу, в оці-
нюванні тих чи інших явищ, подій тощо. 
Водночас зміст освіти забезпечує соціаліза-
цію людини, тобто входження її у світ цінно-
стей, зафіксованих Конституцією України, 
законами нашої держави, закріплених тра-
диціями і звичаями народу. 

Основні принципи реформування змісту 
сучасної освіти – гуманізація, диференціація, 
інтеграція. Їх реалізація має на меті форму-
вання творчої особистості як умову й ре-
зультат повноцінного процесу навчання. 

Гуманізація навчання і виховання – це 
створення максимально сприятливих умов 
для розвитку здібностей учнів та студентів, 
турбота про їхнє здоров’я [3]. Водночас це 
широке використання засобів народної пе-
дагогіки, фольклору, народознавства, історії 
українського народу, уроків гуманності й 
краси, традицій і звичаїв українського наро-
ду з метою формування гуманних рис та гу-
манних переконань. Гуманізація відносин вик-
ладача з учнями, задоволення потреб мо-
лоді у спілкуванні та співпраці мають приве-
сти до певної системи поєднання індивідуа-
льних, групових і фронтальних видів робо-
ти. Завдання дидактів – визначити переваги 
й недоліки кожної з них залежно від завдань 
заняття і навчальних можливостей молоді, 
наявності дидактичного матеріалу. Отже, 
потрібні розробки видів групових завдань, 
методики формування позитивної мотивації 
до навчальної співпраці, комплектування 
груп різними способами тощо. 

Таким чином, зміст сучасної освіти бага-
токомпонентний, містить знання, різномані-
тні вміння й навички, досвід творчої діяль-

ності, емоційно-ціннісного ставлення люди-
ни до природи, до себе та інших людей. Фо-
рмою відображення змісту є навчальні пре-
дмети, інтегровані курси, які мають відпові-
дати рівню підготовки молоді і цілям їх ви-
вчення. 

Серед невідкладних завдань, які необхідно 
вирішити, є інформатизація освіти в Україні. 
Саме з новими педагогічними й інноваційно-
комунікаційними технологіями (далі – ІКТ) нині 
пов’язують реальні перспективи розвитку осві-
ти. Це дасть змогу кожному обирати свій шлях 
у навчанні на основі такої важливої дидактич-
ної властивості ІКТ, як індивідуалізація навча-
льного процесу завдяки програмуванню та ди-
намічній адаптованості навчальних програм. 
Інноваційно-комунікаційні технології, основою 
яких є глобальні телекомунікаційні мережі, ін-
телектуальні комп’ютерні системи та програми, 
об’єднання яких формує одну інфраструктуру 
планети – інфосферу, відкривають нові мож-
ливості для викладачів. Телекомунікації (елек-
тронна пошта, телеконференції) спонукають 
молодь до вироблення власних поглядів на 
події у світі, до самостійного усвідомлення й 
дослідження багатьох явищ; формують перші 
навички співпраці, вчать мислити. 

Головним завданням державної освітньої 
політики передусім має стати усунення та-
ких проблем, як повільне адаптування сис-
теми української освіти до умов ринку та 
вимог демократичного суспільства; обмеже-
ний доступ до освіти у зв’язку з матеріаль-
ним становищем; украй низький рівень фі-
нансування системи освіти; непослідовність 
у впровадженні демократичних норм і прин-
ципів управління в системі освіти та ін. 

Визначаючи державні пріоритети в галузі 
освіти, необхідно враховувати, що процес 
об’єднання Європи, його поширення на Схід 
і на Прибалтійські країни супроводжується 
встановленням єдиних критеріїв і стандар-
тів у цій сфері. Цей процес дістав назву Бо-
лонського, головною метою якого є консолі-
дація зусиль наукової та освітянської гро-
мадськості й урядів країн Європи для істот-
ного підвищення конкурентоспроможності 
європейської системи науки й вищої освіти у 
світовому вимірі, а також для підвищення 
ролі цієї системи в суспільних перетворен-
нях [2]. 

Згідно з Національною доктриною розвитку 
освіти України в ХХІ столітті [6], в освітньому 
процесі мають бути забезпечені якісні зміни:  
– перегляд навчальних програм;  
– приведення змісту й організаційних форм 

української освіти у відповідність з вимо-
гами ринку та демократичного суспільс-
тва;  

– розширення доступу до високоякісної 
освіти прошарків населення, які потре-
бують особливої уваги (діти з малозабе-
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зпечених родин, люди з обмеженими 
фізичними можливостями);  

– гарантування прозорості й ефективності 
використання інвестицій через посилен-
ня громадського контролю і підзвітності 
в наданні державних послуг в освіті;  

– державні ресурси (гроші платників пода-
тків) мають бути спрямовані, насампе-
ред, на розвиток сучасної освітньої ін-
фраструктури, яка зробить максимально 
доступними знання та інформацію для 
всіх категорій населення;  

– створення нормативного і регуляторного 
середовища, в якому бізнес, зацікавлений 
у компетентних працівниках, активніше 
включатиметься у фінансування освіти;  

– гарантування участі громадськості у 
прийнятті рішень, які стосуються розви-
тку освіти. 

IV. Висновки 
Отже, для впровадження досконалої мо-

делі освіти в Україні необхідно переглянути 
зміст освіти, розробити державні стандарти, 
створити мережу ресурсних та інформацій-
них центрів, забезпечити опрацювання та 
впровадження новітніх комп’ютерних техно-
логій навчання, підготувати нову генерацію 
вчителів і викладачів, забезпечити форму-
вання активної громадянської позиції та по-
зитивного ставлення суспільства до освіти. 

Обрані шляхи модернізації вищої освіти 
України співзвучні загальноєвропейським 

підходам. Україна йде в європейський прос-
тір з власними здобутками, апробованими 
методиками й технологіями навчання, істо-
ричним досвідом і визнаним доробком на-
ших педагогічних шкіл [4]. 
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Annotation 
The main trends in reforming local self-

government in Germany are determined. The 
reforms of communal self-government in new 
lands of Germany are analysed. The peculiari-
ties of present reforming communal self-
government in Germany are investigated. 

Анотація 
Визначено основні напрями реформуван-

ня місцевого самоврядування в Німеччині. 
Проаналізовано реформи комунального са-
моврядування в нових землях Німеччини. До-
сліджено особливості сучасного реформуван-
ня комунального самоврядування в Німеччи-
ні. 

Ключові слова  
Реформа, комунальне самоврядування, 

муніципалітети, місцева влада, управління. 

I. Вступ 
Сьогодні увага науковців зосереджена на 

реформуванні сучасної системи місцевого 
самоврядування, пошук оптимальної моделі 
якої триває дотепер. Цілком очевидно, що 
лише комплексне проведення реформ може 
забезпечити становлення ефективної сис-
теми місцевого самоврядування в Україні. 
Важливим є дослідження зарубіжного досві-
ду країн, які провели реформи в цій сфері 
та досягли позитивних результатів. 

Дослідження реформ комунального самов-
рядування в Німеччині є недостатньо висвіт-
леним у працях вітчизняних науковців. Необ-
хідно відзначити дослідження А. Гриценко “Те-
риторіальні та функціональні реформи кому-
нального самоврядування в Німеччині” та 
Г. Люхтерхандт “Реформи в нових землях Ні-
меччини”. Основою для дослідження реформ 
комунального самоврядування в Німеччині 
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стали праці таких зарубіжних вчених: H. Melzer, 
M. Schöneich, E. Tilkorn, H. Wollmann. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – вивчити та проаналізувати 

досвід Німеччини щодо різних напрямів ре-
формування місцевого (комунального) са-
моврядування. 

Реалізація поставленої мети передбачає 
вирішення таких завдань: 
– визначити основні напрями реформу-

вання комунального самоврядування в 
Німеччині; 

– проаналізувати реформи комунального 
самоврядування в нових землях Німеччини; 

– дослідити особливості сучасного рефо-
рмування комунального самоврядуван-
ня в Німеччині. 

III. Результати 
Формування належної територіальної, де-

мографічної та матеріально-фінансової бази 
муніципалітетів у Німеччині досягається 
шляхом проведення територіальних та фун-
кціональних реформ. Метою проведення 
територіальних реформ є укрупнення ад-
міністративно-територіальних одиниць та 
скорочення кількості місцевих органів вла-
ди. Впродовж 1967–1979 рр. та 1990-х рр. у 
Німеччині було проведено ряд місцевих те-
риторіальних реформ, які призвели до сут-
тєвого скорочення кількості міст і районів та 
утворення на їх основі більших і дієвіших 
територіальних одиниць. 

Унаслідок проведення територіальних 
реформ у деяких землях малі муніципалітети 
були об’єднані в більші (Einheitsgemeinden), 
в інших – залишились незалежними, але 
були згруповані для утворення асоціацій 
муніципалітетів з об’єднаною адміністрацією 
(Ämter, Verbandsgemeinden, Verwaltungsge-
meinschaften). Відповідно, в старих землях 
лише половина із 8500 муніципалітетів, які 
залишились, мають власну адміністрацію. 

В межах нових земель Німеччини зага-
льна територіальна реформа на рівні муні-
ципалітетів не проводилась. Однак, оскільки 
багато малих муніципалітетів неспроможні 
надавати якісні послуги відповідно до вимог 
сьогодення, були сформовані асоціації му-
ніципалітетів згідно з регламентацією їх дія-
льності у статуті громад або на добровільній 
основі (Ämter у Бранденбурзі та Меклен-
бург-Західній Померанії, Verwаltungsgemein-
schaften у Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тю-
рінгії) [3, с. 214–215]. 

Формування самодостатніх територіаль-
них громад є актуальним завданням як в 
Німеччині, так і в Україні. Досвід Німеччини 
засвідчує, що вирішення цієї проблеми до-
сягається шляхом об’єднання територіаль-
них громад. Завдяки створенню асоціацій 
муніципалітетів підвищується потенціал 
управління. Проте слід зауважити, що пози-
тивним можна вважати досвід об’єднання 

громад на добровільній основі, за згодою 
громадян. 

Територіальні реформи супроводжува-
лись функціональними, які спрямовувались 
на децентралізацію – заміну малоефектив-
них централізованих адміністративних стру-
ктур системою децентралізованого управ-
ління, та деконцентрацію управлінських фу-
нкцій – передачу повної відповідальності за 
ухвалення рішень та використання бюджет-
них засобів нижчим рівням місцевих адміні-
страцій – управлінням та відомствам. 

Як зауважує H. Wollmann, у Східній Німе-
ччині функціональні реформи не принесли 
суттєвих змін, оскільки ряд важливих адмі-
ністративних функцій та повноважень було 
передано адміністративним одиницям адмі-
ністрації земель в той час, як майже у всій 
Західній Німеччині ці повноваження відійш-
ли до компетенції місцевої влади [9, с. 125–
126]. 

Хоча функціональні реформи не були 
успішними в усій Німеччині, проте можна 
стерджувати, що вони були не менш важли-
вими щодо вирішення проблеми самодоста-
тності територіальних громад. Оскільки са-
ме на рівні територіальних громад надаєть-
ся найбільша кількість послуг громадянам, 
вони повинні мати найбільше повноважень. 

Після об’єднання Німеччини в 1989 р. пе-
ред новими землями виникло складне за-
вдання – створення системи місцевого само-
врядування, яка відповідала б стандартам 
правової демократичної держави. Як зазначає 
Г. Люхтерхандт, розпочався процес “вирів-
нювання” громад у нових землях – наближен-
ня форм, змісту і результатів їх діяльності до 
існування місцевого самоврядування в старих 
землях. Особливістю перехідного періоду бу-
ло початкове збереження старих адміністра-
тивних структур на комунальному рівні НДР 
водночас, коли всі вищі рівні були реформо-
вані чи ліквідовані [2, с. 2]. 

Народне зібрання НДР, обране демокра-
тичним шляхом 17 травня 1990 р., ухвалило 
закон про самоврядування в громадах та 
земельних районах (Комунальну конститу-
цію). У травні 1990 р. на основі нових пра-
вових норм відбулись вибори до органів мі-
сцевого самоврядування. Особливістю но-
вого закону був надзвичайно детальний пе-
релік компетенцій органів місцевого самов-
рядування, який значною мірою відповідав 
повноваженням громад у старих землях. 
Були передбачені вищі представницькі ор-
гани – ради зі 100 депутатів у містах та ра-
йонах з населенням 100 тис. чоловік і біль-
ше, які обирались на 4 роки. Закон закріп-
лював прямі вибори бургомістра, визначав 
компетенції бургомістра, ради, механізми 
контролю. Рада обирала “малу раду”, свого 
роду виконком, який повинен був займатись 
оперативним управлінням. Райони отрима-
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ли широко визначені компетенції і, як і в ста-
рих землях, подвійний статус, виконуючи од-
ночасно завдання державного регулювання 
та місцевого самоврядування. Головним 
чинником побудови нової системи місцевого 
самоврядування стала допомога старих зе-
мель: фінансова та особиста – призначення 
спеціалістів на керівні посади в системі ад-
міністративних органів громад. 

Упродовж 1991–1994 рр. в нових землях 
відбуваються функціональні реформи, які 
призвели до зміни структури адміністратив-
них органів на місцевому рівні. Порівняно з 
1990 р. зменшились апарати управління. У 
малих громадах управлінські функції почали 
виконуватись на громадських засадах. Ви-
користання ресурсів та відповідальність ста-
ли суттєво децентралізованими. 

Система представництва була узгоджена 
з нормами в старих землях, що призвело до 
значного скорочення кількості рад. У землі 
Мекленбург-Нижня Померанія громади з 
кількістю жителів менше 500 осіб обирають 
7, а більше – 100 тис. – 47 членів ради. 

Були ухвалені комунальні конституції – 
рамкові земельні закони про місцеве самов-
рядування: в грудні 1993 р. – в землі Бран-
денбург, в червні 1994 р. – в Саксонії, Тюрі-
нгії, Саксонії-Ангальт та Мекленбург-Верхній 
Померанії. Відбулись нові вибори до органів 
місцевого самоврядування. 

Суттєво змінились завдання місцевого 
самоврядування. Соціальна сфера відійшла 
до компетенції громад, завдання вже вико-
нувались відповідно до нових умов та пра-
вових норм. Здебільшого цим завершився 
процес “вирівнювання” громад у нових та 
старих землях. 

Отже, після об’єднання Німеччини в но-
вих землях була трансформована система 
комунального самоврядування. Найвагомі-
шою зміною стало ухвалення закону про 
місцеве самоврядування в громадах та ра-
йонах, а згодом комунальних конституцій у 
землях Німеччини, які визначили правовий 
статус органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Таким чином, був закла-
дений законодавчий фундамент для розви-
тку комунального самоврядування. 

Впродовж 1990-х рр. відбуваються ре-
форми у сфері форм волевиявлення. Уряди 
земель законодавчо закріплюють прямі ви-
бори бургомістрів. Як зауважує H. Wollmann, 
із запровадженням прямих виборів бургомі-
стра як головного елемента прямої демок-
ратії відсоток електорату, який бере участь 
у місцевих ратушних виборах, підвищується 
до 70%. Також з переходом до прямих ви-
борів бургомістра вводиться право його від-
кликання зі своєї посади в будь-який час за 
рішенням місцевого референдуму. Такі ре-
ферендуми здебільшого ініціюються квалі-
фікованою більшістю у місцевій раді й лише 

у трьох землях (Шлезвіг-Гольштейн, Бран-
денбург та Саксонія), відповідне право має 
місцевий електорат шляхом збору необхід-
ної кількості підписів. У землі Бранденбург 
(Східна Німеччина), де місцеві громадяни 
мають право відкликання бургомістра, впро-
довж 1994–1998 рр. майже 10% бургоміст-
рів були відкликані зі своїх посад. Отже, 
введення прямих виборів та процедури від-
кликання бургомістрів посилило їх підзвіт-
ність та відповідальність місцевому електо-
рату [8, с. 31–36]. 

Крім введення прямих виборів бургоміст-
ра, розробляються інструменти референду-
му (Bürgerentscheid) та положення про елек-
торат, який може вимагати його проведення 
(Bürgerbegehren). Ці кроки уможливили елек-
торат впливати на рішення (між місцевими 
виборами з індивідуальних питань, які нале-
жать до сфери місцевого самоврядування) 
[3, с. 225]. Отже, шляхом активного запрова-
дження в практику місцевого самоврядуван-
ня форм прямої демократії, громадяни отри-
мали нові можливості безпосередньої участі 
в місцевому самоврядуванні. 

Сьогодні в Німеччині значна увага приді-
ляється проведенню адміністративних ре-
форм, головна мета яких – підвищення 
ефективності місцевого самоврядування 
шляхом запровадження нових моделей ме-
неджменту. Відчувається потреба оволодін-
ня новими технологіями та засвоєння су-
часних прийомів менеджменту, що є актуа-
льним і в Україні. Можна погодитись з 
E. Tilkorn, який вважає, що для досягнення 
зазначеної мети необхідне запровадження 
таких управлінських методів: 
– аналіз завдань та пошук ефективного 

шляху їх виконання; 
– сприяння співпраці між державними та 

приватними організаціями (ремонт дер-
жавних будівель, пожежні послуги, пос-
луги швидкої допомоги); 

– нова організація співпраці між радою та 
адміністрацією; 

– передача відповідальності конкретним 
особам; 

– делегування повноважень; 
– добре адміністрування (професіоналізм) 

[6, с. 12–13]. 
Як зазначає H. Wollman, складання бю-

джету та децентралізована відповідальність 
за ресурси є основою для нового контролін-
гу, орієнтованого на продукт і результат. 
Управління контрактами та обов’язок звіт-
ності роблять справи прозорішими та спри-
яють особистій відповідальності за резуль-
тати на основі поставлених цілей [7, с. 131]. 

Надзвичайно важливим стає управління, 
зорієнтоване на потреби громадян (Вürgero-
rientierende Verwaltung). Як зазначає 
M. Schöneich, усе більше міст розуміють 
“орієнтацію на потребу клієнта” 
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(“Kundenorientierung”) як головний організа-
ційний принцип та реорганізовують систему 
управління відповідно до нього [5, с. 29]. Як 
приклад, у багатьох містах утворюються 
громадські служби. Також M. Schöneich [5, 
с. 3] зауважує, що модернізацію відносин 
“громадянин – рада – адміністрація” вбача-
ють у чіткому розподілі функцій для досяг-
нення справедливого виконання завдань у 
роботі ради й розширенні участі громадян 
на громадських засадах. Отже, можна зро-
бити висновок, що головна увага управлін-
ців зосереджена на задоволенні потреб 
громадян, саме тому адміністративні рефо-
рми спрямовані на підвищення якості 
управління для забезпечення компетентно-
го надання послуг громадянам. 

За твердженням С. Квітки, вирішення про-
блеми формування незалежної матеріальної 
основи місцевого самоврядування вбачають у 
розвитку співробітництва між окремими кому-
нами (кооперативний підхід). Таке співробіт-
ництво здійснюється шляхом укладання конт-
рактних угод щодо надання послуг та спільної 
діяльності в певних галузях між різними орга-
нами й рівнями місцевої влади [1, с. 97]. 

Підготовка та підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів є важливою складовою 
реформування комунальної адміністрації як 
в Німеччині, так і в Україні. Сьогодні гостро 
відчувається проблема підбору на роботу в 
органи місцевої влади висококваліфікова-
них кадрів. Нерідко на службу набираються 
кадри за політичними поглядами, а не про-
фесійними критеріями, які не мають відпові-
дної освіти для управлінської роботи (не 
закінчували академію права та управління). 

Як зазначає H. Melzer, відчувається пот-
реба підвищення кваліфікації теперішнього 
керівного персоналу (голів районних і місь-
ких рад та їх заступників, завідувачів управ-
лінь) на періодичних навчальних курсах під-
вищення кваліфікації в новостворених спе-
ціалізованих вищих навчальних закладах 
державного управління [4, с. 207–209]. 

Постійно зростають освітні вимоги до 
претендентів на посаду бургомістра. Як за-
уважує H. Wollmann [8, с. 35], на сьогодні в 
землі Баден-Вюрттемберг майже 90% бур-
гомістрів мають управлінську освіту, оскіль-
ки цей критерій є обов’язковим. У містах з 
кількістю мешканців понад 50 тис. багато пре-
тендентів є випускниками юридичних закла-
дів. Близько 60% обраних бургомістрів ма-
ють значний попередній управлінський дос-
від роботи в міській чи районній адміністра-
ціях або в земельних міністерствах. Лише 
15% бургомістрів є колишніми місцевими 
політиками тих земель, де балотувались. У 
20% великих міст із кількістю мешканців по-
над 20 тис. бургомістри не є членами полі-
тичних партій, водночас, як у багатьох мен-
ших містах половина бургомістрів є безпар-

тійними. Отже, доцільно врахувати досвід 
Німеччини щодо висування високих вимог 
до претендентів на посаду бургомістра. 
Оскільки бургомістр є найвищою посадовою 
особою місцевого самоврядування, він по-
винен мати необхідні знання та навички, а 
тому визначальними критеріями є відповід-
на освіта та досвід роботи. 

IV. Висновки 
Серед реформ комунального самовря-

дування в Німеччині особливе значення 
мають адміністративно-територіальні рефо-
рми – місцеве територіальне реструктуру-
вання з метою підвищення адміністративної 
продуктивності місцевих рівнів, а також фу-
нкціональні – децентралізація управління та 
деконцентрація управлінських функцій. 

Важливу роль у нових землях Німеччини 
відіграли реформи у сфері волевиявлення 
громадян, завдяки яким були розширені фор-
ми прямої демократії, що створили ширші 
можливості для безпосередньої участі гро-
мадян у самоврядуванні. 

Ухвалений закон про місцеве самовряду-
вання в громадах та районах визначив пра-
вовий статус органів і посадових осіб місце-
вого самоврядування та став законодавчою 
основою для розвитку місцевого самовряду-
вання. 

На основі аналізу основних тенденцій су-
часного реформування комунального само-
врядування в Німеччині можна стверджува-
ти, що його майбутнє залежить від підви-
щення якості управління шляхом запрова-
дження таких методів: 
– пошук ефективного шляху виконання 

завдань; 
– організація співпраці між радою й адмі-

ністрацією; 
– підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів тощо. 
Модернізація управління в Німеччині 

спрямована на: 
– організацію управління, орієнтованого 

на потреби громадян; 
– розширення участі громадян на громад-

ських засадах; 
– вираження управлінської культури, де 

громадяни є партнерами управлінців у 
сфері надання послуг громаді. 
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Annotation 
The author examines the specific of activity 

of domestic natural monopolies, possibility of 
foreign experience application in the sphere of 
natural monopolies state regulation, advan-
tages and lacks of the Ukrainian antitrust legis-
lation are analyzed in the article. 

Анотація 
Проаналізовано специфіку діяльності ві-

тчизняних природних монополій. Розглянуто 
можливість застосування зарубіжного дос-
віду в сфері державного регулювання при-
родних монополій. Визначено переваги та 
недоліки українського антимонопольного за-
конодавства. 

Ключові слова  
Природна монополія, державне регулю-

вання, антимонопольна політика, антимоно-
польне законодавство. 

І. Вступ  
Функціонування економік більшості країн 

світу характеризується наявністю монополі-
зованих секторів, важливу й специфічну ча-
стку в яких займає так звана природна мо-
нополія. До сфер природної монополії від-
носиться велика кількість видів господарсь-
кої діяльності: транспортування речовин 
трубопроводами; передача та розподіл еле-
ктричної енергії; користування залізничними 
коліями, централізоване водопостачання та 
водовідведення; централізоване постачання 
теплової енергії; спеціалізовані послуги 
транспортних терміналів, портів, аеропортів 
тощо. Продукція підприємств – природних 

монополістів використовується в усіх, без 
винятку, виробничих процесах та задоволь-
няє першочергові потреби населення. Підп-
риємства – природні монополісти не схильнi 
до запpовадження iнновацiй, пiдвищення 
якостi та збільшення обсягів продукції, саме 
тому сфеpа функцiонування pинкiв пpиpод-
них монополiй потpебує деpжавного pегу-
лювання. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити державне регу-

лювання діяльності природних монополій в 
Україні. 

ІІІ. Результати  
Вивченню складних проблем державного 

регулювання розвитку природних монополій 
та електроенергетики, зокрема в контексті 
загальної розбудови та реформування еко-
номіки в період переходу до ринку, присвя-
чені численні праці провідних вітчизняних та 
зарубіжних учених економістів, спеціалістів-
практиків, а саме: В. Базилевича, О. Білько, 
З. Борисенка, Ю. Вінслава, І. Галиці, І. Голь-
денберга, О. Золотарьової, І. Карандакової, 
В. Паламарчука, А. Рубана, А. Склепової, 
Г. Філюка. 

Проблема природного монополізму, що 
лежить у площині розподілу ефективності 
виробництва й суспільної корисності відно-
ситься до категорії не вирішуваних в рамках 
однієї теорії: кожен економічний простір 
(національна економіка) спричинює вплив 
на їх диспозиційну функцію, оскільки в при-
родних монополістів закладений “ген” екс-
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пансії на внутрішній ринок. Складність і су-
перечливість, іманентно притаманні приро-
дним монопольним ринкам, об’єктивно зу-
мовлюють необхідність формування механі-
зму державного регулювання, незалежно 
від організаційно-правової форми суб’єкта 
господарювання та системи антимонополь-
них заходів. Регуляторна політика оцінюєть-
ся з погляду підвищення економічної ефек-
тивності та врахування суспільної мети. 

Специфікою діяльності вітчизняних при-
родних монополій на ринку суспільних пос-
луг є те, що послуги надаються незалежно 
від стану платежів за них окремими спожи-
вачами, а особливістю їх економіки є те, що 
вона стала заручником політичних дій влад-
них структур, коли витрати на пільговиків 
“лягають” в основу загальних тарифів: оби-
два аспекти не знаходять чіткого окреслен-
ня в регуляторних теоріях. 

Для України якість регулятивної політики 
у сфері суспільних послуг набуває великого 
значення саме зараз, коли посилюється 
увага суспільства до якості державних уп-
равлінських рішень, їх впливу на суспільний 
добробут у цілому й соціальні наслідки для 
різних груп споживачів зокрема. 

На наш погляд, у країні накопичено дос-
татній досвід нехтування економічними й 
соціальними засадами, які виникають, з од-
ного боку, внаслідок надмірного регулятив-
ного втручання органів державної влади, що 
створювало сприятливе підґрунтя для рен-
тоорієнтованої поведінки представників вла-
ди, корупції й хабарництва, – а з іншого – 
безпідставні спроби “загнати” галузь, що є 
класичним природним монополістом, у тео-
ретичну площину ринкових механізмів, за-
вдавши тим самим відчутних економічних 
втрат суспільству. 

Як показує зарубіжний і вітчизняний дос-
від, кінцевий результат регулювання та його 
якість визначаються, в основному, багатьма 
факторами законодавчого й виконавчого ха-
рактеру. Зокрема, практичний ефект регулю-
вання прямо залежить від досконалості нор-
мативно-законодавчої бази, здатної забезпе-
чити наявність вичерпних і чітких “правил 
гри” недискримінаційного характеру з метою 
стимулювання високої ефективності та необ-
хідної стабільності галузі. 

Останнім часом в Україні розпочалося 
формування прогресивної законодавчої ба-
зи. Побудова системи державного регулю-
вання та контролю за діяльністю суб’єктів 
природних монополій в Україні пов’язана з 
прийняттям Закону України “Про природні 
монополії”. Нині важко дати об’єктивну якіс-
ну оцінку його дії, водночас уже сьогодні 
можна сказати, що він має стати першим 
актом цілісного законодавства загальноде-
ржавного значення у сфері регулювання рин-
ків, що перебувають у стані природної мо-

нополії. Закон покликаний встановити чіткі, 
“прозорі” та досконалі правові засади, які 
мають бути досить гнучкими при застосу-
ванні заходів державного впливу щодо за-
побігання проявам монополізму на таких 
ринках з боку суб’єктів господарювання: 
“Другим важливим актом став Закон України 
від 16 липня 1999 р. “Про концесії”, який ви-
значив юридичний зміст цього поняття, умо-
ви і порядок встановлення концесії щодо 
державного та комунального майна” [1, c. 
44]. На перший погляд, Закон “Про природні 
монополії” схожий на Закон “Про обмеження 
монополізму і недопущення недобросовіс-
ної конкуренції у підприємницькій діяльнос-
ті”. Схожість проявляється в тому, що обид-
ва нормативних акти встановлюють прави-
ла дозволеної поведінки суб’єктів господа-
рювання й обмежують їх діяльність на рин-
ку, надають незалежним органам право оці-
нювати ті чи інші дії з погляду появи можли-
вих несприятливих економічних наслідків. 

Водночас між зазначеними законодавчи-
ми актами існує значна відмінність. Так, За-
кон України “Про обмеження монополізму і 
недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності” спрямований на 
розвиток конкурентних відносин на відповід-
них ринках. На відміну від нього, Закон “Про 
природні монополії” не стимулює розвиток 
конкуренції, а навпаки, сприяє її обмеженню, 
оскільки конкуренція на ринках природних 
монополій є малоефективною. У зв’язку із 
цим на законодавчому рівні правомірно ви-
знається домінуюче становище виробника, і 
держава через механізм ліцензування обме-
жує вхід на такі ринки інших суб’єктів госпо-
дарювання. Отже, з погляду конкурентного 
права, Закон України “Про природні монопо-
лії” не можна відносити до традиційного ан-
тимонопольного законодавства. 

Антимонопольний комітет змушений пе-
вною мірою виконувати роль як регулятора, 
так і “контролера”. Однак, як переконливо 
показує зарубіжний та вітчизняний досвід, 
практика поєднання в одному органі функ-
цій регулювання та контролю довела свою 
неспроможність і навіть шкідливість. Недо-
цільність такого поєднання зумовлена різ-
ним змістом цих функцій: “Антимонопольну 
політику не можна виділити в особливу за-
мкнену сферу, відносно незалежну від ін-
ших напрямів економічних перетворень” [2, 
с. 37]. 

Цілком очевидно, що виконання Антимо-
нопольним комітетом одночасно обох функ-
цій призведе до того, що він певною мірою 
стане безпосереднім учасником економіч-
них відносин і, внаслідок цього, не зможе 
бути об’єктивним при здійсненні своєї функ-
ції контрольного органу. Як стверджують 
фахівці Антимонопольного комітету, саме 
неупередженість при забезпеченні рівних 
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конкурентних можливостей для розвитку 
суб’єктів господарювання є головною умо-
вою їх ефективної роботи. З огляду на за-
значені обставини, а також для уникнення 
дуалізму і серйозних помилок у практиці 
регулювання природних монополій, на нашу 
думку, доцільно на законодавчому рівні чіт-
ко розмежувати повноваження незалежної 
національної комісії та антимонопольного 
органу. З погляду довгострокової стратегії, 
необхідно активізувати роботу щодо ство-
рення незалежного агентства в цій галузі. 

При цьому необхідно зауважити, що деякі 
сучасні галузі природних монополій – це ре-
зультат радянської економічної політики, яку, 
насамперед, визначало прагнення концентра-
ції виробництва. Наприклад, такі монополісти, 
як НАК “Нафтогаз України”, “Укрзалізниця”, АТ 
“Укртелеком” (які прийнято вважати природни-
ми монополіями), структурно включають як 
природно-монопольні сегменти, так і підприєм-
ства, що за своєю суттю та економічним зміс-
том не є такими, а тому можуть ефективно фу-
нкціонувати на конкурентних засадах. Крім то-
го, природні монополісти домінують на товар-
ному ринку і мають практично необмежену ри-
нкову владу, тому на них, крім Закону України 
“Про природні монополії”, закономірно поши-
рюються й норми, встановлені антимонополь-
ним законодавством. Однак, оскільки ці закони 
тісно пов’язані між собою як об’єктами відно-
син, так і територією поширення, то дуже важ-
ливо визначити сферу застосування кожного з 
них. 

Так, Закон України “Про природні моно-
полії” легалізує саме поняття цих структур у 
вітчизняній економіці, регламентує підходи 
до визначення параметрів функціонування й 
розвитку ринків, що перебувають у стані 
природної монополії, на основі оптимально-
го збалансування економічних інтересів усіх 
зацікавлених суб’єктів – виробників, спожи-
вачів і держави. Таким чином, поняття “при-
родна монополія” перестало бути просто 
економічною категорією. Закон трактує її як 
особливий стан товарного ринку, якому іма-
нентно властиві дві ознаки. Перша 
пов’язана з технологічними особливостями 
виробництва, що зумовлює неефективність і 
навіть недоцільність створення та діяльнос-
ті аналогічних підприємств у цих секторах 
економіки. Через особливу структуру витрат 
виробництва, які забезпечують можливість 
економії у великих розмірах, задоволення 
попиту в умовах монополії на такому ринку 
є більш ефективним, ніж при конкуренції. 

Характерно, що сфера дії Закону України 
“Про природні монополії” поширюється не 
тільки на економічні відносини, що виникають 
на відповідних товарних ринках, а й на ті, що 
формуються на суміжних ринках за участю 
суб’єктів природних монополій. Суміжним вва-
жається товарний ринок, що не перебуває у 

стані природної монополії, але для суб’єктів 
якого реалізація вироблених товарів чи вико-
ристання товарів інших суб’єктів господарю-
вання не можливі без безпосереднього вико-
ристання товарів, які виробляються (реалізу-
ються) суб’єктами природних монополій. 

Неважко помітити, що в законодавстві не 
називаються безпосередньо суб’єкти госпо-
дарювання – юридичні особи, діяльність 
яких підлягає жорсткому державному регу-
люванню та контролю. Їх перелік визнача-
ється регулювальними органами на основі 
науково обґрунтованого й усебічного аналі-
зу відповідних товарних ринків. Таким чином, 
основою регулювання є здійснення конк-
ретним підприємством будь-якого із зазна-
чених у Законі видів діяльності. 

Відповідно до ст. 28 Закону “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, встановлення 
тарифів щодо оплати комунальних послуг 
належить до повноважень органів місцевого 
самоврядування, визначення норм спожи-
вання житлово-комунальних послуг та конт-
роль за їх додержанням здійснюється міс-
цевими державними адміністраціями відпо-
відно до ст. 18 Закону України “Про місцеві 
адміністрації”. Вважається, що практика 
встановлення тарифів на житлово-кому-
нальні послуги на місцевому рівні економіч-
но й соціально виправдана. Формування 
витрат на виробництво послуг об’єктивно 
залежить від місцевих особливостей, на-
самперед, це технічні та технологічні фак-
тори, які, наприклад, пов’язані з підйомом, 
очищенням, транспортуванням та подачею 
води, кліматичні та геодезичні умови (водо-
забори поверхневі або підземні), а тому та-
рифи не можуть бути однаковими для всіх 
населених пунктів. 

Такі сфери діяльності, як виробництво 
електроенергії, видобування нафти, газу та 
їх реалізація, надання послуг з перевезення 
пасажирів і вантажів різними видами транс-
порту тощо, як показує світовий досвід, мо-
жуть значно ефективніше функціонувати в 
умовах реальної конкуренції. Отже, еконо-
мічні відносини між суб’єктами господарю-
вання на таких ринках є об’єктом регулю-
вання традиційного антимонопольного за-
конодавства. Для ефективного забезпечен-
ня реалізації чинного законодавства про 
природні монополії створюються державні 
органи, які в межах своєї компетенції рег-
ламентують діяльність суб’єктів природних 
монополій, вирішують інші покладені на них 
завдання. 

Відповідно до Закону України “Про природні 
монополії”, основним органом регулювання є 
незалежні національні комісії. Функції ж конт-
ролю залишаються в компетенції Антимонопо-
льного комітету та його територіальних відді-
лень. Необхідно зазначити, що сьогодні в Укра-
їні функціонує тільки одна незалежна структу-
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ра – Національна комісія з регулювання елект-
роенергетики (НКРЕ). Її основною функцією є 
контроль за діяльністю суб’єктів природних 
монополій в енергетичній галузі та нафтогазо-
вому комплексі. В інших сферах природних 
монополій, зокрема у сфері житлово-кому-
нального господарства, регулювання здійсню-
ється іншими державними органами. 

Необхідно зазначити, що в компетенції 
Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень залишається кон-
троль за встановленням суб’єктами госпо-
дарювання монопольних цін на продукцію 
на тих сегментах ринку, де ціна формується 
вільно. Водночас вони не мають права вжи-
вати заходів адміністративного впливу 
(штрафів, фінансових санкцій) до суб’єктів 
природних монополій при порушенні ними 
встановленого незалежною комісією поряд-
ку застосування регульованих цін. У пер-
шому випадку відповідальність настає за 
Законом України “Про обмеження монополі-
зму і недопущення недобросовісної конку-
ренції у підприємницькій діяльності”, у дру-
гому – “Про природні монополії”. 

Перш за все, прийняття Закону України 
“Про природні монополії” має започаткувати 
розроблення ряду інших нормативно-право-
вих актів. Це стосується прийняття спеціа-
льних галузевих законів, які б визначали 
порядок фінансової та господарської діяль-
ності суб’єктів природних монополій у кож-
ній сфері та встановлювали чіткі “правила 
гри на відповідному ринку. У протилежному 
випадку, як переконливо довела практика, 
досягти оптимального рівня задоволення 
інтересів виробників і споживачів та припи-
нити негативні прояви монополізму на таких 
ринках буде надзвичайно важко. 

У зв’язку з набуттям з 3 серпня 2004 р. 
чинності Закону України “Про житлово-ко-
мунальні послуги” від 24 червня 2004 р. 
№ 1857-IV змінилась процедура встанов-
лення тарифів на житлово-комунальні пос-
луги, а саме: ст. 14 цього Закону передба-
чено порядок затвердження тарифів з роз-
поділом на три групи: тарифи на житлово-
комунальні послуги, які затверджуються спе-
ціально уповноваженими центральними ор-
ганами виконавчої влади; тарифи на житло-
во-комунальні послуги, які затверджуються 
органами місцевого самоврядування; тари-
фи на житлово-комунальні послуги, які ви-
значаються виключно за договором. Відпо-
відно до п. 2 ст. 7 зазначеного Закону ці-
ни/тарифи на житлово-комунальні послуги 
затверджують органи місцевого самовряду-
вання. 

Водночас, відповідно до ст. 28 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні” від 21 травня 1997 р. № 280/97, до 
власних повноважень виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад належить 

встановлення в порядку і межах, визначе-
них законодавством, тарифів на оплату по-
бутових, комунальних, транспортних та ін-
ших послуг, які надаються підприємствами 
та організаціями комунальної власності від-
повідної територіальної громади; погоджен-
ня в установленому порядку цих питань з 
підприємствами, установами та організаці-
ями, які не належать до комунальної влас-
ності. Статтею 13 Закону України “Про питну 
воду та питне водопостачання” від 10 січня 
2002 р. № 2918-III до повноважень органів 
місцевого самоврядування віднесено вста-
новлення тарифів на послуги з питного во-
допостачання та водовідведення. 

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 
1999 р. № 586-XIV, повноваження щодо ре-
гулювання цін та тарифів за виконання ро-
біт та надання житлово-комунальних послуг 
підприємствами, а також визначення і вста-
новлення норми їх споживання, здійснення 
контролю за їх додержанням належать міс-
цевим державним адміністраціям. 

Згідно з п. 16 Додатку до Постанови Ка-
бінету Міністрів України “Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін (тарифів)” від 25 грудня 1996 р. 
№ 1548, право встановлювати тарифи на 
послуги водо-, теплопостачання, водовідве-
дення, що надаються суб’єктами підприєм-
ницької діяльності незалежно від форм вла-
сності для всіх споживачів, належить Раді 
Міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласним, Київській та Севастопольській місь-
ким державним адміністраціям. Водночас це 
право не поширюється на тарифи, що вста-
новлюються виконавчими органами сільсь-
ких, селищних, міських рад відповідно до 
ст. 28 Закону України “Про місцеве самов-
рядування в Україні”. 

ІV. Висновки  
Чинна нормативна база з питань встано-

влення тарифів на житлово-комунальні пос-
луги має суперечливий характер. З метою 
усунення наявних суперечностей між орга-
нами місцевого самоврядування та місцеви-
ми органами державної виконавчої влади 
щодо повноважень зі встановлення тарифів 
на житлово-комунальні послуги, необхідне 
законодавче врегулювання наведених вище 
законів у частині закріплення за органами 
місцевого самоврядування повноважень, а 
саме: затвердження в порядку й межах, ви-
значених законодавством, тарифів на жит-
лово-комунальні послуги, що надаються 
суб’єктами господарювання незалежно від 
форми власності (крім таких, що перебува-
ють у спільній власності територіальних гро-
мад та/або користуються об’єктами спільної 
власності), розташованими на відповідній 
території; “затвердження в порядку і межах, 
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визначених законодавством, тарифів на жи-
тлово-комунальні послуги, що надаються су-
б’єктами господарювання, які перебувають у 
спільній власності територіальних громад 
та/або користуються об’єктами спільної вла-
сності територіальних громад”. 

Крім того потребує законодавчого закрі-
плення питання щодо виключення з повно-
важень Ради Міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій 
повноважень з регулювання (встановлення) 

цінових тарифів на послуги водо-, теплопо-
стачання, водовідведення. 
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І. Вступ 
Формування будь-якої правової держави 

та її гармонійний розвиток залежать від 
уміння організувати захист її економічних 
інтересів. Становлення в Україні ринкових 
відносин зумовлює необхідність реформу-
вання законодавства про захист економічної 
конкуренції, яке в сучасних умовах має бути 
одним із найголовніших механізмів забезпе-
чення успіху ринкової трансформації в еко-
номіці держави та реалізації цілей і завдань 
сучасної конкурентної політики. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити сутність держав-

ної антимонопольної політики України. 
ІІІ. Результати 
Питання конкурентної політики, тенденції 

розвитку ринкової економіки досліджували 
такі зарубіжні вчені, як Д. Барнес, Р. Вернон, 
В.К. Вескозі, Дж.Е. Гарінгтон, І. Кірцнер, М. Пор-
тер, А. Чемберлін, Д. Шиллінг, зокрема питан-
ня економічної теорії – Д. Гамільтон, К. Мак-
коннел, Е. Маршалл, Д. Рубинфельд, П. Са-
мюельсон, С. Фішер. 

В Україні проблеми конкурентних відно-
син в умовах ринкової трансформації, ме-

ханізмів державного регулювання в сфері 
конкурентної політики та державного управ-
ління розглядалися в працях багатьох уче-
них: О. Андрійко, Ю. Бажала, Е. Бакалінсь-
кої, З. Борисенко, С. Валітова, Г. Губерної, 
В. Дорофієнка, Ю. Журика, О. Костусева, 
В. Мамутова, А. Мерзляк, Н. Нижник, 
О. Олійник, Л. Пашка, В. Пілюшенка, 
О. Поважного, С. Поважного, Д. Решиткова, 
В. Савчука, Н. Саніахметової, К. Тотьєва, 
Н. Яременка та інших. 

Згідно зі ст. 42 Конституції України, дер-
жава забезпечує захист конкуренції в підп-
риємницькій діяльності. Не допускаються 
зловживання монопольним положенням на 
ринку, неправомірне обмеження конкуренції 
і недобросовісна конкуренція. Види монопо-
лій визначаються законом. Вимоги цієї стат-
ті Конституції – фундамент, на якому трима-
ється вся система захисту конкуренції в 
Україні. Закріплення в Конституції конкурен-
тних вимог підтверджує важливу роль, яку 
має відігравати державна антимонопольна 
політика в системі державного регулювання. 

Значною перешкодою на шляху розвитку 
конкуренції є порушення нормативно встано-
влених правил поведінки у сфері господарю-
вання її суб’єктами, органами державної 
влади чи місцевого самоврядування. Проти-
дія таким порушенням і є одним з основних 
завдань діяльності антимонопольних органів 
України, які здійснюють контроль за дотри-
манням норм конкурентного законодавства. 

На сьогодні в Україні здійснені значні 
кроки у формуванні правової й інституційної 
бази державного регулювання економічної 
конкуренції. 

Створення й розвиток конкурентного се-
редовища – невід’ємна складова ринкової 
економіки. Як відзначав Л. Ерхард, конкуре-
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нція є “найбільш ефективним засобом для 
досягнення добробуту”. Вона одна, за його 
словами, “дає можливість усім людям кори-
стуватися господарським прогресом, особ-
ливо в ролі споживачів. Вона ж знищує всі 
привілеї, що не є безпосереднім результа-
том підвищення продуктивності праці” [1]. 

Держава постійно турбується про зміц-
нення гарантій вільної конкуренції. Голов-
ним напрямом такого зміцнення є держав-
ний контроль антимонопольних органів у 
сфері економічної конкуренції. Такий конт-
роль пов’язаний з реалізацією державою 
правових гарантій конкуренції, закріплених у 
Конституції, конкурентному законодавстві, і 
є однією з обов’язкових умов формування 
та розвитку соціально орієнтованої ринкової 
економіки, свободи конкуренції на товарних 
ринках. 

Поняття “конкуренція” походить від піз-
ньолатинського слова conkurentia – стикати-
ся, і тісно пов’язане з поняттями “ринок” і 
“товарне виробництво”. Відносини конкуре-
нції виникли одночасно з ринковими відно-
синами, проте перші теоретичні положення 
конкурентної боротьби були сформульовані 
тільки в середині XVIII ст. 

Основи теорії конкуренції заклав англій-
ський економіст А. Сміт. Він визначив по-
няття конкуренція як суперництво й ототож-
нив його з “невидимою рукою”, яка нібито 
смикає за ниточки підприємців, змушуючи їх 
діяти відповідно до плану розвитку економі-
ки. А. Сміт вважав конкуренцію чинником, 
який регулює суспільні й приватні інтереси 
та безжально витісняє з ринку фірми, які 
виготовляють неякісну і непотрібну ринку 
продукцію [1, с. 56]. Таким чином, дія меха-
нізму конкуренції мотивує всіх учасників ри-
нкового господарства не зупинятися на до-
сягнутому, а перебувати в постійному пошу-
ку нових можливостей. Конкуренція діє як 
примусова сила, змушуючи підприємців бо-
ротися за збільшення прибутку шляхом по-
шуку нових форм і методів виробництва, 
використання новітньої технології, нових 
способів організації й управління. 

Державний контроль у сфері захисту 
економічної конкуренції покликаний охопити 
всю нормативно-правову основу у сфері 
конкуренції й обмеження монополістичної 
діяльності, а тому, перш за все, необхідно 
чітко окреслити поняття й ознаки такого ко-
нтролю. 

Державний контроль є важливим видом 
діяльності, здійснюється уповноваженими 
державними органами, посадовими особа-
ми і спрямований на забезпечення законно-
сті та дисципліни. Суть державного контро-
лю полягає в спостереженні і перевірці сус-
пільної системи та всіх її елементів відпові-
дно до певних напрямів, а також у попере-
дженні й виправленні можливих помилок і 

неправомірних дій, що перешкоджають та-
кому розвитку. 

Історія розвитку монополій є водночас і 
історією боротьби з ними. Негативні резуль-
тати монополізації виявилися відразу, і це 
особливо відчули широкі верстви населен-
ня. Намагання великих об’єднань цілком 
захопити ринки викликало невдоволення 
дрібних і середніх підприємців та широкої 
громадськості. Навколо монополій форму-
ється негативна громадська думка, яка ви-
магає державного захисту споживачів від 
свавілля монополістів, обмеження діяльно-
сті останніх. Такі настрої населення набули 
особливого розмаху в США, Канаді та Авст-
ралії, де процеси монополізації відбулися 
найшвидше, а їх негативні наслідки були 
вражаючі. Саме тому в цих, а потім і в інших 
країнах були прийняті законодавчі акти, які 
поставили певні перешкоди монополістич-
ному захопленню ринків. 

У Сполучених Штатах першим законодав-
чим актом, спрямованим проти монополізації 
економіки, був Антитрестівський акт Шермана 
(1890 р.), який оголосив незаконним створю-
вати монополії або вступати в змову для об-
меження конкуренції. Цей закон з доповнен-
нями 1914, 1936, 1950 рр. діє і дотепер. Саме 
він заклав основи світової антимонопольної 
кампанії. Цим законом заборонялися трести й 
картелі. Щоб обійти його, монополії створю-
вали холдинг-компанії, здійснювали повне 
злиття корпорацій, за якого ліквідовувалась 
виробнича й правова самостійність компаній, 
що поглинались, а картельні угоди замінюва-
лися негласними “джентльменськими” угода-
ми або так званим “лідерством у цінах”. По-
рушення “Акта Шермана” каралися, як кримі-
нальні злочини. Індивідуальні порушники ка-
ралися штрафом у розмірі до 250 тис. дол. і 
тюремним ув’язненням до 3 років за кожне 
порушення. Корпорації могли бути оштрафо-
вані на 1 млн дол. за кожне порушення [1, 
c. 233]. 

Пізніше був прийнятий Закон Клейтона 
(1914 р.), який заборонив угоди про обмежен-
ня кола контрагентів, купівлю або “погли-
нання” фірм, що можуть призвести до моно-
польної ситуації. Потім був Акт про Федера-
льну торговельну комісію (1914 р.), який був 
прийнятий, щоб привести в дію попередні ан-
титрестівські закони й наглядати за їх вико-
нанням. Протягом 1920-х рр. антитрестівська 
діяльність дещо послабилася, проте з почат-
ком депресії 1930-х рр. суспільство перестало 
хвилювати питання підвищення цін. Від підп-
риємців, особливо дрібних, почали надходити 
до законодавчих органів вимоги стримувати 
ціни від падіння, а не підвищення. Проте піз-
ніше процес державного регулювання моно-
полій продовжився і прийнятий “Закон Селле-
ра–Кефовера” (1950 р.) доповнив попередні 
нормативні акти положенням про недопущен-
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ня злиття фірм шляхом придбання активів. У 
європейських країнах, а також Японії, антимо-
нопольний процес відбувався пізніше, ніж у 
Сполучених Штатах. Це пояснюється тим, що 
протягом багатьох років у цих державах не 
існувало певної думки про законність монопо-
лістичних об’єднань. Так, перші закони проти 
монополій у Європі були прийняті лише в 
1930-х рр. (Бельгія і Голландія – у 1935 р., 
Данія – 1937 р., Великобританія – 1948 р., 
ФРН – 1957 р., Франція – 1963 р.) [3, c. 5]. 

А в країнах Східної Європи такі законо-
давчі акти взагалі з’являються лише напри-
кінці 1980-х рр. Антимонопольне законодав-
ство країн Західної Європи є ліберальні-
шим, ніж у США. Воно не поширюється на 
націоналізовані підприємства, сільське гос-
подарство, рибальство, лісове господарст-
во, видобуток вугілля, зв’язок, страхування 
тощо. Є винятки, що стосуються деяких ти-
пів міжфірмових угод, таких як угоди між 
малими й середніми компаніями, експортні 
угоди, угоди, пов’язані з раціоналізацією. 

Конкуренція та антимонопольна практика 
регулюються сьогодні й на міждержавному 
рівні. Так, статті 85 і 86 Римського договору, 
що вважається початком ЄЕС, теж містять 
заборони монополістичних угод та створен-
ня монополій. Вони є також об’єктом між-
урядових договорів, регулюються докумен-
тами Комісії ООН з питань промисловості і 
торгівлі та ін. Антимонопольна політика не 
має на меті ліквідацію чи заборону великих 
монопольних утворень, бо в суспільстві да-
вно склалося розуміння того, що монополія, 
як один із основних факторів зростання 
прибутку, не може бути “приборкана”, тому 
основним завданням є поставити її під дер-
жавний контроль, усунути можливість злов-
живань монопольним становищем. 

Можна назвати такі дві основні форми 
боротьби з монополіями: 

1) запобігання створенню монополій; 
2) перешкоджання використанню моно-

польної влади. 
Законодавство країн Заходу діє в основ-

ному за допомогою першої форми. Це від-
бувається тому, що, на думку провідних 
спеціалістів у цій галузі, значно легшим є не 
допустити виникнення монополії, аніж потім 
боротися з нею. Такими попереджувальни-
ми заходами є заборона об’єднань, а також 
змов, які призводять до обмеження вироб-
ництва й торгівлі; тобто йдеться про забо-
рону створення монополій будь-якого відо-
мого виду. Також існує заборона на прид-
бання акцій та інших активів підприємств-
конкурентів, якщо це веде до монополізації 
галузі та послаблює конкурентну боротьбу. 
Наприклад, у Японії з таких міркувань були 
заборонені холдингові компанії [4, c. 23]. 

У світовій економічній практиці розрізня-
ють три основні типи злиття підприємств: 

горизонтальне, вертикальне та диверсифі-
кацію. Перший тип має місце, коли об’єд-
нуються фірми – представники однієї галузі, 
які випускають тотожну продукцію або на-
дають альтернативні послуги, тому саме 
цей тип злиття найбільше переслідується 
законодавчими актами. Інші два – вертика-
льний (об’єднання двох фірм, пов’язаних 
виробничою чи технологічною залежністю) 
та диверсифікація (об’єднання фірм – виро-
бників різнопланових продуктів чи послуг) – 
контролюються менше і ставлення до них 
ліберальніше, бо вони не створюють мож-
ливості монополізації окремих ринків. 

Поруч із заходами, спрямованими на не-
допущення утворення монополій на ринках, 
існують також такі, які покликані боротися з 
уже існуючими фірмами, що можуть вважа-
тися монополістами. Проти них застосову-
ється високе оподаткування монопольних 
прибутків, контроль за цінами на продукти 
виробництва монопольних утворень, пере-
ведення монополій у державну власність, 
адміністративне покарання за порушення 
антимонопольного законодавства, здійснення 
демонополізації, розукрупнення монополій. 

Водночас специфіка економіки України 
полягає в тому, що ще в період її входження 
в народногосподарську систему СРСР вона 
відрізнялася одним з найвищих рівнів кон-
центрації та централізації виробництва, йо-
го монополізації. Сьогодні надмірний рівень 
монополізації не тільки зберігся, але певною 
мірою навіть збільшився, оскільки держава 
протягом останніх років, послабивши конт-
роль над виробником, своєчасно не впро-
вадила механізм його обмеження шляхом 
створення й підтримки конкуренції. 

Про масштаби монополізму в нашій краї-
ні поки що доводиться говорити, оперуючи 
наближеними цифрами. За твердженням 
голови Антимонопольного комітету України, 
в 1993 р. в Україні було близько 540 під-
приємств-монополістів, частка яких на зага-
льнодержавних ринках відповідних товарів 
перевищувала 35%, а в подальші роки зна-
чних змін не відбулося. Українає монополіс-
том у СНД з видобутку та збагачення тита-
нової сировини, а також монопольно вироб-
ляє такі рідкісноземельні метали, як цирко-
ній, гафній, ніобій, понад 80% трихлорсила-
ну – сировини для виробництва напівпрові-
дникового кремнію, близько 70% монокрис-
талічного кремнію. Найбільш змонополізова-
ними в Україні є ринки машинобудування – 
97,7%, медичної промисловості – 75,7%, 
хімічної та нафтохімічної промисловості – 
68,9%, металургії – 44,9%. На початок 
2004 р. нараховувалось понад 400 підпри-
ємств, які займали монопольне положення 
на 460 регіональних ринках. Занадто моно-
полізовані також посередницькі структури в 
агропромисловому комплексі [2, c. 131]. 
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Причиною появи антимонопольних зако-
нів у сучасному вигляді стала не теорія 
(правильна або неправильна) і не реальні 
факти монополізації, а боротьба окремих 
груп з інтенсивною конкуренцією. 

IV. Висновки 
Поглиблення економічних перетворень й 

активізація інтеграційних процесів загост-
рюють питання щодо державної антимоно-
польної політики стосовно захисту суб’єктів 
господарювання та споживачів від недобро-
совісної конкуренції, зловживань монополь-
ним становищем на ринку, антиконкурент-
них узгоджених дій суб’єктів господарюван-
ня, органів державної влади і органів місце-
вого самоврядування та, відповідно, потре-
бує вдосконалення механізму здійснення 
державного контролю в сфері захисту еко-
номічної конкуренції та забезпечення захис-
ту конкурентних відносин в Україні. 

Антимонопольне законодавство в Україні 
визначає правові основи обмеження моно-
полізму, недопущення недобросовісної кон-
куренції в підприємницькій діяльності та 
здійснення державного контролю за його 
дотриманням. Законами України “Про за-
хист від недобросовісної конкуренції” та 
“Про захист економічної конкуренції” кара-
ються всі дії підприємця, спрямовані на 
створення перешкод доступу на ринок ін-
шим та встановлення дискримінаційних цін 
на свої товари. Закони передбачають здійс-
нення демонополізації економіки, фінансо-
вої, матеріально-технічної, інформаційної, 
консультативної та іншої підтримки підпри-
ємців, які сприяють розвитку конкуренції. 

Світові монопольні процеси змусили дер-
жаву посилити регуляторні заходи в еконо-
міці. Спеціальна антимонопольна політика 
та антимонопольне законодавство дали змо-
гу поставити під контроль процеси монополі-
зації, зберегти й посилити конкуренцію. 

Антимонопольна політика є, з одного бо-
ку, системою законів, що забороняють певні 
види здійснення підприємницької діяльності, 
які стримують конкуренцію (наприклад, змо-
ва з метою фіксації цін), а з іншого – систе-
мою законів, що обмежують діяльність таких 
ринкових структур як монополія та олігопо-
лія, які явно можуть стримувати торгівлю і 
зловживати своєю ринковою владою. 
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Annotation  
The analysis of culture of state administra-

tion is done from point of its structure, influ-
ence on forming of professional culture of civil 
servant. The structure of this type of culture 
(subcultures) is offered. 

Анотація  
Зроблено аналіз культури державного 

управління з погляду її впливу на формуван-
ня професійної культури державного служ-
бовця. Запропоновано структуру цього виду 
культури (субкультури). 

Ключові слова  
Культура державного управління, куль-

тура влади і управління, культура держав-

ного органу, професійна культура держав-
ного службовця. 

І. Вступ  
Проблема управлінської культури держав-

них органів складна та багатоаспектна. Вона 
об’єднує різні галузі знань, вивчає різноманітні 
сфери життя. Дослідження цієї проблеми має 
бути комплексом, передбачати різні види 
аналізу, серед яких важливу роль відіграє си-
стемний. Цей вид культури може розглядати-
ся як елемент державно-управлінської систе-
ми, складова загальної культури, як результат 
розвитку державно-управлінського життя сус-
пільства та ресурс державного управління [12, 
c. 8]. Управлінська культура державних орга-



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 63 

нів пов’язана з соціальною та іншими видами 
культур (субкультурами) і справляє безпосе-
редній вплив на професійну культуру держав-
них службовців. 

Проблеми культури державного управ-
ління досліджували: Т. Бутирська, Р. Войто-
вич, Л. Воронько, І. Гречкосій, Н. Гудима, В. Ко-
заков, Я. Матійчик, Н. Нижник, М. Нинюк, 
О. Оболенський, М. Пірен, В. Ребкало, М. Ру-
дакевич, А. Скуратівський, І. Черленяк, С. Чу-
кут, В. Шахов, І. Шпекторенко, С. Яроміч, 
Ю. Ясенчук та ін. Ці автори виділили певні 
елементи структури культури державного 
управління, охарактеризували та визначили 
функції цієї субкультури. Малодослідженим 
аспектом є створення більш повної структу-
ри цього виду культури, дослідження її 
впливу на професійну культуру та компете-
нтність державних службовців.  

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – проаналізувати структуру 

культури державного управління, культури 
влади та управління, їх взаємодію з іншими 
субкультурами, вплив на формування про-
фесійної культури державного службовця, 
його професійну компетентність. 

ІІІ. Результати  
До основних джерел влади належать: 

посада або повноваження; особистість або 
авторитет; культура або менталітет; зовні-
шні джерела [1, c. 69]. Серед зазначених 
джерел особистість (авторитет), культура, 
менталітет мають особистісний, персоніфі-
кований характер. Їх носіями є люди, які на-
лежать до формальної або неформальної 
влади. Культура влади та управління, дер-
жавної служби, державного органу (так зва-
на “культура організації”, або “організаційна 
культура”) входять до структури професій-
ної культури державного службовця. 

Культура, нарівні зі статусом, майновою 
нерівністю, може бути джерелом влади. 
Можна зробити висновок, що формальна 
влада (у вигляді повноважень державного 
органу) має належати особам, які відрізня-
ються від інших членів соціуму певною куль-
турою, володінням певними (як правило, 
високими) її нормами, що ідентифікується із 
цінностями, принципами державного управ-
ління. Якщо владу уособлюють некультурні, 
неосвічені люди, то це швидше виняток, ніж 
звичайна практика. На сьогодні неосвіченість, 
некультурність та некомпетентність предс-
тавників української влади є свідченням не-
демократичності суспільно-політичного ла-
ду, закритості суспільства, позбавленого ци-
вілізованого виборчого права, цінностей гро-
мадянського суспільства і може вказувати 
на новий рівень архаїзації влади. 

Державна влада являє собою абсолютно 
самостійний інститут – державне управління 
[9, c. 181]. Г. Зінченко визначає управління у 
широкому значенні як діяльність людей, які 

поєднують зусилля для досягнення спільних 
цілей. Термін “управління” використовується 
також і у вузькому значенні стосовно прива-
тної (менеджмент) та державної (адмініст-
рування) сфер. Не можна не враховувати 
роль культурного чинника у здійсненні де-
мократичних реформ. Культура цього рівня 
в науковій літературі позначається різними 
термінами: “адміністративна культура”, “куль-
тура державного управління”, “культура вла-
ди та управління”, “культура державно-управ-
лінської діяльності”, “управлінська культура”, 
“культура управлінської діяльності”, “про-
фесійна культура управління”. Цей факт 
вказує на різноманітність аспектів впливу 
різних видів культур на державне управлін-
ня, професійну культуру державного служ-
бовця, його компетентність. 

Ці види культур (або субкультур) вико-
нують певні завдання, функції. У сучасних 
умовах державотворення “національна по-
літика управлінської культури” має забезпе-
чувати пріоритети: раціональне самоусві-
домлення, духовно-інтелектуальний розви-
ток, соціальну справедливість і соціальну 
демократію, моральне та економічне зрос-
тання в інтересах народу [14, c. 159]. Інша 
мета – “оптимізація системи управління ку-
льтурною сферою” [8, c. 318]. Н. Нижник, як і 
деякі інші науковці, пов’язує цей вид культу-
ри з “управлінською культурою суспільства” 
[12, c. 9]. Різновидом загальної моральної 
культури українського суспільства М. Нинюк 
вважає моральну культуру державних слу-
жбовців [13, c. 396]. Наведені думки дово-
дять зв’язок управлінської (адміністратив-
ної) культури держави, культури держави та 
управління, управлінської культури держави 
з соціальною культурою (культурою суспіль-
ства) з позиції спрямованого на них впливу. 
І цей вплив взаємний. Отже, адміністратив-
на, управлінська культура в ієрархії культур 
іде за культурою суспільства, а адміністру-
вання є різновидом державної діяльності. 

Ієрархію культур доводить позиціонуван-
ня управлінських культур різного рівня ниж-
че суспільних, національних культур. Три 
рівні культури, наприклад, у бізнесі вчені 
розміщують так: перший – це національна 
культура; другий – організаційна культура, 
культура ділової організації (культура дер-
жавного органу. – Н.С.); третій, нижній, рі-
вень – це управлінська культура [2, c. 59]. 
Коментуючи цей підхід з позиції державного 
управління, підкреслимо, що культура дер-
жавного органу з управлінською культурою 
перебуває в іншій ієрархії, обумовленій під-
порядкованістю державних органів, а від-
так, – ієрархією певних видів культур. Від-
повідальність, яку ми відносимо до профе-
сійно важливих якостей професійної культу-
ри державного службовця, розглядається у 
менеджменті персоналу також порівнево. 
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Це рівні особистості; організації або її під-
розділів; усієї системи управління [1, c. 32]. 

Такі підходи вказують, що культура держа-
вного управління, або адміністративна культу-
ра держави, державного управління розташо-
вується рівнем нижче від культури суспільства, 
існує в певному соціальному середовищі, відо-
бражаючи його тією чи іншою мірою. Визначе-
но взаємодію культури держави з “культурою 
державного будівництва” [3, c. 11]. Культура 
управління або культура державного управлін-
ня – це субкультура (вид культури). Культура 
держави швидше залежить від соціальної ку-
льтури (культури суспільства) в її традиційному 
розумінні. Однак культура управління, як і 
будь-яка інша, має свою структуру, характери-
стики, ознаки, ступінь поширення та володіння 
нею. Факт існування певного виду культури 
(субкультури), ще не є його ознакою. Феномен 
певного виду культури має своє поширення, 
його вплив на політичні, етнічні, соціальні, еко-
номічні реалії надто різний. 

“Через непослідовність, еклектичність, 
невиразність і незрозумілість широким ма-
сам економічних, політичних та управлінсь-
ких позицій, можливості владних структур 
вирішувати проблеми сучасного українсько-
го суспільства дедалі зменшуються, що під-
тверджується висновками інших вчених” [19, 
c. 17]. Незрозумілість завдань державного 
управління громадянами країни вказує на 
тенденції “закритості влади”, а відтак, – на 
серйозні проблеми у функціонуванні культу-
ри державного управління, професійній ку-
льтурі управлінців, від яких залежить схва-
лення рішень на державному рівні. 
Л. Воронько зазначає: що вище буде куль-
тура державної влади, то вище буде цінува-
тися діяльність представників влади, а от-
же, і сама державна влада; а що вище буде 
культура праці державних службовців (яку 
ми вважаємо константою культури держав-
ної влади), то вище буде цінуватися профе-
сія державного службовця, що врешті-решт 
має сприяти зростанню авторитету влади 
[5, c. 314]. Отже, культура управління або 
культура державної влади мусить мати до-
сить високі стандарти, властиві цивілізова-
ній, демократичній країні. Ця культура також 
перебуває в певній ієрархії культур і відчу-
ває їх взаємний вплив. З іншого боку, ми не 
можемо погодитися з думкою, що термін 
“культура праці державних службовців” то-
тожний або є синонімом “культури держав-
ної влади”. Останній термін ширший за пе-
рший, оскільки належить такому значному 
соціальному феномену, яким є державна 
влада, а культура праці державного служ-
бовця, на нашу думку, є елементом культу-
ри державного органу, професійної культу-
ри державного службовця. 

В Україні немає законодавчого, нормати-
вно-правового унормування вимог до куль-

тури влади, державного управління. На пе-
рший погляд, культура управління – це не-
видима складова управління, але рівень 
культури тих, хто уособлює державне 
управління, є видимим. Цю видимість ство-
рюють інші види культури (субкультури) – 
культура державного органу, професійна 
культура державних службовців (разом з їх 
структурами: політичною, правовою, етич-
ною (професійна етика, етикет, ділова етика 
та ін.), моральною, комунікативною, культу-
рою спілкування, праці, робочого місця тощо). 

Група дослідників, посилаючись на 
К. Камерона і Р. Куїнна, вказують на чоти-
ри типи організаційних культур, які відрізня-
ються певним набором цінностей: клановий, 
адхократичний, ринковий та ієрархічний (бю-
рократичний) [10, c. 257]. Коментуючи цей 
підхід, вкажемо, що ієрархія не завжди оз-
начає бюрократичний стиль управління, хо-
ча бюрократія передбачає ієрархію. Ієрархія 
властива всім управлінським структурам, але 
рівень їх ієрархієзованості різний, як і рівень 
централізації владних повноважень глави 
держави, у гілках влади. Ступінь адміністра-
тивного впливу в державі може надто відрі-
знятися і мати різні центри спрямування, 
формальних і неформальних лідерів, надто 
відмінну політичну конфігурацію. Бюрокра-
тична культура, на наш погляд, може бути 
одночасно і клановою, і ієрархічною. Оче-
видно, тому К. Камерон і Р. Куїнн вказують, 
що в більшості організацій тією чи іншою 
мірою використовуються ознаки всіх типів 
культур, хоча одна з них може бути доміна-
нтною [10, c. 257]. Отже, з позиції наведеної 
класифікації культур організації ми можемо 
підсумувати, що державне управління, а 
особливо державна служба та державні орга-
ни, мають ознаки ієрархічно-бюрократичної 
культури. 

Враховуючи умовність типологізації куль-
тури організацій Камерона-Куїнна, на основі 
узагальнень попередніх досліджень видів 
управління було запропоновано “повнішу 
типологію”, яка включає вісім типів організа-
ційно-управлінської культури: 1) влади; 2) ролі 
та правил; 3) колегіальності; 4) великої 
сім’ї; 5) творчих команд; 6) зірок; 7) завдань 
[10, c. 264–265]. Такі ж типи організаційно-
управлінської культури, як “влади”, “ролі та 
правил”, характерні для культури державно-
го органу, професійної культури державних 
службовців. Інші типи – “колегіальності”, 
“творчих команд” – визначаються стилем ке-
рівництва. Їх поява сакціонується скоріше 
стилями управління керівників, коли він – 
“ліберал” або “демократ”. Творчі команди 
можуть створюватися у невеликих структур-
них підрозділах державних органів за на-
прямами діяльності. Тип “великої родини” 
властивий сучасному політикуму України, 
коли нерідко на ряд впливових і не дуже 
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посад чиновники призначаються за партій-
ною приналежністю, наближеністю до впли-
вового політика, який очолює орган або гіл-
ку влади. Тип “великої родини” вказує на 
принцип “родинності” як найважливіший у 
роботі з кадрами державної служби, коли 
використовуються неінституційні канали до-
бору (підбору) на неї. Тип “зірок” нерідко 
спостерігається у вищих (центральних) та 
місцевих органах державної виконавчої вла-
ди, коли “зірка” де-юре або де-факто полі-
тична посада. За умов недосконалої норма-
тивно-правової бази по роботі з кадрами 
державної служби в Україні керівником мо-
же бути не обов’язково авторитетний та 
компетентний керівник-професіонал, а про-
сто популіст. 

Культура влади – це дещо колективне, 
яке стало особистісним для кожного, хто 
працює в її системі. Унормування культури 
державного органу, професійної культури 
державних службовців необхідно починати з 
ієрархічного рівня культури державного 
управління (влади). Існують норми поведін-
ки, яких співробітники дотримуються де-
факто, а також ті, до яких вони поволі праг-
нуть, вважають їх кращими з позиції задо-
волення як внутрішніх, так і потреб органу 
влади або гілки влади, в якій вони працю-
ють. У підрозділах організації може існувати 
своя культура, визначена ментальними, по-
ведінковими індивідуальними особливостя-
ми певної групи працівників. Культура 
управління – це цілісна система організації 
та здійснення управління, що включає суку-
пність знань, їх структуру та глибину, мора-
льно-етичні норми, ставлення до праці, на-
вички в організації праці та виконанні її 
окремих елементів, уміння володіти собою й 
розуміти особливості людей, які працюють 
разом. Ця субкультура проявляється в ес-
тетиці праці, прагненні гарно її виконати й 
оформити і характеризує як індивідуальну 
діяльність працівника апарату управління, 
так і колективну працю. Особливо важлива 
ця субкультура для керівника, оскільки ос-
новне в його праці – спілкування з людьми. 
Розвиток культури управління – важливий 
фактор удосконалення управління та під-
вищення його ефективності [17, c. 72]. Він 
залежить “від уміння раціонально створю-
вати суспільні цінності в процесі управління, 
правильно розподіляти завдання між підле-
глими, координувати їх діяльність, сприяти 
досягненню намічених цілей, використовую-
чи найновіші методики та технології ухва-
лення управлінських рішень” [4, c. 196]. У 
загальному підході культура управління ви-
значає налагодженість відносин між владою 
та громадянами. Державна влада впливає 
на культуру суспільства (вищий рівень) і не 
може ефективно функціонувати без сфор-
мованої власної культури. Таку думку підт-

верджує В. Карлова: “завдання органів дер-
жавного управління щодо культури полягає 
не у вимозі виконувати обов’язки, а в підт-
римці, захисті від руйнування, створенні ре-
альних умов для її розвитку, залучення до 
вироблення й здійснення культурної політи-
ки всіх суб’єктів культурного життя” [8, 
c. 317]. З іншого боку, будь-яка державна 
політика має “спрямовуватися на забезпе-
чення громадянських, політичних, економіч-
них, соціальних та культурних прав людини, 
досягнення добробуту й розвиток населен-
ня” [16, c. 72]. Такі завдання може вирішити 
державна влада, яка визначає й норматив-
но закріплює відповідні завдання, функції, 
цінності культури державного управління. З 
цієї культури починається система ціннос-
тей, яка характеризує професійну культуру 
органів влади і безпосередньо державних 
службовців. Деякі науковці використовують 
поняття “адміністративна культура в кадро-
вій політиці” [11, c. 45]. На їх думку, це “ви-
східна точка, з якої починається формуван-
ня структури професійної культури держав-
ного службовця” [20, с. 152]. Дослідники 
вказують на необхідність створення “цін-
нісної системи державного управління”, яка 
б мала підтримку і довіру з боку населення 
та перебувала б у системі взаємовідносин 
владних структур з інститутами громадянсь-
кого суспільства [9, c. 187], “сильно мотиво-
ваної культури” [22, c. 71], яка, на нашу дум-
ку, має стосуватися всіх видів культур (суб-
культур), які ззовні та зсередини впливають 
на державну владу, а культура влади та 
управління є їх відображенням. 

На нашу думку, соціальний консенсус 
[14, c. 163], який є метою демократичного, 
відкритого та гуманістичного суспільства, 
багато в чому визначається збігом ціннос-
тей соціальної культури з управлінською, 
адміністративною, культурою влади та 
управління. За таких умов влада отримає 
вищий рівень легітимізації, підтримку насе-
лення. Вона має сповідувати спільні із сус-
пільством цінності, мораль, культуру, праг-
нути досягати не власних, а суспільно важ-
ливих цілей у розвитку держави. Якщо ж 
цінності адміністративного та соціального 
видів культур несумісні, то взаємодіючи, а 
точніше конфліктуючи між собою, вони ли-
ше руйнуватимуть так званий соціальний 
консенсус. Недарма дослідники нерідко вка-
зують, що влада не може функціонувати, не 
спираючись на фундамент легітимності, су-
спільного визнання, тобто суспільно визна-
ною управлінською цінністю стає “не всяка 
влада, а тільки влада легітимна” [18, c. 5]. 

Отже, системи цінностей, переконань, віру-
вань, уявлень, очікувань, символів, а також 
ділових принципів норм поведінки, традицій, 
ритуалів та ін., що склалися в державному ор-
гані та схвалюються більшістю співробітників, в 
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умовах державного управління повинні фор-
муватися на рівні культури державного управ-
ління, адміністративної культури держави, ку-
льтури влади (управління), мати відповідне 
нормативно-правове закріплення й систему 
контролю за виконанням та дотриманням. Ця 
система в плані професійного розвитку держа-
вного службовця безпосереднім чином впли-
ває на зміст та ефективність професіоналізації 
персоналу, зміст професійних очікувань, моти-
вації державного службовця. Система ціннос-
тей, переконань, уявлень та інших характерис-
тик, властивих професійному середовищу в 
цілому, має втілюватися в системі добору (від-
бору) на державну службу, оцінки (щорічного 
оцінювання, атестації), кар’єрного зростання й 
освіти (навчання) кадрів, в усвідомленні кад-
рами можливостей професійного становлення 
залежно від власної компетентності, рівня роз-
витку професійної мобільності. 

До принципів культури управління відно-
сяться відкритість та прозорість влади, а від-
так, – відкритість самого державного управлін-
ня. Вони розуміються як “принципи організації 
та діяльності органів публічної влади і як прин-
ципи взаємовідносин між державою і грома-
дянським суспільством, а також як прояв демо-
кратизму правового статусу особи” [6, c. 78]. 
Принцип відкритості у державному управлінні 
можна визначити як обов’язок державної вла-
ди забезпечити можливість для громадян без-
посередньо й опосередковано брати участь у 
державному управлінні шляхом прийняття або 
впливу на прийняття управлінських рішень; а 
принцип прозорості, який, до речі, не має пра-
вового врегулювання в Україні, як можливість 
одержання реальної інформації про змістове 
навантаження державного управління та впли-
ву управлінської діяльності на суспільство й 
окремі його складові. Глибше зміст принципу 
“відкритості” розкриває термін “компліцитність” 
(причетність) як об’єкт-суб’єктний зв’язок дер-
жавної служби і суспільства. Компліцитність 
має на меті “викликати певну реакцію, насам-
перед, довіру громадян, залучати їх до управ-
ління” [15, c. 55–56]. 

Принцип прозорості державного управ-
ління передбачає обов’язок системи держа-
вної влади гарантувати й забезпечувати цей 
процес. Зокрема, забезпечення принципу 
прозорості полягає в нормативному врегу-
люванні процедур діяльності органів влади 
та дотримання цих процедур у повсякденній 
діяльності [6, c. 79, 88]. Документи нормати-
вно-правового регулювання в об’єктивному 
плані перебуватимуть під впливом культури 
державного управління, у суб’єктивному – 
професійної культури державних службов-
ців, політиків-законодавців. До проаналізо-
ваних принципів можна додати інші: служін-
ня суспільству, пріоритет права й свободи 
людини, стабільність державної служби 
та ін. [21, c. 113]. До структури управлінської 

культури Н. Нижник включає сукупність по-
літичних, економічних, правових та інших 
знань, управлінську свідомість та мислення, 
переконання, управлінську діяльність та по-
літичний клімат [12, c. 10], що є доказом 
можливості застосування компетентнісного 
підходу у формуванні вимог до професійної 
культури державних службовців. Основними 
критеріями культури політико-управлінської 
діяльності є: професіоналізм і компетент-
ність; почуття обов’язку; честь; справедли-
вість; совість; відповідальність; моральність; 
правосвідомість; толерантність [18, c. 14–16]. 
Ці якості повинні мати службовці, управлін-
ці, які формують імідж державного органу, 
державної служби. 

Отже, адміністративна культура держа-
ви, культура влади та управління однако-
вою мірою притаманні політико-управлін-
ській діяльності. Водночас потрібно враху-
вати принципову різницю між політиком і 
працівником виконавчої гілки влади. Г. Зін-
ченко з цього приводу зауважує: “Чиновник 
не повинен робити саме того, чим займа-
ється політик – боротися” [7, c. 9]. У сучас-
них вітчизняних наукових публікаціях таке 
доречне спостереження не завжди береться 
до уваги, що зумовлює нерозуміння власне 
предмета дослідження. 

IV. Висновки  
До структури управлінської культури ми від-

носимо: систему цінностей, принципів держав-
ного управління, переконань, вірувань, уяв-
лень, очікувань, символів, а також принципів, 
норм поведінки, традицій, ритуалів; політичну, 
правову, соціальну, етичну (професійна етика, 
етикет, ділова етика тощо), моральну, комуні-
кативну, інформаційну, культуру спілкування, 
праці, робочого місця тощо. Вказані нами суб-
культури входять до структури професійної 
культури кадрів державних органів, безпосе-
редньо впливаючи на їх професійну компетен-
тність. Нами були виявлені вплив культури 
управління на організацію влади в державі, її 
мотивувальна функція та компетентнісна сут-
ність. Ця сутність передбачає знання про від-
повідний вид культури, вміння й навички воло-
діння нею. На рівень оволодіння певним видом 
культури впливає досвід управлінської діяль-
ності. Будь-яка культура, зокрема й державно-
го управління, спирається на суспільні цінності, 
складовою яких є цінності управління. В про-
цесі здійснення владних повноважень доцільно 
зосередитися на актуальних для України цін-
ностях: відповідальності, лояльності працівни-
ків, своєчасній реакції на суспільні зміни тощо; 
це надзвичайно важливо, якщо керівник відпо-
відає за свої рішення. Професійна культура 
перебуває в системному зв’язку з культурою 
державного управління. Специфіка сфер про-
фесійної діяльності політичних та адміністра-
тивних посад державної служби вказує на 
об’єктивне існування в ній політичного та адмі-
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ністративного видів культур. Перспективи по-
дальших досліджень вбачаються в детальні-
шому вивченні процесу формування культур-
ної компетентності з урахуванням усього спек-
тра культур (субкультур), які впливають на 
професійну культуру державних службовців. 
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Анотація 
Розглянуто деякі напрями трансформації 

типології політичних партій, становлення в 
Україні політичних партій програмно-ідео-
логічного типу. 

Ключові слова 
Політична партія, програма політичної 

партії, типологія політичних партій, засади 
державного управління. 

І. Вступ  
У період трансформації суспільства зміню-

ється типологія політичних партій, формують-
ся нові їх види. У зв’язку з цим постає про-
блема дослідження програмно-ідеологічних 
партій як типу, найбільш сприятливого для 
формування засад державного управління. 

Над розробленням цієї теми плідно пра-
цюють фахіці з держаного управління, полі-
тології, зокрема: Г. Кітшельт визначив певні 
види політичних партій та досліджував пар-
тійний розвиток у посткомуністичній Європі; 
Р. Гюнтер і Л. Даймонд створили нову типо-
логію політичних партій; С. Волинець розг-
лядав поділ партій за метою діяльності; 
А. Діксіт і Д. Лондреген порівнювали про-
грамні та клієнтелистські партії. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – розглянути деякі напрями 

трансформації типології політичних партій 
та формування політичних партій – програ-
мно-ідеологічного типу в Україні. 

ІІІ. Результати 
Сучасні типології політичних партій у сві-

ті виникли наприкінці ХІХ – в середині 
ХХ ст., однак в умовах трансформації суспі-
льства партії суттєво змінилися. Розвиток 
економіки, розмивання соціальної структу-
ри, зміна цінностей суспільства – все це ві-
дображається на політичних партіях і дер-
жавному управлінні. Крім того, поява теле-
бачення, що стало суттєвим посередником 
у спілкуванні між кандидатами та виборця-
ми привело до зростання акценту на персо-
наліях політичної партії, водночас партійні 
програми перестали бути такими привабли-
вими для телебачення. Масове членство в 
політичних партіях змінилося електораль-
ною мобілізацією, партії почали реагувати 
на різноманітні конфлікти і навіть світські 
скандали, нехтуючи подекуди ідеологічними 
принципами заради електоральної приваб-
ливості. 

Як ці зміни вплинули на роль політичних 
партій у формуванні засад державної полі-
тики? Державне управління та суспільство 
вже тривалий час живуть прагненням мати 
відповідальний уряд. В умовах демократії 
йдеться про відповідальний партійний уряд. 
Формування такої моделі відповідального 
державного правління описана в теоріях 
Е. Даунса про раціональний вибір [3] та 
С. Ліпсета та С. Роккана про соціополітичні 
поділи [7]. Ці науковці розглядають політику 

як результат взаємодії між принципалами 
(“головними акторами” – громадянами і ви-
борцями) та агентами (кандидатами на ви-
борні посади, чиновниками). Модель взає-
модії між ними включає в себе п’ять суттє-
вих складових: 

1. Виборці мають політичні вподобання 
щодо розподілу ресурсів за допомогою 
держави. 

2. Виборні та призначувані чиновники, по-
літики, політичні партії агрегують преференції 
виборців і відповідні програми, які обіцяють 
реалізувати в разі перемоги на виборах (для 
спрощення інформації щодо програм, сфор-
мульовані в них вимоги розміщують у тради-
ційній “ліво-правій” шкалі ідеологій). 

3. З-поміж пропонованих програм ви-
борці обирають ту, яка найбільше відпові-
дає їхнім уявленням про доцільну державну 
політику. Також критерієм для виборців слу-
гує відповідальність політичної партії – чи 
виконала вона свої обіцянки в минулому. 

4. Партія або коаліція партій, що вигра-
ла вибори, намагається виконати свої обі-
цянки з метою зберегти довіру своїх вибор-
ців та втілити в життя їхні преференції. 

5. На наступних виборах громадяни, 
здійснюючи свій вибір, змушують правлячі 
та опозиційні партії нести відповідальність 
за втілення обіцянок у попередній період, 
оцінюючи таким чином їхні результати та 
прагнення до реалізації програм. 

Така модель добре описує в розвинутих 
демократіях взаємодію партій з виборцями, 
проте вона не враховує суттєву відмінність 
типів партій, які виникають у перехідних су-
спільствах, де в багатьох випадках відноси-
ни між політичними партіями та громадяна-
ми ґрунтуються на суто матеріальних сти-
мулах: як політичні партії, так і громадяни 
прагнуть встановити “належну ціну” за голос 
на виборах. В. Рендел також наголошує, що 
подекуди виборці зважають не на програму 
чи переваги партії, а голосують так, як їм 
вкаже реальний чи уявний патрон [1]. Якщо 
демократична відповідальність залежить від 
реальних успіхів політичних партій у забез-
печенні загального блага, економічного зро-
стання, розвитку ринку праці, монетарної 
політики, то тут ідеться про надання пере-
ваги тим чи іншим політичним партіям, нері-
вномірний розподіл на користь визначених 
електоральних груп – це клієнтелістська 
відповідальність. Клієнтелізм демонструє 
звичайний обмін, коли окремі групи чи інди-
віди за свої голоси здобувають право дос-
тупу до суспільних благ, наприклад, першо-
чергове повернення податку на додану вар-
тість, працевлаштування на пільгових заса-
дах, можливість впливати на розподіл ресу-
рсів тощо. 

Для того, щоб зрозуміти підстави консо-
лідації політичних партій та їх ставлення до 
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державного управління Г. Кітшельт запро-
понував виділити три види політичних пар-
тій: програмні, харизматичні або персоналі-
стські, клієнтелістські. Кожен з видів полі-
тичних партій має свої особливості та по-
різному працює з виборцями [6]. 

Р. Гюнтер і Л. Даймонд створили нову 
типологію політичних партій, які розрізня-
ються між собою за організаційними, ідео-
логічними особливостями та їх спрямованіс-
тю (див. рис.) [4]. 
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Рис. Типологія політичних партій Р. Гюнтера і Л. Даймонда 

 
Ця типологія містить ряд новацій. По-

перше, в ній присутній новий різновид масо-
вої партії – протогегемоністська фундамен-
талістська партія, наприклад, Ісламський 
Фронт Порятунку в Алжирі. Також визначено 
новий тип політичних партій – етнічні партії. 
Зазвичай, це слабкі партії, які викачують з 
держави гроші і не пропонують чіткої ідео-
логії чи програми. Цей тип партій дослідники 
розділяють на два підтипи: суто етнічні й 
“конгрес-національностей – партії”, які об’єд-
нують ряд етнічних груп. 

Така досить широка типологія політичних 
партій – важливий крок до розуміння бага-
томанітності партій, однак, вона представ-
ляє “ідеальні” (у веберівському сенсі) типи 
політичних партій. 

Р. Катц і П. Маєр додають до цієї класи-
фікації новий тип партій – картелі [5]. Це вид 
партій, що характеризується особливими 
відносинами з державою, втрачаючи безпо-
середній зв’язок з виборцями. Вони зале-
жать від державних субвенцій, які підтри-
мують їхнє існування. 

С. Волинець пропонує також розрізняти 
партії за метою, яку вони переслідують: го-
лоси виборців, впровадження політики або 
ж здобуття посад. Розрізняються партії та-
кож за методами роботи з виборцями й вну-
трішньою організацією. Так, партії, що оріє-
нтовані на здобуття голосів виборців, бу-
дуть більш уважні до власного членства і 
заохочуватимуть вступ до партії. Це потріб-

но, аби залучати додаткових прихильників, 
акцентуючи увагу на тому, що і так багато 
їхніх співгромадян підтримують цю партію. 
Також це створює уявлення про народність 
партії, її широку соціальну базу, породжую-
чи надію, що лідери партії також будуть “з 
народу”. Партії, що мають на меті реаліза-
цію програм, спрямовані на чітко визначені 
групи електорату. Заради реалізації своїх 
програм ці партії здатні домовлятися з ін-
шими політичними партіями. Вони мають 
чітку структуру, об’єднуючи людей зі спіль-
ними політичними поглядами. Партії, що 
прагнуть посад у державних органах, дуже 
часто акцентують увагу на своїх лідерах, на-
магаються заручитися підтримкою держав-
них органів влади [10]. 

Як бачимо, сучасні типології політичних 
партій розробляються з урахуванням такого 
важливого критерію, як партійна програма. 
Однак, у кожній з типологій програмні партії 
включені до різних видів. Г. Кітшельт виво-
дить цей тип партій з відносин політичних 
партій і виборців, протиставляючи їм клієн-
телістські партії [6]. Р. Гюнтер і Л. Даймонд 
включають програмні партії до електораль-
ного типу, які прагнуть привернути на свій 
бік виборців; разом з програмними до елек-
торальних входять персоналістські та партії, 
що прагнуть “захопити всіх” [4]. Багатьох 
авторів цікавило порівняння програмних та 
клієнтелістських партій. А. Діксіт і Дж. Лонд-
реген досліджували, як політичні партії роз-
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поділяють обіцяне між різними класами (ба-
гатими, бідними, стійкими прихильниками і 
невпевненими виборцями) [2]. 

М. Шефтер вважає, що програмні партії 
з’явилися тоді, коли зникло підґрунтя для клі-
єнтелістських відносин. Він вважає, що партія, 
яка одного разу обрала програмну чи клієнте-
лістську стратегію взаємовідносин з виборця-
ми, стає заручником цієї стратегії: виборці 
чекають від неї продовження обраної лінії [8]. 
Н. Ван де Воллі застосовує цей аргумент до 
африканських демократій 1990-х рр., зазна-
чаючи, що партії тут часто використовують 
програмну стратегію, бо не мають відповід-
них ресурсів для клієнтельських відносин 
[9]. Однак, труднощі виникають і з програ-
мами, оскільки перемогу партій на виборах 
забезпечує не програма, а етнічна чи регіо-
нальна ідентичність. 

Г. Кітшельт використовував подібні істо-
ричні аргументи, щоб пояснити партійний 
розвиток у посткомуністичній Європі [6]. Про-
грамні партії мали менше успіху і не виника-
ли там, де держава зберігала контроль за 
розподілом ресурсів, передусім економічним, 
і давала змогу політичним партіям встанов-
лювати патронажні відносини, а також у тих 
державах, у яких до початку трансформації 
панували клієнтельські відносини. 

Наукові джерела, що присвячені програ-
мним партіям, можна поділити на дві групи. 
Перша група порушує проблему взає-
мозв’язку між історією і змаганням політич-
них партій. На перемогу партій працює дові-
ра, яку вони здобувають з кожними новими 
виборами завдяки виконанню своїх перед-
виборних обіцянок, за умови, що виборці 
мають бажання відслідковувати діяльність 
партій у цьому аспекті. Якщо партії розрахо-
вують на покровителя, процес формування 
програми буде досить повільним, партія не 
буде докладати достатньо зусиль для залу-
чення виборців. Одного разу скориставшись 
такою тактикою, партія буде потребувати 
багато часу та ресурсів, аби переконати ви-
борця, що вона може працювати по-іншому. 

Сучасні тенденції розвитку політичних 
партій дають підстави стверджувати, що 
партії з традиційних масових все більше 
набувають ознак електоральних, що потре-
бують підтримки виборців з різних суспіль-
них верств. Втрачається партійна ідентифі-
кація виборців, а більшість держав надає 
партіям підтримку, зокрема технічну й фі-
нансову, саме тому електоральні партії – це 
не лише ті, які працюють на виборця, а й ті, 
які працюють на державні органи, прагнуть 
заручитися їхньою підтримкою. Бюрократія 
стає однією з вагомих соціальних груп, на 
яку орієнтуються партії. Беручи за основу 
типологію партій Р. Гюнтера і Л. Даймонда, 
погоджуємося, що електоральні партії мож-
на поділити на такі, що прагнуть “захопити 

всіх”, програмні, персоналістькі, однак вва-
жаємо за доцільне доповнити цю типологію 
клієнтелістськими партіями, що мають осо-
бливу модель стосунків з виборцями. 

Беручи до уваги опрацьовану наукову лі-
тературу, погоджуємося, що програма полі-
тичної партії відіграє важливу роль в її жит-
ті, а саме у відносинах партії з виборцями, 
справляє вплив на роль партії в державно-
му управлінні, характеризує відносини між 
партіями та органами державної влади. Ос-
кільки політична програма є критерієм від-
несення політичної партії до того чи іншого 
типу, вважаємо за доцільне відзначити, що 
програми політичних партій можуть засно-
вуватись на ідеології, потребах цільових 
груп політичної партії, їх релігійних та націо-
нальних переконаннях окремих груп. На пі-
дставі вищезазначеного програмні партії 
пропонуємо поділяти таким чином: 
– програмно-ідеологічні партії – це партії, 

які засновують свою програму на певній 
ідеології (наприклад, партії ліберальні, 
соціал-демократичні та партії зелених); 

– етнічні програмні партії – це партії, про-
грама яких заснована на уявленнях пе-
вних етнічних груп щодо цілей політики 
та державного управління; 

– програмні партії суспільних потреб – це 
партії, що беруть на себе завдання ви-
рішити конкретну проблему певної соці-
альної групи. 

IV. Висновки  
В процесі дослідження та аналізу нових пі-

дходів до формування сучасної типології по-
літичних партій було зроблено висновок, що 
запропонований нами тип “програмно-
ідеологічна” партія, що має місце у сучасних 
класифікаціях партій, є важливим інструмен-
том аналізу ролі політичних партій у форму-
ванні засад державної політики та управління. 
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І. Вступ 
В умовах економічної та політичної кризи 

для України актуальним стає пошук ефекти-
вних моделей державного управління. Мож-
на стверджувати, що державне управління 
цілком залежить від того, яким чином ви-
значаються функції держави, яка модель 
діяльності державних органів влади визна-
чена як головна для забезпечення функціо-
нування суспільства. У цьому аспекті важ-
ливим стає дослідження проблем різномані-
тного трактування змісту державно-управ-
лінської діяльності, формування якого від-
бувалося досить тривалий час. При цьому 
з’явилися різноманітні концепції держави 
(наприклад, політична, правова, соціальна 
держава тощо), які відповідали культурним 

та організаційним особливостям суспільства 
і відображали зміст державного управління. 
Сьогодні суспільний розвиток утворив новий 
тип суспільної моделі – постіндустріальний 
або інформаційний, який вимагає відповід-
ного переосмислення ролі та місця держави 
й державного управління як концентровано-
го прояву її діяльності.  

Проблема управління постіндустріаль-
ним (сучасним) суспільством не нова. У за-
хідній науковій думці проблемам дослі-
дження сучасного суспільства присвячені 
праці Д. Белла, Р. Гейлбнера, А. Гідденса, 
Л. Зидентопа, Р. Інглхарта, П. Козловськи, 
А. Пшеворського, Д.А. Растоу, А. Тоффлера, 
Ю. Хабермаса, У. Хаттона, Ф. Фукуями та 
інших. У філософії, політології, соціології, 
юридичних науках та державному управлін-
ні здійснюються спроби визначити методи 
та способи управління сучасним суспільст-
вом (В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
В. Афанасьєв, В. Бабкін, В. Бакуменко, 
П. Бурдьє, А. Кім, В. Корженко, Н. Нижник, 
І. Пригожин, Б. Рассело та ін.). Проте, у бі-
льшості досліджень не встановлюються вза-
ємозв’язок між типом суспільства та змістом 
державного управління.  

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити основні напрями 

модернізації системи державного управління 
в сучасному постіндустріальному суспільстві. 
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Ця мета детермінує завдання дослі-
дження, а саме: 
– визначити основні ознаки сучасного су-

спільства; 
– виявити місце та роль держави в сучасних 

суспільно-трансформаційних процесах; 
– проаналізувати зміст державного 

управління в сучасному суспільстві; 
– дослідити сучасні моделі державного 

управління; 
– сформулювати пропозиції щодо вдоско-

налення державного управління в Укра-
їні. 

ІІІ. Результати 
Наприкінці ХХ ст. вже намітилося фор-

мування інформаційного суспільства. Як 
зазначав відомий німецький соціолог Г. Ха-
кен, “технічні можливості, які відкрилися пе-
ред людством, особливо, завдяки викорис-
танню ядерної енергії, а останнім часом за-
вдяки розвитку генної інженерії та інформа-
тики, сприймаються не лише як благо, але 
часто й як загроза. Звідси виникають нові 
вимоги до людських організацій, таких як 
держава з її інституціями та управлінськими 
функціями, і постає питання, як організаційні 
структури сучасного суспільства можуть 
справитися з проблемами, що виникають в 
інформаційному суспільстві. Безперечно при 
цьому, людина стає центральним елемен-
том державно-управлінських процесів, і ми 
все більше маємо справу з захоплюючою 
взаємною грою між індивідом, з одного боку, 
і системою – з іншого” [6]. Те, що ми будемо 
робити в майбутньому, визначатиметься не 
стільки високим рівнем розвитку техніки, 
скільки соціологічними конструктами, особ-
ливо знаходженням консенсусу в соціаль-
ному плані. 

Отже, сьогодні ми маємо справу з новим 
типом суспільства, яке має певні ознаки, а 
саме: 
– змінюється тип стосунків між людьми. 

Якщо в індустріальну епоху люди біль-
ше спілкувалися з технікою, то в постін-
дустріальну особливі взаємини, що ви-
никають між людьми спонукають їх до 
особистого спілкування. При цьому це 
спілкування відбувається, як правило, 
за допомогою високотехнологічних за-
собів; 

– інформація та знання стають значущи-
ми для суспільства. Критичною стає 
швидкість розповсюдження інформації 
та запровадження нововведень. Суспі-
льство існує за рахунок споживання висо-
котехнологічних інформаційних послуг, де 
значну роль відіграють теоретичні знання; 

– у системі суспільних відносин відбува-
ється перехід від “економічних” принци-
пів взаємовідносин до “соціальних”. Як-
що в індустріальну добу в основу діяль-
ності закладалися виключно економічні 

показники (прибуток, рівень платні то-
що), то в постіндустріальну епоху люди-
на заради підвищення свого соціального 
статусу може пожертвувати рівнем за-
робітної платні; 

– відбувається зміна структур управлін-
ня – перехід від корпоративних структур 
управління до адаптивних. Це накладає 
свій відбиток на стиль самого процесу 
управління та суттєво змінює акценти 
при прийнятті рішень. Так, процес 
управління стає гетерогенним, особисті-
сним, антибюрократичним, творчим та 
інтелектуальним. А значну роль при 
прийнятті рішень відіграють некомерцій-
ні організації. 

Яка ж змістовність діяльності держави в 
таких умовах існування суспільства? 

На відміну від попередніх часів (тради-
ційного та індустріального суспільства), в 
постіндустріальному, змінюються функції та 
роль держави. Ці зміни, з одного боку, є на-
слідком соціальних перетворень, а з іншо-
го – визначаються новою структурною та 
функціональною змістовністю державного 
управління. 

Це призводить до зміни взаємовідносин 
між державою та людиною (а скоріше соціа-
льними структурами): від визначення мети 
діяльності кожної людини та побудови відпо-
відних структур до сприяння процесам самоо-
рганізації та саморозвитку людини й створен-
ня гнучких структур, що швидко пристосову-
ються та реагують на суспільні проблеми. 

Можна стверджувати, що на зміну полі-
тичній, правовій та соціальній державі при-
ходить інноваційна держава, а управління в 
ній засноване не на адміністративних прин-
ципах та суб’єкт-об’єктних відносинах, а на 
принципах самоорганізації та суб’єкт-суб’єкт-
них відносинах. 

Такий тип держави виконує відмінну роль 
у процесах функціонування суспільства. 
Так, на зміну структурній організованості на 
основні ієрархії приходить самоорганізація, 
що базується на децентралізації влади. На 
зміну суб’єкт-об’єктним відносинам між дер-
жавою та людиною приходять суб’єкт-суб’єкт-
ні відносини, які розкриваються в діалогіч-
них партнерських комунікативних моделях. 
Замість обмежувальних функцій виникає 
необхідність забезпечення свободи та 
справедливості. 

Сама держава зі своєю структурною ор-
ганізацією не зникає, лише трансформується 
зміст її діяльності, сутність якої полягає в 
тому, що вона спрямована на забезпечення 
сталого розвитку й урегулювання соціальних 
конфліктів. Постіндустріальне, модернізова-
не суспільство не позбавляє від соціальних 
конфліктів. Як зазначав відомий американсь-
кий учений Дж. Ролз, “хоча суспільство і 
представляє спільне підприємство, що утво-
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рюється заради взаємної вигоди, для нього 
характерні конфлікти інтересів, як, утім, і їх 
збіг. Збіг інтересів полягає в тому, що соціа-
льна кооперація створює можливості для 
кращого життя порівняно з тим, якби кожен 
жив за рахунок власних зусиль. Конфлікт 
інтересів виражається в тому, що людям не-
байдуже, як великі вигоди, що отримуються в 
результаті співпраці, розподіляються між ни-
ми, оскільки в процесі переслідування влас-
них цілей вони вважають за краще отриму-
вати більше самим і зменшувати частку, яку 
потрібно розділити з іншими. Необхідно без-
ліч принципів для того, щоб зробити вибір 
серед різних соціальних устроїв, які визна-
чають розподіл вигід, і щоб прийти до згоди 
про цей розподіл. Ці принципи є принципами 
соціальної справедливості: вони забезпечу-
ють спосіб дотримання прав і обов’язків ос-
новними інститутами суспільства. Вони ж 
визначають відповідний розподіл вигід і тягот 
соціальної кооперації” [4, с. 20]. 

Характерною особливістю інноваційної 
держави є те, що в основі її діяльності ле-
жить не уніфікація людської діяльності та 
нав’язування певних принципів і моделей 
поведінки, не збереження цінностей (хоча 
така функція частково залишається, бо без 
минулого не можливе майбутнє), а створен-
ня передумов для особистої ініціативи, для 
розвитку та запровадження інновацій, що 
засновані на знаннях. За таких умов основ-
ним завданням держави виступає створен-
ня передумов для ініціативи людини. 

Докорінно змінюється роль держави в 
процесі управління суспільством. Природа 
державного управління має дуалістичний 
характер. З одного боку, для запроваджен-
ня інновацій необхідні постійні процеси са-
моорганізації, а з іншого – процеси самоор-
ганізації відображають необхідність стабілі-
зації. 

У сучасній теорії державного управління 
було створено ряд моделей організації сис-
теми державного управління. Так, Г. Пітерс у 
своїй праці [8] виділяє три моделі державно-
го управління, які в сучасному світі можуть 
виступати альтернативами для адміністра-
тивної (класичної) моделі державного управ-
ління, а саме: 

1. Ринкова модель (публічний менедж-
мент) – базується на ринкових принципах 
організації системи державного управління, 
орієнтації на результат у процесі діяльності 
органів влади. 

2. Партисипативна модель, в основі якої 
лежить принцип передачі більшості повно-
важень на нижчий рівень державного управ-
ління, який безпосередньо працює з грома-
дянином. 

3. Модель тимчасової організації, коли 
структури державного управління утворю-
ються залежно від необхідності розв’язання 

певної проблеми і після того, як це відбува-
ється, структура зникає. 

Сучасне суспільство є складною систе-
мою. Процес управління системами, що ха-
рактеризуються нелінійністю та відкритістю, 
– дуже складне завдання. Перш за все, ос-
новною проблемою є те, що поведінка таких 
систем залежить від великої кількості скла-
дових, що взаємодіють. Кожна локальна дія 
або локальне втручання може призвести до 
зовсім несподіваних глобальних змін. На-
ступною, але не менш важливою ознакою, 
що характеризує поведінку складних сис-
тем, є процес швидкого (лавиноподібного) 
розвитку процесів. В основі такої поведінки 
у складних системах лежить “нелінійний по-
зитивний зворотний зв’язок”. У технічних 
науках існує поняття негативного зворотно-
го зв’язку, що повертає систему до стану 
рівноваги. Позитивний зворотний зв’язок, 
навпаки, виводить систему зі стану рівнова-
ги. Він є основним джерелом нерівноважно-
сті в системі і тому є необхідним джерелом 
для еволюції в складних системах. Завдяки 
позитивному зворотному зв’язку у складних 
системах відбувається швидкий процес збі-
льшення кількості речовини пропорційно її 
концентрації в цій системі. Так, висловлю-
вання “гроші роблять гроші” є метафорич-
ним виразом цього процесу в економіці. 

Досить тривалий час система розвива-
ється стабільно й врівноважено. Таким чи-
ном, оминаючи поріг неквапливого зростан-
ня, вона починає розвиватися надшвидко і 
стає нестабільною, що зумовлює появу 
сприятливих умов для флуктуацій. 

У системі під впливом флуктуацій почи-
нається швидкий процес самоорганізації. 
При цьому сприйнятливість системи до 
флуктуацій не однакова. Вона залежить він 
просторової топології системи. Малі збу-
рення, якщо вони впливають на периферію 
складної системи, можуть бути не поміче-
ними через те, що в системі відбувається 
процес прискореного збігання інтенсивної 
області дії до центру структури системи. 
Але якщо малі збурення впливають на 
центр системи, це приводить до прискорен-
ня процесу самоорганізації. 

Отже, для управління складними систе-
мами необхідно: 
– визначити топологію структури системи, 

визначивши її центральні та периферій-
ні складові; 

– встановити баланс між джерелами та 
стоками для оцінювання стану системи 
(нерівноважний або рівноважний); 

– виявити можливі структури-атрактори 
для саморозвитку системи; 

– організувати вплив на систему для по-
чатку процесу самоорганізації. 

Спробуємо проаналізувати можливості уп-
равління суспільством як складною системою, 
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використовуючи описану вище методику. Ха-
рактер взаємодії між соціальним середовищем 
та системою суспільних інститутів залежить від 
внутрішнього стану суспільної системи. Можна 
виділити три стани суспільної системи, що ви-
значають характер цієї взаємодії. Два з них є 
основними, а третій включає ознаки як першо-
го, так і другого і тому є перехідним. 

Перший – це стабільний стан. Основною 
ознакою стабільного стану є сформована 
структура системи суспільних інститутів, які 
певною мірою відповідають потребам та ін-
тересам більшості суспільства. У такому ста-
ні спостерігається “структурна стійкість” сис-
теми суспільних інститутів, тобто не виника-
ють нові елементи, що мають значний вплив 
на систему в цілому. Суспільна система 
приймає найбільш сприятливу для функціо-
нування на сучасному етапі структуру суспі-
льних інститутів. Іншими словами, стабіль-
ний стан є структурою-атрактором існування 
системи суспільства в певний час. Таке сус-
пільство є цілком консервативним і тому не-
сприйнятливим до новацій та змін, а нові 
структурні елементи, якщо вони і виникають, 
майже не впливають на діяльність системи. 

Другий – нестабільний стан – на проти-
вагу стабільному, характеризується “флук-
туаційним шумом” [3, с. 93], що проявляєть-
ся у: хаотичному загостренні соціальних 
конфліктів; зростанні політичної нестабіль-
ності, основною ознакою якої є значний 
вплив опозиції на прийняття політичних рі-
шень; поглибленні економічної кризи (падін-
ня рівня виробництва, значна інфляція). 
Тобто в усіх сферах суспільного життя спо-
стерігається невизначеність. У такому стані 
суспільна система характеризується струк-
турною нестабільністю, що виявляється у 
виникненні нових структур, що вже справ-
ляють відчутний вплив на функціонування 
системи в цілому. Нестабільне суспільство 
дуже сприйнятливе до зовнішніх незначних 
впливів флуктуацій, тому дії однієї людини 
можуть суттєво впливати на систему в ці-
лому. Якщо подивитися на структуру систе-
ми суспільних інститутів, то для нестабіль-
ного стану харатерний постійний рух її еле-
ментів відносно один одного. 

Третій – відносно стабільний стан, вклю-
чає ознаки як першого, так і другого. Тобто 
флуктуаційний шум присутній тільки в окре-
мих сферах суспільного життя. Наприклад, 
нестабільність, що спостерігається в еконо-
мічній сфері, не відображається в інших 
сферах, тобто рівень цієї нестабільності не 
настільки значний, щоб вплинути на інші 
підструктури суспільної системи. Цей стан 
суспільства більш схожий на стабільний, 
але в будь-яку мить може перетворитися в 
нестабільний, якщо нестабільність буде по-
силюватися й тривати довгий час, тому він є 

перехідним від стабільного до нестабільно-
го стану і навпаки. 

Стабільний та нестабільний стани постій-
но змінюють один одного в часі. Цей процес 
відбувається під впливом різних зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які є різними для пере-
ходів “нестабільне-стабільне суспільство” та 
“стабільне-нестабільне суспільство”. 

Перехід “нестабільне-стабільне суспільс-
тво”, пов’язаний із суто психологічним праг-
ненням кожної людини мати гарантії свого 
існування, тобто до стабільності, є першим 
фактором. Природне прагнення системи су-
спільних інститутів мати структуру, яка б бу-
ла найменш сприйнятливою до зовнішніх 
впливів є другим фактором. Стабільна “стру-
ктура-атрактор” притягує до себе нестабіль-
ну систему, стабілізуючи її. Наприклад, якщо 
на підприємстві спостерігається спад через 
зміни в навколишньому середовищі, що є 
певною ознакою нестабільності, то на ньому 
починається процес структурної перебудови, 
наприкінці якого формується структура, яка 
пристосована до нових зовнішніх умов. 

Перехід від стабільного до нестабільного 
стану суспільства більш складніший і 
пов’язаний з відкритістю системи. 

У суспільстві постійно відбувається “обмін 
енергією, речовиною, інформацією з нав-
колишнім середовищем” [3, с. 156], тому відк-
ритість є основною ознакою суспільства. Її 
можна охарактеризувати як таку, що склада-
ється з двох частин: матеріальної та соціаль-
ної. 

Матеріальна відкритість – це обмін речо-
виною, енергією та іншими матеріальними 
цінностями із зовнішнім середовищем, який 
необхідний для підтримки життєдіяльності 
суспільства. В основному цей обмін відбу-
вається в економічній сфері і є джерелом 
для її існування. 

Соціальна відкритість – це можливість 
вільного переходу з однієї соціальної групи 
в іншу та обміну інформацією між різними 
соціальними групами в межах як однієї, так і 
кількох держав. Основним проявом соціаль-
ної відкритості є дії людей. При соціальній 
відкритості більшість членів суспільства 
“прагне соціального піднесення” [2, с. 196], 
тобто прагне своїми діями досягти, того, 
щоб мати більший вплив на суспільство. 

Значущість соціальної та матеріальної 
відкритості неоднозначна для розуміння по-
няття відкритості суспільства. Для 
з’ясування цього питання ми виділили ряд 
співвідношень матеріальної та соціальної 
відкритості в суспільстві: 

1) матеріально та соціально закрите су-
спільство; 

2) матеріально відкрите та соціально за-
крите суспільство; 

3) матеріально закрите та соціально від-
крите суспільство; 
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4) матеріально та соціально відкрите су-
спільство. 

Спробуємо провести аналіз, у якому ви-
падку суспільство є відкритим, а в якому 
закритим. 

Перший та четвертий випадок не виклика-
ють запитань: у першому випадку суспільст-
во – закрите, а в четвертому – відкрите. Най-
більший інтерес викликають друге та третє 
співвідношення. У другому випадку життєдія-
льність суспільства забезпечується завдяки 
обміну із зовнішнім середовищем, але доступ 
до інформації обмежено, тому цілком упевне-
но можна сказати, що таке суспільство є за-
критим. Типовим прикладом такого суспільст-
ва був Радянський Союз. У третьому випадку 
суспільство може задовольнити свої життєві 
потреби, завдяки, наприклад, географічному 
розташуванню, але в ньому постійно відбува-
ється обмін інформацією, тому таке суспільс-
тво можна назвати відкритим. Тобто основ-
ною ознакою відкритого суспільства є його 
соціальна відкритість. Слід зазначити, що на 
сьогодні більшість країн світу є як матеріаль-
но, так і соціально відкритими. 

Перехід “стабільне-нестабільне суспільс-
тво” відбувається завдяки як матеріальній, 
так і соціальній відкритості. Матеріальна від-
критість є основним джерелом існування су-
спільної системи і в певні періоди може бути 
дестабілізуючим фактором. Наприклад, за-
паси корисної речовини постійно скорочу-
ються, але потреби в них мають тенденції 
збільшуватися, що приводить до необхіднос-
ті перебудови виробництва таким чином, 
щоб воно ефективніше працювало в умовах 
дефіциту, а це на певний час зумовлює не-
стабільність в економічній сфері, що може 
позначитися на системі суспільства в цілому. 

Соціальна відкритість також є джерелом 
переходу “стабільне-нестабільне суспільст-
во”. Постійний обмін інформацією між різ-
ними соціальними групами приводить до 
зміни рівня потреб, інтересів і типу соціаль-
них комунікацій. Але такі швидкі зміни не 
збігаються зі швидкістю зміни суспільних 
інститутів, що продиктоване внутрішніми при-
чинами їх організації, тому виникають певні 
протиріччя між очікуваннями людей та мож-

ливостями суспільних інститутів, яке приз-
водить до нестабільності в суспільстві. 

Отже, суспільство в процесі свого існу-
вання, під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів, постійно переходить від стабільно-
го до нестабільного стану і навпаки. Але по-
ведінка людей у періоди стабільності й не-
стабільності в суспільстві спостерігається 
різна. 

Наступна проблема управління суспільс-
твом пов’язана з прогнозуванням реакції на 
дії, що впливають на нього (управлінські 
впливи). 

Реакція суспільства на управлінські 
впливи характеризується непередбачувані-
стю, непостійністю та неповторністю і приз-
водить, іноді, до зовсім несподіваних ре-
зультатів. Така неординарність поведінки 
суспільства обумовлена його нелінійністю. 
Дж.Ф. Форестер (1987 р.) писав: “Ми живемо 
в дуже нелінійному світі” [7, с. 104]. 

Для того, щоб відбулися зміни, необхідно, 
щоб відбувася резонанс між глобальною та 
колективною метою. Тоді відбувається відхід 
системи від точки рівноваги й починається 
процес самоорганізації, завдяки якому вини-
кає новий спонтанний порядок у системі. Спо-
нтанний він тому, що в його формуванні не 
беруть участь зовнішні сили, а лише внутріші. 

Самоорганізація, в силу нелінійності сис-
теми, може привести до різних наслідків. У 
результаті переходу системи в нестабільний 
стан вона починає самоорганізовуватися у 
зовсім непередбачуваному напрямку, завдя-
ки тому, що існує декілька альтернативних 
шляхів розвитку (структур-атракторів). Гра-
фічно цей процес зображається у вигляді 
“біфуркаційної” моделі (див. рис.). А, В, С – 
точки біфуркації. Поява точок В, С пов’язана 
з тим, що система в моменти нестабільності 
може змінювати напрями свого розвитку, 
завдяки сприйнятливості до незначних дій, 
що впливають на неї (флуктуацій), тому в ці 
моменти дії однієї людини можуть привести 
до колосальних змін у системі, якщо вони 
будуть правильно організовані. Отже, під 
впливом флуктуацій у нестабільному стані 
суспільства починається спонтанний процес 
самоорганізації, що приводить до його якіс-
ного перетворення. 
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Рис. Біфуркаційна модель процесу переходу системи в нестабільний стан 
 

Але процес самоорганізації зумовлює не 
тільки позитивні наслідки, а й негативні. До-
сить часто на всіх можливих рівнях при ух-
валенні демократичних рішень спостеріга-
ється деякою мірою патова ситуація, в якій 
мала група або мала партія врешті-решт 
може породити відхилення. Цей приклад, 
мабуть, показує, що сама по собі сліпа віра 
в ефекти самоорганізації може мати фата-
льні наслідки. Система раптово починає ру-
хатися в абсолютно несподіваному й одно-
часно небажаному напрямку. 

Дуже часто процеси самоорганізації за-
лишають “за бортом” людину, не враховую-
чи її інтереси. Наприклад, у ринковій еконо-
міці, де основною метою суб’єкта економіч-
ної діяльності є отримання прибутку, процес 
самоорганізації може призвести до появи 
структур, що не враховують ті сфери суспі-
льного життя, які є неприбутковими, але 
мають велике значення для суспільства. Це, 
в першу чергу, заклади освіти, культури, 
охорони здоров’я; тому повинна існувати не 
тільки природна стабілізація суспільства, а 
й здійснюватися штучна – впровадження, 
завдяки управлінським діям, певних стабілі-
заційних елементів у суспільну систему. 

Постійні зміни в суспільстві періодів ста-
більності та нестабільності, що є природним, 
можуть мати не тільки позитивні наслідки, а й 
негативні. Це пов’язано з тим, що періоди 
нестабільності, якщо вони продовжуються 
протягом тривалого часу, призводять до ка-
тастрофічних наслідків. Довготривалі періоди 
стабільності можуть спричинити застой у су-
спільстві, а той, у свою чергу, негативну тен-
денцію відставання від інших країн. У зв’язку 
з цим виникає необхідність штучного регу-
лювання процесів стабільності та нестабіль-
ності. Тобто потрібне управління процесами, 
які відбуваються в суспільстві. Таку функцію 
традиційно виконує держава. 

Основними тенденціями існування суспі-
льних систем більшості країн світу є: проце-
си змін, що відбуваються з великою швидкі-

стю в економічній сфері, і стабільність у по-
літичній та соціальній сферах життя суспі-
льства; тому більшість країн світу є відносно 
стабільними. Держава в них виконує дуаліс-
тичну функцію: з одного боку, стабілізацій-
ну, а з іншого – дестабілізаційну. Напри-
клад, антимонопольний закон є дестабіліза-
ційним фактором економічної діяльності, бо 
призводить до виникнення основного дже-
рела змін – конкуренції. 

Водночас держава має забезпечувати 
соціальну відкритість, яка пов’язана з 
розв’язанням проблеми справедливості в 
суспільстві. З цієї позиції, під справедливіс-
тю слід розуміти: 1) рівномірний розподіл 
тягаря громадянства, тобто тих обмежень 
свобод, що необхідні для суспільного життя; 
2) рівність громадян перед законом; 3) зако-
ни, що існують у державі, повинні не підт-
римувати і не засуджувати окремих грома-
дян, групи чи класи; 4) безсторонність пра-
восуддя; 5) рівне користування перевагами, 
а не лише обмеженнями, які держава може 
запропонувати громадянам [4]. Тобто вини-
кає необхідність обмеження свободи, тому 
дуже важливо визначитися зі ступенем сво-
боди, яку мають громадяни, не створюючи 
загрози безпосередньо для свободи. Захист 
рівня свободи, що залишився, є основним 
завданням держави. Процес приблизного 
визначення рівня свободи є основним за-
вданням законодавства. 

Для забезпечення соціальної відкритості в 
суспільстві необхідно, щоб держава надавала 
рівні можливості всім соціальним групам та не 
віддавала перевагу нікому. Вона має створити 
такі умови, щоб стимулювати політичну боро-
тьбу за обстоювання громадянами своїх сво-
бод, оскільки “якщо зникне бажання громадян 
відстоювати свою свободу, то може зникнути 
й сама свобода” [2, с. 221]. Але основним за-
вданням держави є забезпечення здійснення 
цього процесу мирним, цивілізованим шля-
хом. Отже, держава має створити умови, за 
яких виконувався б запропонований принцип 
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справедливості, як необхідний для соціальної 
відкритості держави. 

Швидкі зміни відбуваються в процесах 
самоорганізації, але основною їх умовою є 
нестабільність. Нестабільність несе в собі 
негативні тенденції: якщо процес нестабіль-
ності буде мати місце у суспільстві трива-
лий час, це може призвести до катаклізмів, 
тому роль держави в нестабільні періоди 
має зводитися до впровадження стабіліза-
ційних впливів на суспільну систему, які по-
винні проявлятися не в пасивній ролі спо-
стерігача процесів, як у стабільні періоди, а 
навпаки у значному втручанні в них. 

Яскравим прикладом такого втручання є 
перегляд ролі держави в часи економічної 
кризи, що охопила більшість країн світу. 
Так, у США та Європі держави активно 
втручаються в економічні справи з метою 
стабілізації ситуації. 

ІV. Висновки 
Щодо ролі держави у суспільстві та фун-

кцій, які вона має виконувати для забезпе-
чення швидкого розвитку суспільства, мож-
на зробити такі висновки. 

По-перше, держава повинна сприяти про-
цесам самоорганізації в суспільстві, для цьо-
го вона має забезпечити його відкритість. 

По-друге, структура держави повинна 
бути стійкою до процесів нестабільності в 
суспільстві, і тому основою ії створення має 
бути демократичний устрій. 

По-третє, політика держави має форму-
ватися залежно від внутрішнього стану сус-
пільства. В моменти стабільності для гене-
рації розвитку суспільства держава повинна 
виконувати дестабілізаційні функції. А в мо-
менти нестабільності держава має навпаки 
виконувати стабілізаційні функції. Ця плин-
ність у політичній поведінці держави викли-
кана необхідністю створення умов якісного 
та швидкого розвитку суспільства. 

Отже, у сучасному світі відбувається пос-
туповий перехід від індустріального до пост-
індустріального суспільства. Такий перехід змі-
нює пріоритетні напрями діяльності в еко-
номічній сфері, породжує нові типи соціаль-
них зв’язків та комунікацій, ставить нові ви-
моги до відносин між державою та суспільс-
твом і вимагає парадигмального переосми-
слення державного управління. 

Відбувається структурна перебудова еко-
номічної сфери. Так, для індустріального су-
спільства був характерний розподіл робочої 
сили на користь виробництва та видобуван-
ня. У сучасному світі цей перерозподіл змі-
щується у бік сфери різноманітних послуг. 

На сьогодні головними ресурсами стають 
інформація та знання. Влада поступово пе-
реходить до соціальних груп, які виробля-
ють та контролюють розповсюдження цих 
типів ресурсів. Зростає роль самоорганізації 
в процесах функціонування суспільства. Все 
вищезазначене спонукає до розроблення 
нових підходів до державного управління, 
які адекватно б відповідали вимогам часу. 
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To find out the main problems of the spe-

cialization and concentration development on 
the farm enterprises production in Ukraine, as 
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Анотація 
Розглянуто розвиток процесів спеціалі-

зації та концентрації сільськогосподарського 
виробництва в Україні як важливий фактор 
забезпечення конкурентоспроможності віт-
чизняного аграрного сектора на основі по-
силення інтеграційних зв’язків та визначен-
ня ролі держави в цих процесах. 
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концепція виробництва, аграрний сектор, 
інтеграційні зв’язки, сільське господарство. 

І. Вступ 
Проблеми ефективної організації вироб-

ництва у національній економіці набувають 
дедалі більшого значення. Особливо важ-
ливим для забезпечення конкурентоспро-
можності України на засадах інноваційного 
розвитку є становлення суб’єктів господа-
рювання з високим рівнем спеціалізації та 
концентрації виробництва, який відповідає 
загальносвітовим тенденціям. За висловом 
академіка І. Лукінова, перешкодою для про-
гресивних перетворень в організаційній сис-
темі господарювання є “національно обме-
жені” погляди на новітні процеси концентра-
ції, спеціалізації та інтеграції товаровироб-
ництва, формування потужних регіональних 
і міжрегіональних світових ринків, особливо 
високотехнологічних та наукомістких товарів 
постіндустріальної епохи, із загостренням 
на них конкурентної боротьби [8]. 

Характерною для України рисою сучас-
ного періоду є те, що він пов’язаний із за-
безпеченням переходу від індустріального 
до постіндустріального етапу суспільно-еко-
номічного розвитку, з поглибленням міжна-
родного поділу праці, спеціалізацією вироб-
ництва, зміцненням взаємозв’язків і взаємо-
дії національних економік, що знаходить вті-
лення в глобалізації економіки. 

Глобалізація є колосальним стимулом до 
галузевої консолідації. Зникнення торгових 

бар’єрів, зростання впливу СОТ на дедалі 
більшу кількість країн посилюватимуть тенде-
нцію і до тотальної галузевої глобалізації [9]. 

Досвід розвинутих країн засвідчує, що 
поглиблення спеціалізації сільськогоспо-
дарського виробництва і зростаюче значен-
ня кооперації та агропромислової інтеграції 
об’єктивно вимагають відходу від вузькога-
лузевих і відомчих систем регулювання. 
Б. Данилишин та А. Лисецький звертають 
увагу на те, що “важливим елементом роз-
витку галузі є поновлення управління її під-
розділами, поглиблення спеціалізації та 
структуризації господарства товарного тва-
ринництва з урахуванням необхідної коор-
динації між секторами і сферами АПК” [2]. 
Для цього необхідно проводити нову аграр-
ну політику на основі земельної реформи, 
розвитку багатоукладної економіки на селі, 
забезпечення пріоритету агропромислового 
комплексу в народному господарстві країни, 
вирішення соціальних проблем села на ос-
нові поглиблення суспільного поділу праці. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати необхідність 

прискорення процесів спеціалізації та кон-
центрації сільськогосподарського виробниц-
тва в Україні як важливого фактора забез-
печення конкурентоспроможності вітчизня-
ного аграрного сектора та визначити роль 
держави в цих процесах. 

ІІІ. Результати 
Суспільний поділ праці виступає в формі 

об’єктивно діючого закону суспільного виро-
бництва. Історичний шлях розвитку суспіль-
ства показує, що у міру розвитку продуктив-
них сил і виробничих відносин закономірно 
поглиблювався поділ праці, а на цій основі 
зростала його продуктивність. 

Починаючи з середини 1980-х рр., в Украї-
ні темпи розвитку спеціалізації та кооперуван-
ня сільськогосподарського виробництва різко 
уповільнилися, а з початку 1990-х рр. розпо-
чались деградація й розукрупнення спеціа-
лізованих господарств, міжгосподарських 
формувань і великих комплексів індустріа-
льного типу. З 2000 р. реформування еко-
номіки не враховувало новітні тенденції в 
організаційному розвитку світової економіки 
і було зведено до деконцентрації виробниц-
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тва, а також перебільшення ролі малих і 
середніх підприємств. Так, частка госпо-
дарств населення у загальному обсязі випу-
ску валової продукції сільського господарст-
ва в Україні протягом 2000–2007 рр. стано-
вить більше 60% (максимум – у 2003 р. – 
69,7%; у 2007 р. – 60,1%). При цьому серед-
ній розмір земельної ділянки особистого се-
лянського господарства становив у 2005 р. – 
1,38 га, у 2007 р. – 1,40 га, з площі якої для 
ведення товарного сільгоспвиробництва відво-
дилося як у 2005, так і у 2007 рр. – 0,57 га [11]. 

Особисті господарства населення у 
2007 р. забезпечили 51,9% від загального 
виробництва м’яса (у забійній вазі), 82,2% 
молока, 45,9% яєць і 78,5% вовни за умови, 
що чисельність великої рогатої худоби в 
розрахунку на одне особисте селянське го-
сподарство становила 0,63 голови, у тому 
числі корів – 0,43, свиней – 0,69 голів. За 
такого рівня концентрації (обмеженості фі-
нансових, матеріальних, технологічних, ін-
формаційних ресурсів; неналежної фахової 
підготовки) неможливо досягти високої ефе-
ктивності господарювання й сформувати 
потужний конкурентоспроможний сектор 
економіки. 

Питання спеціалізації та концентрації 
сільськогосподарського виробництва на ос-
нові міжгосподарської кооперації та агроп-
ромислової інтеграції випали з поля зору 
аграрної науки. Якщо раніше вивченням цієї 
проблеми в Україні займалося понад 
30 науково-дослідних установ та сільського-
сподарських вузів і їх структурних підрозді-
лів, то сьогодні дослідження в цьому напря-
мі практично припинилися [5]. 

Важливі заходи розвитку галузі сільського 
господарства, які водночас забезпечують по-
силення конкурентоспроможності АПК, пе-
редбачені рядом регуляторних актів Міністер-
ства аграрної політики України, постанов Ка-
бінету Міністрів України, Державною цільовою 
програмою розвитку українського села на пе-
ріод до 2015 року, Програмою діяльності Ка-
бінету Міністрів України “Український прорив: 
для людей, а не політиків”. Проте в Україні 
відсутній єдиний нормативно-правовий доку-
мент (довготермінова стратегія), в якому було 
б закріплено механізм забезпечення конкуре-
нтоспроможності вітчизняної аграрної продук-
ції з гарантіями державної підтримки. 
Об’єктивно видається доцільним прийняття 
такого документа. 

Ефективний розвиток процесів спеціалі-
зації, кооперації та агропромислової інтегра-
ції, вдосконалення системи взаємозв’язків 
між усіма учасниками виробничого процесу 
може відбуватися за умови створення такої 
системи регулювання, яка б через свої меха-
нізми здійснювала ефективний вплив на весь 
агропромисловий комплекс. Така система 
міжгалузевого регулювання дає змогу поєд-

нати інтереси регіону та держави з галузе-
вими інтересами, узгодити дії всіх, хто бере 
участь у функціонуванні продовольчого ком-
плексу. Іншими словами, ця система забез-
печить ефективну реалізацію державної по-
літики у сфері продовольства [10, с. 78–95]. 

При цьому роль та значення органів 
державного регулювання у розвитку регіо-
нальних продовольчих комплексів у сучас-
них умовах (при значному розширенні само-
стійності первинних суб’єктів господарю-
вання та посиленні їх відповідальності за 
кінцеві результати роботи) не тільки не зни-
жуватиметься, а й зростатиме. Такі регуля-
торні структури мають бути, по-перше, пов-
ноправними представниками держави, про-
відниками реалізації її економічної і соціа-
льної політики в розвитку агропромислового 
комплексу, по-друге, стати гарантом забез-
печення встановлених для агропромисло-
вих підприємств різних форм власності, прав 
і умов здійснення господарської діяльності 
[4]. 

Основою здійснення державної політики 
розвитку агропромислового комплексу має 
стати регіональний рівень (область, район), 
що зумовлено необхідністю ефективного 
використання аграрного ресурсного потен-
ціалу, а також зростанням ролі органів міс-
цевого самоврядування. Посилення впливу 
регіональної системи регулювання на соці-
ально-економічні процеси викликано також 
потребою раціональнішого використання 
трудових ресурсів і регіональним характе-
ром виробничої та соціальної інфраструкту-
ри. Адже саме в регіонах практично вирі-
шуються національні, демографічні та соці-
альні проблеми населення. 

Розвиток сучасної світової економіки ха-
рактеризується безперервними процесами 
спеціалізації і концентрації виробництва, які 
виявляються у збільшенні розмірів госпо-
дарських структур, поширенні процесів 
злиття і поглинання компаній, а також стра-
тегічних альянсів, спрямуванні ключових 
ресурсів фірми на розширення масштабів 
виробництва. Концентрація виробництва 
дає змогу об’єднувати ресурси для реаліза-
ції сучасних інноваційних проектів та інтег-
рувати наукові, виробничі і збутові ланки. 

Формування й функціонування аграрних 
підприємств з вертикально інтегрованою 
структурою управління (зокрема холдингів), 
коли виробництво сировини, її переробка і 
доведення продукції до кінцевого споживача 
знаходяться в руках однієї компанії, робить 
досить тісним і прямим зв’язок виробництва 
і ринку. Моніторинг ринку дає змогу чітко 
визначитися з обсягами й асортиментом 
виготовлення продукції, для переробного 
підприємства визначається необхідна кіль-
кість сировини, а безпосередньо сільгосп-
виробники опрацьовують оптимальну струк-
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туру і технологію її виробництва, що, відпо-
відно, забезпечує високу ефективність на 
основі порівняно низької собівартості проду-
кції (економія від масштабу). 

Так, Ю. Мельник зауважив стосовно роз-
витку цукрового виробництва, що “позитивну 
роль відіграла й глибока виробнича інтегра-
ція та спеціалізація. Так, цукровим буряком 
сьогодні займаються ті, хто обрав для себе 
цей вид бізнесу, сам вирощує, переробляє і 
реалізує продукцію. Але спочатку приватні 
підприємці зробили капіталовкладення в те-
хнологію, в обладнання, у бурякозбиральну 
техніку. Це підвищило якість кінцевого про-
дукту – цукру й допомогло знайти добру по-
зицію на солодкому ринку” [7]. 

За таких умов існує необхідність розроб-
лення планів розвитку підприємства як міні-
мум на 5–10 років і залучення інвестиційних 
ресурсів для модернізації підприємства з 
метою отримання додаткового ефекту від 
поглиблення спеціалізації та концентрації 
виробництва. Для багатьох вітчизняних під-
приємств злиття або поглинання також ста-
ють важливими елементами стратегії їх 
майбутнього розвитку (засоби нагрома-
дження капіталів, збільшення своєї частки 
на ринку, здійснення інвестицій). 

В аграрному секторі економіки України 
поглиблення спеціалізації сільськогоспо-
дарських підприємств на інтенсивній основі 
з підвищенням концентрації виробництва 
може відбуватися за таких умов: 

1) коли у підприємства є можливість ре-
алізації “гарантовано” відповідного обсягу 
виготовленої продукції, що може бути підк-
ріплено контрактами або домовленостями 
про довгострокову співпрацю; 

2) через державне регулювання аграр-
ного ринку, зокрема шляхом обмеження ім-
порту продукції на внутрішній ринок і вста-
новлення експортного мита на вивіз певних 
видів продукції. В цьому аспекті доречно 
навести такі дані: за 9 місяців 2008 р. в 
Україну імпортовано 366 тис. т м’яса та хар-
чових субпродуктів, що у 2,3 раза більше, 
ніж за цей же період 2007 р. Ще понад 
58 тис. т м’яса ввезено на митну територію 
України на умовах давальницької сировини. 
При цьому продукція, що з неї виробляєть-
ся, не вивозиться за межі України, як це пе-
редбачено ст. 2 Закону України “Про опера-
ції з давальницькою сировиною”, а реалізу-
ється на внутрішньому ринку (за інформаці-
єю Держмитслужби, вивезено лише 326 т, 
або 0,5%) [6]. 

Вплив з боку держави на формування 
попиту й пропозиції на продовольчому рин-
ку слід здійснювати переважно ринковими 
засобами регулювання з погодженням інте-
ресів суб’єктів ринку, зокрема запроваджен-
ня контрактної системи закупівель з метою 
залучення приватного бізнесу. Такий варі-

ант спрацьовує, коли рівень довіри до дер-
жави з боку суб’єкта господарювання досить 
високий. 

Фахівці Національного інституту страте-
гічних досліджень Н.Ю. Федоришин і 
Г.Я. Антонюк пропонують створення Держа-
вної агенції міжнародного маркетингу агра-
рної продукції при Міністерстві АПК, функці-
ями якої були б стратегічне та поточне дос-
лідження кон’юнктури зовнішніх ринків, ор-
ганізація міжнародного маркетингу; пошук 
зарубіжних партнерів для співробітництва, 
консультації у сфері ЗЕД, співробітництво з 
міжнародними фондовими біржами; органі-
зація міжнародних виставок, ярмарок, семі-
нарів в Україні та сприяння участі вітчизня-
них суб’єктів господарювання у таких захо-
дах за кордоном [12]. 

У США, наприклад, використовується фе-
деральна контрактна система, яка перероз-
поділяє державні фінансові ресурси на соці-
альні та інші цілі. Контракти укладаються на 
конкурентній основі, частіше через торги (те-
ндери). Тендери є одним із найефективніших 
способів усебічного контролю за використан-
ням державних коштів. Розвитку такої форми 
взаємовідносин органів влади та приватного 
сектора економіки, за якої сторони виступа-
ють як рівні партнери, сприяло прийняття у 
2000 р. Закону України “Про закупівлю това-
рів, робіт і послуг за державні кошти” [3]. 

Неодноразово лунали пропозиції з боку 
практиків про запровадження цільових ад-
ресних дотацій конкретним категоріям ма-
лозабезпечених громадян. Це дасть змогу 
забезпечити, з одного боку, сприятливі й 
прозорі умови діяльності товаровиробників, 
а з іншого – залишити доступними для най-
більш незахищених верств населення осно-
вні продукти харчування (Всеукраїнська асо-
ціація пекарів, Українська зернова асоціація, 
Укроліяпром, Асоціація цукровиків, Спілка 
птахівництва України та ін.) [1]. 

Подібні програми існують у багатьох роз-
винутих країнах світу. Зокрема в США бли-
зько 30 млн населення (практично кожен 
десятий житель країни) отримує спеціальні 
адресні дотації. А ціни на продукти харчу-
вання формує ринок, і ніхто нікому не дик-
тує, скільки має коштувати хліб, олія, меди-
каменти тощо. Можна звичайно дискутувати 
про обсяги цих дотацій, про те, кому їх на-
давати, але те, що їх потрібно запроваджу-
вати якомога швидше, очевидно. 

В такому разі стає можливим досягнення 
сільгоспвиробниками своєї цільової функції 
– максимізації прибутку, споживачами – ма-
ксимізації задоволення потреб, а державою 
– підвищення добробуту та якості життя на-
селення. 

Поглиблення спеціалізації сільськогос-
подарського виробництва (умовно підпри-
ємства І групи) може відбуватися через: 
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– посилення інтеграційних зв’язків між 
суб’єктами господарювання в аграрній 
сфері: коли переробні підприємства інте-
груються з сільгосппідприємствами як си-
ровинними базами, або навпаки, – сіль-
госппідприємства скуповують переробні 
підприємства чи створюють маркетингові 
кооперативи, що забезпечує поглиблення 
зв’язків між ринком і виробництвом; 

– коли є можливість використання специ-
фічного ресурсу або специфічних умов 
виробництва (в цьому випадку природно-
кліматичних), – зональна спеціалізація; 

– коли чітко окреслено відсутність на най-
ближчу перспективу посилення конкуре-
нції на відповідному сегменті ринку та ін. 

У решті випадків поглиблення спеціалі-
зації в своїй основі може мати погіршення 
результатів господарської діяльності (умов-
но підприємства ІІ групи). Єдиним виходом 
для цих підприємств є або ж диверсифікація 
виробництва, або ж гонитва за виробницт-
вом тих видів сільгосппродукції, які прино-
сять максимум прибутку. За таких умов за-
лучення інвестицій дуже ускладнюється, 
приходиться розраховувати лише на власні 
кошти, процес накопичення капіталу є не-
стабільним і може розтягнутися в часі. Та 
навіть за наявності джерел інвестиційних 
ресурсів суттєво збільшується ризик їх оку-
пності. Такі підприємства частіше інвесту-
ють кошти в техніку та обладнання, яке є 
відносно універсальним. Рівень витрат на 
одиницю продукції є вищим порівняно з під-
приємствами з поглибленою спеціалізацією 
на інтенсивній основі. 

Відмінною особливістю підприємств І гру-
пи є те, що вони будують плани розвитку та 
отримання прибутку на довгострокову перс-
пективу, а ІІ групи – й плани носять перева-
жно короткостроковий характер з орієнтаці-
єю на максимізацію прибутку, що базується 
переважно на кон’юнктурі ринку. Ці підпри-
ємства виробляють ті види продукції, попит 
на яких перевищує пропозицію, а відповід-
но, формується висока ціна, що здатна пок-
рити не лише порівняно високі витрати, а й 
забезпечити істотну масу прибутку; або ж 
виходять на нові ринки збуту, які забезпе-
чують такі ж можливості. 

В підприємствах І групи істотно збільшу-
ється попит на висококваліфікованих спеці-
алістів у сфері виробництва продукції сіль-
ського господарства, а результативність і 
успішність господарювання підприємств ІІ гру-
пи переважно залежать від спеціалістів рин-
кових професій – маркетологів, економістів, 
юристів, фахівців з підприємницькою жил-
кою. Якщо в І групі висока кваліфікація кад-
рів, що відповідає рівню запроваджених те-
хнологій, забезпечує високу результатив-
ність діяльності переважно через резерви 
зниження собівартості продукції, то в ІІ гру-
пі – через пошук каналів ринку, що забезпе-
чують високі ціни реалізації. 

У табл. 1 наведено дані про зміну рівня 
спеціалізації сільгосппідприємств Харківсь-
кої області протягом 2000–2007 рр. Коефіці-
єнт спеціалізації розраховано як коефіцієнт 
зосередження товарного виробництва. 

Таблиця 1 
Рівень спеціалізації сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2000–2007 рр. 

Роки 

Кількість господарств у групі з рівнем спеціалізації (Кс) Усього  
господарств до 0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 0,61 і вище 

од. у % од. у % од. у % од. у % од. у % 

2000  21 4,1 419 81,7 56 10,9 17 3,3 513 100,0 

2001  2 0,4 382 71,8 111 20,8 37 7,0 532 100,0 

2005  1 0,3 210 64,2 77 23,6 39 11,9 327 100,0 

2006  1 0,3 200 65,4 72 23,5 33 10,8 306 100,0 

2007  2 0,5 151 34,4 191 43,5 95 21,6 439 100,0 

 
Показники свідчать про істотне поглиб-

лення спеціалізації в сільськогосподарських 
підприємствах. Частка підприємств з Кс 0,61 
і вище збільшилася у 2007 р. до 21,6%, тоді 
як у 2000 р. вона становила лише 3,3%. 

Проаналізувавши рівень продуктивності 
господарської діяльності підприємств зазна-
чених груп за рівнем спеціалізації і за галузе-

вою ознакою, нами виявлено, що чіткої тен-
денції збільшення віддачі від використання 
основних факторів виробництва не просте-
жується. Поглиблення спеціалізації від-
бувається шляхом збільшення підприємств 
умовно нами визначеної ІІ групи (табл. 2 і 
3). 

Таблиця 2 
Рівень продуктивності в галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств 

Харківської області з різним рівнем спеціалізації, 2007 р. 

Показники 
Кількість господарств у групі з рівнем спеціалізації (Кс) 

По області 
до 0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 0,61 і вище 

Кількість господарств у групі 2 151 191 95 439 

Вихід товарної продукції рослинництва, тис. грн:       

на 100 га с/г угідь 92,3 143,4 168,1 188,1 165,3 

на одного працівника в рослинництві 61,2 79,2 102,6 108,9 119,4 
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Урожайність, ц/га:      

зернових 26,5 55,8 28,3 23,6 27,5 

соняшнику 14,0 21,7 18,8 17,2 19,7 

цукрових буряків 211,2 264,7 219,9 283,8 253,1 

Отримано прибутку (збитку), тис. грн:       

на 100 га ріллі 25,3 44,0 60,5 52,8 54,0 

на одного працівника в рослинництві 15,0 24,3 34,8 24,4 28,2 

Рентабельність продукції рослинництва, % 15,0 44,3 51,3 28,8 43,6 

 

Таблиця 3 
Рівень продуктивності в галузі тваринництва сільськогосподарських підприємств 

Харківської області з різним рівнем спеціалізації, 2007 р. 

Показники 
Кількість господарств у групі з рівнем спеціалізації (Кс) 

По області 
до 0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 0,61 і вище 

Кількість господарств у групі 2 151 191 95 439 

Вихід товарної продукції тваринництва, тис. грн:       

на 100 га с/г. угідь 86,7 56,2 20,1 97,4 47,5 

на одного працівника в тваринництві 24,0 37,0 35,1 87,4 43,6 

Продуктивність:      

надій на корову, кг  3343 3358 2881 3294 3263 

середньодобовий приріст ВРХ, гол. 402 392 312 474 381 

середньодобовий приріст свиней, гол. 409 263 245 73 252 

яйценоскість, шт. – 325 – 246 252 

Рентабельність продукції тваринництва, % -26,4 -10,7 -49,5 2,5 -18,7 

 
Серед 95 підприємств з Кс 0,61 і вище 

спеціалізованими на виробництві двох куль-
тур зернових і соняшнику (в структурі това-
рної продукції їх питома вага становила в 
сумі більше 90%) були 67 підприємств (або 
70%). У цілому в 2007 р. по області підпри-
ємств, в структурі товарної продукції яких 
зернові займали більше 50%, налічувалося 
143 (або 32,6% від загальної кількості). Пог-
либлення спеціалізації сільськогосподарсь-
ких підприємств базується на прагненні до 
зниження рівня ризикованості виробництва, 
що є характерним для підприємств ІІ групи. 

Доречно навести результати господарю-
вання трьох великих підприємств, що виро-
щують продукцію на інтенсивній основі 
(ТОВ “Елев “Чиста криниця”, ТОВ “Востокст-
ройгаз” і ТОВ “Чиста криниця” Харківської 
області) з високою концентрацією виробни-
цтва та їх, безумовно, можна віднести до 
підприємств І групи. На 100 га сільськогос-
подарських угідь порівняно з середньообла-
сним показником отримано у 1,6 раза біль-
ше товарної продукції сільського господарс-
тва, а прибутку – у 3,3 раза, на 100 г ріллі 
вирощено зерна у 4,4 раза більше, ніж у 
групі підприємств з питомою вагою зернових 
у структурі товарної продукції більше 75%. 
Ці підприємства мають найнижчий показник 
державної підтримки (на 100 га сільськогос-
подарських угідь), низьку собівартість виро-
бництва зерна, що й забезпечує високий рі-
вень рентабельності. 

Становище в тваринницькій галузі Украї-
ни залишається стабільно тяжким. Кількість 
рогатої худоби у 2007 р. порівняно з 1990 р. 
зменшилася майже у п’ять разів і опустила-
ся до рівня 1945 р. Тільки у 2007 р. поголів’я 
великої рогатої худоби в усіх категоріях гос-
подарств скоротилося порівняно з поперед-

нім роком на 11,1%, свиней – на 12,9%. Пи-
тома вага підприємств з розміром стада ко-
рів до 100 голів в Україні у 2007 р. станови-
ла 58,5%. Із 78 великих м’ясокомбінатів у 
країні сьогодні стабільно працює не більше 
семи. 

Проведений нами аналіз рівня концент-
рації в молочному скотарстві у 2007 р. тіль-
ки вже на сільгосппідприємствах Харківської 
області тільки наочно підкреслив потенційні 
можливості поглиблення спеціалізації та 
кооперування. 

На відновлення поголів’я потрібно не 
менше п’яти років, і тільки за умови, що 
урядом буде розроблена та реалізована 
довгострокова програма розвитку тварин-
ництва. Для реалізації такої програми необ-
хідно стимулювати розвиток спеціалізова-
них тваринницьких господарств, формувати 
ринок кормів, залучати інвестиції в селек-
ційні центри й репродуктивне господарство. 
Щоб молочний сектор достойно зустрівся з 
лібералізацією та посиленням конкуренції, 
потрібно терміново підвищувати технічну та 
економічну ефективність переробного сек-
тора, збільшувати концентрацію виробницт-
ва й адаптувати сектор до вимог законодав-
ства ЄС з гігієни та безпеки. Цього не зро-
бити без об’єднання зусиль влади і бізнесу. 

Сучасні методи державного управління 
процесами поглиблення спеціалізації й кон-
центрації аграрного виробництва мають бу-
ти спрямовані на формування на інтенсив-
ній основі структур, що інтенсивно функціо-
нують, вертикально інтегрованих структур і 
наповнення їх необхідними інвестиційними 
ресурсами. Ці методи мають ґрунтуватися 
на пошуку та реалізації синергійного потен-
ціалу інтеграційних стратегій, а також за-
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безпечувати формування довгострокових 
конкурентних переваг. 

IV. Висновки  
Проаналізувавши результативність діяль-

ності підприємств І і ІІ груп, можна чітко окре-
слити “істинну” спрямованість державної по-
літики в аграрній сфері економіки України. 
Якщо превалює тенденція збільшення кіль-
кості підприємств з поглибленою спеціаліза-
цією на інтенсивній основі, формування інте-
грованих структур, то це свідчить про заціка-
вленість з боку держави в реалізації більш 
ефективних способів виробництва аграрної 
продукції, ефективній реалізації задекларо-
ваних цілей аграрної політики, зокрема: за-
безпечення продовольчої безпеки, форму-
вання конкурентоспроможного аграрного се-
ктора економіки, підвищення якості продукції, 
вирішення ряду соціальних проблем і підви-
щення якості життя населення. 

Тенденція кількісного збільшення підпри-
ємств ІІ групи, свідчить про низьку ефектив-
ність державного управління в аграрній 
сфері, невизначеність в цілях і пріоритетах 
розвитку сектора на довгострокову перспек-
тиву і, відповідно, не реалізацією навіть за-
декларованих державних програм. 

Це повинно стати основою для рефор-
мування системи державного управління та 
контролю за аграрною сферою. 

Мета статті не зводиться до виявлення, 
що є кращим? Річ у тім, що підприємства 
І і ІІ групи мають право на життя, і кожне з 
них виконує свою роль та функцію в еконо-
мічній системі. Індивідуальний селянський 
сектор, включаючи фермерські господарст-
ва, слід розглядати як економічну базу се-
реднього класу на селі. Його завдання – 
забезпечити внутрішній ринок продовольст-
вом. Корпоративний сектор слід орієнтувати 
на розв’язання регіональних продовольчих 
проблем, виробництво сировини для пере-
робних галузей, а також на формування 
державних ресурсів продовольства, зовніш-
ню торгівлю. 

Сучасна економіка може ефективно роз-
виватися тільки на основі висококонцентро-
ваних виробництв, великих корпоративних 
компаній, що зовсім не означає повного за-
перечення доцільності існування малих і 
середніх підприємств. У світі набули поши-
рення різні форми інтеграції малих і великих 
підприємств. Панування економічно потуж-
них корпорацій з інтегрованим у них дрібним 
бізнесом перетворює будь-які інші бізнесові 
структури на неконкурентоспроможні. Роз-
виток різноманітних форм господарювання 
слід спрямовувати в русло спеціалізації то-
варного виробництва. 

Формування висококонцентрованих ор-
ганізаційних структур зумовлює необхідність 
активізації державної підтримки, здійснення 
комплексу заходів щодо регулювання про-

гресивних організаційних процесів, які б 
стимулювали концентрацію виробництва й 
капіталів. Таке стимулювання має бути 
складовою загальної системи стимулюван-
ня інноваційного розвитку національної еко-
номіки. Підтримка концентрації та інтегра-
ційних тенденцій у системі організаційного 
розвитку підприємств є особливо важливою 
з позицій формування нової моделі цілісно-
го функціонування АПК України. За відсут-
ності такої моделі, без її реалізації відбува-
тиметься дезінтеграція національної еконо-
міки. Її окремі сектори можуть стати фраг-
ментами зарубіжних економічних систем, 
що негативно позначиться на економічній без-
пеці нашої держави та суперечитиме націо-
нальним інтересам. 

Сучасні методи державного управління 
інтеграційними процесами мають бути 
спрямовані на формування ефективних ве-
ртикально інтегрованих структур і наповнен-
ня їх необхідними інвестиційними ресурсами. 
Заходи підтримки й методи державного ре-
гулювання мають ґрунтуватися на пошуку 
та реалізації синергійного потенціалу інтег-
раційних стратегій, а також забезпечувати 
формування довгострокових конкурентних 
переваг аграрного сектора. 
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Annotation 
In the floor investigational problems of the 

modern state of public administration are in 
informative space. It is rotined that for forming 
of single informative space the purposeful in-
formative policy of the state is needed. 

Анотація 
Досліджено проблеми сучасного стану 

державного управління в інформаційному 
просторі. Виявлено, що для формування 
єдиного інформаційного простору необхідна 
цілеспрямована інформаційна політика дер-
жави. 

Ключові слова 
Державне управління, інформаційний 

простір, стратегія, інформаційна політика. 
І. Вступ 
Сьогодні у світі відбуваються стрімкий 

перехід до інформаційного суспільства, змі-
на способів виробництва, світогляду людей, 
міждержавних відносин. У науковому й полі-
тичному середовищі все частіше стали ви-
користовуватися такі поняття, як “інформа-
ція”, “інформатизація”, “інформаційне сере-
довище”, “інформаційні ресурси”, “державна 
інформаційна політика”. В інформаційному 
просторі проявляються такі тенденції. По-
перше, зростає обсяг комунікативних про-
цесів, які витісняють традиційні інформацій-
но-пропагандистські способи впливу на ма-
си. По-друге, відбувається взаємодія різних 
носіїв інформації, тобто виникнення інтегро-
ваних комунікативних систем. По-третє, 
аналогічні процеси спостерігаються й на 
рівні масових інформаційних процесів, де 
виникають і розвиваються вже не окремі 
засоби масової інформації (ЗМІ), а інфор-
маційні комплекси – медіасистеми. Резуль-
татом глобальної інформатизації суспільст-
ва стає утворення єдиного інформаційного 
простору. 

Поняття інформаційного простору орга-
нічно вписується в систему вже досить зви-
чних, визнаних концептів теорії інформати-

ки, пов’язаних з локалізацією інформаційних 
параметрів, властивостей і відносин, таких 
як, наприклад, інформаційний ресурс й ін-
формаційне середовище [6; 8]. Однак ці ка-
тегорії ще недостатньо вивчені в теоретико-
методологічному аспекті, зокрема це стосу-
ється їхнього взаємозв’язку з державним 
управлінням. Ці поняття використовуються 
без урахування їх можливої тотожності. За-
значене вище визначає актуальність нашого 
дослідження. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути соціальний ас-

пект державного управління в інформацій-
ному просторі, визначити рівні структуриза-
ції суб’єктів інформаційних та управлінських 
відносин. 

ІІІ. Результати 
Значна розмаїтість видів інформаційних ре-

сурсів за формами подання інформації, органі-
заційними рішеннями, використовуваними тех-
нологіями й іншими параметрами зумовлює 
несистемне вивчення різних видів інформацій-
них ресурсів. Водночас існує багато проблем, 
які характерні для всієї сфери інформаційних 
ресурсів, особливо з погляду стратегії держав-
ної інформаційної політики [6].  

Окремі теоретичні та практичні аспекти 
формування інформаційного суспільства в 
інформаційному просторі та участі в цьому 
процесі держави розглядали В. Биков, О. Гри-
ценко, В. Іванов, О. Крюков, О. Литвиненко, 
Є. Макаренко, І. Огірко, Г. Почепцов, В. Тронь, 
В. Хомяков, П. Цегольник, С. Чукут, О. Шев-
чук та інші. Ці автори відзначають, що дер-
жава, в особі своїх органів й організацій, 
залишається водночас виробником і найбі-
льшим споживачем інформації. Крім того, 
велике значення має взаємодія різних інфо-
рмаційних ресурсів у ході їхнього форму-
вання й використання при розв’язанні різ-
номанітних завдань державного управління 
й економічного розвитку. Цими досліджен-
нями займалися: В. Бакуменко, А. Голубиць-
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кий, А. Дєгтяр, Л. Донець, Г. Климовицька, 
Т. Куценко, А. Никифоров, Я. Пущак, С. Чис-
тов, О. Шевчук та інші. 

Перехід до нових стратегій використання 
публічної інформації з метою реалізації 
владних повноважень й керування суспільс-
твом показав, що на сьогодні держава не 
може претендувати на лідерство й конкуре-
нтоспроможність без ефективної державної 
інформаційної політики, освоєння нових ме-
тодів підтримки контактів владних структур з 
інститутами цивільного суспільства, без ро-
зуміння завдань в інформаційній сфері, 
адекватних сучасним реаліям [1]. У зв’язку з 
цим підвищення рівня вірогідності, надійно-
сті інформації, ефективніше використання 
інформаційних ресурсів, зовнішніх і внутрі-
шніх інформаційних каналів підвищують 
якість управлінських рішень влади. 

Останніми роками нові умови взаємодії 
влади, бізнесу й суспільства в Україні створили 
нові форми інформаційного ресурсу. Багато 
державних компаній стали, по суті, комерцій-
ними, держава є лише їхнім акціонером. Поки 
ще до кінця не сформована ефективна модель 
проведення державної інформаційної політики 
багатьма міністерствами, природними моно-
поліями й іншими корпораціями за участі дер-
жави. Діяльність інформаційних служб цих ор-
ганізацій найчастіше не досить ефективна й 
хаотично спрямована. Інформаційна стратегія, 
як правило, будується за принципом згладжу-
вання кризових наслідків, а не попереджен-
ня конфліктів. 

Важко також заперечувати величезний 
вплив інформаційних процесів на державну 
систему управління. У цьому контексті за-
слуговують на увагу дослідження різномані-
тних технологій взаємодії людини і держави 
у працях В. Бакуменка, М. Головатого, В. Кня-
зєва, Б. Кухти, А. Ліпенцева, Я. Малика, П. На-
долішного, І. Надольного, Н. Нижник, А. Че-
мериса, Л. Шкляра та ін. Ними доведено, 
що для ефективної роботи органам держав-
ної влади необхідно використовувати новіт-
ні інформаційні технології й проводити ви-
важену державну інформаційну політику. У 
зв’язку із цим необхідні нові реальні кроки, 
що розширюють поле інформаційного впли-
ву й взаємодії влади, бізнесу та суспільства. 
Потрібне радикальне відновлення держав-
них структур, а також їх методів управління 
й технологій. Якісні зміни необхідні всій сис-
темі впливу держави на формування інфо-
рмаційних потоків у сфері державної політи-
ки й економіки [7]. 

Слід зазначити, що компанії з державною 
участю й державним менталітетом відріз-
няються в Україні особливим стилем фор-
мування публічного іміджу й корпоративної 
ідентичності. Як правило, це стиль “великих 
господарів”, коли об’єктом брендінгу є сам 
керівник компанії, або її назва, а не кінцевий 

продукт чи послуги, які надаються. Інфор-
маційні служби в подібних державних струк-
турах закриті, малоефективні, у своїй роботі 
частіше використовують пряму іміджеву ре-
кламу, маніпулятивні, об’єктні технології 
лише задля зниження рівня напруги.  

 Для ефективного просування інформації, 
у якій зацікавлена влада, окрім традиційних 
медійних технологій, необхідно використову-
вати потужний інформаційний вплив, або 
масовий інформаційний тиск на аудиторії. 
Більше того, найчастіше самі керівники ін-
формаційної політики корпорації або органі-
зації не мають чітковизначених цілей, або 
вони є нестабільними й суперечливими. Як 
наслідок, суспільство не сприймає проведе-
ну державну політику, йому не зрозуміло, 
яким же чином держава реалізує в корпора-
ціях з державною участю свої інтереси. Ін-
формаційна закритість багатьох державних 
організацій формує в суспільстві імідж не-
стабільної структури, неефективного її 
управління й у цілому викликає недовіру до 
державної влади. 

Існує ще одна проблема – це міжвідомчі 
розбіжності, які часто набувають публічного 
розголосу, чим створюють додаткову на-
пруженість у суспільстві. Для вирішення 
проблем, що виникають, органам державної 
влади необхідно мати спеціальні структурні 
підрозділи (служби), що координують і реа-
лізують державну та регіональну інформа-
ційну політику [3]. На ці служби необхідно 
покласти ряд важливих функцій, таких як: 
– аналіз інформаційного простору й моні-

торинг інформаційної політики економі-
чних відомств і корпорацій з державною 
участю; 

– вироблення інформаційної політики й 
узгодження її з державними економіч-
ними інтересами; 

– усунення внутрішніх і міжвідомчих про-
тиріч у проведенні інформаційної полі-
тики та узгодження державних економі-
чних і бізнес інтересів. 

Можна відзначити, що в систему будь-
яких владних відносин входять відносини з 
питань виробництва, розподілу й споживан-
ня інформації; відносини між державою й 
цивільним суспільством, що розвиваються 
на основі комунікації й інформації [4]. Інфо-
рмаційні служби виконують роль посеред-
ника між державою й суспільством. Інфор-
маційний зв’язок із громадськістю (PR-
діяльність) є невід’ємною частиною управ-
ління будь-якою організаційною структурою, 
сприяє встановленню й підтримці спілку-
вання, взаєморозуміння й співробітництва 
між структурою та громадськістю. Тобто 
зв’язок державного управління із громадсь-
кістю є природною складовою життєдіяль-
ності будь-якого суспільства й будь-якої ор-
ганізаційної структури [2]. Отже, для форму-
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вання образу державної організації, що 
ефективно працює, насамперед, необхідна 
цілеспрямована інформаційна політика, за-
снована на реальних проектах і державних 
пріоритетах. Правильно організована діяль-
ність державних інформаційних служб дає 
змогу ефективно впливати на суспільну ду-
мку й знаходити оптимальні рішення, зок-
рема в конфліктних і кризових ситуаціях. 

Оскільки інформаційні служби органів 
державної влади є частиною державного 
апарату, їх діяльність значною мірою зале-
жить від принципів їх роботи. Відкритість і 
демократичність діяльності органів держав-
ного апарату, справжня зацікавленість у 
розвитку й зміцненні зв’язків із громадськіс-
тю, наявність певних форм контролю з боку 
суспільних структур і громадськості мають 
величезне значення. 

Для нормального функціонування орга-
нів державного управління потрібні певні 
умови, деякі з яких у сучасному політичному 
житті нашої держави відсутні.  

Слід ще раз відзначити, що інформаційні 
служби органів державної влади створюють 
умови для прийняття оптимальних управ-
лінських рішень, беруть на себе функції по-
передження конфліктних ситуацій, у бага-
тьох випадках активно впливають на реалі-
зацію ухвалених рішень. Діяльність PR-
служб сприяє конструктивному діалогу вла-
ди й суспільства, тому органам державного 
управління в інформаційно-комунікативній вза-
ємодії із цивільним суспільством необхідно 
ефективніше використовувати науково-
технічну базу й технологічні можливості ін-
формаційних PR-служб. 

Однак на сьогодні не існує чіткого визна-
чення поняття “інформаційний простор”, як 
наукова категорія вона недостатньо розро-
блена. Поняття позначає різні феномени, 
які пов’язані між собою наявністю інформа-
ції, а також тих, хто її створює, і тих, хто нею 
користується. Рівень розвитку інформацій-
ного простору впливає на економіку, оборо-
ноздатність і політику. Говорячи про розви-
ток інформаційного простору, слід виділити 
такі основні тенденції, як інтернетизація й 
глобалізація. Що стосується Інтернету, то 
всесвітня інформаційна павутина ще не 
стала всеосяжною, але на сучасному етапі 
розвитку суспільства вона справляє значний 
вплив на життя людей. Цей процес відбува-
ється швидше, ніж можна собі уявити. З те-
хнічного винаходу він перетворився в абсо-
лютний феномен, що впливає на всі сторо-
ни життя людства. Не викликає жодних сум-
нівів той факт, що розвиток Інтернет-
технологій відкриває перед суспільством 
безліч перспектив і дає надію на якісний 
прорив у найрізноманітніших сферах, тому 
неможливо не враховувати вплив Інтернету 
й у політичній сфері. Питома вага віртуаль-

ної інформаційної складової в політиці має 
стійку тенденцію до зростання. Цей процес 
буде тривати й у майбутньому: кількість 
сайтів політичних партій і рухів буде збіль-
шуватися, інформаційна роль Інтернету 
зростати. 

Водночас глобалізація інформаційного 
простору хвилює багатьох політиків й екс-
пертів, що займаються проблемами інфор-
маційних відносин. Прихильники інформа-
ційної глобалізації вказують на те, що поява 
глобального інформаційного простору озна-
чає наближення епохи глобальної економі-
ки, що буде характеризуватися “стиранням” 
географічних кордонів ринків збуту, появою 
розподілених мережних трудових ресурсів, 
кардинальним наближенням виробництва й 
споживання, відкриттям нових ринків у сфе-
рі інтелектуального споживання. Отже, єди-
ний інформаційний простір, забезпечуючи 
реалізацію торговельних, фінансових, транс-
портних, інформаційних й технологічних 
зв’язків, буде сприяти прискореному розвит-
ку не тільки макроекономічних, а й регіона-
льних процесів. Не викликає сумнівів, що 
ринкова економіка є, насамперед, інформа-
ційною. Свідченням цього виступає післяво-
єнний досвід розвитку світової економічної 
системи. 

Інформаційна політика фокусує дії дер-
жави на забезпеченні й збереженні взає-
мозв’язків об’єктів і суб’єктів інформаційного 
простору. Вона будується на посиленні інте-
граційних процесів, які об’єктивно й немину-
че виникають при створенні, збереженні, 
передачі й споживанні інформаційних ресу-
рсів. Далі інтеграційні процеси відтворю-
ються в науках інформаційно-комунікацій-
ного циклу. 

Проте для мінімізації негативних проявів 
безконтрольного поширення інформації дер-
жава має використовувати не тільки адміні-
стративні методи, а й інші важелі впливу. До 
них належить, зокрема, створення умов для 
розвитку державної (національно) мови. 
Державна мова, поряд із загальною терито-
рією проживання й економікою, є найважли-
вішим чинником, що забезпечує єдність на-
цій. Мова є транслятором національних цін-
ностей і культурних досягнень нації у світо-
ву культуру, саме тому держава має зверта-
ти увагу на розвиток національної мови і 
надавати владну й фінансову підтримку 
структурам, що сприяють мовній комуніка-
тивній єдності. 

IV. Висновки 
Підбиваючи підсумок, слід визначити ос-

новні завдання, виконання яких, на нашу дум-
ку, сприятиме ефективній діяльності держав-
ного управління в інформаційному просторі: 

1. Формулювання зрозумілих стратегіч-
них цілей інформаційної політики, заснова-
них на чіткій програмі державного управлін-
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ня, має ґрунтуватися на реальних програ-
мах того або іншого відомства, його вироб-
ничих проектах, що є частиною виваженої 
загальної державної стратегії. 

2. Діяльність інформаційних служб по-
винна здійснюватися в рамках виробленої 
інформаційної політики держави, мета й 
завдання якої мають узгоджуватися з дер-
жавним політичним й економічним управ-
лінням. 

3. Мають здійснюватися моніторинг ін-
формаційного простору, ретельний внутрі-
шньовідомчий, міжвідомчий контроль зміс-
ту, вірогідності інформації.  

4. Державним інформаційним службам 
у своїй діяльності необхідно використовува-
ти новітні інформаційні технології, методи й 
спеціальні інструменти впливу на форму-
вання суспільної думки. 

5. Через велику кількість компонентів 
інформаційного простору та їхньої надзви-
чайної складності недоцільно порушувати 
питання про інтеграцію кожного з них у єди-
ний інформаційний простір як принципово 
нове завдання. 

6. Держава має звертати увагу на розви-
ток державної національної мови й здійсню-
вати владну й фінансову підтримку структур, 
що сприяють мовній комунікативній єдності. 

Отже, державне управління в інформа-
ційному просторі являє собою динамічний 
процес, що перебуває в постійному розвит-
ку. Необхідна й можлива конструктивна вза-
ємодія засобів масової інформації й органів 
державної влади. Для координації цієї вза-
ємодії в органах державного управління 
мають бути створені відповідні інститути, 
ресурси, методи й прийоми. 
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Annotation  
Analysis of the personnel professional de-

formation is made trough the structure of staff 
professional mobility. Systematic approach is 
applied to both professional development 
processes and civil servants’ skills improve-
ment. 

Анотація  
Здійснено аналіз професійної деформа-

ції персоналу відповідно до структури про-
фесійної мобільності кадрів і з використан-

ням системного підходу до оцінювання про-
цесів професійного розвитку та професіо-
налізації державних службовців. 

Ключові слова  
Робота з кадрами державної служби, 

ефективність, професіоналізм, професійний 
розвиток, професійна мобільність, профе-
сійна деформація державного службовця. 

І. Вступ  
Професійний розвиток державного служ-

бовця є результатом взаємодії багатьох фа-
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кторів зовнішнього (професійне середовище 
державної служби) та внутрішнього харак-
теру (розвиток ціннісно-орієнтаційних та 
компетентнісних якостей та ін.), які визна-
чають індивідуальний шлях професіоналі-
зації, індивідуальні типи професійної мобі-
льності як якості, властиві персоналу. Ма-
лодослідженою проблемою у науковому 
вивченні багатовекторного процесу профе-
сіоналізації персоналу державної служби є 
професійна деформація (далі – ПД). 

Проблема ПД не є надто актуальною се-
ред науковців. Як правило, її розглядають під 
час дослідження питань професіоналізації 
кадрів державної служби, процесів їх адап-
тації, мотивації, запровадження етичних 
норм, вікових особливостей професійного 
розвитку кадрів та інших проблем професіо-
налізації, що є логічним, але ще не підходом, 
який ґрунтується на системній методології. 
До проблеми ПД зверталися: Е. Еріксон, 
А. Споукейн, В. Бакуменко, М. Мельник, І. Ни-
нюк, С. Саган, Т. Філіпова, А. Чемерис та ін. 

Розгляд ПД без чіткого уявлення власне 
про процес професіоналізації кадрів, його 
елементи, зміст, поняття професіоналізму 
унеможливлює системний та комплексний 
аналіз ПД, з’ясування причин її виникнення, 
напрямів розвитку, гальмує розроблення 
ефективної системи заходів для її запобі-
гання або припинення. На нашу думку, 
зв’язок процесів професіоналізації кадрів та 
їх ПД є діалектичним.  

ІІ. Постановка завдання  
Метою статті є аналіз наукового доробку 

науковців з проблеми професіоналізації/ПД 
державних службовців, аналіз ПД через за-
пропоновану нами структуру професійної 
мобільності державного службовця, яка 
водночас є схемою (структурою) його про-
фесійного розвитку та професіоналізації. 

ІІІ. Результати  
Аномальні “лінії розвитку” у професійній 

сфері спеціаліста, або управлінські патології 
[1, с. 174], синдром трудового (професійно-
го) стресу, професійне вигоряння [6, с. 106–
107], які можна вважати одними із наслідків 
“рутинізації” діяльності” [5, с. 23], виникають 
на певних стадіях розвитку особи (вперше їх 
визначив Е. Еріксон). Відповідно до цих ста-
дій, особистісна деформація починається не 
лише у період зрілості, що чітко простежу-
ється у державних службовців у період ран-
ньої дорослості (20–45 років), середньої (від 
40–45 до 60 років) та пізньої (понад 
60 років), а вже у період від народження до 
одного року [9, c. 358–360; 12, с. 276]. Цей 
факт підкреслює необхідність психодіагнос-
тики кандидатів на посади на державній 
службі в Україні, оскільки, на наше переко-
нання, особи з психічними відхиленнями, у 
тому числі й успадкованими, девіаціями со-
ціальної та професійної поведінки не тільки 

не можуть повноцінно розвиватися в про-
фесійному плані на державній службі, а й 
створюють додаткові перешкоди для про-
фесійної адаптації, мотивації та розвитку 
себе та інших. Такого погляду дотримується 
М. Мельник [13, c. 35–37]. З іншого боку, 
потрібна діагностика професійної працезда-
тності у тих, хто вже працює на державній 
службі з метою визначення у них фізичної, 
психічної втоми, незацікавленості роботою 
та негативних наслідків монотонності. На-
пружена робота керівника в більшості випа-
дків відбувається на межі фізіологічних мо-
жливостей людини

 
[18, с. 130]. Перелічені 

фактори, зумовлені напруженою працею, 
впливають на швидкість і точність рухів, си-
лу й виснажливість, а також на якісні (поми-
лки) і кількісні результати праці [14, с. 716]. 
Проте це лише фізіологічні наслідки ПД. Не 
слід шукати причини цих явищ лише у не-
доліках системи добору, оцінювання на 
державній службі України та практичної від-
сутності психічної діагностики кандидатів. 
ПД має системні як причини, так і наслідки. 

Інші автори також зосереджують свою 
увагу переважно на аналогічних проявах 
ПД, чітко не вказуючи, що саме розгляда-
ється – її причини чи наслідки. “Багато хто із 
співробітників відчуває ускладнення в спіл-
куванні з колегами та громадянами в проце-
сі роботи. Одні виявляють агресивність, за-
пальність, дратівливість, а інші – апатію, 
нерішучість. Крім того, тривале перебуван-
ня в негативному стані є причиною зростан-
ня кількості психосоматичних захворювань, 
психічних зривів та нервових розладів. Дос-
лідження свідчать про те, що в такій ситуації 
практично неминуче виникає ПД, її стійкі 
ознаки виявляються в значної кількості пра-
цівників, які працюють більше десяти років. 
Після завершення первинного адаптаційно-
го періоду (з 1 до 3 років), протягом наступ-
них 3–5 років відбувається поступове дефо-
рмування особистісних механізмів, зокрема 
мотиваційних, ціннісно-смислових, самооці-
нювання тощо. Повна деформація такого 
працівника настає в більш пізній період ро-
боти, тобто десь через 10 років” [13, с. 35].  

Світовий досвід свідчить, що фахівці, які 
не займаються різними формами підвищен-
ня кваліфікації, вже через п’ять років після 
навчання втрачають до 80% знань та вмінь, 
отриманих під час здобуття базової освіти 
[16, с. 127]. На початку 1990-х рр. у США 
була встановлена спеціальна одиниця ста-
ріння знань спеціаліста – “період напівроз-
паду компетентності”, що відповідає періоду 
часу (п’ять років), протягом якого компетен-
тність спеціаліста з моменту закінчення ним 
навчального закладу знижується приблизно 
на 50% [2, с. 6]. Нагадаємо, що Закон Украї-
ни “Про державну службу” передбачає під-
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вищення кваліфікації державних службовців 
не рідше одного разу саме на 5 років. 

Зношення людського капіталу, про яке 
пише Є. Сумарокова, визначається рівнем 
фізичного зношення людського організму, 
морального виснаження особистості внаслі-
док застарівання знань та зміни цінності 
здобутої освіти [15, с. 86]. На державній 
службі в Україні дипломованих фахівців зі 
спеціальності “Державне управління” – ме-
нше 1%, а підвищення кваліфікації хоч і є 
оперативним видом навчання, однак на разі 
його важко назвати ефективним елементом 
безперервної освіти державних службовців. 
Отже, у цьому випадку причини ПД обме-
жуються авторкою незадовільним рівнем 
функціонування професійної освіти (на-
вчання) як важливої функції професійного 
середовища, а відтак, – неможливістю пер-
соналу розвивати власну академічну мобі-
льність, вчасно поповнювати застарілі 
знання, професійну компетентність. На на-
шу думку, такий погляд є науково обґрунто-
ваним, оскільки професійне середовище 
державної служби, яке не відповідає про-
фесійним інтересам, намірам і зазіханням 
людини, її освітнім потребам, у більшості 
випадків призводить до відчуття власної 
некомпетентності, поступової втрати нею 
професійної задоволеності, викликаючи 
деформаційні явища, активізуючи її профе-
сійну мобільність у міжпрофесійному сере-
довищі. 

Психологи вказують, що найчастіше син-
дром професійного “вигоряння” спостеріга-
ється у представників допоміжних професій. 
Через нездатність бути достатньо зацікав-
леним і залученим у надання послуг. Симп-
томами “вигоряння” є: низький рівень трудо-
вої моралі, часта зміна місця роботи, зни-
ження продуктивності, зловживання алкого-
лем і наркотиками, психічні хвороби, сімейні 
конфлікти, психосоматичні захворювання, 
роздратованість, депресії та ін. У зв’язку із 
цим слід створити ідеальну модель, яка б 
включала надійні механізми блокування 
кримінальних і бюрократичних відхилень у 
державних службовців [4, с. 200]. На нашу 
думку, професійне середовище має давати 
набагато більше можливостей для профе-
сійного розвитку індивіда. Воно має на фун-
кціональному рівні орієнтувати у професії, 
мотивувати, активізовувати, навчати, 
об’єктивно оцінювати, виховувати, а не ли-
ше йти шляхом обмежень державних служ-
бовців, на яких традиційно розповсюджу-
ється імперативна норма, коли їм дозволе-
но лише те, що дозволено законодавством. 

Т. Філіпова вказує, що такі особливості 
праці державного службовця, як рутинність, 
регламентованість, велика кількість техніч-
них функцій, необхідність багато працювати 
з паперами, відсутність видимих результа-

тів, як правило, відштовхує людей з творчи-
ми нахилами й інтелектуальним потенціа-
лом. До причин деформації можна віднести 
“круговерть щоденних обов’язків” [7, с. 59]. З 
іншого боку, – продовжує вона, – ці особли-
вості, навпаки, приваблюють на державну 
службу людей з нетворчою натурою, неве-
ликим інтелектуальним потенціалом, власне 
відсутність добре видимих результатів – це 
зручна можливість приховувати свою не-
компетентність та невисокий інтелектуаль-
ний рівень [17, с. 76]. Саме для запобігання 
випадкам прийому на службу інтелектуаль-
но слабких, професійно не мобільних служ-
бовців, які не відповідатимуть своїй посаді, 
пропонується оцінювання їх професійно мо-
більних якостей, модель управління профе-
сійною мобільністю протягом кар’єри. Ця 
система передбачає своєчасне діагносту-
вання ПД особистості і професіонала за 
всіма елементами структури його професій-
ної мобільності, вжиття заходів щодо її по-
долання в контексті індивідуально-
особистісного підходу до професійного роз-
витку державного службовця. 

Інша причина деформації – дезадаптова-
ність державних службовців, що нами відно-
ситься до процесу професійної адаптації, який 
постійно триває у професійному середовищі 
(див. структуру професійної мобільності [19, 
с. 49–50]). Так, дослідження рівня адаптовано-
сті лише до професійної діяльності серед дер-
жавних службовців Донецької, Дніпропетровсь-
кої, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської 
областей на державній службі довело, що час-
тково адаптований рівень мають 29% службо-
вців віком до 30 років, 39% – до 40 років, 59% – 
до 50 років, 65% – віком понад 50 років. Деза-
даптований рівень мають: у віці до 30 років – 
17% службовців, у віці до 40 років – 2% ре-
пондентів, до 50 років – 5%, а у віці понад 
50 років – 8%. До того ж з’ясовано, що самі 
службовці поверхово уявляють сутність влас-
ної професійної адаптації [11, с. 10–11]. За да-
ними іншого опитування, проведеного в ЛРІДУ 
НАДУ (2006 р.), серед якостей, які найбільше 
характеризують сьогоднішніх держслужбовців, 
на перших місцях визначено такі: пристосуван-
ство (72,6% опитаних), амбіційність (63%), аг-
ресивність (34,8%) [8, с. 200], що вкотре свід-
чить не лише про проблеми в доборі кадрів на 
державну службу в Україні, а й про значне по-
ширення на ній ПД, аномалій уже під час пере-
бування на службі і відсутність нормативно-
регламентованих засобів по роботі з кадрами 
державної служби, які б запобігали негативним 
явищам у процесі їх професіоналізації. 

Науковці визначають різні причини ПД, 
однак усі вони, хоча й епізодично названі, 
відповідають виділеній нами структурі про-
фесійної мобільності, в якій певні процеси, 
що відбуваються в професійному середо-
вищі, можуть як позитивно, так і негативно 
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відбиватися на особистісних якостях служ-
бовців, рівні їх професіоналізації. Через цю 
структуру наше уявлення про шляхи, чинни-
ки, зміст, тривалість та інтенсивність ПД на-
буває зовсім іншого, більш системного ро-
зуміння. Це стосується як визначення при-
чин ПД, так і управління нею, з метою попе-
редити її виникнення й передбачити можли-
вий розвиток протягом усієї кар’єри держав-
ного службовця. Як справедливо зауважує 
І. Нинюк, розглядаючи професійні анома-
лії, – “вони виникають не раптово, а є ре-
зультатом цілого ряду чинників, різних за 
інтенсивністю, опосередкованістю та трива-
лістю. Тому без їх усунення або корекції не-
можливе попередження та призупинення 
професійної деформації державних служ-
бовців як рушійної сили негативних проявів 
у суспільстві” [10, с. 65]. Для усунення де-
формацій потрібна їх чітка діагностика, ро-
зуміння причин, оскільки “важливий чинник 
попередження професійної деформації – 
впровадження елементів наукової організа-
ції праці, проте багато керівників цього не 
враховують у своїй діяльності, оскільки тут 
міститься значний потенціал не тільки в 
плані попередження професійної деформа-
ції, а й підвищення ефективності державної 
служби” [10, с. 71]. У цьому сенсі розглядати 
систему підвищення кваліфікації як єдиний 
засіб запобігання професійній деформації 
[7, с. 59], на нашу думку, не варто. 

Як бачимо, ПД є результатом складної 
взаємодії (конфлікту) багатьох процесів пси-
хологічного та професійного розвитку особи-
стості, її внутрішньої та зовнішньої оцінки, 
об’єктивних і суб’єктивних потреб, інтересів, 
стимулів, настанов, мотивацій, взаємодії по-
чаткових і набутих ціннісних орієнтацій та 
мотивів, інших чинників професійного роз-
витку; тих можливостей (ресурсів), які на-
даються для її запобігання. Але системне та 
структуроване розуміння ПД наразі відсут-
нє. 

На комплексний характер розвитку про-
фесіонала вказує багато дослідників. Так, 
“від рівня сформованості ціннісно-мотива-
ційної сфери, соціально-етичної культури 
державного службовця залежить успішність, 
ефективність управлінської діяльності і зага-
лом суспільне самопочуття, моральний клі-
мат у державі. Дієвість, авторитетність, висо-
ка репутація державної служби формується 
зусиллями, працею, поведінкою й високою 
культурою відносин кожного державного 
службовця” [13, с. 128]. Однак зроблений на-
ми аналіз доводить, що у професіоналізації 
кадрів відіграють значну роль й інші чинники, 
які в сукупності формують структуру профе-
сійної мобільності державного службовця. 
Аналіз саме цих елементів професійного се-
редовища дасть змогу організувати роботу 
державної служби так, аби вона, як пише 

Т. Гречко, “забезпечувала можливість урядо-
вцю виконувати свої функції” [3, с. 48]. 

Професійна деформація – це окрема 
складова структури професійної мобільності 
державного службовця. На нашу думку, во-
на виникає не лише тоді, коли умови служ-
бової діяльності (іншими словами – функції 
професійного середовища) негативно поз-
начаються на службовій діяльності кадрів 
(їх ціннісно-орієнтаційних та компетентніс-
них якостях). Це відбувається тоді, коли у 
професійному середовищі державної служ-
би не розвинені механізми відбору, просу-
вання по службі, атестації та оцінювання 
персоналу, засновані на об’єктивних мето-
диках, епізодично проводиться орієнтація, 
адаптація, мотивація, активізація, профе-
сійна освіта (навчання) персоналу, його 
професійне виховання. Оцінювання не поз-
начається на перспективах подальшого 
професійно-кваліфікаційного та професійно-
посадового розвитку. Деформаційні процеси 
у професійному середовищі негативно від-
биваються на тих якостях індивіда, які ви-
значають його професійну мобільність та 
індивідуальний процес професіоналізації. 

Зауважимо, що з цього погляду ПД може 
виникати у людей, які мають низький потен-
ціал (наприклад, скромні професійні наміри, 
інтереси, настанови, початковий рівень 
знань, умінь та навичок, спроможність до 
навчання у професійному плані (академічну 
мобільність), низький рівень культурної мо-
більності тощо, а отже, – і професійної мо-
більності в інституційних рамках державної 
служби). Хоча, з іншого боку, ці люди мо-
жуть ефективно працювати на менш відпо-
відальних посадах аж до виходу на пенсію, 
отримувати чергові ранги, додаткові нара-
хування до заробітної плати за вислугу ро-
ків, премії, подяки та інші заохочення і мати 
достатній рівень професійної задоволеності. 
ПД можуть не уникнути й ті державні служ-
бовці, які мають серйозні, чітко визначені 
кар’єрні та професійні плани, знання, вмін-
ня, навички та можливості їх удосконалення 
(спроможність до професійного навчання), 
інші якості, але не можуть їх реалізувати 
через суб’єктивізм в оцінюванні персоналу 
та призначенні на посаду, незадовільні умо-
ви для навчання та інші фактори, тому по-
чинають “деформуватися”, як правило, ру-
хаючись у напрямку міжпрофесійного типу 
мобільності, шукаючи роботу, на якій можна 
реалізувати власні кар’єрні інтереси, плани, 
наявні знання тощо. 

Водночас на державну службу, яка ма-
тиме професійне середовище, що об’єктив-
но сприятиме процесу професіоналізації, 
можуть потрапити й люди, які, на перший 
погляд, матимуть скромний потенціал до 
розвитку власної професійної мобільності, 
але отримавши достатню орієнтаційну, мо-
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тиваційну, адаптаційну, активізаційну, освіт-
ню, виховну підтримку, маючи професійну 
задоволеність, систему активізації власних 
професійних планів, можуть значно підви-
щити індивідуальну професійну компетент-
ність (а отже, – й мобільність) та рухатися 
за вертикальним типом професійної мобі-
льності в рамках державної служби, аж до 
виходу на пенсію. У цьому випадку профе-
сійна мобільність як вид мобільності збіга-
ється із соціальною, тому соціальна і про-
фесійна деформація особистості тісно 
пов’язані між собою. 

ІV. Висновки 
Отже, структура професійної мобільності 

дає більш чітке, а головне – комплексне й 
системне уявлення про те, яким чином ви-
никає ПД, як створити систему запобігання 
їй на державній службі України. Перспекти-
вними напрямами подальшого розроблення 
цієї проблеми є: конкретизація отриманих 
теоретичних поглядів на ПД, їх апробація, 
створення інструментарію стосовно діагнос-
тики якостей, які визначають професійну 
мобільність персоналу, розроблення пропо-
зицій щодо вдосконалення професійного 
середовища державної служби України. 
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Annotation 
Keeping in mind the need to build up a 

European system of state regulation of 
farmer’s sub-sector of agricultural sector of 
Ukrainian economy the preconditions of such a 
building up are considered. It became evident 
that farmer’s sub-sector of Ukrainian agricul-
tural sector has specific features resulting in 
the necessity to introduce changes in the legal 
and economic status of Ukrainian farmer. Fur-
thermore, there is a necessity to introduce 
changes in Ukrainian legislation to define aims 
of agricultural policy and respective mecha-
nism of realization thereof. 

Анотація 
З урахуванням потреби створення меха-

нізму державного регулювання фермерської 
складової аграрного сектора України, адек-
ватного умовам членства в Європейському 
Союзі, розглянуто принципи його форму-
вання. Зазначено, що фермерські господар-
ства в межах аграрного сектора нашої краї-
ни мають специфічний характер і це зумов-
лює потребу внесення змін у його юридич-
ний та економічний статус. Визначено необ-
хідність внесення змін до законодавства 
України, що визначає цілі аграрної політики 
та механізми їх реалізації. 

Ключові слова 
Державне управління, механізми держа-

вного регулювання, аграрний сектор, фер-
мерські господарства. 

І. Вступ 
У червні 1994 р. була підписана Угода 

про партнерство і співробітництво між Укра-
їною і Європейськими Співтовариствами та 
їх державами-членами. Ця угода набула 
чинності з 1 березня 1998 р., а 5 лютого 
2008 р. був підписаний Протокол про вступ 
України до Світової організації торгівлі. Ці 
документи визначили напрям розвитку на-
шого суспільства в бік інтенсивної інтеграції 
в світове співтовариство та привели до сут-
тєвих перетворень в підходах до форму-
вання засад внутрішньої та зовнішньої полі-

тики в усіх сферах економічного, соціально-
політичного та духовного життя України. 

За останні 5–6 років було виконано вели-
кий обсяг роботи з гармонізації законодав-
ства України та Європейського Союзу. Од-
ним із напрямів гармонізації було налаго-
дження господарських та суспільно-право-
вих відносин в аграрному секторі України. 
Як дуже добре відомо, Україна має колоса-
льний аграрний потенціал, і майбутнє країни 
значною мірою залежить від того, як цей 
потенціал виявить себе в об’єднаній Європі, 
до якої Україна прагне вступити. 

Суттєві перетворення в українському селі 
почали відроджувати традиції сімейного гос-
подарювання на землі, яке зараз набуло фо-
рми фермерських господарств. Ця частина 
нашої економіки знаходиться тільки в почат-
ковій фазі свого розвитку, тому одним з 
обов’язків держави є сприяння розвитку фер-
мерства. Після підписання вище зазначених 
документів проблема розвитку фермерських 
господарств набула ще й міжнародного вимі-
ру, оскільки постала непроста проблема пе-
ретворення фермерської складової аграрного 
сектора України, яка тільки почала розвивати-
ся, в рівноправного партнера і конкурента ро-
звинутої європейської системи аграрних від-
носин. Постало питання формування таких 
механізмів державного регулювання фермер-
ської діяльності в Україні, які б допомогли пе-
ретворити фермерів України в повноцінних 
партнерів агропромислового комплексу Євро-
пейського Союзу. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є виявлення особливостей 

державного регулювання фермерської 
складової аграрного сектора України; ви-
значення таких понять, як державне регу-
лювання, мета державного регулювання, 
фермерський підсектор аграрного сектора; 
порівняння місця й значення цих понять в 
українській системі державного управління 
та системі управління Європейського Сою-
зу; створення алгоритму формування меха-
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нізмів державного регулювання, практичне 
застосування якого допоможе оптимізувати 
процес входження фермерських госпо-
дарств аграрного сектора України в єдиний 
економічний простір Європейського Союзу. 

ІІІ. Результати 
Оскільки механізми державного регулю-

вання в своїй основі мають правовий харак-
тер, перш за все, розглянемо, як законодавці 
визначають поняття “державне регулювання”, 
“аграрний сектор” і “фермерський підсектор”. 

Поняття державного регулювання виник-
ло зі спроб класифікувати методи держав-

ного управління за функціональною озна-
кою. За класифікацією В.Я. Малиновського 
[6, с. 369], державне регулювання – це скла-
дова групи економічних методів управління. 
Згідно із цією класифікацією, структура еко-
номічних методів державного управління 
виглядає таким чином (табл. 1). 

Проте, слід відзначити, що економічний 
метод державного управління є складовою 
загального механізму державного управлін-
ня, який, на думку О. Федорчака [8] має такі 
складові (див. рис.). 

 

Таблиця 1 
Методи державного управління 

Методи Їх складові 

Адміністративні  

Правові  

Соціально-психологічні 

Економічні:  Індикативне планування 

Державне регулювання 

Грошово-кредитна та фінансова політика 

Захист і заохочення конкуренції 

Ціноутворення 

Податкова політика  

Економічне стимулювання 

 
 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Методи Важелі Інструменти

Правове забезпечення Інформаційне забезпечення Нормативне забезпечення

Політика
 

 
Рис. Механізм державного управління 

 
Дослідник вважає, що: “механізм держав-

ного управління – це механізм як система, 
призначена для практичного здійснення дер-
жавного управління та досягнення поставле-
них цілей, що має визначену структуру, мето-
ди, важелі й інструменти впливу на об’єкт 
управління з відповідним правовим, нормати-
вним та інформаційним забезпеченням” [8]. 

Отже, якщо виходити тільки з позиції ви-
щенаведених джерел, то державне регулю-
вання є складовою групи економічних мето-
дів державного управління, які, в свою чер-
гу, є складовими загального механізму дер-
жавного управління. 

Але на сучасному етапі розвитку нашого 
суспільства принципово важливим є те, що 
економічні методи мають законодавчу базу, і 
без врахування правового аспекту управління 
неможливо розглядати питання державного 
регулювання економіки взагалі та фермерсь-
кого підсектора аграрного сектора України 
зокрема. З огляду на це важливо визначити 
якомога конкретніше, що означає термін дер-
жавне регулювання задля того, щоб надалі 
коректно використовувати це поняття віднос-
но фермерської складової аграрного сектора. 

У табл. 2 цитуються три визначення термі-
на “державне регулювання”, або “регуляторна 
діяльність”, що, на нашу думку, є одним і тим 
самим. 

Ми вважаємо, що визначення регуляторної 
діяльності в Законі України “Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності” [3] є достатньо повним, і 
для цілей наукового дослідження його можна 
було б використати без обмежень, але при 
визначенні регуляторних органів, які уповно-
важуються Законом здійснювати регуляторні 
функції, згадуються Верховна Рада України та 
Президент України. Справа в тому, що, на 
нашу думку, законодавець занадто широко 
визначив поняття “регуляторного акта”, не 
прописавши окремо поняття “законодавчий 
акт”, тому з подальшого тексту цього Закону 
випливає, що всі документи, прийняті Верхов-
ною Радою України, підпадають під визначен-
ня регуляторного акта. Таке розширене трак-
тування регуляторного акта дуже часто всту-
пає в протиріччя з міжнародною практикою, 
яка всі регуляторні документи (regulations, 
rules) однозначно відокремлює від законодав-
чих актів (legislative acts). 
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Таблиця 2 
Визначення терміна “державне регулювання ” 

№ 
з/п 

Літературне джерело Формулювання терміна 

1 Словник-довідник “Дер-
жавне управління та 
державна служба” 
[2, с. 69] 

Державне регулювання – здійснення державою комплексних заходів (організаційних, 
правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політичних, духовних та 
інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, встановлення загальних правил і 
норм суспільної поведінки, а також запобігання негативним явищам у суспільстві  

2 В.Я. Малиновський 
[6, с. 393]  

Державне регулювання економіки є системою типових заходів законодавчого, вико-
навчого і контрольного характеру, які здійснюються відповідними державними органа-
ми й громадськими організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючої соці-
ально-економічної системи до умов, що постійно змінюються 

3 Закон України “Про 
засади державної регу-
ляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності” [3] 

Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження 
результативності та перегляд регуляторних актів, що здійснюється регуляторними 
органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними 
громадами в межах, порядку та спосіб, встановлені Конституцією України, цим Зако-
ном та іншими нормативно-правовими актами 

 
 
Якщо, наприклад, взяти США, то закон 

“Про адміністративні процедури (Administra-
tive Procedure Act) [9] з переліку загальноде-
ржавних регуляторних органів (Federal Re-
gulatory Agencies) виключає вищий законо-
давчий орган США – Конгрес, органи судо-
вої влади та ще деякі інші органи влади, 
пов’язані з управлінням заморськими тери-
торіями. На нашу думку, це абсолютно логі-
чно, оскільки Конгрес США приймає закони, 
а близько 55 загальнонаціональних регуля-
торних органів створюють правила і норми 
для реалізації законів та надання їм дієвої 
сили. Доречно буде сказати, що регулятор-
ну діяльність в аграрному секторі США ви-
конує USDA (United States Department of 
Agriculture) – Міністерство сільського госпо-
дарства США. 

Виключення вищого законодавчого органу 
США з безпосереднього регуляторного про-
цесу не означає, що законодавець залишає 
цей процес без контролю. Відповідно до за-
кону США “Про перевірку регуляторних актів 
Конгресом” (Congressional Review Act) [11], 
усі регуляторні органи цієї країни мають над-
силати до Конгресу США свої регуляторні 
акти для їх остаточного затвердження. Таким 
чином, Конгрес США не є регуляторним ор-
ганом за нормами українського законодавст-
ва, але здійснює повний контроль за регуля-
торною діяльністю в державі. 

Окрім того, важливо зазначити, що законо-
давство США, виділяє три аспекти регулятор-
ної діяльності: соціальний (Social Regulation), 
економічний (Economic Regulation) та процеду-
рний (Process Regulations) [14]. 

Правила і норми соціального регулюван-
ня забезпечують не стільки інтереси окре-
мої особи, скільки інтереси суспільства вза-
галі. Прикладом засобів такого регулювання 
є вимога Міністерства сільського господарс-
тва США про маркування певним чином та в 
певному форматі продуктів харчування. За-
ходи економічного регулювання, у свою чер-
гу, забороняють фірмам встановлювати ці-
ни, або започатковувати чи припиняти біз-

нес у спосіб, який може завдати шкоди ін-
шим фірмам або групам фірм, а заходи 
процедурного регулювання встановлюють 
адміністративні або документарно-проце-
дурні вимоги відносно документарного офо-
рмлення оподаткування прибутку, суспіль-
ної безпеки, маркування продуктів харчу-
вання, формування адміністративних витрат 
тощо. 

Автор такий розподіл сфер регуляторного 
впливу вважає доцільним, оскільки в процесі 
регуляторної діяльності цей розподіл дає 
змогу відокремити регулювання певного 
процесу від регулювання того ж самого про-
цесу за формально-процесуальними озна-
ками. 

З урахуванням наведеного вище вважа-
ємо, що точнішим, а тому більш дієвим буде 
таке визначення поняття “державне регу-
лювання” – це система заходів виконавчої 
влади, що складається з економічних, соці-
альних та адміністративних механізмів і 
спрямована на підготовку, прийняття, відс-
теження результативності та перегляд ре-
гуляторних актів, що здійснюється відповід-
ними регуляторними органами, фізичними 
та юридичними особами, їх об’єднаннями і 
територіальними громадами в межах чинно-
го законодавства. 

Державне управління в цілому і держав-
не регулювання окремої галузі неможливі 
без точно сформульованої мети управління. 
Г.В. Атаманчук [1] цілі державного управ-
ління структурує таким чином: 
– суспільно-політичні, які охоплюють ком-

плексний, цілісний, збалансований і які-
сний розвиток суспільства; 

– соціальні, що відображають вплив сус-
пільно-політичних цілей на соціальну 
структуру суспільства, взаємини її еле-
ментів, стан і рівень соціального життя 
людей; 

– духовні, що пов’язані в одному аспекті зі 
сприйняттям духовних (культурних) цін-
ностей, якими керується суспільство, а в 
іншому – із введенням духовного потен-
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ціалу суспільства в реалізацію суспіль-
но-політичних і соціальних цілей; 

– економічні, які характеризують і затвер-
джують систему економічних відносин, що 
забезпечують матеріальну основу реалі-
зації суспільно-політичних та інших цілей; 

– виробничі, що полягають у створенні й 
підтримці активності тих керованих 
об’єктів, які відповідають вищеназваним 
цілям і сприяють їх здійсненню; 

– організаційні, які спрямовані на вирі-
шення організаційних проблем суб’єктів 
і об’єктів державного управління і побу-
дову відповідних функціональних та ор-
ганізаційних структур; 

– діяльнісно-праксеологічні, як такі, що 
передбачають розподіл і регулювання 
діяльності по конкретних структурах, 
службових і робочих місцях; 

– інформаційні, які забезпечують визна-
чені цілі необхідною, достовірною й аде-
кватною інформацією; 

– роз’яснювальні, що вимагають відпра-
цювання знань, мотивів і стимулів, які 
сприяють практичному здійсненню ком-
плексу цілей державного управління. 

Зрозуміло, що жодна з цих цілей держа-
вного управління не може бути проігнорова-
на при вивченні питання формування меха-
нізму державного регулювання фермерської 
складової аграрного сектора України. 

У зв’язку з цим важливо зрозуміти, як 
формулюються цілі державного регулюван-
ня саме стосовно фермерської складової 
аграрного сектора нашої країни. 

У Законі України “Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 
2015 року” [4] законодавець, виходячи з пот-
реби інтеграції України до Європейського Сою-
зу та світового економічного простору, форму-
лює такі цілі державної аграрної політики: 
– гарантування продовольчої безпеки дер-

жави; 
– перетворення аграрного сектора на ви-

сокоефективний, конкурентоспромож-
ний на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках сектор економіки держави; 

– збереження селянства як носія ідентич-
ності, культури і духовності української 
нації;  

– комплексний розвиток сільських терито-
рій та розв’язання соціальних проблем 
на селі. 

У цьому самому Законі для вирішення 
поставлених цілей визначено основні на-
прями вдосконалення системи державного 
регулювання в аграрному секторі:  
– реформування системи органів вико-

навчої влади, що здійснюють державне 
регулювання аграрного сектора шляхом 
перегляду та чіткого розмежування їх 
повноважень і запровадження прямої 
підпорядкованості, починаючи з район-

ного рівня, наближення її до стандартів 
Європейського Союзу;  

– розроблення та впровадження з ураху-
ванням положень загальнодержавних 
програм регіональних програм розвитку 
аграрного сектора;  

– спрямування діяльності органів вико-
навчої влади на посилення стратегічно-
го аналізу, прогнозування та моніторин-
гу, інспекційних і контрольних функцій;  

– відновлення, створення і забезпечення 
державою формування системи держа-
вного регулювання демографічних про-
цесів сільського розвитку, реалізація 
програм стимулювання розвитку депре-
сивних територій.  

На жаль ні в цілях державної політики, ні 
в напрямах відповідного реформування ме-
ханізмів державного регулювання в цьому 
Законі [4] не виділена окремо фермерська 
складова аграрного сектора України і для 
неї не прописані окремо ні цілі державної 
політики, ні шляхи вдосконалення механіз-
мів державного регулювання цієї важливої 
галузі. Більше того, за Г.В. Атаманчуком, 
уся повнота цілей не визначена, а ті цілі, що 
встановлені, прописані достатньо загально, 
неконкретно і, як наслідок, це може призве-
сти до появи проблем зі створенням механі-
змів регулювання [1]. 

На нашу думку, є певні недоліки і в форму-
люванні критеріїв оцінювання втілення держа-
вної аграрної політики [4]. Законодавець ви-
значає тільки економічні критерії, тобто: 
– до 2007 р. зайнятість сільських працез-

датних жителів має бути не нижче сере-
дньої у державі, а до 2015 р. – серед-
ньої у країнах Європейського Союзу;  

– до 2007 р. споживання продуктів харчу-
вання на душу населення має бути на 
рівні наборів харчування відповідно до 
Закону України “Про прожитковий міні-
мум”, а до 2015 р. – на рівні орієнтовно-
го набору основної продовольчої сиро-
вини і харчових продуктів в середньому 
на душу населення України;  

– до 2015 р. необхідно забезпечити під-
вищення рівня доходів сільського насе-
лення та середньомісячної заробітної 
плати працівників сільського господарс-
тва до рівня не нижче середнього в ін-
ших галузях економіки держави. 

У документах, затверджених Кабінетом 
Міністрів України після прийняття зазначе-
них вище Законів, є положення, що стосу-
ються фермерських господарств, зокрема в 
Постанові “Про затвердження Державної 
цільової програми розвитку українського 
села на період до 2015 року” від 19 вересня 
2007 р. № 1158 [7] ідеться про: 
– розроблення та виконання програми 

підтримки розвитку конкурентоспромож-
ного фермерства; 
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– розширення функцій Фонду підтримки 
фермерських господарств щодо мікрок-
редитування особистих селянських гос-
подарств та їх об’єднань; 

– формування інвестиційної підтримки 
фермерських господарств з першочер-
говим її спрямуванням на реалізацію ін-
новаційних проектів; 

– сприяння молодим спеціалістам у ство-
ренні фермерських господарств, отри-
манні ними довгострокових кредитів на 
поворотній та безповоротній основі для 
відведення земельних ділянок, будівни-
цтва житла, придбання сільськогоспо-
дарської техніки, племінної худоби, ви-
робництва, переробки і збуту виробле-
ної продукції. 

Як видно з формулювання заходів, вони 
носять достатньо загальний характер, не ма-
ють ознак системного цілеспрямування і по-
силань на прописані механізми їх реалізації. 
Механізм розподілу коштів, які, згідно з цією 
Постановою, виділяються на ці заходи, також 
не розписано, визначено тільки загальну суму 
на період з 2008 р. до 2015 р. (536,4 млн грн), 
зарезервовану для забезпечення фінансової 
підтримки фермерських господарств. 

Отже, навіть частковий аналіз сформу-
льованих цілей аграрної політики та держа-
вного регулювання свідчить про їх неповно-
ту та занадто високий рівень умовності. 

Якщо порівняти все це з цілями та критері-
ями, встановленими Європейським Союзом 
приблизно на цей же період (2007–2013 рр.), 
то одразу ж буде видно, що, навіть на рівні які-
сної постановки проблеми, загальні орієнтири 
європейської аграрної політики суттєво зміни-
лись, і зараз мова вже не йде про те, щоб за-
безпечити певний рівень виробництва тієї чи 
іншої продукції – в цьому аспекті Європа має 
найкращі показники у світі. Так звана Загальна 
аграрна політика (Common Agricultural Policy) 
Європейського Союзу зараз спрямована на 
сталий розвиток сільськогосподарських тери-
торій, які мають бути зорієнтовані на виробни-
цтво здорової, високоякісної продукції в такий 
спосіб, що зберігає навколишнє середовище. 
Суттєвою частиною цієї політики стає вироб-
ництво сільськогосподарської продукції виклю-
чно з використанням органічних добрив, відно-
влюваних сировинних матеріалів та захист 
біологічного різноманіття територій. Значна 
увага і відповідне фінансування буде надава-
тися заходам щодо укріплення здоров’я сільсь-
когосподарської худоби. Загальна аграрна по-
літика зараз спрямовується більше не на підт-
римку виробника на певному ринку, а на підт-
римку виробника в його вмінні боротись за цей 
ринок. 

Нове покоління стратегій і програм з роз-
витку сільської місцевості будуватиметься 
навколо так званих чотирьох вісей: 

а) вісь 1 – зміцнення конкурентоспромо-
жності сільського господарства; 

б) вісь 2 – поліпшення навколишнього 
середовища і сільських територій; 

в) вісь 3 – якість життя в сільській місце-
вості і розвиток нових напрямів сільської 
економіки; 

г) вісь 4 – лідерство. 
Для того, щоб реалізувати ці стратегії, 

Євросоюз ставить такі цілі [12]: 
1. Реструктуризувати і модернізувати 

сільськогосподарський сектор. 
2. Укріпити інтеграційні процеси в так 

званому “сільськогосподарському ланцюж-
ку” і добитися того, щоб як можна більша 
додаткова вартість могла залишитися без-
посередньо у фермерів. 

3. Полегшити впровадження інновацій-
них технологій і результатів науково-
дослідної роботи. 

4. Заохочувати розповсюдження в сіль-
ській місцевості інформаційних технологій. 

5. Стимулювати гнучке і динамічне підп-
риємництво в сільській місцевості. 

6. Розвивати нові ринки для сільськогос-
подарської продукції і продукції лісового го-
сподарства. 

7. Поліпшити показники екологічних на-
слідків сільськогосподарської діяльності. 

Отже, зважаючи на значну розбіжність 
конкретних цілей, які ставлять перед собою 
країни Євросоюзу на найближчі шість років, 
і цілей, які формулюються на сьогодні в 
Україні, постає важливе завдання коректно-
го формулювання цілей державного управ-
ління на період до входження України в Єв-
росоюз і, зокрема, цілей формування меха-
нізму державного регулювання фермерсь-
кого підсектора аграрного сектора України, 
що є принципово важливим. 

Для створення механізмів державного 
регулювання діяльності фермерських гос-
подарств важливим також є уточнення по-
няття “фермер”, статусу фермера, фермер-
ського господарства та його розмірів. Сіль-
ськогосподарська політика європейських 
країн, США та Канади традиційно виходила 
з того, що фермерські господарства – це, 
перш за все, сімейні господарства, тому вся 
сільськогосподарська політика і всі методи 
державного регулювання виходили з необ-
хідності не тільки розширювати й укріплю-
вати сільськогосподарське виробництво як 
вид економічної діяльності, а й зберігати 
відповідний устрій життя на величезних те-
риторіях. Важливість цього аспекту підкрес-
люється, наприклад, тим, що 90% фермер-
ських господарств Канади – це сімейні фе-
рмерські господарства. Програми підтримки 
сімейних фермерських господарств були не 
тільки чисто економічними програмами, а й 
носили загальнополітичний і загальний со-
ціальний характер. Проте в кінці 1990-х рр. 
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Європа зіткнулася з проблемою невідповід-
ності фінансових дотацій фермерам і ре-
зультатів їх економічної діяльності. Вияви-
лось, що матеріальну допомогу отримували 
й ті господарства, які завдяки своїм розмі-
рам і рівню технологічної оснащеності могли 
самостійно і з високою ефективністю функ-
ціонувати на ринку. Виникла проблема ди-
версифікації рівня фінансової підтримки 
фермерських господарств, унаслідок чого 
на сьогодні, відповідно, підтримка надаєть-
ся, переважно, фермерським господарст-
вам з кількістю працівників не більше 10 і 
річним доходом не більше 2 млн євро [10]. 

Питання точного визначення поняття 
“фермер” стосовно механізму державного 
регулювання в Україні також є далеко не 
другорядним. Як показали дослідження про-
ведені доктором Н.Дж. Свейном (N.J. Swain) 
з університету Ліверпуля і доктором А. Карт-
райтом (A. Cartwright) з Центру політичних 
досліджень Центральноєвропейського уні-
верситету, законодавство таких нових кра-
їн – членів Євросоюзу, як Польща, Угорщи-
на, Румунія, Чехія і Словаччина, трактує 
поняття “фермер” досить широко, починаю-
чи з тих підприємців, що займаються цим 
видом діяльності, як виключним, і закінчую-
чи людьми, для яких статус фермера – це 
пряма можливість отримувати допомогу по 
безробіттю (Румунія і, частково, Болгарія). 
Тому зараз в Євросоюзі йде процес удоско-
налення системи визначень, термінів, кате-
горій та обліку зазначених категорій. Кінце-
ва мета таких реформ – встановити єдині 
вимоги до фермера, як до особи, що оброб-
ляє ділянку землі з певними геометричними 
параметрами і що одержує прибуток з цієї 
землі, достатній, щоб забезпечити своє іс-
нування. Тільки такі фермерські господарс-
тва отримуватимуть підтримку в рамках За-
гальної аграрної політики. 

Якщо проаналізувати стан справ в Украї-
ні, то ст. 1 Закону України “Про фермерське 
господарство” [5] дуже загально визначає 
фермерське господарство, як форму підп-
риємницької діяльності громадян зі ство-
ренням юридичної особи одним або кілько-
ма громадянами України, які є родичами 
або членами родини. При цьому законода-
вець не наводить жодних інших ознак. 

За таких умов одразу виникає питання 
про створення механізмів підтримки україн-
ських фермерських господарств, які, з одно-
го боку, сприяли б укріпленню тих, хто ще 
не пройшов етап становлення, а, з іншого – 
забезпечували б безболісне входження фе-
рмерських господарств в загальноєвропей-
ський аграрний простір, щоб не сталося так, 
що в межах України фермерське господарс-
тво користувалося б підтримкою держави, а 
при вступі України в Євросоюз опинилося 

перед фактом неможливості отримання та-
кої підтримки. 

Отже, під час розроблення механізмів 
державного регулювання фермерської скла-
дової аграрного сектора України постає про-
блема достатньо коректного визначення ка-
тегорії “фермерське господарство” як об’єкта 
регулювання. 

Якщо бути послідовним та йти цим шля-
хом далі, то можна сказати, що існує потре-
ба визначення фермерської складової агра-
рного сектора України як окремого об’єкта 
державного регулювання. Справа у тому, 
що відповідно до законодавства Євросоюзу 
[12], термін “фермер” означає людину, юри-
дичну особу або групу людей чи юридичних 
осіб, незалежно від їх юридичного статусу, 
які займаються сільськогосподарською дія-
льністю і чиє майно знаходиться на терито-
рії Співтовариства. Таким чином, відповідно 
до свого законодавства, Євросоюз сприй-
має всіх українських виробників сільського-
сподарської продукції абсолютно однаково, 
що не відповідає потребам розвитку фер-
мерства в Україні.  

Ми вважаємо за доцільне виділити укра-
їнське фермерство, як окрему категорію, та 
розглядати його, як окремий об’єкт управ-
ління. Оскільки в законодавстві України [3] є 
тільки визначення аграрного сектора, як ці-
лісного сектора економіки, і не наведено 
жодних визначень для фермерської складо-
вої цього сектора, необхідно ввести поняття 
“фермерський підсектор аграрного сектора 
України”. Цим самим буде закріплено його 
специфічний статус і додатково підкреслено 
об’єктивну доцільність формування механі-
змів державного регулювання фермерської 
складової аграрного сектора України. 

IV. Висновки 
Підсумовуючи викладене вище, зазна-

чимо, що:  
– проблема формування механізмів дер-

жавного регулювання фермерського пі-
дсектора аграрного сектора України є 
актуальною, а її вирішення сприятиме, 
як укріпленню фермерських господарств 
України, так і допоможе їм в майбутньо-
му впевнено почувати себе на єдиному 
європейському ринку;  

– з урахуванням перспективи входження 
України в Європейський Союз стає 
принципово важливим законодавчо за-
кріпити статус українського фермерсько-
го господарства таким чином, щоб не 
тільки визначити його внутрішню пози-
цію, а й сприяти безболісному входжен-
ню фермерських господарств України в 
єдиний економічний простір Європи; 

– існує об’єктивна потреба на законодав-
чому рівні сформулювати цілі регулято-
рної політики у сфері господарської дія-
льності таким чином і в такому форматі, 
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щоб формування механізмів державно-
го регулювання фермерської складової 
аграрного сектора України відбувалось 
за алгоритмом, максимально наближе-
ним до відповідного алгоритму Євро-
пейського Союзу. 
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Annotation 
The problem of the choice of language 

relations regulating model in Ukraine in the 
period of the state developing is studied in this 
article. It is observed the connection between 
the state forming, ethnic and national and 
language policy models. It is paid attention to 
the national elite role as for the language 
relations managing and to the guarantee of the 
language policy administrating. 

Анотація 
Досліджено проблему вибору моделі ре-

гулювання мовних відносин в Україні в про-
цесі розбудови держави. Виявлено зв’язок 
між моделями державотворення, етнонаці-
ональної і мовної політики. Зроблено акцент 
на ролі національної еліти в регулюванні 
мовних відносин, а також на необхідності 
забезпечення управлінського механізму мо-
вної політики. 

Ключові слова 
Державотворення, етнонаціональна по-

літика, мовна політика, мовні відносини, мо-
дель, поліетнічна держава. 

І. Вступ 
Мова народу є найважливішим компоне-

нтом його національної культури, який фор-
мується разом з утворенням етносу, одно-
часно виступаючи передумовою та чинни-
ком його формування, тому не дивно, що в 
процесі набуття націями своєї реальної 
державності мовна політика активно сприяє 
досягненню цієї мети. В останні десятиліття 
драматичні зміни відбулися в багатьох ет-
номовних спільнотах світу, але найбільш 
яскравим їх утіленням стали республіки ко-
лишнього Радянського Союзу. 

Мовна політика є складовою державної 
етнонаціональної політики України. Остан-
ня, зокрема, передбачає “забезпечення все-
бічного розвитку та функціонування україн-
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ської мови в усіх сферах суспільного життя, 
створення сприятливих умов для опануван-
ня нею всім населенням, підвищення її сус-
пільного престижу, подолання негативних 
соціально-психологічних стереотипів і дефо-
рмацій у мовній сфері” та “створення умов 
для вивчення громадянами України, які на-
лежать до національних меншин та корінних 
народів, їхніх рідних мов, історії, культури, а 
також для навчання рідною мовою націона-
льних меншин” [3]. 

Проблеми співвідношення мовного та 
етнічного розвитку є одними з найактуаль-
ніших в українській науковій літературі. Су-
часні дослідники акцентують увагу на тому, 
що “мова є однією з основних ознак етносу” 
[14, с. 72], “одним з основних ідентитетів 
національної ідентичності” [5, с. 92], оскіль-
ки саме за нею можна визначити характер 
спільноти людей. На думку деяких науков-
ців, якщо у спільноти є єдина мова, то вона 
має й ряд інших спільних рис – психічний 
склад, особливості культури, побуту тощо. 

Більше того, деякі вчені вважають, що мова 
є першою і часто єдиною умовою, ознакою і 
причиною буття спільнот, що вона має без-
умовний пріоритет перед такими індикато-
рами єдності, як економічний, політичний і 
навіть територіальний показники. Так, 
О. Потебня писав, що “єдиною прикметою, 
за якою ми впізнаємо народ, і водночас 
єдиною незамінною нічим умовою існування 
народу є єдність мови” [15, с. 186–187]. 

Суперечність між розумінням мови як 
сутності буття людини та людської спільно-
ти, з одного боку, і як його форми, з іншого, 
є першою важливою суперечністю, яка 
впливає на роль мовного чинника в процесі 
консолідації політичної нації. Аналізом про-
блем мовного розвитку лише у зв’язку з ет-
нічною концепцією нації в Україні зловжи-
вають, зокрема, політики, які проголошують 
себе захисниками національних меншин, 
серед них росіян, а також окремі українські 
націоналістичні кола. Вони недооцінюють 
роль мови як форми національно-культур-
ного розвитку, а отже, й як чинника консолі-
дації політичної нації. Адже будь-яка ознака 
нації несе в собі й етнічне, й суто соціальне 
навантаження, у зв’язку з чим мова є озна-
кою і етнічної, і політичної теорій нації. Це 
підтверджує Ю. Римаренко: “Мова – най-
більш етнізована базова ознака нації – тісно 
пов’язана з таким гостро соціальним яви-
щем, як національна культура, спільність 
території, крім етнічних, має політичні, пси-
хологічні, екологічні параметри” [11, с. 18]. 
Етнічне й соціальне тісно переплітається у 
сфері національної психології та національ-
ного характеру. Про те, що мова є ознакою 
саме національної ідентичності, твердять й 
інші дослідники [5, с. 92]. 

Відтак, особливого значення в Україні 
набули дослідження зв’язку мовних відно-
син з політичними процесами. Зокрема, 
С. Рудницький підкреслює, що без утвер-
дження панівного становища української 
мови неможливе елементарне виживання 
українців як етносу: “Без панування мови в 
державотворчому етносі на теренах даної 
держави національний характер останньої є 
фіктивним, а це перешкоджає вільному все-
бічному розвиткові етносу” [13]. 

Роль мови в процесах націогенезису 
українців та інших народів досліджують різні 
фахівці, зокрема і з державного управління: 
В. Котигоренко [4], І. Курас [6], Ю. Куц [7], 
О. Куць [8], А. Леонова [9], І. Лопушинський 
[10], Л. Нагорна [12], М. Рябчук [16], Б. Ха-
рахаш [17] та інші. Згідно з результатами їх-
ніх досліджень, ця роль полягає, по-перше, у 
тому, що мова етносу (народу, нації), почи-
наючи обслуговувати всі сфери суспільного 
і духовного буття нації, витісняє запозичену 
мову; по-друге, є символом боротьби за пі-
двищення суспільно-політичного статусу 
нації; по-третє, уніфікація національної мови 
є підґрунтям для згуртування й консолідації 
нації; по-четверте, єдина національна мова 
є передумовою піднесення загального куль-
турного рівня членів суспільства, свідомого 
залучення їх до національної культурно-
історичної традиції, підвищення рівня само-
свідомості з метою зміцнення нації. Мовна 
єдність, на думку багатьох дослідників, ви-
значає політичну єдність. На кожному з ета-
пів націогенезису мовні питання відіграють 
провідну роль і є своєрідним стрижнем, який 
нанизує вимоги соціально-політичного харак-
теру. 

Одне із завдань науки державного 
управління у сфері мовних відносин – дати 
прогностичні моделі їх регулювання за умов 
сценарного підходу. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення моделей ре-

гулювання мовних відносин з урахуванням 
моделей державотворення. 

ІІІ. Результати 
При проведенні мовної політики в бага-

тонаціональних суспільствах найскладні-
шим завданням щодо збереження внутріш-
ньополітичної стабільності є процедура ви-
бору державної (офіційної) мови. На жаль, 
не існує готових моделей оптимального ви-
рішення цієї проблеми. Серед дослідників 
переважає думка, що процес вибору офі-
ційної мови призводить до конфлікту двох 
принципів: ефективності й справедливості. 
Тобто при проведенні ефективної мовної 
політики офіційного статусу набувають зна-
чно менше мов, ніж існує, внаслідок чого 
така політика є, по суті, несправедливою, 
тоді як справедлива мовна політика наділяє 
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офіційним статусом усі мови без винятку, 
через що вона не може бути ефективною. 

Уряди багатонаціональних держав мають 
вирішувати подвійне завдання: з одного бо-
ку, задовольняти мовні вимоги своїх титуль-
них, корінних національностей, а з іншого – 
переконувати інші групи населення в тому, 
що їхні права при цьому не будуть обмежені. 

Коли йдеться про необхідність дотримання 
прав усіх без винятку людей і народів на ви-
користання рідної мови, інститути державної 
влади, перш за все, мають виходити з того, 
що в такий спосіб передається культурна 
спадщина попередніх поколінь. Забезпечення 
реалізації цього принципу з боку держави на-
дає етнічним групам упевненості в збереженні 
своєї ідентичності, мовно-культурної самобут-
ності, а отже, максимально сприяє утвер-
дженню ідеї спільної приналежності до єдиної 
держави. Що більше гарантій збереження мо-
ви тієї чи іншої етнічної групи, то більше шан-
сів на формування єдиної спільноти громадян 
у загальнонаціональній державі. 

Одним із найважливіших питань мовної 
політики і регулювання мовних відносин є 
врахування позиції та діяльності політичних 
лідерів й етнічної еліти. Вони згуртовують і 
мобілізують етноспільноту навколо етнічних 
символів (у тому числі й мови), закликають 
її або до суперництва з іншими групами за 
політичне самовизначення, або за рівний чи 
привілейований доступ до можливостей і 
ресурсів суспільства. Роль етнічної еліти 
залишається вагомою й тоді, коли шляхом 
досягнення компромісу остання утримує свою 
групу від сепаратизму. 

Провідну роль у виборі орієнтирів мовної 
політики має відіграти українська еліта, яка, 
визначаючи національні цінності й пріоритети, 
виконує етнополітичні та ідеологічні функції в 
період трансформації суспільства. До її етно-
державотворчих функцій слід віднести: 1) ви-
знання української національної держави і ти-
тульної нації, яка дала назву державі, як необ-
хідної умови згуртування поліетнічного суспі-
льства; 2) спрямування своїх зусиль на реалі-
зацію положень Конституції України про дер-
жавну мову, вільний розвиток, використання й 
захист мов корінних народів і національних 
меншин нашої країни; 3) створення умов для 
розвитку етнічної, культурної, мовної та релі-
гійної самобутності корінних народів і націона-
льних меншин України; 4) турбота про задово-
лення національно-культурних і мовних потреб 
українців, які проживають за межами держави. 

Залежно від етнополітичної ситуації на-
ціональні лідери та еліта визначають пове-
дінку суб’єкта мовної політики, яка має бути 
активною, наступальною (як, наприклад, 
постійне лобіювання інтересів проросійсь-
ких політичних кіл в Україні щодо державно-
го статусу російської мови); пасивною, кон-
формістською (характерна для тих етнічних 

груп, які задоволені мовною ситуацією); 
компромісно-раціональною (яку намагаєть-
ся проводити Українська держава, узгоджу-
ючи мовні інтереси титульного етносу та 
інших етнічних груп). 

Еліті українського суспільства зовсім не 
обов’язково бути виключно національною за 
своїм складом, але вона обов’язково має 
бути національною за своїм духом, характе-
ром, патріотичною за переконаннями і 
справами. Усі нововведення, реформи, які 
еліта втілює в реальну дійсність, мають від-
повідати цілям модернізації українського 
суспільства. Український дух має бути ефе-
ктивніший, ніж етнічна першопричина. 

Особливості політичної ситуації в Україні 
зобов’язують науковців і політиків звернути-
ся до проблем мовних відносин у контексті 
становлення сучасної демократичної стабі-
льної держави. Достатньо навести той при-
клад, що однією з перших структур грома-
дянського суспільства, яка активно розви-
валася наприкінці 1980-х рр., стало Товари-
ство української мови, а стрижень першого 
потужного громадсько-політичного об’єднан-
ня – Народного руху України – становили 
члени Спілки письменників України. 

У питаннях вибору моделей регулювання 
мовних відносин необхідно враховувати 
проблему полілінгвальності суспільства. 
Завдання полягає у виборі оптимальної так-
тики вирішення питань, які виникають унас-
лідок взаємодії інтересів мовних груп між 
собою та між ними і державою. Для України 
ця проблема виявляється в досягненні вла-
дою балансу між мовними інтересами титу-
льного етносу, російської етнічної громади, 
інших етнічних груп та корінного населен-
ня – кримських татар. Від того, у який спо-
сіб – мирний чи конфліктний – будуть вирі-
шуватися ці питання, залежать потенційні 
можливості тієї чи іншої моделі. 

Динаміка мовної політики в західних де-
мократіях усе більше визначається загаль-
новизнаними нормами міжнародного права, 
які встановлюють основні критерії прав лю-
дини і цілих народів. На підставі цих норм 
можливо об’єктивно і цивілізовано оцінюва-
ти правомірність мовних вимог та обов’язків 
як окремого індивіда, так і різноманітних 
етнічних груп, у тому числі корінних народів 
та етнонаціональних меншин. 

Досвід більшості поліетнічних держав 
доводить, що успіх у виконанні стратегічних 
державних завдань може гарантувати лише 
демократичність суспільного ладу на основі 
дотримання фундаментальних прав і сво-
бод людини та нації, соціально-економіч-
ного піднесення, повсюдного поширення 
високої етнополітичної культури суспільст-
ва. У цьому має відігравати свою роль мов-
на політика як складова етнополітики. 
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Украй важливим при проведенні мовної 
політики є вивчення й урахування моделей 
розвитку демократії в поліетнічних державах. 

Серед різних моделей є невдалі й небе-
зпечні для обрання як зразків наслідування. 
Однією з таких вважається “демократія раси 
(народу) панів”, яка була притаманна гітле-
рівській Німеччині та Південно-Афри-
канській Республіці (до 1990 р.) і яка поши-
рювалася лише на панівну расу, а інші ет-
носпільноти за допомогою силових методів 
були позбавлені права бути суб’єктом полі-
тики. Непопулярними є “недемократичні су-
спільства”, у яких держава ідентифікується з 
однією нацією і служить лише їй (Ірак, Си-
рія, Бірма тощо). Суперечливою вважається 
модель “етнічної демократії” (П. Манчині, 
С. Омуха), згідно з якою держава має бути 
батьківщиною для однієї нації з єдиною 
державною ідеологією – націоналізмом па-
нівної етноспільноти, єдиними державною 
мовою, політичними символами та традиці-
ями. Правлячі кола такої держави домага-
ються її зміцнення за рахунок обмеження 
демократії, насамперед, для національних 
меншин. Зазначена модель проходить ви-
пробування в Ізраїлі, Північній Ірландії, на 
Кіпрі, у Шрі-Ланці, на островах Фіджі, в Ма-
лайзії тощо. Наслідки цих випробувань не 
дуже втішні, а тому більшість західних уче-
них відкидає цю модель. Однак деякі з них 
вважають її прийнятною як тимчасову, пе-
рехідну на шляху до правової держави, від-
критого суспільства. 

О. Картунов та О. Маруховська вказують 
на модель етнодержавотворення в умовах 
мажоритарної демократії як на таку, яку варто 
наслідувати. Серед позитивних рис цієї моде-
лі (приклади: США, Великобританія, Австра-
лія та інші країни) вони відзначають те, що 
держава не регламентує етнічних відносин і 
не втручається в них, але сприяє національ-
ному будівництву, зокрема впроваджує для 
всіх громадян спільну мову, націоналізм (пат-
ріотизм), національні інститути тощо. Держава 
створює умови для асиміляції, але вона дає 
змогу етнічним групам зберегти свою субку-
льтуру або позбутися її, жити окремо або змі-
шуватися з іншими. Першоосновою суспільс-
тва тут є особа, її заслуги, здібності, досяг-
нення, пріоритетність прав людини над націо-
нальними правами [11, с. 578]. 

Згідно з концепцією “нація – це народ, 
який має власну державність”, для України з 
її поліетнічним населенням можливі дві мо-
делі розвитку держави: або поняттям “укра-
їнська нація” будуть охоплені лише етнічні 
українці, або під “українською нацією” розу-
мітиметься політико-державна спільність 
усіх громадян. У першому випадку націона-
льна політика матиме за свій орієнтир пріо-
ритетний розвиток українства із наданням 
гарантій етноменшинам. У другому – перед-

бачається політика етнокультурного плюра-
лізму з правами та обов’язками для всіх на-
ціональностей. Етнополітична модель у та-
кому разі формується навколо певних “пра-
вил гри”, однаково обов’язкових для всіх 
учасників національних відносин. 

За першого варіанта певну морально-
психологічну перевагу отримають етнічні 
українці як нація, усі інші визнають її твор-
цем держави. Але за цю перевагу вона буде 
змушена постійно розплачуватися патерна-
лістською політикою своєї держави щодо 
етноменшин, гарантуючи державне забез-
печення їхнього розвитку. У такій моделі 
етнічні українці будуть повністю відповідати 
за добробут, розвиток та ситуацію міжнаціо-
нальних відносин. Зрозуміло, що владні 
структури за такого варіанта складатимуть-
ся переважно з українського електорату, а 
для решти національностей має бути пе-
редбачений механізм впливу на політику 
держави з тим, щоб вона максимально вра-
ховувала інтереси етноменшин. За другого 
варіанта українці стануть одним із рівнопра-
вних учасників державотворення. За таких 
умов кожна національність змушена буде 
покладатися у своєму розвитку на власні 
сили. Що ж до державних програм, то вони 
мають формуватися з урахуванням стану 
поліетнічності суспільства. 

Етнонаціональна політика в цьому кон-
тексті має свої особливості. По-перше, україн-
ський етнос як титульна нація, що має абсо-
лютну більшість у питомій вазі населення кра-
їни, одержавши незалежність разом з усіма 
іншими національностями, що мешкають тут, 
не має досвіду управління в поліетнічній дер-
жаві. По-друге, усі національності на шляху до 
демократичних перетворень прагнуть вироби-
ти такі правила й норми співжиття поліетніч-
ного суспільства, які б задовольняли учасни-
ків етнополітичного процесу. 

Головною метою державної етнонаціона-
льної політики України є забезпечення рівно-
правних відносин та тісної взаємодії предста-
вників різних етносів, які мешкають в Україні, 
підтримання атмосфери толерантності, дові-
ри й поваги у взаєминах між ними; оптималь-
не врахування інтересів усіх етнонаціональ-
них спільнот, створення сприятливих умов 
для розвитку української нації, корінних наро-
дів та національних меншин. Змістом етнона-
ціональної політики є міжнаціональна злагода 
в умовах етнічної розмаїтості. 

Мовна політика є складовою процесу 
державотворення, тому визначаємо її мо-
делі, виходячи з класифікації моделей роз-
витку державності [18, с. 693]. 

В основі першої моделі лежить ідея поліе-
тнізму. Прихильники цієї ідеї екстраполюють 
на український ґрунт ідею федералізації Укра-
їни або її регіоналізації. Не останню роль у 
цьому відіграє й мовна ознака, за якою, на-
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приклад, окремі політичні сили підтримують 
міф про дві України: північно-західну – украї-
номовну та південно-східну – російськомовну 
[1]. Не виключено, що в окремих регіонах ця 
модель може призвести до загострення етно-
конфліктів на мовному ґрунті. 

Друга модель базується на ідеї двоетніч-
ності України, де за політичне, інтелектуа-
льне, ідеологічне та культурне лідерство 
змагаються два етноси – український і ро-
сійський. В основі цієї ідеї здебільшого ле-
жать етнодемографічні показники. Відповід-
но до останнього перепису населення 
(2001 р.), український і російський етноси 
разом становлять 95,1% усього населення 
України. Ця модель передбачає закріплення 
(можливо, і юридичне) українсько-російської 
двомовності, яке за сучасних умов буде на 
користь російської мови. Отже, така модель 
мовної політики є для України руйнівною. 

Третя модель пов’язана з ідеєю моноет-
нічності України, має прибічників серед 
представників українського націоналізму і 
може бути інтерпретована за допомогою 
гасла “Україна – для українців”. Щоправда, 
сучасний націоналізм не слід ототожнювати 
з етнорасизмом, оскільки він розглядає на-
цію не як біологічне утворення, а як суспіль-
но-історичне явище, що ґрунтується на ет-
нополітичній (національній) ідеї. У мовних 
відносинах це може означати таку пріорите-
тність мови титульного етносу, коли мовні 
інтереси інших етнічних груп залишаються 
поза увагою держави. 

Четверта модель виходить з принципу 
поділу українського суспільства на титульний 
етнос та етнічні меншини. Мовні права цих 
суб’єктів етнополітики визначені законодав-
ством України, а саме Конституцією України, 
Законом України “Про мови в Українській 
РСР”, Рішенням Конституційного Суду Украї-
ни відносно застосування державної мови, 
Законом України “Про національні меншини 
в Україні”,

 
Декларацією прав національнос-

тей.
 
Модель “титульний етнос – етнічні мен-

шини” – найоптимальніша для регулювання 
мовних відносин в Україні. Вона, по-перше, 
відповідає історичній традиції національного 
державотворення ХХ ст., по-друге, обстоює 
захист національно-державних інтересів з 
позицій титульного етносу, по-третє, врахо-
вує як права більшості, так і права меншин. 

IV. Висновки 
Невід’ємною рисою сучасного демократич-

ного суспільства є високий рівень захисту прав 
людини. В основі соціально-політичних транс-
формацій має бути антропоцентрична модель, 
що передбачено законодавством розвинутих 
європейських держав. Стратегічною метою 
державної політики взагалі і мовної політики 
зокрема є формування громадянського суспі-
льства, встановлення за допомогою правових 
норм оптимального співвідношення загально-

національних інтересів, інтересів держави, 
окремих осіб та їх спільнот. 

Від вибору моделі регулювання мовних 
відносин залежать сценарії розвитку подій у 
сфері мовних відносин. При цьому мовна 
політика має спиратися на певний управлін-
ський механізм своєї реалізації. Це, в першу 
чергу, законодавство, уповноважені держа-
вні органи, джерела й порядок фінансуван-
ня, контроль за дотриманням правових 
норм, співробітництво між державними ор-
ганами і громадськими організаціями націо-
нальних меншин тощо. Однак на сьогодні в 
Україні цей механізм недосконалий: немає 
ні сучасного, з урахуванням реалій сього-
дення, закону про мови, ні урядового органу 
з мовної політики, а відтак, відсутній конт-
роль за дотриманням мовного законодавст-
ва, наявний слабкий зв’язок держави з гро-
мадянським суспільством (подекуди він іс-
нує на місцевому рівні, що має вияв у місь-
ких та обласних програмах культурного роз-
витку), тому основним управлінським за-
вданням сьогодні є державне забезпечення 
механізму реалізації оптимальної моделі 
регулювання мовних відносин в Україні. 
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Annotation 
In this article the meaning of the corporate 

management for the banking system, the place 
of the banking sector in the infrastructure of the 
corporate management, its influence on the de-
velopment of the mechanisms of the corporate 
management are established, as well as possi-
bility of its use for the improvement of the prac-
tice of the corporate management in not-
financial sector as a special instrument of the 
state regulation of the corporative sector. 

Анотація 
Встановлено значення корпоративного 

управління для банківської системи, місце 
банківського сектора в інфраструктурі кор-
поративного управління, його вплив на роз-
виток механізмів корпоративного управлін-
ня, а також можливість його використання 
для покращання практики корпоративного 
управління в нефінансовому секторі як осо-
бливого інструменту державного регулю-
вання діяльності корпоративного сектора. 

Ключові слова  
Механізм корпоративного управління, 

банківський сектор, інструмент державного 
механізму. 

І. Вступ 
На сучасному етапі розвитку світу вдос-

коналення корпоративного управління на 
національному рівні стало важливим на-
прямом зусиль багатьох країн. Одним із ін-
струментів, що використовуються для дося-
гнення цієї мети, є запровадження націона-

льних принципів (кодексів) корпоративного 
управління. 

Важливість запровадження сучасних стан-
дартів корпоративного управління обумовлю-
ється, перш за все, пошуком шляхів виходу зі 
світової економічно-фінансової кризи, глоба-
льною тенденцією до консолідації та необхід-
ністю подальшої капіталізації у банківському 
секторі, а також глобалізацією ринків капіталу. 

Українські банки, які орієнтуються на мі-
жнародні стандарти банківської діяльності, 
розраховуючи зрештою стати рівними учас-
никами світової банківської спільноти, ди-
намічно реагують на необхідність викорис-
тання сучасної культури корпоративного 
управління. У будь-якому разі, вже стало не 
рідкістю, коли той чи інший банк закладає в 
основу системи корпоративного управління 
відомі в міжнародній практиці принципи кор-
поративної організації бізнесу: чесність, 
прозорість, підзвітність та відповідальність. 

Дотепер розвиток корпоративного управ-
ління в банківському секторі в основному 
стимулювався регуляторами і найчастіше 
сприймався банками як необхідність. Про це 
свідчить досить невелика кількість банків, 
які прийняли внутрішні кодекси корпоратив-
ного управління [7, c. 17]. Проте збереження 
тенденції освоєння роздрібного бізнесу і 
необхідність залучення фінансування для 
цих цілей створюють спонукальний мотив 
до адекватного розвитку корпоративного 
управління в фінансовому секторі. 



Держава та регіони 

 104 

Запровадивши найкращі принципи кор-
поративного управління, банківські установи 
можуть стати прикладом для інших економі-
чних суб’єктів та сприяти підвищенню рівня 
корпоративних відносин своїх клієнтів. 

Отже, визначення та осмислення ролі 
банківського сектора в інфраструктурі кор-
поративного управління надасть можливість 
встановити новий інструмент державного 
механізму регулювання діяльності корпора-
тивного сектора. 

Проблемам корпоративного управління 
було присвячено багато досліджень як за-
рубіжних, так і вітчизняних учених та науков-
ців, серед яких: А. Берлі, О. Вільямс, Т. Дья-
ченко, Р. Каплан, М. Луцький, О. Поважний, 
Л. Птащенко, О. Софронова, Е. Шкарпова 
та ін. При цьому корпоративне управління 
розглядалось у контексті корпоративної фо-
рми господарювання без банківського сек-
тора як специфічного суб’єкта корпоратив-
них відносин та, звісно, як специфічного 
об’єкта державного регулювання, що зумо-
влює його особливі властивості, зокрема, 
можливість впливати на розвиток механіз-
мів корпоративного управління. 

Також заслуговують на увагу праці нау-
ковців у сфері банківської справи Н. Діхтяр, 
О. Костюк, Р. Марданов, Н. Пігуль, В. Шаф-
ран та ін., які присвячені проблемам корпо-
ративного управління в банківському секто-
рі, але не досліджують взаємозв’язок між 
державою, банківським сектором та корпо-
ративним управлінням. Зазначене вище під-
креслює актуальність відповідного дослі-
дження в умовах пошуку державою ефекти-
вних шляхів подолання наслідків світової фі-
нансової кризи. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення ролі банківсь-

кого сектора в розвитку механізмів корпора-
тивного управління, визначення місця бан-
ківського сектора в інфраструктурі корпора-
тивного управління та виявлення можливо-
сті використання його як непрямого інстру-
менту державного механізму регулювання 
корпоративного сектора. 

ІІІ. Результати  
Банківська система, будучи важливим еле-

ментом економіки сучасної держави, справляє 
значний, різнобічний вплив на життєдіяль-
ність суспільства. Вона не тільки забезпечує 
акумуляцію вільних коштів та їх залучення в 
обіг, а й є механізмом перерозподілу грошо-
вого капіталу, важливим елементом розра-
хунково-платіжного механізму господарської 
системи України, що потребує відповідного 
контролю та нагляду з боку державних орга-
нів грошово-кредитного регулювання. 

Значення банків у національній економіці 
підсилюється тим фактом, що банківський 
сектор є досить регульованим, а також тим, 
що банки мають доступ до систем держав-

них гарантій. Водночас у банківському біз-
несі приховано значну кількість ризиків, що 
можуть поставити під загрозу фінансову си-
стему країни. 

В умовах ринкової трансформації еконо-
міки механізм державного регулювання ба-
нківської діяльності слід розглядати як суку-
пність економіко-правових форм, методів та 
інструментів, які використовує держава в 
процесі регулювання та за допомогою яких 
спраляє вплив на суб’єктів грошово-кредит-
ного ринку, з метою забезпечення стабіль-
ного функціонування як банківської діяльно-
сті і захисту інтересів вкладників, так і еко-
номіки в цілому. 

Основною складовою механізму держав-
ного регулювання банківської діяльності є 
фінансові інструменти, а саме: 
– інструменти, які прямо не впливають на 

діяльність банківських установ та регу-
люють надходження і використання по-
датків, розподіл бюджету, зовнішньое-
кономічну діяльність; 

– інструменти безпосереднього впливу на 
банківську діяльність – використання 
обов’язкового резервування, облікової 
ставки, штрафних санкцій, страхування [2]. 

Ринкова економіка постійно вимагає фор-
мування нових та комбінування усталених 
інструментів і методів, які б підвищували ефе-
ктивність функціонування банківської системи 
та рівень захисту інтересів вкладників. 

Згідно зі світовою практикою, корпорати-
вне управління в банківському секторі 
включає способи, якими державні установи, 
спостережні ради та вище керівництво бан-
ків регулюють діяльність банківських уста-
нов та впливають на те, як банки формують 
корпоративні цілі для забезпечення стійких 
економічних прибутків своїм власникам; 
проводять щоденні операції; захищають 
інтереси вкладників; враховують інтереси 
інших зацікавлених осіб; спрямовують кор-
поративну діяльність на підвищення надій-
ності та відповідності чинному законодавст-
ву. 

Механізм корпоративного управління є 
важливим елементом управлінської системи 
будь-якого акціонерного товариства, через 
який здійснюється активний регулювальний 
вплив на корпоративні відносини в акціоне-
рному товаристві для забезпечення пого-
дження інтересів учасників цих відносин. 
Складовими організаційно-економічного ме-
ханізму корпоративного управління є такі: 
система цілей і стратегій учасників корпора-
тивних відносин; критерії та принципи пого-
дження цілей учасників; форми й методи 
стратегічного планування корпоративного 
розвитку; фактори корпоративного управ-
ління; форми й методи управлінського впли-
ву на фактори корпоративного управління; 
організаційне забезпечення корпоративного 
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управління та планування корпоративного 
розвитку; комплекс ресурсів корпоративного 
управління. 

Як свідчить світовий досвід, належна 
практика корпоративного управління дає 
змогу банкам: 
– підвищити ефективність своєї діяльності 

та мінімізувати ризики; 
– отримати легший доступ до іноземних 

ринків капіталу і знизити вартість капіталу; 
– збільшити темпи зростання; 
– залучати стратегічних інвесторів; 
– удосконалювати стандарти інвестування; 
– захищати права дрібних акціонерів та 

інших контрагентів; 
– зміцнювати свою репутацію і підвищити 

рівень довіри клієнтів та інвесторів. 
Починаючи з 2004 р. НБУ виявляє значну 

зацікавленість до зміцнення механізмів кор-
поративного управління в банківській сфері. 
Приводом до таких дій стала необхідність 
посилення відповідальності керівників і влас-
ників банків за вирішення проблем, яке пере-
кладалося на державні органи. Національний 
банк ухвалив рішення про поступовий пере-
хід до системи нагляду на основі оцінювання 
ризиків [1, c. 6]. 

Крім того, НБУ у своїх нормативно-
правових актах висуває ряд вимог, що є 
аналогами принципів ОЕСР. Зокрема, пра-
вовими актами НБУ передбачено врегулю-
вання таких питань, як: склад та діяльність 
спостережної ради і виконавчого органу; 
розкриття інформації; контроль та внутріш-
ній аудит. Завдяки цим вимогам рекоменда-
ції щодо корпоративного управління в бан-
ківському секторі України в цілому відпові-
дають кращій міжнародній практиці. Основ-
на проблема полягає у дотриманні вже 
встановлених вимог і пропаганді ролі кор-
поративного управління як інструменту під-
вищення вартості бізнесу. 

Незважаючи на достатнє наближення ви-
мог щодо корпоративного управління в банків-
ській сфері до передових міжнародних анало-
гів, у частині їхнього практичного застосування 
існує ряд проблем, які доцільно поділити на 
свідомі відступи і проблеми перехідного харак-
теру. До свідомих відступів від вимог належать 
такі: недотримання вимог щодо розкриття ін-
формації; здійснення угод з пов’язаними осо-
бами на шкоду банку; обмеження прав мінори-
тарних акціонерів; формальний підхід банків до 
розкриття фінансової інформації. У свою чергу, 
проблемами перехідного характеру є відсут-
ність у більшості банків чітко сформульованої 
корпоративної стратегії та культури, а також 
відсутність у деяких із них незалежних служб 
внутрішнього аудиту [8, c. 8]. Однак ці пробле-
ми вирішуватимуться з розвитком та станов-
ленням реального банківського бізнесу. 

Останні роки відмічені певним прогресом 
в області корпоративного управління, проте 

його традиції ще не можна назвати міцними. 
Важливо|поважно| розуміти, що належна 
корпоративна поведінка не може бути за-
безпечена лише нормами законодавства і 
вказівками наглядового органу. 

Потреба банків у підвищенні рівня корпо-
ративного управління має прискорити його 
розвиток. Останні роки характеризувалися 
стрибкоподібним зростанням кількості банків-
ських відділень та пунктів обслуговування ро-
здрібних клієнтів. Водночас активно розвива-
вся сегмент обслуговування підприємств ма-
лого і середнього бізнесу. Кількість таких під-
приємств значно зросла, і вони стали досить 
чутливими до якості банківських продуктів. 
Зростаюча конкуренція змушує банки підви-
щувати стандарти роботи, у тому числі стан-
дарти корпоративного управління. 

Розглядаючи роль банків у системі кор-
поративного управління, деякі аналітики 
вважають, що завдяки довгостроковим і тіс-
ним відносинам банків з компаніями-
клієнтами, які банки підтримують, будучи 
їхніми кредиторами, банки можуть неупере-
джено оцінити діяльність компаній, брати 
участь в ухваленні стратегічних рішень і 
здійснювати контроль за роботою менедже-
рів на користь усіх акціонерів. Поєднання 
ролі кредитора й акціонера в цьому випадку 
може розглядатися як ефективний засіб ви-
рішення частини важливих проблем корпо-
ративного управління. Участь банків у фор-
муванні капіталу великих корпорацій протя-
гом тривалого часу було характерною особ-
ливістю систем корпоративного управління 
в Німеччині та Японії [3, c. 8; 5, c. 12]. При 
цьому значна увага приділялася їх ролі в 
управлінні компаніями. Секретом успіху 
альянсу представників різних галузей еко-
номіки став постійний взаємний контроль. 
При тому, що він носить взаємний характер, 
цей підхід дає змогу відслідковувати не 
тільки фінансовий стан ділового партнера, а 
і його потенціал з погляду позицій на ринку, 
перспектив розширення бізнесу тощо. 

Пильної уваги з боку банків та інших фі-
нансових установ заслуговує оцінювання ри-
зиків при проведенні активних операцій з ура-
хуванням специфіки корпоративного управ-
ління клієнтів. Найгостріше ці проблеми пос-
тають при зміні структури власників таких 
клієнтів. 

При зміні у складі власників клієнта, що 
часто тягне за собою зміну орієнтирів та 
обслуговуючого банку, ризики неповернення 
коштів по активних операціях (наприклад, 
по кредитах), незважаючи на давню і надій-
ну кредитну історію цього клієнта в банку, 
різко зростають у зв’язку з неможливістю 
контролю фінансових потоків клієнта в ін-
шому банку. А оскільки перерозподіл влас-
ності в Україні ще не закінчено, то не можна 
не враховувати ці ризики. 
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В умовах високої вартості кредитних ре-
сурсів унаслідок значних ризиків через не-
задовільний фінансовий стан більшості 
суб’єктів господарювання України і високу 
вартість пасивів, що залучаються банками, 
знизити вартість позикових коштів можна 
шляхом випуску корпоративних облігацій. 
При цьому банк, виступаючи андерайтером 
і партнером, сприяє підвищенню ліквідності 
облігацій клієнта-емітента. Перспективним є 
досвід Росії зі зниження вартості корпорати-
вних облігацій для емітента шляхом частко-
вої компенсації купонних виплат по них за 
рахунок держави. Така допомога емітентам і 
для самої держави є набагато ефективні-
шою, ніж пряме фінансування суб’єктів гос-
подарювання з метою оновлення їх основ-
них фондів. При цьому обсяги залучених 
інвестицій (зокрема, від резидентів) є наба-
гато більшими, ніж могла б забезпечити 
держава [4, c. 76–77]. 

Ще одним цікавим напрямом діяльності ба-
нків, який поки не знайшов достатнього поши-
рення, є управління активами клієнтів. Очеви-
дно, що банки можуть забезпечити більшу 
прибутковість активів, ніж самі підприємства. 

ІV. Висновки  
Межі регулювання можливостей держави 

визначаються економічною ситуацією, що 
склалася в державі. За цих умов важливою 
характеристикою регулювання є динаміч-
ність. Не існує раз і назавжди визначених 
методів і меж регулювання: вони постійно 
змінюються й основним завданням держав-
них органів управління є усвідомленість то-
го, що в регулюванні має залишатися відно-
сно постійним, а що – змінюватися відповід-
но до вимог сучасності [6, с. 7]. 

Проведене дослідження засвідчило, що 
банківська система сама спонукає до регу-
лювання та має своє особливе призначен-
ня, власні риси та функції у розвитку корпо-
ративного управління. Банки, виступаючи 
емітентами й інвесторами на ринку корпо-
ративних зобов’язань, також формують ін-
фраструктуру корпоративного управління, 
оскільки створюють умови для регулювання 
корпоративних відносин і перерозподілу ко-
рпоративної власності. 

Виходячи з цього, держава не повинна 
нехтувати наявним потенціалом банківських 
структур як провідників найкращих практик 
корпоративного управління. На думку екс-
пертів, банки взагалі не бачать потреби в 
подальшому підвищенні прозорості та по-
ліпшенні розкриття інформації щодо своєї 
діяльності і не відчувають тиску з боку клю-
чових зацікавлених сторін щодо цього. 

Вважаємо, що зазначене потребує більш 
ґрунтовних дій з боку держави і не лише 
надання рекомендацій НБУ щодо запрова-

дження принципів корпоративного управлін-
ня у своїй діяльності, що є досить невмоти-
вованим аргументом для очікуваного ре-
зультату, а й стимулювання, заохочення та 
саморегулювання. 

Необхідно швидко відреагувати на опо-
середкований інструмент впливу на розви-
ток системи корпоративного управління за 
допомогою банківських структур, розробив-
ши для цього адекватний механізм, який 
дасть можливість підвищити якість корпора-
тивних відносин, вийти з економічно-
фінансової кризи й, нарешті, інтегруватися у 
світову економіку. 

Державне регулювання корпоративних ві-
дносин являє собою об’єктивний процес, ос-
новою якого є вплив держави на розвиток 
корпоративного управління через застосу-
вання певних підходів, методів та інструмен-
тів, що є в її розпорядженні та реалізовують-
ся через нормативно-правову базу. З огляду 
на зазначене, ми вважаємо найбільш перс-
пективними напрямами подальших дослі-
джень вивчення меж впливу держави на роз-
виток корпоративного управління, що дасть 
змогу визначити сучасний стан розвитку кор-
поративного управління в банківському сек-
торі, а також шляхи його покращання. 
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Annotation 
In the article determination of concept of 

“perfection of the control system in the agroin-
dustrial complex” and the criteria of evaluation 
of the control system of agroindustrial devel-
opment of region are offered. Certainly expe-
dience of submission to Main administration of 
agroindustrial development of regional state 
administration of state agricultural inspections 
and services working on the region territories, 
that will allow to put in order the functions of 
control of regional agrarian market. 

Анотація 
Запропоновано визначення поняття “вдос-

коналення системи управління агропромис-
ловим комплексом” та критерії оцінювання 
системи управління агропромисловим розвит-
ком регіону. Обґрунтовано доцільність підпо-
рядкування Головному управлінню агропро-
мислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації державних інспекцій і служб сільсько-
го господарства, які працюють на території 
області, що дасть змогу впорядкувати функції 
контролю аграрного ринку регіону. 

Ключові слова 
Агропромисловий комплекс, управління 

агропромисловим розвитком регіону, функ-
ція контролю, структура. 

І. Вступ 
Однією з найважливіших причин кризо-

вих явищ, що сьогодні спостерігаються в 
аграрному секторі економіки, як в Україні у 
цілому, так і в Запорізькій області зокрема, є 
достатньо низький рівень управління галуз-
зю. У сучасних умовах необхідно не просто 
вносити ті чи інші корективи в управління 
агропромисловим виробництвом Запорізь-
кої області, а необхідна нова концепція 
управління, що враховувала б багатоуклад-
ність ринкової економіки і нову роль держа-
ви в ній як суб’єкта управління. 

Основними положеннями цієї концепції 
мають бути: 
– виділення агропромислового комплексу 

в єдиний об’єкт управління; 
– чітке визначення об’єктів державної влас-

ності; 
– переорієнтація державних функцій від 

управління окремими підприємствами 
до координації та економічного регулю-
вання галузевих і міжгалузевих зв’язків; 

– централізація розрізнених за органами 
виконавчої влади функцій державного 
управління господарсько-економічними 
процесами в системі АПК і продовольс-
тва Запорізької області; 

– демократичний характер господарського 
управління, що забезпечує участь в ух-
валенні рішень з питань розвитку агроп-
ромислового комплексу підприємств, 
громадських організацій, регіону; 

– комплектування органів господарського 
управління компетентними кадрами, що 
здатні орієнтуватися в ринковій ситуації, 
і вдосконалення у зв’язку з цим усієї си-
стеми підготовки, перепідготовки та під-
бору кадрів. 

Удосконалення системи управління агра-
рним сектором економіки слід здійснювати – 
на державному, регіональному рівнях адміні-
стративного району і суб’єкта господарюван-
ня, за умови невтручання держави в госпо-
дарську діяльність самостійних товаровиро-
бників, надання прав суб’єктам господарю-
вання створювати господарські й громадські 
органи. Тільки у такій системі можливі ефек-
тивний соціально-економічний розвиток аг-
рарного виробництва і відродження села. 

Система управління має забезпечувати 
функціонування і розвиток усіх галузей сіль-
ського господарства, агропромислового 
комплексу, а також соціальну стабільність 
на селі. Держава, як вищий суб’єкт управ-
ління, визначає соціально-економічну спря-
мованість дій у системі управління АПК, не-



Держава та регіони 

 108 

се відповідальність за її ефективне функці-
онування. Тому проблеми формування, фу-
нкціонування і вдосконалення систем управ-
ління перебувають постійно в центрі уваги 
теоретиків і практиків із державного управ-
ління. Серед вітчизняних науковців, що до-
сліджують відповідну проблематику слід 
відзначити праці В. Андрієвського, В. Баку-
ма, В. Євдокименка, В. Здоровика, Т. Кравчен-
ка, К. Наконечної, Г. Чорного. 

Одним із найскладніших процесів у науці 
управління є визначення підходів до створен-
ня й розвитку систем державного, господар-
ського управління, а також місцевого самов-
рядування в сільському господарстві та інших 
галузях АПК. Процес формування і розвитку 
органів (апарату) управління в АПК набуває 
характеру як економічного, так і інженерного 
розрахунку, що складається з ряду послідов-
но виконуваних етапів. Це дає змогу уникнути 
випадкових вольових рішень у конкретних 
регіональних умовах з урахуванням нових 
вимог економічної реформи [1]. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити заходи впорядку-

вання структури Головного управління агро-
промислового розвитку обласної державної 
адміністрації щодо необхідних до виконання 
функцій контролю діяльності АПК регіону. 

ІІІ. Результати 
Під поняттям “вдосконалення системи 

управління агропромисловим комплексом” 
пропонується розуміти постійний і планомірний 
процес науково обґрунтованого поліпшення 
(підвищення якості) існуючої системи управлін-
ня щодо всіх її взаємопозв’язаних елементів з 
дотриманням системного, цільового, типологі-
чного й інших методологічних підходів, виходя-
чи з об’єктивних потреб ефективного функціо-
нування і подальшого розвитку інфраструктури 
та суб’єктів господарювання. 

З переходом до ринку, у першу чергу, не 
повинна зменшитися роль державного ре-
гулювання АПК. Слід усувати і не допускати 
цінового диспаритету, визначати пріоритетні 
напрями розвитку АПК, які фінансувалися б 
частково або повністю за рахунок бюджету з 
правом конкурсної участі в них будь-яких 
господарств і підприємств. Водночас має 
зростати роль контрольних функцій органів 
державного управління, особливо тих, які 
пов’язані з питаннями якості продукції, еко-
логізації агропромислового виробництва, 
охорони здоров’я людей – це служби якості, 
ветеринарії, карантину та ін. 

З метою посилення керованості економі-
ки АПК регіону, координації взаємодії всіх 
його органів державного управління для 
реалізації основних завдань потрібно, перш 
за все, продовжити роботу з упорядкування 
вертикальної структури базового органу ви-
конавчої влади в АПК країни (Міністерства 
аграрної політики України), здійснюючи 

більш чітке розмежування функцій і повно-
важень за рівнями управління, а також між 
органами державного управління і госпо-
дарськими формуваннями АПК. Поєднання 
державного й господарського управління 
підсилює роль організаційно-правових захо-
дів в управлінні і правозабезпеченість ухва-
люваних економічних та соціальних рішень. 

При формуванні й удосконаленні систе-
ми управління агропромисловим розвитком, 
на нашу думку, є обов’язковим ряд основ-
них критеріїв раціональності системи: 
– відповідність структури і штатів функці-

ям – усі однозначні й згруповані однорі-
дні, об’єктивно необхідні функції повинні 
мати відповідальних і компетентних ви-
конавців; 

– економічність – необхідний корисний 
ефект від структури досягається при 
об’єктивних витратах на управлінський 
апарат; 

– оптимальність – організаційна структура 
вважається оптимальною, якщо вона за-
безпечує ефективність виробництва, тому 
між ланками і рівнями управління встанов-
люються необхідні зв’язки при найменшій 
чисельності апарату управління; 

– гнучкість і надійність системи – система 
органів (апарату) управління має бути нау-
ково обґрунтована, гарантувати достовір-
ність передачі інформації, забезпечувати 
безперебійність прямих і зворотних зв’язків 
у системі АПК в цілому. Структура органів 
управління АПК має бути стабільна, а її 
окремі елементи динамічні відповідно до 
сукупності об’єктивно необхідних функцій 
на певному етапі; 

– відповідальність – кожен орган, його 
підрозділ або окремий співробітник несе 
повну персональну відповідальність за 
якісне і своєчасне виконання всіх дору-
чених йому функцій, окремих завдань 
або обов’язків; 

– раціональність використання робочого 
часу співробітників і відносна рівномір-
ність навантаження на кожен структур-
ний підрозділ органу управління; 

– простота (доступність) правил, що регу-
люють взаємозв’язки як усередині від-
повідної системи, так і з іншими органі-
заціями. 

Оскільки вдосконалення управління аг-
ропромисловим комплексом області є пос-
тійним і планомірним процесом, тому вся 
діяльність у цьому напрямку вимагає свого 
обґрунтованого продовження та системного 
підходу при вирішенні комплексу проблем. У 
цілому загальна схема й послідовність по-
будови (формування) та розвитку систем 
державного управління в АПК області (ра-
йону) повинні, на нашу думку бути, такими: 
– визначення цілей, завдань і функцій від-

повідної системи управління; 
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– встановлення можливої кількості зв’язків 
органів управління у групі однорідних 
функцій; 

– створення загальної моделі й розроб-
лення відповідної їй структури органів 
управління; 

– розрахунок чисельності персоналу, не-
обхідної для виконання основних функ-
цій, а також допоміжного робочого апа-
рату з урахуванням обсягів і потоків 
об’єктивно необхідної інформації, меха-
нізації та автоматизації управлінської 
діяльності й персоналу; 

– визначення загальної чисельності апа-
рату органу управління, створення шта-
тного розкладу, положень про структурні 
підрозділи й посадових інструкцій (хара-
ктеристик) співробітників тощо з ураху-
ванням вищезазначених критеріїв. 

Одним із найважливіших елементів систе-
ми управління є її функції. Вони визначають 
необхідність формування тих чи інших струк-
тур управління, зміст і характер їх діяльності. 
Проте на практиці АПК Запорізької області й 
інших регіонів нерідко спочатку створюються 
органи управління, а потім уже визначаються 
їх функції. Такий підхід призводить до необ-
ґрунтованого роздування апарату управління, 
бюрократизації і, як правило, подальшої дис-
кредитації органу управління [3; 7; 8]. 

Розгляд проблеми вдосконалення управ-
ління агропромисловим розвитком регіону 
передбачається за відомими ієрархічними 
рівнями, тому слід зупинятися, перш за все, 
на завданнях, функціях й структурі основного 
органу управління в АПК – Головного управ-
ління агропромислового розвитку Запорізької 
обласної державної адміністрації (надалі – 
Управління). 

Серед найважливіших завдань Управ-
ління виділяють прогнозування і планування 
розвитку агропромислового виробництва, 
заснованого на нових підходах і переважно 
індикативному його характері. Воно вклю-
чає, перш за все, прогнозування розвитку 
галузей, розроблення програм різного спе-
ціального призначення, орієнтування в рин-
ковій кон’юнктурі сільськогосподарських та 
інших товаровиробників АПК. Прогнози й 
індикативні плани, що розробляються 
Управлінням на перспективу і наступний рік, 
не тільки не обмежують суб’єктів аграрного 
ринку, а й сприяють передбачуваності нас-
лідків ухвалюваних рішень, дають можли-
вість уникнути нераціональних витрат мате-
ріальних, фінансових і трудових ресурсів. 

На обласному рівні істотний вплив на 
функції управління в умовах сьогодення 
мають чинники розміщення, спеціалізації та 
організації виробництва, ринки збуту проду-
кції, господарські зв’язки, економічні інте-
реси суб’єктів ринку. 

Для поліпшення керованості аграрної 
сфери доцільним є перерозподілити функції 
між державними, регіональними та місцевими 
органами управління, максимально ліквідува-
ти паралелізм у діяльності державних органів 
різних рівнів, підвищити права й підсилити 
відповідальність апарату регіональної держа-
вної влади за ухвалювані рішення. У зв’язку з 
цим виконавчій гілці влади слід вирішити три 
групи завдань. Перша полягає в організації 
управління самим процесом становлення і 
функціонування ринкової багатоукладної еко-
номіки. Друга група завдань полягає в органі-
зації діяльності органів управління, товарови-
робників і комерційних структур на основі 
встановлених державним законодавством 
правил. Третя група завдань полягає у ство-
ренні механізму відкритого й автоматично 
діючого контролю за дотриманням чинного 
законодавства, накладення штрафних санкцій 
за їх порушення. 

Наявна структура апарату Головного 
управління агропромислового розвитку За-
порізької обласної державної адміністрації 
не відповідає тим функціям, які має викону-
вати ця організація. 

Перш за все, на нашу думку, необхідно 
вирішувати питання супідрядності Головному 
управлінню агропромислового розвитку об-
ласної державної адміністрації різних держа-
вних інспекцій і служб сільського господарст-
ва, що функціонують на території області. 

Було б доцільно всі зазначені контрольно-
інспекційні організації сільського господарства 
загальнодержавного підпорядкування ввести 
до складу (або в підпорядкування) Управлін-
ня. Очолювати відповідні служби (інспекції) 
можуть заступники начальника Управління по 
відповідних галузях або за необхідності окре-
мий заступник начальника – головний держа-
вний інспектор АПК області. 

Суть пропозиції полягає в тому, що до 
складу Головного управління агропромис-
лового розвитку обласної державної адміні-
страції доцільно включити безпосередньо 
всі державні сільськогосподарські інспекції 
та служби, що функціонують на території 
регіону. Сюди входять самостійні ветерина-
рна і карантинна служби, насінницькі, пле-
мінні, технічні, земельні державні інспекції 
та служби. 

Отже, усувається порушення логіки в то-
му, що на державному рівні всі зазначені ін-
спекції та служби (крім Державного агентства 
земельних ресурсів України) входять безпо-
середньо до складу Міністерства аграрної 
політики України, а на рівні області до Голо-
вного управління агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації вони не 
входять, тобто працюють розрізнено, не ди-
влячись на те, що переважна їх більшість 
знаходиться в одному й тому самому адміні-
стративному корпусі територіального центру. 
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При реформуванні системи необхідні суттєві 
зміни в положеннях інспекцій, служб та орга-
нів управління АПК у регіонах. 

Проте відповідні перетворення можливі 
тільки за умови, що всі витрати на утриман-
ня зазначених контрольних, інспекційних 
служб, що ввійдуть до складу Головного 
управління агропромислового розвитку об-
ласної державної адміністрації у порядку 
лінійного і функціонального підпорядкуван-
ня, здійснюватимуться за рахунок коштів 
Державного бюджету відповідно до Бюдже-
тного кодексу України та Законів “Про вете-
ринарну медицину”, “Про насіння і садівний 
матеріал”, “Про племінне тваринництво”, 
“Про Загальнодержавну програму селекції у 
тваринництві на період до 2010 року”, “Про 
меліорацію земель”, “Про зерно та ринок 
зерна в Україні”, “Про пестициди і агрохімі-
кати”, “Про державний контроль за викорис-
танням та охороною земель”. Сучасна стру-
ктура як в центрі, так і на місцях (районах) 
та діяльність наявної системи Державного 
казначейства Мінфіну України може забез-
печувати якісне доведення до адресатів 
(інспекції, окремих самостійних інспекторів, 
співробітників служб) усі передбачені суми 
для їх утримання у встановлені терміни. 

Винятковою вимогою до всіх державних 
інспекцій, служб сільського господарства 
Запорізької області та районів є, перш за 
все, жорстке дотримання законів України, а 
також рішень Міністерства аграрної політики 
України стосовно конкретних спеціальних 
повноважень і функцій служб, а також реко-
мендацій обласних органів влади та управ-
ління з метою ефективного функціонування 
і розвитку аграрного сектора регіону. 

Реалізація запропонованого варіанта 
структури державного управління дає змогу 
підсилити, сконцентрувати діяльність сис-
теми Головного управління агропромисло-
вого розвитку обласної державної адмініст-
рації, підвищити ефективність управлінських 
органів на всіх рівнях, виходячи з якісного 
виконання всього комплексу об’єктивно не-
обхідних завдань, функцій управління агро-
промислового розвитку області. 

На рівні регіонів України виникла серйозна 
проблема забезпечення якості та безпеки про-
довольства. Служби ряду інших міністерств і 
відомств здійснюють інспекцію якості, видачу 
сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, 
ліцензування, реєстрацію харчових продуктів в 
основному на платній основі, що сприяє зрос-
танню цін на продовольство, перешкоджає 
формуванню конкурентних та ефективних рин-
ків агропромислової продукції і є додатковим 
адміністративним бар’єром при збуті продово-
льства товаровиробниками. 

У зв’язку з цим необхідно вжити заходів, 
спрямованих на виключення надмірності 
державного контролю і нагляду за якістю та 

безпекою продовольчої сировини і харчових 
продуктів, дублювання повноважень держа-
вних органів виконавчої влади у цій сфері. 
Сучасна теорія управління якістю виходить 
з положення, що діяльність органу з управ-
ління якістю не може бути ефективною після 
того, як продукція вироблена; ця діяльність 
має проводитися в процесі виробництва. 
Контроль якості харчових продуктів і сиро-
вини найефективніший у технологічному 
процесі сільськогосподарського виробницт-
ва. Витрати в цьому випадку значно нижчі, 
ніж при контролі якості кінцевої продукції. В 
процесі виробництва доцільно здійснювати 
також громадський контроль за продукцією, 
у зв’язку з цим за кордоном відповідному 
виду контролю надають першорядне зна-
чення. 

Тому Міністерство аграрної політики 
України і відповідні органи виконавчої влади 
на місцях мають, на нашу думку, здійснюва-
ти державний контроль і регулювання у 
сфері забезпечення якості та безпеки сіль-
ськогосподарської продукції, сировини і 
продовольства на всіх рівнях. У зв’язку з 
цим необхідно передати Міністерству агра-
рної політики України та органам його сис-
теми на місцях контрольно-інспекційні фун-
кції у сфері забезпечення якості продоволь-
чої сировини та харчових продуктів. 

Таким чином, створення єдиної держав-
ної служби, що здійснює в повному обсязі 
контроль безпеки та якості продукції, дасть 
можливість реалізувати вимогу Закону Укра-
їни “Про безпечність та якість харчових 
продуктів” щодо посилення відповідальності 
за оборот неякісного продовольства. Служ-
ба може бути наділена правами постійного 
контролю при виробництві продукції в кри-
тичних контрольних точках на підприємст-
вах АПК, ідентифікації продукції, атестації 
систем якості та безпеки продукції зарубіж-
них підприємств, що здійснюють імпорт 
продовольства в Україну тощо. 

Основним завданням цієї служби слід ви-
значити підтвердження відповідності агроп-
родовольчої продукції вимогам законодавст-
ва, нормам і правилам якості й безпеки про-
дукції при виробництві та обороті, а також 
надання сільгосптоваровиробникам права 
застосовувати знак доступу на ринок. Свою 
діяльність служба має проводити на основі 
законів і нормативних актів України, вказівок 
Міністерства аграрної політики, Міністерства 
охорони здоров’я України із забезпечення 
безпеки сільськогосподарської продукції та 
харчових продуктів для споживача. 

IV. Висновки 
Сучасна система управління АПК харак-

теризується неефективністю виконуваних 
функцій, що, перш за все, визначається не-
здатністю організаційної структури управ-
ління адекватно реагувати на зміни в еко-
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номіці й ефективно управляти ринком про-
довольства. Багато функцій державного 
управління необґрунтовано розпорошені, зни-
жена відповідальність за ухвалювані управ-
лінські рішення, відсутній належний конт-
роль. Удосконалення структури Головного 
управління агропромислового розвитку об-
ласної державної адміністрації має здійсню-
ватися у напрямку забезпечення виконання 
передбачених функцій, у зв’язку з цим доці-
льно всі державні інспекції та служби сіль-
ського господарства, що працюють на тери-
торії області, ввести до складу (підпорядку-
вання) Управління. 

Створення державної служби контролю 
якості та безпеки продукції АПК і координа-
ція діяльності у цій сфері всіх контрольних 
служб на всіх рівнях ієрархії дає можливість 
вирішити проблему виробництва продукції 
гарантованої якості й організації контролю 
за якістю й безпекою продовольства, скоро-
тити непомірні невигідні витрати при його 
виробництві без збитку для споживача, за-
безпечивши необхідну безпеку й доступ-
ність продуктів харчування для всіх верств 
населення й можливість виходу вітчизняної 
агропродовольчої продукції на світовий ринок. 
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Annotation 
Divergence in character of economic prob-

lems into which those run or other regions is 
found out in the article, the different going 
open up near their decision. 

Анотація 
Виявлено розходження в характері еко-

номічних проблем, з якими зіштовхуються ті 
або інші регіони, розкрито різні підходи до їх 
подолання. 

Ключові слова  
Депресивні регіони, соціально-економічний 

розвиток регіону, бюджетний механізм. 
І. Вступ 
Створення політично стабільного суспі-

льства та стійко зростаючої національної 
економіки неможливо без вирішення про-
блем вирівнювання міжрегіональних розхо-
джень, подолання кризових явищ і відста-
вання в розвитку окремих територій. Нако-
пичений світовий досвід застосування з ці-
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єю метою бюджетних механізмів може ви-
явитися корисним і для України. 

Основними причинами нерівномірного 
розвитку й економічної відсталості окремих 
регіонів служать: тривалі циклічні кризи над-
виробництва, ламання виробничої й госпо-
дарської структур, низький рівень галузевої 
диверсифікованості й залежність від зовні-
шніх ринків, у тому числі зарубіжних, невід-
повідність факторів виробництва вимогам 
сучасного НТР, несприятливі природні й 
кліматичні умови, екологічні катастрофи й 
стихійні лиха, історичні й соціокультурні 
особливості, пов’язані, зокрема, з концент-
рацією корінного населення, несприятливі 
демографічні тенденції (наприклад, швидке 
скорочення чисельності населення). 

Характер й актуальність проблеми знач-
ною мірою визначаються загальним рівнем 
економічного розвитку країни, її історичними й 
національними особливостями. Більше того, з 
переходом до якісно нового етапу розвитку 
змінюються й критерії відсталості. Так, до 
Другої світової війни у промислово розвинутих 
країнах до депресивних зараховували аграрні 
й гірничодобувні регіони. В 1950-ті рр. такими 
вважалися регіони з переважною орієнтацією 
на первинну переробку промислової й сільсь-
когосподарської сировини, в 1970-ті рр. – ті, 
де були зосереджені основні галузі промисло-
вості (металургія, автомобільна промисло-
вість, енергетика), а останніми роками – регі-
они, що повільно освоюють наукомісткі та ре-
сурсоощадні технології. 

У процесі дослідження було узагальнено 
розробки таких видатних учених, як М. Ба-
рановський, В. Василенко, Ф. Заставний, В. Ко-
ломійчук, В. Лексін, Г. Саймон, Є. Смирнов, 
А. Швєцов. 

Проте, не зважаючи на їх широкий 
спектр і не применшуючи вагомості й зна-
чущості внеску вказаних учених, слід зазна-
чити, що теоретичні та практичні аспекти 
бюджетного механізму розвитку депресив-
них регіонів досліджені недостатньо. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є з’ясування розходжень у 

характері економічних проблем, з якими зі-
штовхуються ті або інші регіони, розкрива-
ються різні підходи до їх подолання. 

ІІІ. Результати 
Розходження в характері економічних про-

блем у депресивних регіонах, обумовлюють і 
різні підходи до їх подолання в різних країнах. 
На сьогодні використовується великий арсе-
нал прямих і непрямих засобів державного 
впливу, серед яких важливе місце належить 
специфічним бюджетним механізмам. Останні 
з певною умовністю можна поділити на дві 
основні групи: нормативно-розрахункові ме-
тоди й особливі бюджетні режими [1]. 

У групу нормативно-розрахункових методів 
входять різні види трансфертів, які одержують 

бюджети депресивних територій з державного 
бюджету відповідно й на умовах, закріплених у 
конституції, бюджетних законах і нормативних 
актах державних виконавчих органів влади. 

Особливі бюджетні режими включають 
комплекс податково-бюджетних інструмен-
тів, спрямованих на створення в депресив-
них і відсталих регіонах сприятливого інвес-
тиційного клімату з метою активізації прива-
тного національного та залучення іноземно-
го капіталу. 

Види та зміст бюджетних інструментів 
залежать не тільки від специфіки “проблем-
них” регіонів, а також від таких найважливі-
ших факторів, як: 
– національна стратегія економічного роз-

витку (чи взято курс на досягнення при-
скореного розвитку або на забезпечення 
стабільних помірних неінфляційних тем-
пів економічного зростання); 

– тип національної системи бюджетного 
механізму (чи є державна модель бю-
джетного механізму децентралізована 
та припускає розширену автономію регі-
ональних бюджетів різного рівня, чи во-
на кооперативна, для якої характерні 
більш тісні міжбюджетні відносини); 

– розподіл політичних сил у країні та їх 
бажання до компромісів (як ставиться 
суспільство до проблем бюджетного до-
норства, надання допомоги депресив-
ним і відсталим територіям, і який вплив 
державних органів влади у виборі бю-
джетних важелів і маневруванні ними) [2]. 

Найважливішим елементом нормативно-
розрахункових методів служать міжбюджетні 
трансферти [5]. Відповідно до визначення, 
прийнятого в міжнародній практиці (яке вико-
ристовується, зокрема, Постійним комітетом 
Ради Європи по справах регіональних і місце-
вих органів влади), трансферти (гранти) – це 
надходження фінансових засобів з бюджетів 
одного рівня в бюджети іншого, крім надхо-
джень, виражених у формі спільних (частко-
вих) податків і звичайних позичок [3]. Безпро-
центні позички зі строком погашення більше 
10 років або з невстановленим строком пога-
шення розглядаються як трансферти. 

Вони допомагають вирішувати різномані-
тні завдання, найважливішими з яких є: 
– вирівнювання горизонтальних бюджет-

них розходжень, тобто забезпечення 
збалансованості податкового потенціалу 
окремих регіонів щодо їх об’єктивних 
потреб у фінансових засобах, обумов-
лених функціями виконання. При цьому 
ставиться завдання вирівнювання фі-
нансових можливостей регіонів, надан-
ня державних послуг населенню певно-
го стандартного (або мінімально гаран-
тованого) рівня незалежно від місця фа-
ктичного проживання при відносно од-
наковому рівні оподатковування. Це за-
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вдання виконує система загальних (уні-
версальних, або що вирівнюють) тран-
сфертів, аналогом якої в Україні слу-
жить система трансфертів фінансової 
підтримки депресивних територій; 

– реалізація національних пріоритетів від-
повідно до прийнятих різних соціально-
економічних програм (охорони здоров’я, 
господарської та транспортної інфра-
структури, охорони навколишнього се-
редовища). При цьому використовуєть-
ся система цільових, або спеціальних, 
трансфертів [4]. 

Для розвитку “проблемних” територій у ба-
гатьох країнах застосовуються обидві транс-
ферні системи з тією різницею, що в країнах, 
де надають особливого значення згладжуван-
ню регіональних соціально-економічних розхо-
джень і зміцненню національно-державної єд-
ності, загальний трансферт використовується 
частіше, ніж у тих, які орієнтуються на приско-
рення загальноекономічного зростання та 
більш децентралізовану систему державного 
управління. 

У рамках системи загального трансферту 
(який вирівнює соціально-економічний стан 
регіонів) інтереси депресивних і відсталих 
регіонів ураховуються шляхом: 
– введення в розрахункові формули пока-

зників загальних і специфічних бюджет-
них потреб регіонів; 

– виділення частини загального трансфер-
ного фонду для надання підтримки “проб-
лемним” територіям; 

– формування спеціального фонду соціа-
льно-економічного розвитку депресив-
них і відсталих регіонів. 

Як приклад першого варіанта може служи-
ти досвід Японії, де у формулі трансферту, 
який вирівнює, робиться спроба максимально 
враховувати об’єктивні бюджетні потреби те-
риторій [4]. Трансферт, що вирівнює, одержує 
більшість японських префектур і муніципалі-
тетів. Його величина визначається різницею 
між розрахунковими величинами їх бюджет-
них потреб і податкового потенціалу. Макси-
мальне наближення до реальних об’єктивних 
потреб територій досягається шляхом скла-
дання модельних бюджетів (окремо для пре-
фектури й муніципалітету) та їх наступного 
коректування за допомогою коефіцієнтів мо-
дифікації, які відображають економічну, соціа-
льну, природно-кліматичну та інституціональ-
ну специфіку регіонального розвитку [4]. 

Для розрахунку величини трансферту, 
який вирівнює, більшість країн застосовує 
менш складні математичні конструкції. У 
формулах використовуються, насамперед, 
такі індикатори бюджетних потреб, як чисе-
льність населення та показник, обернений 
доходу на душу населення, а також специ-
фічні показники відсталості або депресивно-
го стану економіки регіону, наприклад: част-

ка корінних жителів у загальній чисельності 
населення; питома вага населення, яке жи-
ве за межею бідності; показник, обернений 
обсягу ВВП регіонів на душу населення. 

Іноді розраховуються сукупні індекси бю-
джетних потреб. Так, у Португалії такий по-
казник застосовується для розподілу засо-
бів інвестиційного фонду муніципалітетів, 
що фінансує витрати на основний капітал 
господарської та соціальної інфраструктури 
[3]. Сукупні індекси інвестиційних бюджет-
них потреб окремих муніципалітетів розра-
ховуються як середні геометричні індекси 
специфічних бюджетних потреб (вони вклю-
чають: показники, зворотні величині непро-
мислового споживання електроенергії й 
споживання води на душу населення; пито-
ма вага будинків без ванних кімнат; обсяг 
запланованого житлового будівництва; чи-
сельність дітей до 5 років; чисельність осіб 
понад 65 років; різницю між фактичною й 
цільовою забезпеченістю населення ліка-
рями), розрахованих на основі питомої ваги 
відповідних статей капіталовкладень у муні-
ципальних інвестиційних бюджетах (елект-
роенергетика, водопостачання та каналіза-
ція, житлове і дорожнє будівництво, дитячі 
установи та установи по обслуговуванню 
пенсіонерів, охорона здоров’я). 

У формулі загального трансферту особ-
ливе значення надається факторам розвит-
ку в країнах третього світу (у тому числі в 
нових індустріальних державах), які мають 
величезну територію, характеризуються 
значними міжрегіональними розходженнями 
та зіштовхуються зі складними етнічними 
проблемами. До таких держав слід віднести, 
насамперед, Індію, яка широко застосовує 
різні види загальних трансфертів для вирі-
шення регіональних проблем. Так, транс-
ферт, який субсидіює поточні витрати шта-
тів і фінансовим джерелом якого служить 
особистий прибутковий податок (85% збо-
ру), розподіляється між ними за формулою, 
що враховує такі фактори: розрив у рівні 
доходу на душу населення порівняно з ба-
гатшими штатами (його частка в розрахун-
ковій величині трансферту становить 45%); 
чисельність населення штату (22,5%); рі-
вень відсталості (11,25%), який визначаєть-
ся за кількістю членів зареєстрованих каст 
та племен і чисельністю сільськогосподарсь-
ких робітників; показник, обернений особис-
тому доходу на душу населення (11,25%); 
внесок штату в загальний обсяг податкового 
збору за ряд років (10%) [4]. 

Фінансові потреби депресивних і відсталих 
регіонів можуть ураховуватися й шляхом без-
посереднього виділення частини фонду, що 
вирівнює, на їх потреби. Щодо цього так само 
показовий досвід Індії. Поряд із загальними 
трансфертами, що субсидіюють поточні бю-
джетні витрати штатів, в Індії використовуєть-
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ся й інвестиційний загальний трансферт, так 
звані “планові відрахування”. Десять відсотків 
його фонду резервується за “штатами особ-
ливої категорії” (у число яких входить політич-
но нестабільний Пенджаб), інше розподіля-
ється в таких пропорціях: 60% – за чисельніс-
тю населення; 10% – за показником збирання 
податків; 20% – за ступенем відсталості, яка 
визначається розривом у рівні доходу на душу 
населення щодо середнього по країні. Дифе-
ренційований підхід застосовується й при на-
данні фінансових коштів. Допомога найбідні-
шим штатам на 90% здійснюється у вигляді 
субсидій та на 10% – у вигляді позик, тоді як 
для інших штатів субсидії та позики розподі-
ляються в пропорції 3:7. 

У деяких країнах при вирішенні питань регі-
онального розвитку вплив справляється на 
формування окремих фондів загального транс-
ферту “проблемних” територій (трансферт, 
який вирівнює соціально-економічний стан ре-
гіонів). Це характерно, насамперед, для Німеч-
чини, яка має великий досвід використання 
таких трансфертів, які одержали назву “феде-
ральні додаткові відрахування” [3]. Цей метод 
використовується у її нових Східних землях, які 
через їх специфіку не могли бути відразу 
включені в систему бюджетного горизонталь-
ного вирівнювання, що діє на іншій території 
країни. В 1990–1994 рр. вони одержували фі-
нансову допомогу зі спеціально створеного 
фонду “Німецька єдність”. Її загальний обсяг за 
цей період склав 160,7 млрд марок, з них 
49,6 млрд було виділено з бюджету федерації, 
16,1 млрд – з бюджетів федеральних земель і 
95 млрд – у вигляді державних позик на креди-
тному ринку [3]. Федеральний уряд і влада 
старих земель рівною мірою беруть участь у 
погашенні кредиту. При цьому платежі старих 
земель здійснюються у формі відмови на ко-
ристь федерації від частини належної їм част-
ки в зборі ПДВ. Засоби фонду розподілялися 
між Східними землями пропорційно чисельно-
сті населення та надходили в їхнє повне роз-
порядження. 

ІV. Висновки 
Отже, узагальнюючи досвід різних з пог-

ляду економічного розвитку й державного 
устрою зарубіжних країн щодо підйому гос-
подарства “проблемних” територій, можна 
виділити ряд аспектів, важливих для фор-
мування української програми розвитку де-
пресивних і відсталих регіонів: 

1. Як показує світова практика, найбіль-
ший ефект досягається при комплексному 
використанні різних бюджетних механізмів. 

2. В Україні, де фактично кожен регіон 
може розглядатися як депресивний або від-
сталий, особливо важливо знайти оптима-
льне сполучення загальнонаціональних та 
регіональних інтересів. 

Створюючи систему бюджетної допомоги 
територіям на сучасному етапі розвитку кра-
їни, мабуть, слід виходити із пріоритетів 

стабілізації та прискорення загальноеконо-
мічного зростання щодо вирівнювання між-
регіональних розходжень. Це припускає бі-
льшу орієнтацію на бюджетну самостійність 
регіонів у розв’язанні їх внутрішніх соціаль-
но-економічних проблем. 

3. Формуючи нові бюджетні механізми, ва-
жливо додержуватися принципів відкритості, 
“прозорості” відносин між центром й окремими 
територіями, обмежуючи використання індиві-
дуально-договірних форм. У зв’язку із цим осо-
бливе значення має вдосконалювання норма-
тивно-розрахункових бюджетних методів. 

4. Загальний трансферт (який вирівнює 
соціально-економічний стан регіонів) може 
стати корисним механізмом підтримки де-
пресивних і відсталих регіонів. Для цього 
розрахункові формули трансфертів, які ви-
користовуються для депресивних територій, 
мають точніше відбивати їх об’єктивні бю-
джетні можливості й потреби. Може бути 
корисний також світовий досвід формування 
окремого фонду загального трансферту для 
“проблемних” територій. 

5. Українська практика використання ці-
льових (спеціальних) трансфертів вимагає 
проведення кардинальної реформи. Необ-
хідно створити якісно нову систему адрес-
них трансфертів, що матиме міцну правову 
основу та механізми контролю, замість дію-
чої непрозорої та неефективної системи 
взаємних розрахунків і бюджетних дотацій. 
Може знайти застосування такий бюджет-
ний метод підтримки відсталих регіонів, як 
фонд спеціальних інвестиційних трансфер-
тів, сформований за рахунок засобів держа-
ви та економічно сильних регіонів. Це під-
вищило б зацікавленість регіонів-донорів у 
контролі за витратами фінансових ресурсів, 
виділених у вигляді допомоги з бюджету, і 
відповідальність тих територій, які одержу-
ють ці кошти. 
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Анотація 
Досліджено форми та методи діяльності 

постійних комісій, критерії класифікації ро-
боти постійних комісій органів місцевого са-
моврядування. 
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Місцеве самоврядування, постійна комі-

сія, муніципальне управління, територіаль-
на громада, муніципальна робота. 

І. Вступ  
Актуальність дослідження форм роботи 

постійних комісій представницьких органів 
місцевого самоврядування зумовлюється від-
сутністю чітких наукових підходів щодо розу-
міння цього питання. Проте з подальшим змі-
цненням основ місцевого самоврядування і 
збільшенням обсягу організаційної та іншої 
роботи зростає роль та значення постійних 
комісій рад як органів муніципального управ-
ління. Загальна направленість діяльності пос-
тійних комісій значною мірою визначається 
тими пріоритетними завданнями та цілями, які 
стоять як перед представницьким органом, 
так і перед постійними комісіями зокрема. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити форми роботи 

постійних комісій органів місцевого самов-
рядування. 

ІІІ. Результати  
Вирішення проблем становлення та роз-

витку місцевого самоврядування знайшло 
відображення в працях зарубіжних та вітчи-
зняних дослідників. Розробленням загаль-
них засад демократичного устрою суспільс-
тва займаються В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
Б. Гурне, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Цвєтков 
та ін. Більш детально питання функціону-
вання та розвитку місцевого самоврядуван-
ня розглядаються в працях В. Бабаєва, 
М. Баймуратова, Р. Драго, В. Кампо, В. Куй-
біди, О. Лазор, О. Лазора, В. Погорілка та ін. 
Організаційні та правові аспекти діяльності 
самоврядних структур досліджують О. Бата-
нов, Ю. Битяк, П. Біленчук, В. Борденюк, 

А. Заєць, О. Карлов, А. Коваленко, В. Крав-
ченко, А. Крусян, Ю. Куц, О. Лебединська, 
Н. Миронова, М. Підмогильний, М. Пітцик, 
А. Тамм, В. Тацій, О. Фрицький та ін.  

Стратегічні можливості розвитку органів 
місцевого самоврядування розглядаються в 
працях В. Вакуленка, В. Пономаренка, Ю. Ша-
рова; а фінансові аспекти їх діяльності – у 
дослідженнях В. Амитана, А. Гошка, А. Ду-
ленка, О. Лукьянченка, В. Мамонової, В. Пав-
лової, В. Райцина, В. Рибака, Н. Чумаченка 
та ін.; перетворення адміністративно-тери-
торіального устрою країн узагальнюються 
Ж. Зіллером, В. Князєвим, П. Павленчиком, 
Ю. Проданом, М. Пухтинським, С. Рябовим 
та ін. 

Діяльність постійних комісій здійснюється 
на основі норм Конституції, законів України та 
інших нормативно-правових і підзаконних ак-
тів. Відповідно до ст. 19 Конституції України, 
органи місцевого самоврядування зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Відтак, діяльність постійних 
комісій в обов’язковому порядку повинна здій-
снюватись на правовій основі. 

Постійні комісії, в межах наданих їм за-
конодавством повноважень, здійснюють 
певні види діяльності. Водночас зауважимо, 
що комісії рад повинні мати об’єктивні мож-
ливості, не порушуючи норм права, самос-
тійно реалізовувати надані їм повноваження 
за допомогою певних форм і методів робо-
ти. Таке твердження має сенс, оскільки на 
думку філософів для “діяльності характер-
ний вибір можливостей” [11, с. 163]. Така 
діяльність комісій має власне змістовне на-
вантаження і знаходить свій прояв у відпо-
відних формах. 

Звернення до системи знань філософсь-
кої науки дає можливість більш чітко зрозу-
міти та усвідомити поняття “форма”. “Фор-
ма – це спосіб організації змісту, його вира-
ження й існування” [10, с. 375]. Розуміючи 
під категорією “змісту” відповідну систему 
зв’язків і відносин між елементами, яка по-
єднує їх у цілісність, із властивими їм особ-
ливостями та якісною виокремлемістю, ми 
маємо на увазі, що у філософії “зміст” і “фо-
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рма” є невіддільними і взаємозумовлюваль-
ними категоріями діяльності. 

Процес діяльності включає мету, засіб та 
форму, а зміст діяльності визначає форми її 
здійснення. Так, на думку професора В.Ф. По-
горілка, діяльність місцевих органів протікає 
в певних формах, які безпосередньо 
пов’язані зі змістом повноважень цих орга-
нів [7, с. 188]. Відтак, зміст власних повно-
важень постійних комісій опосередковує 
спектр застосування можливих форм і ме-
тодів роботи. Водночас діяльність муніци-
пального органу розуміється як організую-
чий фактор досягнення мети, результату й 
здійснення самої роботи. 

На переконання В.Б. Авер’янова, змісто-
вне навантаження форм діяльності – це 
процедурні форми; форми зовнішнього про-
яву (прийняття нормативно-правових актів, 
організаційні та юридично значущі дії); мо-
рально-етичні прояви діяльності та форми її 
правової регламентації [1, с. 9]. Під формою 
діяльності органів, на думку В.М. Горше-
нєва, “слід розуміти сукупність однорідних 
дій і зумовлюваних цими діями певних соці-
альних наслідків” [2, с. 119–120]. 

Враховуючи тенденції подальшого зміц-
нення інституту місцевого самоврядування 
та його органів, їх безпосередню участь в 
управлінні відповідними територіями, стає 
очевидним той факт, що органи місцевого 
самоврядування становлять один із різно-
видів управлінської діяльності. Така діяль-
ність муніципальних органів, спрямована на 
вирішення питань в різних сферах суспіль-
ного життя в інтересах територіальних гро-
мад, є нічим іншим як муніципальним управ-
лінням. Органи місцевого самоврядування 
не є виконавцями в загальному розумінні 
цього слова, оскільки вони здійснюють 
управління відповідними територіями, реа-
лізовуючи при цьому надані їм повноважен-
ня та об’єктивні можливості. 

Постійні комісії зобов’язані здійснювати 
свої функції та повноваження на практиці не 
в довільній формі, а використовуючи відпо-
відний апробований механізм. Наявність 
останнього не можна сприймати як незмінну 
чи непорушну статику, оскільки зміна зовні-
шніх факторів опосередковує вдосконален-
ня механізму практичної реалізації повно-
важень органу. 

Проте вибір форми, в рамках якої постій-
ні комісії здійснюють ту чи іншу роботу, є 
далеко не простим процесом. Обрання 
будь-якого способу зовнішнього виявлення 
змісту виконуваної роботи визначається 
конкретними об’єктивними чинниками та 
суб’єктивними міркуваннями. Крім того, ко-
місії, застосовуючи обрану форму при вико-
нанні певної роботи, виходять із наданої їм 
чинним законодавством компетенції, реаль-
них організаційно-правових та матеріальних 

можливостей, а також бажання отримати 
прогнозований результат. Творчий та про-
фесійний підхід до вирішення цієї справи не 
обмежується лише вибором наявних форм 
роботи, а реалізовується шляхом їх ефек-
тивного поєднання, за необхідності застосо-
вуються нові форми роботи чи відновлю-
ються втрачені. 

Такий напрям вирішення справи додає 
оптимізму щодо подальшого утвердження 
інституту місцевого самоврядування та ре-
альної можливості реалізації потенціалу 
постійних комісій представницьких органів 
повною мірою, у поєднанні з функціональ-
ною діяльністю інших органів місцевого са-
моврядування. 

Останнім часом у спеціальній літературі 
з’явився цілий ряд якісно нових тверджень, 
сформульованих з урахуванням побудови 
інноваційної системи місцевого самовряду-
вання щодо визначення основних характе-
ристик діяльності муніципальних органів. 
“Діяльність органів місцевого самовряду-
вання, – як стверджує В.С. Куйбіда, – є 
складним структурованим поняттям, яке 
об’єднує цільову і предметну орієнтацію, а 
також способи, форми і методи здійснення. 
Діяльність органів місцевого самоврядуван-
ня зумовлюється потребами об’єкта (тери-
торіальної громади, соціальної групи) і здій-
снюється шляхом використання вироблених 
практикою людства відповідних об’єктивних 
форм і методів” [4, с. 13]. Водночас заува-
жимо, що діяльність муніципальних органів 
залежить не лише від їх цілей, інтересів та 
волі, а й від матеріальних ресурсів та 
об’єктивних можливостей самих органів. 

Форми і методи діяльності постійних ко-
місій у загальному спрямуванні є похідними 
від форм і методів діяльності представниць-
ких органів. У юридичній літературі під фо-
рмами діяльності представницьких органів 
місцевого самоврядування “розуміються ос-
новні, самостійні, конкретні, здійснювані в 
межах певних правових, організаційно-
правових та організаційних рамок дії рад, їх 
органів, посадових осіб та депутатів, за до-
помогою яких реалізується компетенція рад 
та їх органів” [7, с. 189]. 

На думку Ю.В. Тодорського, форми ро-
боти постійних комісій – це частина їхньої 
загальної роботи з конкретно визначеним 
завданням, виконання якого є однією з умов 
здійснення цим органом покладених на ньо-
го обов’язків. Реалізація всіх конкретних за-
вдань у своїй сукупності дає змогу цьому 
органу виконувати свої обов’язки [9, с. 129]. 
Така думка має право на існування, оскільки 
вона виражає деякі аспекти тлумачення 
цього поняття. 

Ми переконані, що діяльність постійних 
комісій, спрямована на реалізацію їх функцій 
та повноважень, в обов’язковому порядку 
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має відповідати таким вимогам: по-перше, не 
виходити за межі їх компетенції; по-друге, 
мати імперативний характер; по-третє, від-
повідати інтересам територіальних громад. 

Постійні комісії здійснюють свою роботу 
виключно за допомогою відповідних форм, 
вибір яких опосередковується вищезазна-
ченими критеріями. 

Не претендуючи на довершену доскона-
лість формування визначення цього понят-
тя, керуючись дотриманням критеріїв лако-
нічності та сутнісного значення цього яви-
ща, вважаємо доречним застосування тако-
го визначення. 

Форми діяльності постійних комісій – це 
відповідні способи досягнення результатів у 
своїй діяльності, яка виражається в конкре-
тних діях з метою реалізації властивих їм 
функцій і повноважень. 

Практичне значення існування того чи 
іншого способу реалізації наданих їм функ-
цій і повноважень не опосередковує конкре-
тну спрямованість дій комісій, а виражаєть-
ся в наданні їм відповідних просторових 
меж, у яких комісії мають можливість твор-
чого та інтелектуального вибору реалізації 
змісту своєї діяльності в тій формі, яка є 
найефективнішою, виходячи з територіаль-
них інтересів. 

Постійні комісії здійснюють свою роботу 
за допомогою різноманітних форм. Наяв-
ність таких форм актуалізує питання їх кла-
сифікації з метою виокремлення їх в одно-
рідні групи. Основою здійснення такої кла-
сифікації можуть слугувати різні критерії, 
одиничного чи об’ємного характеру. 

Аналіз спеціальної літератури показав, 
що формування правового поняття “форми 
роботи постійних комісій” і визначення кри-
теріїв їх класифікації не було одночасним та 
безсуперечним явищем. Наприклад, Е.В. Спі-
ріна та Ю.О. Стогов, досліджуючи проблему 
форм і методів роботи постійних комісій, 
узагалі не звертаються до питання класифі-
кації форм роботи, обмежуючись їх перелі-
ком. Автори виділяють такі форми роботи 
комісій: а) розподіл доручень між членами 
постійних комісій; б) планування роботи по-
стійних комісій; в) засідання комісій; г) конт-
рольна діяльність комісій; д) їх організацій-
но-масова робота; е) звіти комісій [8, с. 88]. 

Відсутність класифікації вони намагають-
ся компенсувати виокремленням головних, 
на їх думку, форм роботи. Детальну увагу 
автори звертають на такі форми роботи ко-
місій: контрольну, підготовчу, організаційно-
масову [8, с. 2]. Таке вирішення проблеми не 
відповідає рівню розвитку правової науки, а 
тому потребує подальшого дослідження. 

На думку інших науковців, зокрема Г.А. Тю-
тюнника, постійні комісії – це органи “з влас-
тивими лише їм функціями, формами і ме-
тодами роботи”. Дослідник вважає, що “дія-

льність постійних комісій зводиться до двох 
головних напрямів: розроблення масштаб-
них проблемних питань розвитку і підви-
щення рівня контрольної та організаторської 
роботи” [5; 6, с. 7], яка пов’язана з реаліза-
цією рішень органів влади. 

Дослідження форм роботи комісій по-
винні містити значно глибші теоретичні об-
ґрунтування та надбання, які могли б дати 
не лише належну оцінку роботи цих органів, 
а й спрогнозувати їх подальшу визначе-
ність. 

У зв’язку з пошуком ефективних варіантів 
класифікації форм роботи комісій, заслуго-
вує на увагу теорія класифікації діяльності 
органів місцевого самоврядування, запро-
понована О.Ф. Фрицьким. Діяльність (робо-
та) постійних комісій, як органів місцевого 
самоврядування, можна класифікувати за 
такими критеріями: 

1. Основні сфери діяльності (господарсь-
ка, соціально-культурна, діяльність щодо 
побутового обслуговування населення та 
інше). 

2. Об’єкти управління (підвідомчі підпри-
ємства, установи, організації). 

3. Методи управління (безпосереднє ке-
рівництво, координація, здійснення контро-
лю, координація, сприяння в роботі іншим 
органам). 

4. Програми управління. 
5. Види планів рад чи власних планів 

(перспективні, комплексні). 
6. Форми діяльності (правові та органі-

заційні) [12, с. 93]. 
Класифікацію досліджуваного нами питання 

потрібно проводити, орієнтуючись не на сис-
тему всіх можливих чи запропонованих крите-
ріїв у цілому, а використовувати ті, які розкри-
вають форми роботи комісій з огляду на їх “мі-
сію” у сфері муніципального управління. 

Проведення класифікації форм роботи 
комісій за критерієм об’ємного характеру 
можливе, використовуючи такі ознаки: ці-
льова орієнтація діяльності постійних комі-
сій, яка зобов’язує інших суб’єктів муніципа-
льних відносин діяти у відповідному напря-
мі; рівень регламентації тієї чи іншої форми 
роботи чинним законодавством; набутий 
досвід та практика такої діяльності; 
об’єктивні ознаки, які виражаються у відпо-
відних закономірностях роботи комісій. 

Водночас ми не повинні забувати, що 
проведення будь-якої класифікації є доволі 
умовним явищем, оскільки первинну роль 
тут відіграють не об’єктивні, а суб’єктивні 
фактори. Постійні комісії, вирішуючи одне й 
те саме питання, залежно від конкретної 
ситуації, можуть використовувати різні фо-
рми роботи. І це не буде суперечити нор-
мам права за умови, якщо така діяльність 
не виходить за межі їх компетенції. 
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Проте вибір найбільш адекватного кри-
терію класифікації роботи постійних комісій 
дасть змогу об’єктивно оцінити їх діяльність 
у системі органів місцевого самоврядуван-
ня, їх реальні можливості в процесі управ-
ління відповідними територіями. 

Практична реалізація функцій та повно-
важень комісій здійснюється шляхом відпо-
відних форм, які є далеко не однотипними 
та однорідними. Така різноманітність форм 
не визначається лише галузевою чи функці-
ональною спрямованістю діяльності комісій, 
а опосередковується значно серйознішими 
чинниками. 

Аналіз профільного законодавства в час-
тині регламентації форм роботи постійних 
комісій дає підстави стверджувати, що 
останні реалізують свої функції та повнова-
ження за допомогою правових, організацій-
них та матеріально-технічних форм. 

Держава, надаючи органам місцевого са-
моврядування право застосовувати зазна-
чені форми роботи, водночас регламентує 
їх використання. Таке регламентування здій-
снюється, як правило, щодо різних форм ро-
боти того чи іншого органу, проте ступінь її 
не однаковий. Ті форми роботи комісій, ре-
зультатом яких є виникнення юридичних 
наслідків, регламентуються державою бі-
льшою мірою. До правових форм діяльності 
постійних комісій логічно віднести такі, а 
саме: нормотворчу, контрольно-правоохо-
ронну та правозастосовчу. 

Необхідність чіткої нормативної регла-
ментації діяльності комісій з боку держави 
можна мотивувати, насамперед, важливістю 
збереження єдиного порядку законності та 
забезпечення існування єдиної правової 
системи в рамках національно-державного 
простору; тому цілком логічним є тверджен-
ня, що однією з форм діяльності постійних 
комісій є правова діяльність. 

Водночас зауважимо, що ті форми роботи 
комісій, які не викликають прямих юридичних 
наслідків, а отже, не підлягають детальному 
регламентуванню з боку держави, мають 
організаційний характер. Самостійність комі-
сій у виборі тієї чи іншої форми діяльності 
опосередковується принципом доцільної 
ефективності, який випливає з юридичного 
значення – субсидіарності. Його сутнісне 
значення полягає в наділенні такими повно-
важеннями органів найнижчого рівня влади, 
які “наступний за ним територіальний рівень 
влади не може здійснити більш ефективно” 
[3, с. 644]. Дотримання цього принципу ство-
рює об’єктивні можливості реалізації творчо-
го потенціалу постійних комісій, наближення 
членів територіальних громад до управління 
на місцях. Проте успішна реалізація такого 
принципу опосередковується відповідним 
матеріально-фінансовим, технічним та іншим 
забезпеченням. 

Ті дії організаційного характеру, які здій-
снюються постійними комісіями в ході реа-
лізації ними їх функцій та повноважень, мо-
жуть бути як закріплені в законі, так і вироб-
лені практикою їх застосування. Водночас 
форми організаційної роботи комісій, що 
знайшли свою об’єктивізацію в законі, скла-
дають організаційно-правові форми їх дія-
льності. До таких форм належать: засідання 
постійних комісій як основна організаційно-
правова форма їх діяльності, участь у пле-
нарних засіданнях ради, підготовка звітів, 
доповідей чи співдоповідей. 

Ті дії організаційного змісту постійних 
комісій, що вироблені практикою і не закріп-
лені в нормах закону, не є меншовартісни-
ми, оскільки в них виявляється досвід депу-
татів, здобутий на професійній основі, та 
вироблені життям способи вирішення конк-
ретних питань. Організаційні форми роботи 
залежно від критерію, покладеного в їх ос-
нову, можна поділити на основні і додаткові 
(допоміжні), загальні і конкретні, такі, що 
здійснюються одноосібно чи колегіально. 
Наприклад, голова комісії координує роботу 
постійної комісії, здійснює особистий при-
йом виборців, налагоджує співпрацю комісії 
з іншими органами місцевого самовряду-
вання тощо. В колегіальному порядку мож-
ливе здійснення підготовчих робіт, як-от: 
зібрання необхідного статистичного матері-
алу, обов’язкова участь членів комісії в об-
говоренні тих чи інших питань. 

Виокремлюючи правові та організаційні 
форми роботи комісій, зазначимо, що вони 
однаковою мірою повинні здійснюватись у 
межах повноважень комісій, відповідати 
принципам їх діяльності, виражати інтереси 
територіальних громад, відповідати змісту і 
характеру питань, які потребують вирішення. 

Поряд з вищезазначеними формами дія-
льності постійних комісій існує ще одна – 
матеріально-технічна. Така діяльність пос-
тійних комісій рад не є для них визначаль-
ною, проте її здійснення є необхідною умо-
вою для забезпечення дієвого функціону-
вання комісій у системі інших органів місце-
вого самоврядування. Діяльність матеріа-
льно-технічного змісту охоплює дії, пов’язані 
із належним веденням діловодства, підгото-
вкою та розсиланням необхідного роздатко-
вого матеріалу депутатам з метою ознайо-
млення їх з матеріалами, що будуть розгля-
датись на засіданні комісії, пленарних засі-
даннях ради тощо. 

Постійні комісії здійснюють свою діяль-
ність за допомогою відповідних методів. 
Останні формуються під впливом наданих 
комісіям чинним законодавством відповід-
них функцій та повноважень, а також набу-
того практичного досвіду. Нормативне за-
кріплення повноважень, функцій і методів 
роботи постійних комісій забезпечує змісто-
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вну та цільову сторону діяльності зазначе-
них органів. 

Діяльність постійних комісій опосередко-
вується відповідними цілями та завданнями, 
які пояснюють, навіщо здійснювати таку ді-
яльність; функції визначають, “що робити”; 
повноваження – “в яких межах”. Проте цей 
комплекс взаємопов’язаних категорій не 
буде мати належного практичного виражен-
ня та застосування до того часу, поки не 
буде відпрацьований механізм (як теорети-
чного, так і практичного характеру), а саме: 
“як” здійснювати цю діяльність. 

Методи діяльності постійних комісій – це 
способи та засоби, що застосовуються в 
межах відповідних форм з метою реалізації 
їх повноважень. 

Постійні комісії, здійснюючи той чи інший 
вид муніципальної роботи, використовують 
різні методи діяльності, які можна поділити 
на правові та організаційні. 

Правовий метод – це способи здійснення 
постійними комісіями правових форм діяль-
ності. Так, підбір правових методів, які за-
стосовуються постійними комісіями, визна-
чається цілим рядом об’єктивних чинників: 
наявністю відповідних повноважень, право-
вим статусом комісій, можливістю вживати 
заходи відповідного правового впливу на 
об’єкт управління, межі та наслідки таких 
заходів тощо. До таких методів належать: 
метод прийняття рекомендацій і висновків, 
метод підготовки проектів програм чи відпо-
відних рішень та інші. 

Організаційні методи, на відміну від пра-
вових, є засобами досягнення відповідної 
мети в рамках організаційної діяльності пос-
тійних комісій. Ті організаційні методи, що 
знайшли своє закріплення в законодавчих 
актах, становлять зміст організаційно-
правових методів. Це метод організації кон-
тролю за реалізацією рекомендацій та ви-
сновків комісій рад, метод створення робо-
чих груп, підсекцій з метою виконання від-
повідної роботи. 

Звичайно, що постійні комісії в процесі 
здійснення своєї діяльності використовують 
різні організаційні методи, проте у своїй су-
купності вони становлять цілісну систему 
організаційних методів. Це методи налаго-
дження співпраці та взаємозв’язку з іншими 
комісіями рад, а також підприємствами, ус-
тановами, організаціями, що знаходяться на 
території самоврядної одиниці; метод коор-
динування роботи комісії; метод узагаль-
нення результатів перевірок та інші. 

З подальшим зміцненням основ місцево-
го самоврядування спостерігається усклад-
нення форм муніципальної діяльності, вини-
кає необхідність застосування нових мето-
дів діяльності, які б підбирались з урахуван-
ням новітніх технологій, комп’ютерних сис-
тем, з неодмінним освоєнням теоретичних 

розробок у галузі наукової методології. До 
цих методів належать: метод формалізації 
(фіксування інформації у знаковій мові), ме-
тод аналогії (постійні комісії, здійснюючи 
свою управлінську діяльність, на основі по-
дібності об’єктів управління, приймають 
аналогічні рішення), метод екперименту та 
аналізу (розв’язання проблеми відбувається 
за активної участі суб’єктів управління) тощо. 

IV. Висновки  
У результаті теоретичного та практичного 

дослідження форм роботи постійних комісій 
представницьких органів місцевого самовря-
дування були зроблені такі висновки: 
– форми діяльності постійних комісій – це 

відповідні способи досягнення резуль-
татів їх діяльності;  

– постійні комісії здійснюють свою діяль-
ність за допомогою організаційних та 
правових форм роботи;  

– організаційні форми роботи – це закріп-
лені в нормах муніципального права, 
вироблені теорією та практикою види 
діяльності постійних комісій, що не 
створюють юридичних наслідків і спря-
мовані на реалізацію комісіями їх функ-
цій та повноважень;  

– дієвість організаційної форми діяльності 
постійних комісій значною мірою зумов-
лює потенційні можливості самих рад;  

– удосконалення форм організаційної дія-
льності постійних комісій становить без-
перервний та послідовний процес “від-
шліфовування” наявних та вироблення 
суттєво нових способів здійснення комі-
сіями ефективної діяльності;  

– процедура засідання, будучи основною 
організаційно-правовою формою роботи 
постійних комісій, не достатньо регламе-
нтована муніципальним законодавством, 
оскільки періодичність скликання сесії не 
повинна визначати періодичність прове-
дення засідань постійних комісій;  

– доцільно утворити координаційний ор-
ган для здійснення керівництва та конт-
ролю комісій у міжсесійний період;  

– система проведення закритих засідань 
постійних комісій є такою, що супере-
чить положенню ст. 140 Основного за-
кону України;  

– у чинному законодавстві відсутній нор-
мативно врегульований механізм дій 
постійних комісій у результаті виявлення 
ними складу злочину, тому необхідно 
законодавчо врегулювати цей аспект. 
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Annotation 
The author examines the system of charges 

and profits division between state and the local 
budgets of Ukraine, improvement of volume 
calculation of charges on financing of obligatory 
own plenary powers of local self-government 
organs, expedience of community charge on 
property introduction in Ukraine In the article. 

Анотація 
Досліджено систему розподілу видатків і 

доходів між державним та місцевими бюдже-
тами України, вдосконалено розрахунок обсягу 
видатків на фінансування обов’язкових влас-
них повноважень органів місцевого самовря-
дування, доведено доцільність упровадження 
місцевого податку на майно в Україні. 

Ключові слова  
Державне регулювання, міжбюджетні від-

носини, Державний бюджет, місцевий бю-
джет, бюджетне регулювання, дохідна база, 
видатки. 

І. Вступ  
Ключовими проблемами, які потребують 

вирішення в ході реформи міжбюджетних 
відносин в Україні, є чітке визначення функ-
цій, сфер відповідальності центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування у сфері на-
дання суспільних послуг, зміцнення власної 

дохідної бази місцевого самоврядування й 
основ самостійності бюджетів усіх рівнів, 
встановлення прозорих і формалізованих 
процедур надання бюджетних трансфертів, 
які створювали б передумови для взаємної 
відповідальності органів публічної влади 
різних рівнів, ефективного використання 
ними фінансових ресурсів, підвищення заці-
кавленості місцевих органів влади у наро-
щуванні власної дохідної бази тощо. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити державне регу-

лювання системи розподілу видатків та до-
ходів між бюджетами різного рівня. 

ІІІ. Результати  
На сучасному етапі в Україні міжбюджетні 

відносини стали предметом дослідження у 
працях В. Андрущенка, Й. Бескида, С. Буко-
винського, О. Василика, О. Кириленко, В. Крав-
ченка, І. Луніної, А. Монаєнка, В. Опаріна, 
Д. Полозенка, С. Слухая, В. Федосова, М. Чу-
маченка, С. Юрія; в Росії ці питання розгля-
даються в працях О. Бєжаєва, О. Богачової, 
А. Ігудіна, А. Колесова, Г. Крилова, 
В. Лексина, Ю. Любимцева, І. Подпоріної, 
В. Христенка, А. Швецова. 

Практика реалізації місцевих бюджетів 
свідчить про недотримання норм Бюджетно-
го кодексу щодо заборони фінансування 
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бюджетних установ з бюджетів кількох рів-
нів. З місцевих бюджетів продовжується фі-
нансування видатків на правоохоронні орга-
ни, органи державного управління. 

Незважаючи на спроби впорядкувати рух 
фінансових ресурсів у бюджетній системі 
шляхом ухвалення Бюджетного кодексу, їх 
обсяги залишаються значними. Практика 
свідчить, що, з одного боку, – кошти з міс-
цевого бюджету вилучаються у державний, 
а з іншого – цьому ж місцевому бюджету 
надаються кошти з державного на виконан-
ня делегованих повноважень. 

Великою проблемою на місцевому рівні є 
невідповідність натуральних нормативів ви-
датків на соціально-культурну сферу, які до-
водяться галузевими міністерствами, зокрема 
Міністерствами освіти, охорони здоров’я, ку-
льтури, та інших фінансових нормативів, які 
доводяться Міністерством фінансів України. 

Крім зазначених проблем, ряд питань не 
знайшов вирішення в Бюджетному кодексі 
України. 

Це такі важливі проблеми, як переведен-
ня місцевих бюджетів на засади самофінан-
сування, приведення видатків місцевих бю-
джетів у відповідність до функціональних 
обов’язків місцевих органів влади різних 
рівнів, запровадження механізмів контролю 
за використанням коштів місцевих бюдже-
тів, про що вже наголошувалося [1, с. 10]. 

Видатки місцевих бюджетів, визначені в 
Бюджетному кодексі України, не відповіда-
ють повноваженням органів місцевого са-
моврядування, визначеним відповідно до 
Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, а також повноваженням 
місцевих органів виконавчої влади, визна-
ченим відповідно до Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”. 

Розглянемо проблему на прикладі пов-
новажень органів місцевого самоврядуван-
ня, місцевих органів виконавчої влади і ви-
датків відповідних бюджетів у сфері освіти. 
Статтею 91 Бюджетного кодексу України 
передбачено, що з бюджетів сіл, селищ, 
міст та їх об’єднань здійснюються видатки, 
які не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів, на позашкільну 
освіту, а відповідно до ст. 88 – видатки, які 
враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетих трансфертів на дошкільну освіту та 
загальну середню освіту (школи – дитячі 
садки). Водночас ст. 32 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” до влас-
них повноважень виконавчих органів сільсь-
ких, селищних, міських рад віднесено пов-
новаження щодо забезпечення здобуття 
неповнолітніми повної загальної середньої 
освіти, а до делегованих – забезпечення 
відповідно до закону розвитку всіх видів 
освіти. 

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”, до повнова-
жень районних і обласних місцевих держав-
них адміністрацій віднесені питання щодо 
обов’язковості повної загальної середньої 
освіти. Бюджетним кодексом з районних 
бюджетів, окрім загальної середньої освіти, 
передбачено фінансування закладів освіти 
для громадян, які потребують соціальної 
допомоги і реабілітації: загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтер-
натів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені 
піклування батьків, дитячих будинків, дитя-
чих будинків сімейного типу та ін. З облас-
них бюджетів, відповідно до Бюджетного 
кодексу, передбачено видатки на загальну 
середню освіту для громадян, які потребу-
ють соціальної допомоги і реабілітації, на 
вищу, післядипломну освіту. 

Аналогічна невідповідність повноважень 
органів місцевого самоврядування і місцевих 
органів виконавчої влади та видатків відпові-
дних місцевих бюджетів і в інших сферах. 

Невідповідність повноважень, функцій і 
сфер відповідальності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
видаткам і доходам державного та відповід-
них місцевих бюджетів породжує ряд серйо-
зних проблем. 

Після реформування адміністративно-
територіального устрою та ухвалення зако-
нодавства про повноваження кожного рівня 
влади необхідно знову переглядати чинну 
систему розподілу видатків і доходів між 
рівнями бюджетної системи.  

Крім цього, на наш погляд, потребує сут-
тєвого доопрацювання порядок визначення 
обсягу видатків адміністративно-територіаль-
них одиниць, що враховуються при обраху-
нку обсягу міжбюджетних трансфертів. Таке 
нововведення, як “фінансовий норматив 
бюджетної забезпеченості”, який визнача-
ється як гарантований державою в межах 
наявних бюджетних ресурсів рівень фінан-
сового забезпечення повноважень Ради Мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих державних адміністрацій і виконавчих 
органів місцевого самоврядування, що ви-
користовується для визначення обсягу між-
бюджетних трансфертів, є необґрунтова-
ним. Для його визначення в Бюджетному 
кодексі використана, по суті, стара схема 
розподілу фінансових ресурсів між місцеви-
ми бюджетами. Цей показник немає нічого 
спільного з державними соціальними стан-
дартами послуг. 

В основі розрахунку обсягу видатків фак-
тично залишився метод прямого розрахунку 
вартості соціальних послуг, що надаються 
органами влади відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць з урахуванням 
фактично наявних мережі, штатів, континге-
нту закладів соціально-культурної сфери. 
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Натуральні нормативи видатків на утриман-
ня об’єктів соціально-культурної сфери, які 
використовуються для визначення необхід-
ної суми видатків з того чи іншого рівня міс-
цевих бюджетів, не враховують багатьох 
факторів, які впливають на вартість надання 
послуг у різних регіонах країни. 

Крім того, при визначенні обсягу видатків 
місцевих бюджетів передбачено такі інстру-
менти, як нерозподілені видатки, а також 
коригувальні коефіцієнти, методика розра-
хунку яких невідома і розміри яких, напри-
клад, на 2002 р. для міст республіканського 
(Автономної Республіки Крим) та обласного 
значення коливаються від 0,64 до 1,5. 

Зазначений порядок обчислення видатків 
місцевих бюджетів зберігає старий суб’єк-
тивний підхід. 

Існуюча практика свідчить, що управлін-
ня сукупними видатками в Україні й до цього 
часу залишається прерогативою централь-
них органів виконавчої влади. Реально де-
централізація видатків може бути здійснена 
тільки тоді, коли органи місцевого самовря-
дування зможуть не тільки виконувати рі-
шення центральних органів влади, а й ма-
тимуть можливість самостійно приймати 
рішення щодо видатків на фінансування 
власних повноважень. 

Ще однією проблемою, без розв’язання 
якої неможливо розмежувати видатки між 
рівнями бюджетної системи, є затверджен-
ня в Україні нової бюджетної класифікації, 
яка передбачала б класифікацію видатків і 
доходів бюджетів також за адміністратив-
ною ознакою. Сучасна бюджетна класифі-
кація визначає типи видатків для всіх рівнів 
бюджетів разом і не дає можливості класи-
фікувати їх за рівнями бюджетної системи. 

Доходи мають бути розподілені відповід-
но до функціональних обов’язків кожного 
рівня влади та видатків, що здійснюються з 
бюджету того чи іншого рівня. Кількісні про-
порції розподілу доходів між рівнями бю-
джетної системи визначаються повнова-
женнями та завданнями, що покладаються 
законом на органи місцевого самовряду-
вання чи органи виконавчої влади. З метою 
ефективного виконання власних повнова-
жень кожен рівень влади повинен мати дос-
татні власні та закріплені на довготривалу 
перспективу джерела надходжень. 

В Україні власну й закріплену дохідні ба-
зи повинні мати Державний бюджет України, 
республіканський бюджет Автономної Рес-
публіки Крим, обласні бюджети, міські бю-
джети міст Києва та Севастополя, районні 
бюджети, бюджети територіальних громад. 

Гострою є проблема формування влас-
ної дохідної бази органів місцевого самов-
рядування всіх рівнів, проте після ухвален-
ня Бюджетного кодексу в критичному стані 
опинилися міські ради міст районного зна-

чення, сільські та селищні ради. Це стало 
наслідком реформування системи трансфе-
ртів, у результаті чого порядок розподілу 
трансфертів на районному рівні залишився 
практично не врегульованим. 

Структура доходів місцевих бюджетів, яка 
склалася на сьогодні, не є стабільною та не 
дає можливості органам місцевого самовря-
дування повною мірою розпоряджатися до-
ходами місцевих бюджетів. В Україні влас-
ними надходженнями, у встановленні яких та 
визначенні їх ставок органи місцевого само-
врядування мають самостійність, є місцеві 
податки і збори, надходження від яких є не-
значними. В ухваленому Бюджетному кодек-
сі до власних доходів місцевих бюджетів від-
несено також частину плати за землю, пода-
ток з власників транспортних засобів, пода-
ток на промисел та ряд інших податкових і 
неподаткових надходжень. Але це не дало 
можливості забезпечити місцеві органи вла-
ди достатнім рівнем фінансових ресурсів. 

На нашу думку, запровадження алгоритмів 
і формул для визначення обсягів трансфертів 
не може бути самоціллю реформи міжбюдже-
тних відносин. У результаті реформування 
міжбюджетних відносин в Україні має істотно 
зміцнитись власна дохідна база місцевих ор-
ганів влади, якомога більша частина місцевих 
бюджетів має бути переведена на засади са-
мофінансування, а також мають скоротитися 
обсяги зустрічного руху фінансових ресурсів 
усередині бюджетної системи. Такого ефекту 
не було досягнуто після ухвалення Бюджетно-
го кодексу України. 

Ми пропонуємо вдосконалити систему 
розподілу видатків та доходів між Держав-
ним і місцевими бюджетами України. 

Перш за все, видатки та доходи держав-
ного і місцевих бюджетів мають бути приве-
дені у відповідність до функціональних 
обов’язків центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 

Що стосується вдосконалення розрахун-
ку обсягу видатків на фінансування обов’яз-
кових власних повноважень органів місце-
вого самоврядування, то в Україні обсяг ви-
датків місцевих бюджетів має визначатись 
на основі розглянутих соціальних стандар-
тів. Перехід на систему стандартів доцільно 
здійснювати поступово та поетапно, оскіль-
ки перехід на запровадження вартісних ста-
ндартів може призвести до розбалансуван-
ня наявної системи фінансування об’єктів 
соціально-культурної сфери. На першому 
етапі доцільно запровадити вартісні станда-
рти соціальних послуг в освіті, охороні здо-
ров’я, передбачивши з цією метою перехід-
ний період від сучасної практики фінансу-
вання цих галузей. На цьому ж етапі можуть 
бути запроваджені стандарти, розраховані 
на основі методу нормативного калькулю-
вання робіт чи послуг у сфері охорони гро-
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мадського порядку, будівництва та утри-
мання доріг, водопостачання, санітарного 
очищення води, забезпечення послугами 
автотранспорту. Але для запровадження 
такого методу фінансування мають бути 
розроблені кількісні параметри державних 
соціальних стандартів, що передбачені За-
коном України “Про державні соціальні ста-
ндарти та державні соціальні гарантії” [4]. 

Вдосконалення розподілу доходів між 
державним і місцевими бюджетами в Украї-
ні має здійснюватись у напрямі збільшення 
власних доходів органів місцевого самовря-
дування. 

Крім місцевих податків і зборів, визначе-
них у Бюджетному кодексі України, доцільно 
запровадити місцевий податок на нерухоме 
майно фізичних осіб і податок на майно 
юридичних осіб, які б мали право запрова-
джувати органи місцевого самоврядування 
та встановлювати їх ставки в межах, визна-
чених законами України. 

З метою впровадження місцевого подат-
ку на майно в Україні необхідно врахувати 
такі аспекти. 

Податок на майно ґрунтується на праві 
власності на рухоме й нерухоме майно. Ос-
новою для визначення бази оподаткування 
має бути оціночна вартість майна. З метою 
оцінювання майна має бути створений ін-
ститут експертів у складі виконавчих органів 
влади. Від сплати податку на майно мають 
бути звільнені органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, а також 
заклади соціально-культурної сфери, куль-
тові споруди, заклади виключно громадсько-
го користування. 

При запровадженні податку на майно фі-
зичних осіб слід врахувати, що податок за-
лежить від стану власності й має сплачува-
тися у грошовій формі, тому при визначенні 
ставки податку має враховуватись поточний 
грошовий доход сім’ї, а також доцільним є 
встановлення пільг по податку на майно для 
пенсіонерів, малозабезпечених сімей, соці-
ально незахищених та малозабезпечених 
категорій населення [3]. 

Власними доходами районних і обласних 
бюджетів можуть стати фіксовані частки від 
прибуткового податку з громадян та від по-
датку на прибуток підприємств. Фіксовану 
частку від цих податків доцільно визнати 
місцевими регіональними податками. До 
доходів районних і обласних бюджетів та-
кож має бути віднесено податок на прибуток 
підприємств, що знаходяться у спільній 
власності територіальних громад. 

Удосконалення в Україні потребує і сис-
тема загальнодержавних податків, що роз-
поділяються між державним і місцевими 
бюджетами. Враховуючи принципи функціо-
нування пайових податків у зарубіжних кра-
їнах, основними напрямами вдосконалення 

системи пайових податків та їх розподілу в 
Україні можуть бути такі. 

На початковому етапі необхідно на дов-
готривалу перспективу визначити набір па-
йових податків і нормативів їх розподілу. 
Нормативи розподілу цих податків мають 
бути однаковими для всіх адміністративно-
територіальних одиниць одного рівня. 

Пайовим доцільно визначити податок на 
доходи підприємств, а також прибутковий 
податок з громадян, закріпивши нормативи 
їх розподілу між державним і місцевими бю-
джетами на довготривалу перспективу, без 
права їх перегляду у щорічних законах про 
Державний бюджет України. Нормативи роз-
поділу пайових податків на перспективу слід 
визначати, використовуючи формулу, яка 
враховувала б відмінності у податковому 
потенціалі та потребах у видатках різних 
адміністративно-територіальних одиниць од-
ного рівня. 

На подальшу перспективу частку пайо-
вих податків у доходах місцевих бюджетів 
доцільно скоротити до мінімуму, замінивши 
їх закріпленими на довготривалий період 
податками й зборами. 

Крім вищеназваних доходів місцевих бю-
джетів, в Україні необхідно підвищувати зна-
чення надходжень у місцеві бюджети від пла-
ти за послуги, а також від місцевих позик, які 
мають використовуватись на інвестиційні цілі. 

З метою ефективного розподілу видатків 
та доходів між державним та місцевими бю-
джетами в Україні має бути запроваджена 
нова бюджетна класифікація, яка б відпові-
дала міжнародним стандартам та підвищу-
вала прозорість бюджетних даних. До нової 
бюджетної класифікації доцільно включити 
таке поняття, як “сектор органів державного 
управління”, який включає органи державної 
влади, регіональні органи влади та органи 
місцевого самоврядування [2]. Нова бюдже-
тна класифікація має визначати видатки та 
доходи для кожного рівня влади. Вона має 
містити детальний перелік видаткових пов-
новажень, які покладаються на центральні 
органи виконавчої влади, регіональні органи 
влади та органи місцевого самоврядування, 
а також джерела формування доходів кож-
ного рівня влади. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити 
висновок, що вдосконалення системи роз-
поділу видатків і доходів між державним та 
місцевими бюджетами України має здійсню-
ватись у напрямах приведення їх видатків у 
відповідність з функціональними обов’язка-
ми кожного рівня влади, визначення обсягу 
видатків місцевих бюджетів на основі міні-
мальних соціальних стандартів послуг у ва-
ртісному виразі, визначення обсягу фінан-
сування повноважень, делегованих органа-
ми виконавчої влади органам місцевого са-
моврядування на основі розрахунку орієн-
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товних фактичних витрат на здійснення де-
легованих повноважень. 

Порядок розподілу доходів між державним 
і місцевими бюджетами України має вдоско-
налюватись у напрямі збільшення власних 
доходів місцевих бюджетів шляхом запро-
вадження місцевих податків на нерухоме 
майно фізичних та юридичних осіб, податку 
на землю і податку з власників транспорт-
них засобів, створення власної дохідної ба-
зи обласних і районних бюджетів шляхом 
закріплення за ними фіксованої частки від 
податків на доходи фізичних осіб та на при-
буток підприємств, визначення пайовими 
податками податок на доходи підприємств 
та прибутковий податок з громадян. 

IV. Висновки  
Передумовами подальшого успішного ре-

формування міжбюджетних відносин має бути 
адміністративна реформа та реформа адміні-
стративно-територіального устрою, створення 
самодостатньої територіальної громади. 

Враховуючи світовий досвід, подальше 
реформування міжбюджетних відносин мають 
здійснюватись у напрямі формування такої 
моделі міжбюджетних відносин, яка дала б 
змогу оптимально розмежувати функції між 
органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування, оптимально розподі-
лити між ними фінансові ресурси, а також 
сприяла б зміцненню основ місцевого самов-
рядування, розвитку всіх регіонів України. 

Реформування міжбюджетних відносин 
має здійснюватись у напрямі підвищення 
самостійності місцевих органів влади щодо 
формування їх бюджетів, зацікавленості у 
нарощуванні власної дохідної бази, запро-
вадження нових процедур контролю за фі-
нансовою діяльністю місцевого самовряду-
вання, поглиблення міжсекторної співпраці 
щодо надання послуг. 
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Annotation 
In the article the legal regulation as a 

mechanism of state regulation of building ser-
vices is considered. A definition of the concept 
“building” in the legal field is suggested for the 
revelation of the legal regulation essence. The 
regulation of building services by means of the 
establishment of some limits in regard to the 
subjects whiсh give such services and neces-
sity of getting permits and licenсes for their 
realization is considered. 

Анотація 
У якості механізму державного регулю-

вання будівельних послуг розглянуто право-
ве регулювання. Для визначення сутності 
правового регулювання дано визначення по-
няттю “будівництво” в правовому полі. Про-
аналізовано регулювання будівельних пос-
луг шляхом встановлення певних обмежень 
відносно суб’єктів, що надають такі послуги, 
та необхідності отримання дозволів і ліцен-
зій на їх виконання. 

Ключові слова 
Правове регулювання, ліцензування, бу-

дівництво, містобудування, дозвіл, будіве-
льні норми. 

І. Вступ 
Практично в кожного керівника підприєм-

ства, установи, організації виникає потреба 
в збільшенні кількості об’єктів нерухомості 
для розширення своєї діяльності: будівниц-
тво складських приміщень для зберігання 
продукції у завода-виготівника або у підпри-
ємства, яке займається торговельною дія-
льністю; будівництво магазинів для розши-
рення торговельної мережі; реконструкція, 
модернізація, капітальний ремонт вище пе-
рерахованих об’єктів. Потреба в будівництві 
виникає і у громадян для покращання умов 
життя та розширення житлових площ. 

Але процес будівництва потребує до-
тримання законодавства на всіх стадіях йо-
го здійснення, що досягається встановлен-
ням певних правових норм, обов’язкових 
для виконання всім суб’єктам (фізичним 
особам-забудовникам та юридичним осо-

бам, як тим, що здійснюють процес будівни-
цтва власними силами для задоволення 
своїх потреб, так і тим, для яких будівництво 
є основним видом діяльності відповідно до 
статуту). 

Правові норми – механізм правового ре-
гулювання, що є одним з видів державного 
регулювання. 

ІІ Постановка завдання 
Мета статті – здійснити аналіз правового 

регулювання як одного з механізмів держав-
ного регулювання у сфері будівельних послуг. 

ІІІ. Результати 
Правове регулювання є різновидом соці-

ального регулювання, за допомогою якого 
відносини між суб’єктами набувають певної 
правової форми, що має імперативний ха-
рактер, через встановлені державою міри 
можливої та належної поведінки. 

Правове регулювання має конкретний ха-
рактер, оскільки завжди пов’язане з реальни-
ми відносинами, спрямоване на задоволення 
законних інтересів суб’єктів права та здійсню-
ється за допомогою правових засобів, які за-
безпечують його ефективність (воно гарантує 
доведення норм права до їх виконання). 

Правове регулювання реалізується через 
механізми – систему правових засобів і 
форм (норми права, правовідносини, акти 
реалізації та застосування норм права та ін.). 

Правове регулювання являє собою дер-
жавно-владний вплив на суспільні відносини 
за допомогою правових засобів з метою їх-
нього впорядкування, утвердження, охорони 
й розвитку. Під правовим регулюванням ро-
зуміється сукупність різноманітних форм і 
засобів юридичного впливу держави на по-
ведінку учасників суспільних відносин, що 
здійснюється з метою підкорити цю поведін-
ку встановленому в суспільстві правопоряд-
ку. За його допомогою досягаються встано-
влення й організація процесу реалізації 
прав та юридичних обов’язків різними 
суб’єктами суспільних відносин [2]. 

Основними елементами системи право-
вого регулювання є правові норми, тобто 
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загальнообов’язкові, формально визначені 
правила поведінки, які походять від держа-
ви і нею охороняються. 

Для визначення сутності правового регу-
лювання будівельних послуг необхідно, 
перш за все, визначити, що таке будівницт-
во в правовому полі, з економічного погляду 
та з позицій законодавства. 

Чинне законодавство не дає однозначно-
го трактування поняттю будівництва. Госпо-
дарський кодекс України розглядає будівницт-
во як діяльність суб’єктів господарювання що-
до забудови території та створення нових 
об’єктів виробничого та іншого призначення, 
їх реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту, впорядкування, розширення та тех-
нічного переобладнання підприємств [1]. 

Під об’єктами виробничого призначення 
слід розуміти будівлі, спорудження, які нале-
жать підприємствам, організаціям, устано-
вам, органам місцевого самоврядування як 
на основі права власності, так і оперативного 
управління, оренди та призначені для вироб-
ництва (виготовлення) продукції, використо-
вуваної для подальшої її реалізації або для 
створення інших об’єктів з її використанням. 
Як правило, до таких об’єктів належать цехи. 

Під технічним переоснащенням підпри-
ємств слід розуміти зміну устаткування, ви-
користовуваного для виробництва продукції, 

шляхом впровадження нових технологій, змі-
ни процесу виробництва, повної або частко-
вої заміни основних засобів (верстатів, ма-
шин і механізмів), які беруть участь у виро-
бничому процесі. 

Так, ст. 4 Закону України “Про архітектур-
ну діяльність” розглядає будівництво як 
складову архітектурної діяльності, що міс-
тить у собі перелік певних процедур, 
пов’язаних з підготовкою вихідних даних на 
проектування, здійсненням передпроектних 
робіт, пошуком архітектурного рішення, роз-
робленням та узгодженням проекту, вико-
нанням робочої документації для будівницт-
ва, власне будівництво, що може включати 
як створення нових споруд, так і реконструк-
цію, реставрацію, капітальний ремонт об’єкта 
будівництва та введення його в експлуатацію 
[5]. 

Статті 22, 23 Закону України “Про плану-
вання і забудову територій” з поняттям бу-
дівництва ототожнюють взаємозв’язок усіх 
об’єктів, що розташовані поруч, тобто при 
здійсненні будівельної діяльності необхідно 
суворо дотримуваться встановлених правил 
забудови територій, які затверджуються ві-
дповідними органами [7]. Цими правилами 
передбачено, що для кожної окремої зони 
встановлюються єдині умови й обмеження 
забудови земельних ділянок (див. рис.) 

 

Вимоги до забезпечення
експлуатації інженерно-

транспортної інфраструктури

Гранично допустима
поверховість будинків і споруд

Умови
обмеження
забудови

земельних
ділянок

Перелік обмежень
використання земельних

ділянок природоохоронного та
історико-культурного значення

Вимоги до озеленення та
впорядкування територій

Вимоги до впорядкування доріг
та під’їздів до будинків, місць

паркування транспортних
засобів

Мінімальні відступи будинків і
споруд від червоних ліній

регулювання забудови, меж
суміжних ділянок

 
 

Рис. Умови обмеження забудови земельних ділянок, передбачені законодавством 

 
Планування та забудова території мають 

велике значення, оскільки передбачають: 
– обґрунтування майбутніх потреб суспільст-

ва; 

– визначення переважних напрямів вико-
ристання територій; 

– урахування державних, громадських і при-
ватних інтересів під час планування, забу-
дови та іншого використання територій; 
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– забезпечення раціонального розселення 
громадян та недопустимість незаселених 
пунктів або дуже великої концентрації 
населення в одній місцевості; 

– визначення подальших напрямів розви-
тку населених пунктів з прогнозуванням 
інфраструктури району; 

– раціональне використання земель тіль-
ки за цільовим призначенням, що допо-
може не завдати шкоди навколишньому 
середовищу та родючості земель; 

– виділення земель, призначених для бу-
дування промислових підприємств, які 
можуть завдати шкоди життю та здо-
ров’ю людей і навколишньому середо-
вищу, та планування будівництва очис-
них споруд на цих підприємствах; 

– визначення територій, які мають особ-
ливу екологічну, наукову, естетичну, іс-
торико-культурну цінність, встановлення 
передбачених законодавством обме-
жень щодо їх забудови та використання, 
оскільки це може зашкодити культурній 
та історичній спадщині суспільства; 

– охорона довкілля та раціональне вико-
ристання природних ресурсів. 

Спеціального узгодження з правилами 
забудови територій потребує не тільки буді-
вництво нових споруд, а й знищення старих, 
бо це може суттєво вплинути на зовнішній 
вигляд території міста. Адже для кожної 
окремої зони згідно з державними будівель-
ними нормами встановлюються єдині умови 
та обмеження забудови й використання зе-
мельних ділянок. 

Відповідно до законодавства, фізичні та 
юридичні особи мають право одержувати 
від органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування інформацію про правовий 
статус, допустимі види забудови та інше 
використання земельних ділянок, єдині 
умови та обмеження забудови окремої зе-
мельної ділянки. Згідно з отриманою інфор-
мацією, фізичні та юридичні особи мають 
право виконувати передпроектні роботи (ес-
кізні, пошукові, концептуальні). 

Статті 22 та 23 цього Закону визначають, 
що будівництво передбачає створення не 
тільки конкретного одиничного об’єкта, а і 
його прив’язаність до певної ділянки [7]. 
Неможливо не погодитися з вимогами зако-
нодавства, дійсно побудований об’єкт має 
бути не тільки естетично гарним, практич-
ним і необхідним жителям відповідної міс-
цевості, але крім цього він не повинен впли-
нути на зовнішній вигляд району, ділянки 
міста, селища, не повинен заподіяти шкоду 
пам’яткам історико-культурного призначен-
ня, що знаходяться під державною охоро-
ною. Новозбудований об’єкт має гармонізу-
вати з архітектурою споруд, які знаходяться 
поруч, бути зручним в експлуатації (тобто 
створювати максимальний комфорт жите-

лям району), а саме: повинен передбачати 
наявність території перед будівельним 
об’єктом для відпочинку його мешканців, 
дитячих майданчиків, місця для паркування 
для автотранспорту, зелених зон; об’єкт не 
має заважати проїзду автотранспорту, 
створювати аварійні ситуації незручності. 

Особливу увагу слід приділяти будівниц-
тву об’єкта, якщо поблизу знаходиться істо-
рична пам’ятка культури або мистецтва. 
Адже наявність такого об’єкта вже передба-
чає створення поруч з ним сучасних будин-
ків і споруджень, але в гармонізаційному 
поєднанні з ним, незважаючи на різницю в 
періодах створення таких об’єктів будівниц-
тва, що можуть обчислюватися сторіччями. 
Облаштування прилеглої території дасть 
змогу візуально скоротити різницю у часі 
будівництва об’єктів різних епох, зокрема 
шляхом озеленення, здійсненого відповідно 
до традицій і стилю того часу, в якому ство-
рена історична пам’ятка культури – такий 
підхід дасть змогу здійснити забудову райо-
ну (території) в одному стилі. 

На нашу думку будівництво досить скла-
дний і багатоаспектний процес, який містить 
в собі безліч етапів, серед яких можна виді-
лити такі: 

1. Підготовка й створення проектної до-
кументації, подальше її узгодження в різних 
інстанціях. 

2. Власне будівництво об’єкта й пода-
льше введення його в експлуатацію. 

3. Облаштування прилеглої території, 
що передбачає: створення зручної під’їзної 
дороги, зони озеленення, місця для відпо-
чинку, стоянки для автотранспорту. 

Закон України “Про основи містобудуван-
ня” визначає такий термін, як містобудування, 
який можна вважати синонімом поняття буді-
вництво, тільки у більш масштабному розу-
мінні. Містобудування охоплює процеси про-
гнозування розвитку населених пунктів і тери-
торій, планування, забудову, проектування та 
будівництво об’єктів містобудування, спору-
дження інших об’єктів, реконструкцію історич-
них населених пунктів при збереженні харак-
теру традиційного середовища, реставрацію 
та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, 
створення інженерної та транспортної інфра-
структури, а саме: створення та підтримання 
умов для повноцінного життєвого середовища 
громадян [6]. 

Можна погодитися з таким визначенням 
поняття будівництва через його розгляд у 
більш широкому розумінні як процес усього 
містобудування, і це підтверджує той факт, 
що будівництво не можна розглядати як 
процес створення одиничного об’єкта, а 
тільки як складний процес, який охоплює 
кілька етапів. 

Крім того, відповідно до ст. 4 Закону Ук-
раїни “Про архітектурну діяльність”, будів-
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ництво передбачає не тільки створення но-
вого повноцінного об’єкта, а й модернізацію, 
реконструкцію, перебудову, капітальний ре-
монт уже існуючого [5]. Ми вважаємо, що всі 
ці дії також мають відповідати визначеним 
правилам забудови територій, особливо 
якщо це стосується реконструкції або рес-
таврації об’єкта, що являє собою історичну 
цінність, оскільки будь-яка, навіть незначна, 
його видозміна може призвести до втрати 
такої цінності. На загальний вигляд району 
негативно може вплинути й капітальний ре-
монт будинку, якщо в результаті була здійс-
нена його перебудова, що не враховувала 
вимоги законодавства та не передбачала 
узгождення з об’єктами, що знаходяться 
поруч, адже будь-яка перебудова призво-
дить до видозміни об’єкта, яка, у свою чер-
гу, має дотримуватися загальноприйнятих 
понять про естетику й красу щодо поєднан-
ня форм, розмірів, стилів і напрямів архітек-
тури, – при недотриманні цих вимог зовніш-
ній вигляд району може бути спотворений. 

Держава пильно стежить за дотриман-
ням законодавства відносно забудови тери-
торії, тому передбачила додаткові заходи 
для ліквідації порушень, а саме зобов’язала 
осіб, які здійснюють будівництво (забудов-
ника або підрядника), до обов’язкового оде-
ржання дозволу на таке будівництво. 

Цей документ надає право забудовнику 
та підряднику на виконання будівельних 
робіт, підключення об’єкта будівництва до 
інженерних мереж та споруд, видачу орде-
рів на проведення земляних робіт. Дозвіл 
надається за умови наявності проектної до-
кументації; документа, який засвідчує право 
власності чи користування земельною діля-
нкою; угоди про право забудови земельної 
ділянки; рішення виконавчого органу відпо-
відної ради або місцевої державної адмініс-
трації про дозвіл на будівництво об’єкта міс-
тобудування; комплексного висновку дер-
жавної інвестиційної експертизи та докуме-
нта про призначення відповідальних вико-
навців робіт. Одержання дозволу передба-
чає здійснення таких будівельних робіт, як: 
– поточний ремонт будівель та споруд без 

зміни призначення приміщень; 
– відновлення просілого або облаштуван-

ня нового мостіння навкруги будівлі; 
– відновлення або прокладання нових 

тротуарів; 
– відновлення або створення нових при-

будинкових проїзних доріг; 
– будівництво дитячих майданчиків, май-

данчиків для відпочинку людей, озеле-
нення прибудинкової території, ство-
рення спортивних майданчиків у дворах, 
а також у межах мікрорайонів; 

– зведення тимчасових будівель та споруд, 
будівництво яких не потребує виконання 
робіт з улаштування фундаментів тощо. 

Виконання будівельних робіт без наяв-
ності дозволу передбачає притягнення до 
адміністративної відповідальності і тягне за 
собою, відповідно до ст. 96 Кодексу про ад-
міністративні правопорушення, накладення 
штрафу від одного до десяти неоподаткову-
ваних мінімумів на громадян та від п’яти до 
двадцяти – на посадових осіб [3]. 

Порядок дотримання законодавства та 
будівельних норм відстежується і в подаль-
шій роботі будівельних компаній. Так, за 
2007 р. Інспекціями державного архітектур-
но-будівельного контролю в регіонах було 
анульовано 46 дозволів, у 2008 р. – 94, за 
перше півріччя 2009 р. – 11 дозволів на пра-
во виконання будівельних робіт [4]. 

Але для захисту громадян і навколиш-
нього середовища від негативного впливу 
шкідливих речовин або несанкціонованих 
дій третіх осіб держава передбачила отри-
мання ліцензії на здійснення деяких будіве-
льних робіт, а саме: 
– пошукові роботи для будівництва; 
– створення містобудівної документації; 
– розроблення проектів та виконання ро-

бочої документації для будівництва; 
– будівельно-монтажні роботи; 
– монтаж інженерних мереж; 
– будівництво транспортних мереж; 
– інжинірингова діяльність у сфері будів-

ництва тощо. 
Але ліцензування для будівельної галузі 

є додатковим адміністративним тягарем, 
оскільки зумовлює багато труднощів, з яки-
ми зіштовхуються компанії в процесі його 
отримання: обов’язковість мати велику кіль-
кість штатних фахівців за різними спеціаль-
ностями, необхідність одержання експерт-
них висновків, проходження метрологічної 
перевірки інструментів, що використовують-
ся в будівництві, наявність розвинутої мате-
ріально-технічної бази. 

Крім того, відповідно до внесених у зако-
нодавство змін, у кожній будівельно-
монтажній та виробничій організації повинна 
функціонувати система забезпечення та 
контролю якості на всіх етапах виробництва, 
що відповідає вимогам стандартів України 
ДСТУ ISO серії 9000. Але, як свідчить буді-
вельна практика, не завжди будівельно-
монтажні роботи виконуються відповідно до 
вимог стандартів, технічних умов, будівель-
них норм і правил. У результаті не забезпе-
чується необхідний рівень будівництва, ни-
зька якість якого пов’язана, насамперед, з 
відсутністю у будівельних організаціях діє-
вих систем забезпечення якості. У зв’язку з 
цим Держбуд України прийняв рішення ви-
давати ліцензії на виконання будівельно-
монтажних робіт тільки тим організаціям, у 
яких система якості відповідає вимогам 
ДСТУ ISO серії 9000. 
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Така ситуація зумовлює чисельність по-
рушення законодавства, що відображається 
в невідповідності кваліфікації штатних пра-
цівників спеціальностей встановленим вимо-
гам законодавства щодо отримання ліцензії, 
наявності матеріально-технічної бази, відпо-
відних експертних висновків, – це призводить 
до анулювання ліцензії (так, тільки за 2007 р. 
анульовано 134 ліцензії), що свідчить про 
велику кількість порушень законодавства з 
якості надання будівельних послуг. 

ІV. Висновки 
Ми вважаємо, що під будівництвом у 

юридичному розумінні цього терміна слід 
розуміти складний процес, що охоплює кіль-
ка етапів і передбачає досягнення кінцевої 
мети, спрямованої на зведення й введення 
в експлуатацію будівельних об’єктів, споруд 
виробничого або побутового призначення, 
або на досягнення результату з реконструк-
ції, модернізації, капітального ремонту бу-
динків, що передбачає обов’язкове вико-
нання норм законодавства стосовно обме-
ження умов забудови земельних ділянок з 
наступним узгодженням нового об’єкта з 
сусідніми будинками і спорудами. 

Процес будівництва потребує правового 
регулювання на кожному етапі його здійс-
нення: підготовка й створення проектної до-
кументації, власне будівництво об’єкта й 
подальше введення його в експлуатацію, 
облашування прилеглої території, що пе-
редбачає: створення зручної під’їзної доро-
ги, зони озеленення, місця для відпочинку, 
стоянки автотранспорту. 

Необхідним є вдосконалення процесу лі-
цензування як одного з механізмів правово-
го регулювання, оскільки воно є додатковим 
адміністративним тягарем для будівельних 
компаній, що зумовлює значні витрати часу 
та затримки у здійсненні будівельних проек-
тів. Надмірна бюрократизація призводить до 
тінізації ринку будівельних послуг, що нега-
тивно позначається не тільки на добробуті 

громадян, а й на зменшенні надходжень до 
бюджету. 
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Annotation  
The article deals with the application of the 

аdministrative-legal mechanism in state regu-
lation of the development of the recreational 
services. In the article is proved the idea that 
the aim of the state recreational policy is a 
creation of the competitive recreational com-

plex, which will absolutely satisfy the needs of 
native and foreign consumers of the recrea-
tional complex. 

Анотація  
Розглянуто та проаналізовано викорис-

тання адміністративно-правового механізму 
в державному управлінні розвитком ринку 



Держава та регіони 

 130 

рекреаційних послуг. Доведено думку, що 
метою державної рекреаційної політики є 
створення конкурентоспроможного рекреа-
ційно-туристичного комплексу, який усебіч-
но задовольнятиме потреби вітчизняних та 
іноземних споживачів рекреаційного проду-
кту. 

Ключові слова  
Рекреація, туризм, законодавство, дер-

жавна політика, державна туристична адмі-
ністрація, модель управління рекреаційною 
галуззю. 

І. Вступ 
У результаті досліджень фахівців визна-

чено поняття “державне регулювання” як 
система заходів законодавчого, виконавчого 
та контрольного характеру, які здійснюють 
органи влади та суспільні організації, яким 
законодавством надано повноваження з 
питань розвитку економіки з метою стабілі-
зації та підтримки пріоритетних напрямів 
економічної діяльності та створення сприя-
тливих умов для розвитку господарського 
комплексу. Це вплив державних органів або 
посадових осіб за допомогою системи пра-
вових заходів на юридичні та фізичні особи 
щодо вирішення суспільних потреб. 

Метою державної рекреаційної політики 
є створення конкурентоспроможного рекре-
аційно-туристичного комплексу, який усебі-
чно задовольнятиме потреби вітчизняних та 
іноземних споживачів рекреаційного проду-
кту, сприятиме розвитку економіки країни 
шляхом збільшення робочих місць, бюдже-
тних і валютних надходжень, збереження ку-
льтурної та природної спадщини. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити й проаналізувати 

особливості застосування адміністративно-
правового механізму в державному регулю-
ванні рекреаційної галузі в Україні. 

ІІІ. Результати 
Існують різні важелі та інструменти рин-

кового регулювання й активізації розвитку 
суб’єктів рекреаційно-туристичного госпо-
дарювання: фінансово-кредитні, податкові, 
соціально-психологічні, нормативно-правові, 
державно-адміністративні. 

Перш за все, необхідно зупинитися на 
адміністративно-правових важелях, які рег-
ламентують діяльність усіх інших інструмен-
тів державного регулювання рекреаційних 
послуг. 

Я.В. Малиновський до адміністративних 
механізмів державного регулювання відно-
сить організаційно-розпорядчі методи, що 
пронизують усі відносини у сфері державного 
управління і є сукупністю прийомів та впливів, 
заснованих на використанні об’єктивних орга-
нізаційних відносин між людьми та загальноо-
рганізаційних принципів управління [10]. 

Характерними особливостями адмініст-
ративних механізмів є такі: прямий вплив на 

керований об’єкт шляхом установлення йо-
го повноважень (прав та обов’язків); однос-
торонній вибір суб’єктом управління най-
ближчої та кінцевої мети, завдань управлін-
ського процесу, порядку, термінів їх вико-
нання об’єктом, ресурсного забезпечення, 
умов виконання завдань на кожному конк-
ретному етапі; юридична обов’язковість ак-
тів управління (указів, постанов, рішень, ро-
зпоряджень, наказів і резолюцій), невиконан-
ня яких розглядається як порушення 
обов’язків та може спричинити не тільки ад-
міністративну чи дисциплінарну відповіда-
льність, а й кримінальну. Виділяють три ос-
новні групи адміністративних механізмів 
державного регулювання: регламентаційні, 
розпорядчі, нормативні. 

Під правовими механізмами державного 
управління, Я.В. Малиновський розуміє ме-
тоди державного управління, які, визначаю-
чи законодавчу сферу розвитку управлінсь-
ких структур, мають сприяти вільній дії ад-
міністративних механізмів. Правові механі-
зми використовуються: по-перше, для юри-
дичного закріплення управлінських відно-
син, що вже склалися, і, по-друге, для роз-
витку цих відносин відповідно до поставле-
них управлінських цілей. Закріплення й роз-
виток відносин управління за допомогою 
правових механізмів державного управління 
спрямовані на досягнення цілей функціону-
вання системи та забезпечення застосуван-
ня методів згідно із законодавством. До 
правових механізмів управління відносять 
такі: правове регулювання, переконання й 
примус, субординацію й координацію [10]. 

Проаналізувавши ці два визначення ме-
ханізмів державного управління, можна 
зробити спробу об’єднати їх в один меха-
нізм – адміністративно-правовий, для більш 
ефективного аналізу ринку рекреаційних 
послуг у нашій країні. 

В юридичній літературі з адміністратив-
ного права адміністративно-правовими ме-
ханізмами визначаються способи та прийо-
ми безпосереднього і цілеспрямованого впли-
ву виконавчих органів (посадових осіб) на 
підставі закріпленої за ними компетенції у 
встановлених межах та відповідній формі на 
підпорядковані їм органи та громадян. 

Механізми управлінського впливу є адмі-
ністративно-правовими механізмами. Саме 
в них виявляються всі якості державно-
управлінської діяльності, в межах якої реалі-
зується виконавча влада. 

За допомогою адміністративно-правових 
механізмів суб’єкт виконавчої влади здійс-
нює управлінський вплив на об’єкт шляхом 
використання адміністративно-правових форм 
управління. В адміністративному праві зага-
льновизнано, що метод і форма управління 
є взаємопов’язаними складовими процесу 
управління. Саме у відповідній формі меха-



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 131 

нізм управління реально виконує роль спо-
собу (засобу) управлінського впливу. 

Адміністративні механізми, як правило, ква-
ліфікуються як способи або засоби впливу на 
діяльність підприємств, установ та організацій, 
посадових осіб та громадян шляхом прямого 
встановлення їх прав і обов’язків через систе-
му наказів. Суб’єкт управління в межах своєї 
компетенції приймає управлінське рішення, 
юридично обов’язкове для об’єкта управління. 
Такий прямий управлінський вплив виходить 
безпосередньо з владної природи управління – 
так реалізується виконавча влада. Без викори-
стання адміністративних механізмів неможли-
ве досягнення мети впорядкувального впливу 
на поведінку різних учасників управлінських 
суспільних відносин. Адміністративні механізми 
використовуються поряд з економічними, які 
виступають способами чи засобами економіч-
ного або непрямого впливу з боку суб’єктів 
державно-управлінської діяльності на відповід-
ні об’єкти управління через їх інтереси. 

Н.А. Опанасюк визначає туризм та рек-
реацію як тимчасове подорожування люди-
ни за межі місця проживання з метою пі-
знання, відпочинку, оздоровлення або з ін-
шою метою, яка не передбачає заняття 
оплачуваною діяльністю в місці чи країні 
тимчасового перебування, шляхом вільного 
обрання форм і напрямків пересування. 
Право на рекреацію визначається як мож-
ливість людини вільно подорожувати з ме-
тою пізнання, відпочинку, оздоровлення то-
що. Право на туризм, свободу туристичних 
подорожей є складовою конституційного 
права на свободу пересування, права віль-
но залишати територію України й поверта-
тися до неї. Юридична природа цього права 
полягає в тому, що туризм є одночасно ос-
новою й наслідком реалізації конституційних 
прав і свобод людини й громадянина: при-
родних, соціальних, культурних, екологічних 
і політичних [4]. 

Науковець констатує, що на сьогодні в 
країні створена певна нормативно-правова 
база, яка передбачає впорядкування склад-
ного й багатогранного явища туризму. 

Автор виділяє за юридичною силою норма-
тивно-правових актів законодавство, що регу-
лює туризм і являє собою вертикальну ієрархі-
чну систему, структура якої обумовлена струк-
турою органів законодавчої та виконавчої вла-
ди, що мають нормотворчі повноваження з 
регулювання питань у сфері туризму. На підс-
таві трирівневого підходу, що застосовується 
наукою, виділяється три рівні конституційно-
правового регулювання туризму залежно від 
юридичної сили нормативно-правових актів: 
конституційні, законодавчі та підзаконні. 

Крім того, за предметом регулювання 
нормативно-правові акти України у сфері 
туризму поділяються на загальні та спеціа-
льні. Загальні характеризуються тим, що 

предмет їх регулювання досить широкий та 
охоплює як туристичні, так і інші суспільні 
відносини. Спеціальні – це акти, які цілком 
присвячені питанням туризму. 

За характером правового регулювання ві-
дповідні нормативно-правові акти поділяють-
ся на дві групи – матеріальні та процесуаль-
ні. Перша група – це акти, що містять матері-
альні норми права: встановлюють права й 
обов’язки, а також відповідальність учасників 
відносин. Джерела системи законодавства 
України про туризм процесуального характе-
ру регулюють процесуальні відносини у сфе-
рі туризму: надання дозволів на право здійс-
нення туристичного супроводу; ліцензування 
діяльності у сфері туризму, сертифікацію 
турпослуг; порядок в’їзду та виїзду громадян 
України, іноземних громадян та осіб без гро-
мадянства з метою туризму; захист прав і 
свобод людини та громадянина у сфері ту-
ризму тощо. 

За своїм характером нормативно-правові 
акти також умовно можна поділити на ко-
дифіковані та некодифіковані. 

Загалом, на думку Н.А. Опанасюк, нор-
мативно-правові акти з питань туризму мо-
жна поділити на чотири групи: Конституція 
України, законодавство України про туризм 
загальної дії, спеціальне законодавство 
України про туризм. В окрему (четверту) 
групу виділено міжнародно-правові акти у 
сфері туризму. До першої групи належить 
Конституція України, що є основою законо-
давства про туризм, норми якої регламен-
тують найважливіші відносини у сфері тури-
зму. Другу групу становить законодавство, 
яке регулює як туристичні, так і інші суспіль-
ні відносини, тобто так зване законодавство 
загальної дії, та створює умови для реалі-
зації людиною й громадянином права на 
свободу пересування, відпочинок та інших 
суміжних прав і свобод у туристичних подо-
рожах. До третьої групи віднесено спеціаль-
не законодавство України про туризм, що 
включає Закон України “Про туризм”, поста-
нови Верховної Ради України з питань тури-
зму, укази Президента України та постанови 
Кабінету Міністрів України щодо туризму, 
відомчі акти державних компетентних орга-
нів з питань туризму. За роки існування ту-
ризму міжнародним співтовариством були 
напрацьовані принципи й норми, що регу-
люють питання у сфері туризму. Саме тому 
автор виділяє норми міжнародного права в 
окрему четверту групу, яка включає в себе: 
міжнародні договори (двосторонні) України 
в сфері туризму; міжнародні конвенції, що 
регламентують порядок надання турпослуг, 
здійснення туристичних формальностей; 
рішення міжнародних недержавних органі-
зацій з питань туризму тощо [4]. 

На основі аналізу історії та сучасних тен-
денцій розвитку туризму, який здійснений 
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багатьма науковцями, визначено, що рекре-
аційна галузь України, маючи потужний ту-
ристично-рекреаційний потенціал, розвива-
лася без урахування особливостей її функ-
ціонування, глибокого проникнення в суть 
проблем та за відсутності цілеспрямованої, 
комплексної туристичної політики держави й 
відпрацьованих механізмів управління. 

Основу нормативно-правового забезпе-
чення сфери туризму й діяльності курортів 
становлять Закони України “Про туризм” та 
“Про курорти”. 

Основним законом, що регулює діяль-
ність у сфері туризму, вважається Закон 
“Про туризм”, прийнятий Верховною Радою 
України 15 вересня 1995 р. Цей документ 
визначає основні правові, організаційні, ви-
ховні й соціально-економічні важелі реалі-
зації державної політики України у сфері 
туризму. Метою Закону є створення право-
вої бази для становлення туризму як висо-
корентабельної галузі економіки та важли-
вого засобу культурного розвитку громадян, 
забезпечення зайнятості населення, збіль-
шення валютних надходжень, захист закон-
них прав та інтересів туристів і суб’єктів ту-
ристичної діяльності, визначення їх обов’яз-
ків і відповідальності. Дія цього Закону по-
ширюється на підприємства, установи, ор-
ганізації незалежно від їх форми власності, 
фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з 
наданням туристичних послуг, а також на 
громадян, що їх одержують. Закон України 
“Про туризм” визначає державну політику в 
галузі туризму, державні органи, що її регу-
люють, а також організаційні питання з на-
дання туристичних послуг. 

Відповідно до цього Закону, основними 
напрямами державної політики є такі:  
– залучення громадян до раціонального 

використання вільного часу, проведення 
цільового відпочинку, знайомство з ку-
льтурно-історичною спадщиною, приро-
дним середовищем;  

– забезпечення раціонального викорис-
тання й заощадження туристичних ре-
сурсів, становлення туризму як високо-
рентабельної галузі економіки України, 
створення ефективної системи туристи-
чної діяльності для забезпечення пот-
реб внутрішнього й іноземного туризму;  

– створення й удосконалення норматив-
но-правової бази у сфері туризму відпо-
відно до чинного законодавства України, 
міжнародних норм і правил;  

– створення сприятливого для розвитку 
туризму податкового, валютного, митно-
го, прикордонного й іншого видів конт-
ролю;  

– створення економічних умов, що стиму-
люють розвиток туризму в Україні. 

Незважаючи на прийняття нової редакції 
Закону України “Про туризм”, який, безпере-

чно, став кроком уперед, існує нагальна по-
треба у вдосконаленні правового забезпе-
чення галузі й приведення його у відповід-
ність до світових стандартів. Крім того, пе-
решкодою на шляху ефективного розвитку 
та інтеграції туристичної галузі стала відсу-
тність протягом тривалого часу виваженої 
регіональної політики, що зумовило потребу 
у створенні структури державного регулю-
вання туризму в Україні з урахуванням су-
часних реалій та досвіду країн з високороз-
винутою туристичною індустрією. 

Однак, слід зазначити, що більш деталь-
но державну політику в галузі рекреації опи-
сують різні закони про розвиток туризму й 
рекреації на національному та регіональному 
рівнях, зокрема Закон України “Про оголо-
шення природних територій міста Бердянсь-
ка Запорізької області курортом державного 
значення” від 11 січня 2005 р. № 2305-Р; За-
кон України “Про спеціальну економічну зону 
туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс 
Трускавець” від 18 березня 1999 р. № 514-
ХІУ; Указ Президента України “Про заходи 
щодо розвитку туризму і курортів в Україні” 
від 21 лютого 2007 р. № 136/2007; Указ Пре-
зидента України “Про деякі заходи щодо роз-
витку туристичної і курортно-рекреаційної 
сфер України” від 11 березня 2003 р. № 207; 
Постанова Кабінету Міністрів України “Про 
положення про санаторно-курортну устано-
ву” від 11 липня 2005 р. та ін. 

Ці нормативно-правові акти, на відміну 
від Закону Ураїни “Про туризм”, описують 
конкретні заходи для реалізації ідей, закла-
дених у законах і підзаконних актах. 

Головною метою при розробленні вітчиз-
няного законодавства у сфері розвитку ту-
ристично-рекреаційної індустрії було ство-
рення сприятливих умов саме для розвитку 
в’їзного (“іноземний” у Законі) і внутрішнього 
туризму. А причиною цього є те, що саме 
в’їзний туризм є експортною діяльністю, тоб-
то приносить у країну валюту. Внутрішній же 
туризм своєю метою ставить раціональне 
використання вільного часу українських 
громадян, їх оздоровлення (рекреацію), що, 
у свою чергу, сприяє підвищенню продукти-
вності їх праці. 

Рекреаційне законодавство на сьогодні 
знаходиться в стані розвитку й представле-
но безліччю нормативних актів, а саме: 
– Конституція України; 
– Закон України “Про власність” [1]; 
– Закон України “Про природно-заповід-

ний фонд України” [3]; 
– Закон України “Про деякі заходи з роз-

витку туристичної та курортно-рекреа-
ційної сфери України” [5]; 

– Закон України “Про патентування окре-
мих видів підприємницької діяльності” [2]; 

– Декрет Кабінету Міністрів України “Про 
стандартизацію і сертифікацію” [8] та ін. 
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Діяльність у галузі рекреації регламенту-
ється Законом України “Про курорти” від 
10 травня 2000 р. № 2026-ІІІ, у якому визна-
чаються правові, організаційні, економічні та 
соціальні основи розвитку курортів в Україні. 
Відповідно до Закону, курорт – це освоєна 
територія, що має природні лікувальні ресу-
рси, будинки й об’єкти інфраструктури, які 
можуть використовуватися з лікувально-
профілактичною метою і для рекреації. 

За видом природних ресурсів курорти 
поділяються на курорти державного й міс-
цевого значення. Розвиток курортів здійс-
нюється відповідно до довгострокових ком-
плексних і цільових державних та місцевих 
програм. 

З метою організації діяльності курортів 
природні лікувальні ресурси надаються в 
користування фізичним і юридичним осо-
бам. Спеціальне використання природних 
ресурсів здійснюється за плату відповідно 
до Кодексу України про надра. Розроблення 
родовищ підземних лікувальних мінераль-
них вод, лікувальних грязей та інших лікува-
льних ресурсів здійснюється за наявності 
спеціального дозволу (ліцензії). 

Організація обслуговування на курортах 
здійснюється санаторно-курортними уста-
новами різних форм власності. Санаторно-
курортні установи створюються в порядку, 
визначеному ст. 16 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я й іншими но-
рмативно-правовими актами. Перелік видів 
санаторно-курортних установ затверджу-
ється центральним органом виконавчої 
влади в галузі охорони здоров’я. 

Отже, можна зробити висновок, що рекре-
аційне законодавство – це сукупність норм, 
які регулюють рекреаційні відносини з ме-
тою забезпечення ефективного функціону-
вання рекреаційного господарства, раціона-
льного використання й охорони рекреацій-
ного фонду, реалізації прав громадян на 
відпочинок, відновлення основних життєвих 
сил. Рекреаційне право відноситься до гос-
подарського й екологічного права, оскільки 
правові інструменти саме цих галузей є ба-
зовими для його формування. Також у фор-
муванні рекреаційного права значна роль 
належить науковим дослідженням. Так, рек-
реаційне право є сукупністю теорій, наукових 
підходів, знань про рекреаційні відносини. 

Протягом останніх десяти років питання 
рекреації та її правового регулювання стави-
лися неодноразово, визнавалася необхідність 
їхнього спеціального регулювання, однак ви-
рішені вони не були. Були прийняті окремі 
нормативно-правові акти, що вирішували 
окремі питання в цій сфері, але не проблему в 
цілому. У результаті була накопичена велика 
база нормативних документів, що має потре-
бу в систематизації й узагальненні. 

Основними етапами систематизації рек-
реаційного законодавства є такі: прийняття 
концепції формування правового регулюван-
ня рекреаційної діяльності; прийняття Закону 
України “Про рекреаційний фонд України”; 
внесення змін і доповнень в інші нормативні 
акти чинного законодавства; розроблення 
правового регулювання здійснення рекреа-
ційної діяльності на окремих територіях. 

У Проекті “Концепції розвитку туризму і 
курортів в Україні” зазначено, що негативна 
ситуація у сфері туризму та рекреації харак-
теризується недосконалістю адміністратив-
но-правових механізмів реалізації держав-
ної політики у сфері рекреації, слабкою між-
відомчою координацією та взаємодією між 
органами державної влади й місцевого са-
моврядування; відсутністю цілісної та ком-
плексної програми управління туристичними 
ресурсами країни, відсутністю спеціального 
уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади з питань діяльності курортів. 

Як зазначено у Проекті, ситуацію в цій га-
лузі покращити може внесення змін і допов-
нень до Законів України “Про туризм” та “Про 
курорти”; розроблення законів України “Про 
соціальний туризм”, “Про в’їзний туризм”, 
“Про внутрішній туризм”; розроблення зако-
нів України, інших нормативно-правових ак-
тів, передбачених Законом України “Про ту-
ризм”; створення Загальнодержавної про-
грами розвитку туризму і курортів до 2016 р.; 
адаптація законодавства України у сфері 
рекреації до відповідних директив ЄС; роз-
роблення нормативно-правових актів щодо 
створення систем раціонального викорис-
тання туристичних ресурсів; управління якіс-
тю послуг для туристів та забезпечення кон-
тролю за їх наданням [9]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2000 р. № 1913 затверджений пере-
лік платних послуг, які можуть надаватися бю-
джетними установами природно-заповідного 
фонду. Зазначено, що кошти, які надходять до 
бюджетних установ природно-заповідного фо-
нду від надання платних послуг, використову-
ються відповідно до законодавства та згідно з 
кошторисом цих установ [7]. 

Також діють національні стандарти “Пос-
луги туристичні. Засоби розміщення. Зага-
льні вимоги”, “Послуги туристичні. Засоби 
розміщення. Терміни та визначення”, “Пос-
луги туристичні. Класифікація готелів”. 

Але наявність цих стандартів та поста-
нов не є достатньою для забезпечення пов-
ноцінного функціонування рекреаційної га-
лузі в нашій країні. 

Державна рекреаційна політика в Україні 
реалізується через державні, обласні та мі-
ські стратегії і програми розвитку туризму. 
На національному рівні програмним доку-
ментом, який окреслює основні напрями 
функціонування туристичної сфери України, 
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є Державна програма розвитку туризму на 
2002–2010 роки, проте її аналіз дає змогу 
стверджувати, що заходи з розвитку рекре-
ації не знайшли належного відображення у 
цьому стратегічному документі. 

На регіональних рівнях розробляються 
та затверджуються обласні програми розви-
тку рекреаційної сфери (наприклад, Про-
грама розвитку санаторно-курортної сфери, 
туризму і відпочинку у Львівській області на 
2003–2007 роки). 

IV. Висновки 
Розглянувши чинні в Україні закони, роз-

порядження та постанови з підтримки рекреа-
ційних послуг, можна зробити висновок, що 
надзвичайно негативними тенденціями фор-
мування нормативно-правового поля рекреа-
ційної політики в Україні є те, що, незважаючи 
на науково обґрунтований підхід до складан-
ня програмних та стратегічних документів, які 
містять важливі заходи, в більшості випадків 
значна їх частина залишається декларатив-
ними внаслідок відсутності фінансування й 
обов’язкового звітування перед громадськістю 
щодо виконаних зобов’язань згідно з програ-
мами та стратегіями. 

Україна за інтегрованим оцінюванням 
ефективності економіки, рівнем життя та 
екологічної безпеки, а також конкурентосп-
роможності суб’єктів господарювання поки 
що значно поступається країнам Західної і 
Центральної Європи, але за умов розумної 
державної політики розвитку регіонів дер-
жави, Україна має всі можливості зайняти 
одне з перших місць у Європі за розвитком 
туристично-рекреаційної індустрії. 
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In the article a necessity of introduction of 

obligatory state social medical security as an 
additional mechanism of the non-budgetary 
financing of medical industry is explains. 

Анотація 
Обґрунтовано необхідність запроваджен-

ня загальнообов’язкового державного соціа-
льного медичного страхування як додатково-
го механізму позабюджетного фінансування 
медичної галузі. 
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І. Вступ  
Становлення України як демократичної 

держави, відповідні перетворення в суспіль-
стві потребують формування нової концеп-
ції державного управління галуззю охорони 
здоров’я, обґрунтування системи управлін-
ня її складовими. Серед них особливе місце 
посідає система фінансування охорони здо-
ров’я, яка є надзвичайно складною, значною 
за обсягом та впливом на ефективність дія-
льності галузі. В умовах формування ринко-
вих відносин галузь охорони здоров’я в 
Україні, яка була раніше орієнтована на бю-
джетну підтримку й не мала необхідного 
позабюджетного потенціалу, потрапила в 
кризову ситуацію. Ця проблема загострю-
ється внаслідок загального погіршення умов 
життя переважної більшості громадян краї-
ни, зростання рівня захворюваності та сме-
ртності працездатного населення, тенденцій 
до розвитку небезпечних для нації епідемій, 
які траплялися раніше тощо. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити пріоритети дер-

жавної політики з реалізації соціальних га-
рантій у галузі охорони здоров’я. 

ІІІ. Результати  
На важливості наукового пошуку щодо 

різних складових державної політики Украї-
ни в галузі охорони здоров’я наголошують 

дослідники цієї проблеми М. Білинська, О. Бі-
ловол, С. Бугайцов, Ю. Вороненко, Ю. Гайда-
єв, М. Голубчиков, Т. Грузєва, А. Зіменковсь-
кий, Д. Карамишев, Б. Криштопа, В. Лехан, 
В. Лобас, В. Москаленко, А. Нагорна, В. Па-
сько, М. Поліщук, В. Пономаренко, Я. Ра-
диш, В. Скуратівський, Г. Слабкий, І. Соло-
ненко, В. Таралло, В. Чебан, О. Черниш, 
О. Шаптала, М. Шутов, Н. Ярош та ін. 

Суспільство побудовано таким чином, що 
примус певною мірою є умовою свободи. Еко-
номічною реальністю є те, що держава висту-
пає активним учасником ринкових відносин. 

Активна участь держави в економічному 
житті обумовлена, як мінімум, трьома при-
чинами. 

По-перше, цього вимагає основа ринко-
вого механізму – конкуренція. Розвиток мо-
нополій підриває конкурентне начало рин-
кової економіки, негативно відбивається на 
розв’язанні макроекономічних проблем, 
призводить до зниження ефективності сус-
пільного виробництва. Ось чому силі моно-
полій має бути протиставлена законодавча 
та інша антимонопольна діяльність держави. 

По-друге, завжди існували такі види ви-
робництва, що не сприймали ринковий ме-
ханізм. Насамперед, це виробництва з дов-
гим терміном окупності капіталу, без яких 
суспільство не може обійтися, а результати 
яких не можна вимірювати у грошовому ек-
віваленті: фундаментальна наука, обороно-
здатність країни, охорона правопорядку, 
утримання непрацездатних, освіта, охорона 
здоров’я тощо. 

По-третє, є причини, що виходять з обме-
жених можливостей ринкових саморегулято-
рів: забезпечення рівноваги в економічній 
системі, підтримка зайнятості населення на 
необхідному рівні, правове забезпечення 
функціонування ринкового механізму, розро-
блення теорії суспільного вибору та принци-
пів раціональної економічної поведінки. 

У розвитку економіки держава має коре-
гувати ті недоліки, що притаманні ринково-
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му механізму. Ринок не сприяє збереженню 
невідтворювальних ресурсів, захисту на-
вколишнього середовища, здоров’я насе-
лення, не може регулювати використання 
природних ресурсів, що належать усьому 
людству. Ринок завжди був орієнтований на 
задоволення потреб тих, хто має гроші. 

Здійснення в країні ринкових перетворень 
позбавляє систему соціального забезпечен-
ня її основного гаранта – стабільних надхо-
джень з держбюджету. Безоплатні соціальні 
послуги відходять у минуле, їх змінюють 
платні. Ось чому в основу системи соціаль-
ного захисту, що формується в Україні, ма-
ють бути покладені страхові методи. Їх сут-
ність полягає у розподілі матеріальної від-
повідальності, компенсації та мінімізації со-
ціальних ризиків серед максимально мож-
ливої кількості учасників, тобто соціальний 
захист набуває форми організованої взає-
модопомоги. Зазначене вище створює не-
обхідні підвалини для негайного втручання 
держави в цей процес. Держава має відпо-
відати за управління соціальними ризиками, 
зокрема в системі охорони здоров’я. А це 
концентрує спрямування механізмів держа-
вного управління реформуванням системи 
охорони здоров’я на вирішення соціальних 
проблем у медичній галузі. На перше місце 
виходить проблема управління соціальними 
ризиками. 

На сучасному етапі розвитку нашої краї-
ни дуже важливим питанням є створення 
ринкової моделі соціального страхування. 
Колишня соціалістична модель охорони 
здоров’я була подібною до соціального за-
безпечення. Така система мала, без сумні-
ву, позитивні риси, оскільки держава всі фу-
нкції соціального захисту брала на себе, і на 
цій основі досягалася стабільність функціо-
нування. Але водночас, вона звільняла лю-
дей від особистої відповідальності за своє 
майбутнє. Таке становище мало загальний 
характер і, природно, не сприяло зацікавле-
ності населення у підвищенні ефективності 
їх участі в суспільному виробництві. 

Соціальне страхування базується на ін-
ших підходах. Тут держава диктує лише за-
гальні “правила гри”, затверджує їх у вигляді 
нормативних актів, що регулюють взаємо-
відносини трьох соціальних суб’єктів: робо-
тодавців, працівників і державних органів. 
Страхові внески акумулюються в страхових 
фондах і витрачаються тільки на певні цілі 
при настанні страхових випадків. Держава 
майже не втручається у діяльність самоке-
рованих фондів соціального страхування, її 
функції зводяться до контролю лише за до-
триманням порядку сплат внесків. 

Спроби, що робляться зараз, для пере-
ходу від моделі соціального забезпечення 
до моделі соціального страхування, зокрема 
і в галузі охорони здоров’я, ґрунтується на 

тому, що він має орієнтуватися на світовий і 
вітчизняний (до 1917 р.) досвід. Це означає, 
що формування системи соціального стра-
хування пов’язано з принципами останнього 
і має спиратися на теорію соціальних ризи-
ків і актуарних розрахунків. У галузі органі-
зації страхування ринкового типу визначено 
два важливі завдання: 1) об’єктивне оціню-
вання, облік та аналіз рівня і факторів ризику 
для різних категорій та соціальних груп на-
селення; 2) справедливий розподіл відпові-
дальності за окремі види соціального ризику 
між суб’єктами соціально-трудових відносин. 

З кінця 1990-х рр. на теренах України по-
чали з’являтись різновиди добровільного 
медичного страхування, які переслідували 
мету збільшити надходження коштів до сис-
теми охорони здоров’я. Такі утворення по-
чали набувати форми благодійних фондів 
чи громадських організацій і називатися лі-
карняними касами. Треба зазначити, що за 
своєю метою та формою існування вони 
відрізняються від форми добровільного 
страхування, яку здійснюють страхові орга-
нізації [4]. Якщо основною метою діяльності 
страхових компаній при здійсненні доброві-
льного страхування є отримання прибутку, 
то лікарняні каси є неприбутковими органі-
заціями і всі надходження коштів направля-
ють на фінансування надання медичних по-
слуг лікувально-профілактичними заклада-
ми. Своїм прототипом вони вважають лікар-
няні каси, що колись існували в Російській 
імперії. 

Відомо, що вітчизняне медичне страху-
вання зародилося на Півдні України в кінці 80-
х – на початку 90-х рр. XIX ст. [1]. У цей час 
прогресивна частина підприємців Одеси по-
чала страхувати своїх робітників від шкоди їх 
здоров’ю на виробництві у діючих тоді прива-
тних загальнострахових товариствах. При 
цьому виявилося, що таке страхування було 
найбільш прийнятне для підприємств серед-
нього масштабу. Для малих підприємств воно 
було занадто відчутним у фінансовому плані, 
а для великих – вигідніше було виплатити по-
терпілому компенсацію за окремий нещасний 
випадок, ніж платити страхові внески за всіх 
працівників. Для середніх підприємств навіть 
один нещасний випадок із тяжкими наслідка-
ми призводив до великих витрат власника 
виробництва, і тому вигідніше було платити 
значні страхові суми, ніж збанкрутувати від 
раптових групових нещасних випадків і захво-
рювань, зумовлених недосконалістю тогочас-
ного виробництва й низьким рівнем кваліфі-
кації працівників. 

Пізніше, крім Одеси, страхування поши-
рилося на всі промислові центри Херсонсь-
кої губернії – Миколаїв, Херсон, Єлизаветг-
рад. Але з часом виявилося, що така коме-
рційна форма добровільного страхування у 
приватних страхових компаніях загалом не-
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вигідна. У 1896 p. роботодавцями-страху-
вальниками губернії було сплачено компа-
ніям-страховикам внески на суму, що стано-
вила 1,9% загального заробітку застрахова-
них робітників, а потерпілими працівниками 
від цих компаній було отримано страхових 
винагород у сумі, що становила всього 23,9% 
суми страхових внесків. Решта (76,1%) внес-
ків роботодавців залишилась у прибутку 
страхових компаній. 

Тому серед підприємців виникла ідея ак-
тивного підтримання фабричної інспекції, в 
компетенції якої були соціальні питання на 
виробництві та запровадження власного 
добровільного взаємного страхування на 
некомерційній основі. У 1899 p. почало діяти 
”Одеське товариство взаємного страхуван-
ня фабрикантів і ремісників від нещасного 
випадку з їх робітниками і службовцями”. 

У 1912 р. в Російській імперії було введено 
обов’язкове медичне страхування, особливо-
стями якого було: поступовість запроваджен-
ня, територіальна обмеженість поширення 
(тільки на європейську частину країни), охоп-
лення страхуванням виключно недержавної 
сфери промисловості. Відповідальними за 
створення і діяльність страхових організацій 
були роботодавці (у страхових товариствах 
повністю, а в лікарняних касах у їх правління 
входили й обрані від застрахованих). Внески 
до товариства страхування від нещасних ви-
падків повністю складалися з відрахувань ро-
ботодавців, а їх суми залежали від рівня не-
безпечності робіт. 

Внески в лікарняні каси встановлюва-
лись їх правлінням і складались на 1/3 із 
внесків застрахованих і на 2/3 з доплат ро-
ботодавців. При цьому страхова допомога 
надавалась хоч і в недостатньому обсязі, 
але в суспільстві було розуміння того, що ця 
допомога має надаватися в одній організації 
комплексно (матеріально-грошова компен-
сація втраченого заробітку і натурально-
професійне лікування). Нагляд за діяльніс-
тю страхових організацій здійснювала фаб-
рична інспекція. 

Головними недоліками тогочасного обо-
в’язкового медичного страхування були: 
територіальна і відомча обмеженість дії 
страхування, а також те, що управління 
страховими організаціями здійснювалося 
виключно роботодавцями. Останні на пер-
ше місце ставили особисті та корпоративні 
фінансові інтереси, хоча деякі прогресивні 
роботодавці в управліннях лікарняних кас 
певну частку своєї квоти передавали за-
страхованим і навіть допускали їх до управ-
ління касою. Саме так була організована 
діяльність в одній із найбільших кас країни – 
касі Миколаївського суднобудівного заводу 
“Навіаль”, що налічувала майже 16 тис. уча-
сників. 

Суттєвим недоліком цієї форми страху-
вання була відсутність солідарного принци-
пу діяльності через необ’єднання самостій-
них самоврядних лікарняних кас і товариств 
у систему. Не було обов’язком для лікарня-
них кас і створення та утримання своїх ме-
дичних закладів, тому переважна їх біль-
шість надавала медичну допомогу тільки 
членам сімей учасників кас. Роками лікар-
няні каси боролись за передачу лікування 
застрахованих від роботодавців до компе-
тенції кас. 

На сучасному етапі розвитку України ор-
ганізаційно-правовою основою функціону-
вання певної кількості лікарняних кас є гро-
мадська благодійна неприбуткова членська 
організація, яка об’єднує інтереси юридич-
них та фізичних осіб з питань охорони здо-
ров’я. Статутна діяльність цієї форми лікар-
няних кас базується виключно на Законі 
України “Про благодійництво та благодійні 
організації” [2]. 

Як зазначалося вище, комплексом зако-
нодавчих актів, відповідно до яких має здій-
снюватися реалізація соціальної політики в 
охороні здоров’я, є “Основи законодавства 
України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” та ряд законів Укра-
їни, що регламентують соціальні гарантії 
держави. Загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування – це система прав, 
обов’язків і гарантій, яка передбачає надан-
ня соціального захисту, що включає матері-
альне забезпечення громадян у разі хворо-
би, повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, без-
робіття з незалежних від них обставин, а 
також у старості та в інших випадках, пе-
редбачених законом, за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати 
страхових внесків власником або уповнова-
женим ним органом (роботодавцем), грома-
дянами, а також бюджетних та інших дже-
рел, передбачених законом [3]. 

На сьогодні в цьому переліку відсутній За-
кон про загальнообов’язкове державне соці-
альне медичне страхування. Саме прийнят-
тям такого Закону можна завершити форму-
вання цього комплексу законодавчих актів з 
реалізації соціальної політики в Україні. 

IV. Висновки  
Основним механізмом реалізації соціа-

льних гарантій в охороні здоров’я є запро-
вадження загальнообов’язкового державно-
го соціального медичного страхування, що 
дасть можливість покращити фінансування 
галузі та забезпечити медичною допомогою 
переважну більшість населення України. 

Література 
1. Єрмілов В.С. Історичні паралелі медичного 

страхування минулого та сьогодення на-
шої країни / В.С. Єрмілов // Охорона здо-
ров’я України. – 2001. – № 2. – С. 48–50. 



Держава та регіони 

 138 

2. Закон України “Про благодійництво та 
благодійні організації” від 16.09.1997 р. 
№ 531/97 BP [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.sta.gov.ua/zakon. 
php3. 

3. Основи законодавства України про за-
гальнообов’язкове державне соціальне 

страхування // Відомості Верховної Ради 
України. – 1998. – № 23. – С. 121. 

4. Парій В.Д. Із досвіду організації діяльно-
сті обласної лікарняної каси як прообра-
зу правового добровільного медичного 
страхування / В.Д. Парій // Охорона здо-
ров’я України. – 2001. – № 1. – С. 27–30. 

УДК 351.84 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

Балашов А.М. 
кандидат наук з державного управління  

докторант Національної академії державного управління при Президентові України 

 
Annotation 
The author concentrates attention on the 

issue of the day of social position of the 
Ukrainian young people. The author considers 
the key aspects of deserving standard provid-
ing of young people and young families life. 
Consisting of the normatively-legal providing of 
social defense sphere of young people in the 
Ukraine is analyzed. The author also offers the 
row of practical suggestions directed on over-
coming present and forecast crises in this 
sphere on the basis of analysis of problems 
which exist in the field of social defense. 

Анотація 
Розглянуто актуальні проблеми соціаль-

ного становища української молоді та клю-
чові аспекти забезпечення гідного життєвого 
рівня молоді і молодих сімей. Проаналізо-
вано стан нормативно-правового забезпе-
чення сфери соціального захисту молоді в 
Україні. На основі аналізу проблем, які існу-
ють у сфері соціального захисту, запропо-
новано ряд практичних пропозицій, спрямо-
ваних на подолання наявних і прогнозова-
них криз у цій сфері. 

Ключові слова  
Державна політика, молодь, соціальний 

захист, криза, матеріальне забезпечення, ко-
мерційні банки, зайнятість, підприємницька 
діяльність. 

І. Вступ  
Становлення та самопочуття молоді в 

соціумі є показником успішності його розви-
тку і залежить від наявних можливостей ре-
алізації потенціалу нового покоління, адже 
молодь – одна з найвразливіших груп насе-
лення. Амбіції, завищені очікування, пошук 
власного шляху та бажання самореалізації 
вступають у протиріччя з браком власного 
життєвого досвіду та інерцією старших по-
колінь. 

Крім того, формування соціального ста-
новища української молоді значною мірою 

зумовлюється чинниками матеріального за-
безпечення.  

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз актуальних про-

блем соціального становища української 
молоді, вирішення яких зумовить підищення 
рівня життя суспільства.  

ІІІ. Результати 
Визначальний вплив економічної складо-

вої на загальне становище та соціальне са-
мопочуття молоді підтверджується резуль-
татами опитування молоді, проведеного 
Державним інститутом розвитку сім’ї та мо-
лоді в 2006 р. Молодь найбільш стурбована 
загальним падінням рівня життя – 38,1%, 
проблемами працевлаштування – 35,2%, а 
також відсутністю турботи держави про сво-
їх громадян – 30,8%. 

Найважливішими також вважаються про-
блеми: поширення ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, туберкульозу, 
гепатиту тощо – 27,8%, високий рівень зло-
чинності – 25,1%, некомпетентність влади – 
24,5%, неефективність економічних реформ в 
Україні – 22,7%, наявність хабарництва і кору-
пції – 20,9%, падіння моралі – 20,6%. 

Протягом 2005 р. – першої половини 
2008 р. в Україні спостерігалося значне під-
вищення рівня матеріальної забезпеченості 
населення. У цей час у структурі доходів зро-
стала питома вага оплати праці й надходжень 
від підприємницької діяльності, а питома вага 
пільг та субсидій зменшувалась [1, c. 76]. 

Очевидно, що з початком фінансової 
кризи, спаду виробництва, зменшенням ді-
лової активності та зростанням безробіття 
структура доходів молоді зміниться. 

Важливим показником життєвого рівня 
молоді, молодих сімей є стан забезпечення 
належними умовами проживання. 

Суттєвим чинником покращання ситуації 
у сфері забезпечення молоді житлом мала 
б стати Державна програма забезпечення 
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молоді житлом Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. 

За підсумками дев’яти місяців 2009 р. 
найбільш популярна програма цього фонду 
– надання пільгових довготермінових креди-
тів молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
і придбання житла – отримала з державного 
бюджету 31,5 млн грн. Крім того, на цю про-
граму спрямовано 19,8 млн грн коштів, 
отриманих від повернення раніше наданих 
кредитів молодим сім’ям, а також залучено 
близько 28,7 млн грн за рахунок місцевих 
бюджетів. Усе це дало змогу 290 молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам 
отримати пільгові кредити на житло. Зага-
лом у період з 1998 по 2007 рр. фондом на-
дано 9351 пільговий довготерміновий кре-
дит на будівництво та придбання житла з 
державного та місцевих бюджетів різних 
рівнів на загальну суму понад 937 млн грн. 
Завдяки механізму пільгового кредитування 
вже збудовано 6211 квартир, з яких 
319 введено в експлуатацію у 2008 р. Вод-
ночас за останні чотири роки обсяги фінан-
сування програми залишалися практично 
незмінними. Натомість, вартість споруджен-
ня та купівлі житла стрімко зростала. Це 
призвело до відчутного зменшення щорічної 
кількості молодих сімей, які отримали піль-
гові кредити [1, c. 76]. 

Проектом Закону України “Про Державний 
бюджет України на 2009 рік” передбачено 
збільшення фінансування програми пільго-
вих довготермінових кредитів на 20 млн грн 
за рахунок загального фонду Держбюджету, 
що загалом складатиме 70 млн грн. Однак 
навіть ця сума дасть змогу видати у 2010 р. 
не більше 10 кредитів у кожній області. Крім 
того, невідомо, коли і в якому обсязі буде 
затверджено фінансування цієї програми в 
парламенті. 

Слід зазначити, що за роки реалізації 
Державної програми забезпечення молоді 
житлом на 2002–2012 рр. вона недофінан-
сована з Державного бюджету України на 
понад 500 млн грн. 

Інша програма фонду – часткова компен-
сація відсоткової ставки кредитів комерцій-
них банків, наданих молодим сім’ям та оди-
ноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла – отрима-
ла з Державного бюджету за дев’ять місяців 
2008 р. 74,2 млн грн. Зазначена сума дала 
змогу стабільно виконувати фінансові зо-
бов’язання фонду з часткової компенсації, а 
також укласти 530 нових угод. Загалом, у 
2003–2008 рр. фондом укладено 17 740 угод 
з часткової компенсації відсоткової ставки. 

У 2008 р. програма зазнала деякого пож-
вавлення. Для порівняння, за весь 2007 р. 
нею скористалось лише 205 молодих сімей 
та одиноких молодих громадян. Проте вве-

дення Кабінетом Міністрів України у 2006 р. 
деяких обмежень, серед яких – обов’язкове 
перебування кандидата у позичальники на 
квартирному обліку, зменшення до п’яти 
років дії терміну компенсації та скасування 
додаткових пільг при народженні дітей, про-
довжує впливати на збереження порівняно 
низького рівня популярності програми серед 
молоді і, відповідно, маловідчутні результа-
ти її впровадження. Намагання фонду спі-
льно з Міністерством у справах сім’ї, молоді 
та спорту хоча б трохи пом’якшити занадто 
сильно ускладнені умови надання часткової 
компенсації поки що, на жаль, ні до чого не 
привели. Міністерство фінансів як головний 
опонент вважає, що будь-яке послаблення 
умов програми призведе до додаткового 
навантаження на Державний бюджет, такого 
небажаного під час нинішньої світової фі-
нансової кризи. 

Водночас створення ефективних фінан-
сових механізмів, які забезпечують економі-
чну доступність житла для молодих сімей, 
підтримку незаможних молодих громадян, у 
першу чергу, молодих спеціалістів, щодо 
поліпшення житлових умов, зокрема й за 
рахунок залучення позабюджетних коштів, 
збільшить обсяги робіт у будівельній галузі. 
Пожвавлення будівництва розширить внут-
рішній ринок продукції вітчизняної металур-
гійної промисловості, яка найбільше потер-
пає внаслідок світової економічної кризи і 
скорочення зовнішніх ринків, а також стиму-
люватиме розвиток виробництва будівель-
них та оздоблювальних матеріалів, ванта-
жоперевезень. Прийняття комплексних за-
ходів збільшення фінансування побудови 
нових квартир дасть змогу також зберегти 
робочі місця в будівельній та суміжних галу-
зях, адже одним із пріоритетних напрямів 
діяльності органів державної влади є спри-
яння зайнятості населення, передусім мо-
лоді [3, c. 34]. 

Очевидно, що держава повинна гаранту-
вати право на перше робоче місце навіть за 
відсутності достатнього практичного досві-
ду, соціально-правових та професійних 
знань, умінь та навичок у випускників на-
вчальних закладів. 

Держава забезпечує надання додаткових 
гарантій щодо працевлаштування громадя-
нам, які потребують соціального захисту й 
не здатні на рівних конкурувати на ринку 
праці, у тому числі молоді, яка закінчила 
або припинила навчання в середніх загаль-
ноосвітніх школах, професійно-технічних 
або вищих навчальних закладах, звільнила-
ся зі строкової військової або альтернативної 
служби і якій надається перше робоче місце. 
Гарантії працевлаштування забезпечуються 
шляхом бронювання на підприємствах, в 
установах та організаціях до 5% загальної 
кількості робочих місць [2, c. 23]. 
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Проте практика останніх років щодо бро-
нювання роботодавцями робочих місць по-
казує, що робота на них є непрестижною й 
малооплачуваною, а отже – не викликає за-
цікавленості в молоді. Так, з-поміж осіб, які 
були працевлаштовані на заброньовані ро-
бочі місця, заробітну плату на рівні мініма-
льної отримувала половина працівників, 
нижче прожиткового мінімуму – кожний тре-
тій, нижче середньої заробітної плати – ко-
жен четвертий і лише 5% отримували заро-
бітну плату, яка наближалася до середнього 
рівня. 

Однією з причин безробіття серед молоді є 
невідповідність ринку освітніх послуг, що 
сформувався впродовж останніх років, спра-
вжнім потребам ринку праці. Особливо небе-
зпечна ситуація склалася з нестачею кваліфі-
кованих кадрів у різних галузях промисловос-
ті. Водночас очікуються масові скорочення 
спеціалістів на промислових підприємствах – 
металургійних, машинобудівних, хімічних то-
що. Очевидно, що дисбаланс на ринку праці 
держава має вирішувати шляхом розширення 
програм підготовки та перепідготовки за про-
фесіями і спеціальностями, які користуються 
попитом у роботодавців. 

Результативною формою сприяння зайня-
тості молоді є розвиток підприємницької дія-
льності. Загалом підприємництво і, в першу 
чергу, мале підприємництво, відіграє в суспі-
льстві не стільки економічну, скільки соціаль-
но-економічну функцію, забезпечуючи ство-
рення нових робочих місць без надмірного 
навантаження на суспільні ресурси, перекла-
даючи економічний ризик на самих суб’єктів 
підприємницької діяльності. Державна політи-
ка щодо малого підприємництва в країнах Єв-
ропейського Союзу своєю метою ставить до-
сягнення кількісних показників, а на наступних 
етапах – збереження темпів щорічного ство-
рення нових суб’єктів. Це забезпечується як 
шляхом стимулювання процесу залучення до 
самостійної економічної діяльності окремих 
груп населення (безробітні, жінки тощо), так і 
розширенням сфер діяльності малого підпри-
ємництва (стимулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, трансферу технологій, доступу 
до держзакупівель тощо). 

Серйозною перешкодою для молодих 
людей, які бажають організувати власний 
бізнес, є проблема обмеженого доступу під-
приємців до інформації щодо кредитування 
малого бізнесу. Крім того, в країні наявна 
обмеженість кредитних ресурсів. 

IV. Висновки  
Першочерговим завданням держави у 

сфері підтримки підприємницьких ініціатив 
молоді є створення сприятливого бізнес-клі-
мату, сприяння започаткуванню власної 
справи, полегшенню доступу на ринок – так 
званого “входу на ринок”, створення ефекти-
вного механізму залучення іноземних креди-

тних ресурсів для фінансування програм мік-
рокредитування для молодих підприємців. 

Забезпечення соціального становлення й 
розвитку молоді, реалізація її конституційних 
прав та свобод потребують посилення коорди-
нації зусиль держави й громадськості в цьому 
напрямі, обумовлює необхідність прийняття 
Верховною Радою України Закону “Про зага-
льнодержавну цільову соціальну програму 
“Молодь України” на 2009–2015 роки”. Ця про-
грама має розвивати напрями розвитку со-
ціальної політики стосовно молоді, викладе-
ні в Законі України “Про Загальнодержавну 
програму підтримки молоді на 2004–2008 ро-
ки” (термін дії якого закінчується), та має 
сприяти, насамперед, її соціальному захис-
ту, зменшенню впливу негативних явищ, що 
виникають у ході реформування суспільства 
та під час економічної кризи. 

Основною небезпекою розвитку кризової 
ситуації у сфері соціального захисту молоді 
в умовах стрімкого зростання стандартів 
споживання при обмежених можливостях та 
матеріальних умовах більшості молодих 
людей є формування “комплексу незадово-
леності”. Наявність такого комплексу на тлі 
неможливості швидкої самореалізації приз-
водить до того, що частина молоді не може 
самовизначитись, знайти себе, а отже, вда-
ється до протестної, а часом й антисоціаль-
ної поведінки. 

Одним із варіантів вирішення соціальних 
проблем української молоді є здійснення 
систематичних заходів за рахунок бюджет-
них коштів державними установами. Це за-
безпечує централізацію процесів, контроль 
та звітність, проте призводить до надмірної 
опіки молоді з боку державного апарату, 
потребує концентрації великого обсягу бю-
джетних коштів, запровадження значної кі-
лькості державних пільг стосовно молоді, 
що може викликати незадоволення інших 
категорій населення. 

Другим варіантом є відхід від патерналі-
стської моделі державної політики щодо 
молоді та розширення співпраці з громадсь-
кими і благодійними організаціями, запро-
вадження ефективних механізмів партнерс-
тва та взаємодії. Такий підхід цілком випра-
вдав себе в країнах Європейського Союзу. 
Методичне сприяння з боку держави моло-
діжним організаціям, залучення коштів міс-
цевих бюджетів для фінансування молодіж-
них програм, створення нових механізмів 
стимулювання будівництва доступного жит-
ла для молоді, впровадження дієвої систе-
ми гарантування першого робочого місця та 
підтримка підприємницьких ініціатив молоді 
здатні не тільки зняти соціальну напругу в 
молодіжному середовищі, а й надати нову 
енергію розвитку суспільства. Адже молодь 
є найкреативнішою частиною соціуму, яка, 
формуючи в ньому свій соціально-еконо-
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мічний статус, безпосередньо впливає на 
розвиток усіх сфер життєдіяльності. 
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І. Вступ 
Необхідність реформування економічних 

відносин у житлово-комунальному госпо-
дарстві гостро відчувалася вже протягом 
багатьох років. Перехід у сфері житлово-
комунального господарства від адміністра-
тивної економіки до ринкової, приватизація і 
реорганізація державних підприємств викли-
кали необхідність змін у системі управління 
галуззю та взаєминах між її учасниками. 

Головним завданням реформування є 
створення ефективного ринкового механіз-
му функціонування житлово-комунального 
господарства (далі – ЖКГ) і підвищення рів-
ня обслуговування споживачів. 

Встановлено, що необхідність здійснення 
процесу демонополізації ЖКГ і створення 
відповідних умов для формування конкуре-
нтного середовища в житлово-
комунальному господарстві передбачає не-
обхідність зміни взаємин між споживачами, 
виробниками і посередниками у сфері на-
дання послуг ЖКГ. 

Поступово збільшується роль органів 
державної влади в процесі реформування 
ЖКГ на всіх рівнях. Виникають нові альтер-
нативні форми організації в цій системі, що 

виконують різні функції, які спрямовані на 
забезпечення житлово-комунальних послуг 
населенню на певній території. 

Все це доводить актуальність і необхід-
ність дослідження зазначених проблем на 
державному та місцевому рівнях як у теоре-
тичному, так і практичному аспектах. 

Актуальність проблеми зумовила пильну 
увагу до неї широкої громадськості. Питання 
вдосконалення механізмів управління на 
державному, регіональному та місцевому 
рівнях у сфері ЖКГ висвітлені в працях 
В. Бабича, М. Баймуратова, В. Дорофієнка, 
В. Ігнатова, С. Корнейчука, В. Малиновсь-
кого, В. Пархоменко, Л. Сушинського, В. Чир-
кіна, В. Шаповала та ін. 

Наукові здобутки цих та інших учених і 
практиків мають важливе значення. Проте 
проблема державної політики у сферах управ-
ління розвитком житлово-комунального госпо-
дарства потребує подальшого дослідження, 
оскільки докорінно змінилися внутрішні й зов-
нішні умови функціонування цієї сфери життє-
діяльності українського суспільства. 

Численні дослідження з відповідної про-
блематики створюють передумови для ус-
пішного пошуку шляхів формування ефек-
тивних механізмів управління ЖКГ. Реалі-
зація цих передумов потребує критичного 
усвідомлення існуючого теоретичного і 
практичного багажу знань та розроблення 
на цій основі нових підходів до вдоскона-
лення державних механізмів у реформуван-
ні житлово-комунального господарства. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є обґрунтування теоретич-

них і практичних рекомендацій щодо напря-
мів вдосконалення державних механізмів 
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реформування житлово-комунального гос-
подарства в Україні. 

ІІІ. Результати 
На сучасному етапі розвитку України, ко-

ли відбуваються важливі соціально-еконо-
мічні перетворення, потребують вирішення 
питання реформування ЖКГ, завершення 
процесу переходу на нову систему оплати 
житла й комунальних послуг, удосконалення 
соціального захисту малозабезпечених 
верств населення. 

Реформування житлово-комунального го-
сподарства України, незважаючи на ряд по-
зитивних моментів, призвело до численних 
суперечностей у його функціонуванні. Ці 
суперечності обумовлені рядом чинників як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру. 

Державне управління в сфері ЖКГ охоп-
лює всі види житлових фондів, зокрема при-
ватний, і полягає у встановленні обов’язкових 
для всіх власників житла правил щодо екс-
плуатації житлових будинків, організації кому-
нального обслуговування населення, прове-
дення заходів з охорони, реконструкції тощо. 

Державне управління в сфері ЖКГ – сис-
тема цілеспрямованих дій держави, її орга-
нів на суспільство в цілому, ті або інші сфе-
ри його життєдіяльності на основі застосу-
вання об’єктивних законів, що допомагають 
реалізовувати певні завдання і функції від-
повідних органів у сфері ЖКГ. 

Це механізм реалізації програми розвитку 
житлово-комунального господарства області, 
який несе відповідальність за його стан, ко-
ординує діяльність підприємств, установ та 
організацій галузі ЖКГ. 

Це формування системи заходів, спря-
мованих на інтенсивний розвиток житлово-
комунального господарства, вдосконалення 
або докорінну зміну існуючих форм і методів 
державного управління на різних рівнях, їх 
взаємодію між собою. 

Першочергове завдання держави в цьо-
му випадку полягає у створенні механізму 
ринкових відносин у житлово-комунальній 
сфері, формуванні єдиної фінансової та со-
ціальної політики на територіях самовряду-
вання, запровадженні нових форм управ-
ління ЖКГ на рівні територіальних громад, 
зокрема делегованого управління, а також 
впровадження системи договірних відносин, 
зумовлених появою в цій сфері суб’єктів 
господарювання різних організаційно-
правових форм. 

Метою державного управління щодо регіо-
нального розвитку житлово-комунального го-
сподарства є урівноваження показників не 
лише добробуту, а й соціального розвитку 
територій, де спостерігаються значні відмін-
ності у забезпеченні населення комунальними 
послугами. 

В ході аналізу було виявлено основні 
принципи та функції державного управління 
в сфері ЖКГ. 

Головними принципами державного 
управління у цій сфері є: 
– забезпечення раціонального викорис-

тання ресурсів; 
– підтримання конкурентного середовища; 
– регулювання цін (тарифів); 
– забезпечення доступу до отримання 

житлово-комунальних послуг для спо-
живачів; 

– дотримання встановлених стандартів; 
– забезпечення соціального захисту на-

селення. 
Відповідно, до головних функцій держав-

ного управління відносяться такі: 
– підготовка пропозицій щодо формуван-

ня державної політики; 
– нормативно-правове забезпечення, 

проведення моніторингу; 
– ліцензування певних видів господарсь-

кої діяльності; 
– організація та виконання робіт зі стан-

дартизації в сфері ЖКГ; 
– координація діяльності місцевих органів 

виконавчої влади; 
– розроблення типових договорів; 
– забезпечення контролю за дотриманням 

виконавцями/виробниками вимог стан-
дартів тощо. 

На основі перелічених принципів та фун-
кцій було запропоновано доповнення до 
переліку наявних механізмів державного 
управління у сфері ЖКГ з метою покращан-
ня надання житлово-комунальних послуг 
населенню, координації роботи певних від-
ділів управління комунальною сферою з 
боку державних органів влади (див. рис.). 

У сфері оплати житла і комунальних послуг 
була прийнята стратегія її поступового підви-
щення з метою покриття рівня витрат на послу-
ги ЖКГ за рахунок самих споживачів (жителів), 
розвиваючи одночасно систему соціальної під-
тримки малозабезпечених верств населення 
шляхом надання їм бюджетних субсидій адре-
сного характеру. Як критерій використовується 
нормативно встановлена частка витрат на жи-
тлово-комунальні послуги в сімейному бюджеті 
і соціальної норми площі, визначена для кож-
ного регіону. 

В процесі здійснення перетворень у 
сфері ЖКГ була прийнята стратегія децент-
ралізації і спрощення структури державного 
управління в основному шляхом розподілу 
функцій між замовником і підрядчиком. 

Головною метою подібних перетворень бу-
ло зниження витрат при одночасному підви-
щенні якості надання житлово-комунальних 
послуг, чому мав сприяти принцип конкурсного 
добору підрядних організацій у тих сферах, де 
об’єктивно можлива демонополізації, насам-
перед, в обслуговуванні житлового фонду. 
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Функції державного управління:
 - розвиток та методична підтримка альтернативних форм функціонування ЖКГ (ОСББ, УК);
 - підтримка конкуренції між виконавцями за право надання житлово-комунальних послуг;
 - розроблення заходів щодо боротьби з монополізмом;
 - проведення моніторингу не тільки стану розрахунків за житлово-комунальні послуги, а і в цілому ЖКГ;
 - державна підтримка в процесі реформування ЖКГ

організаційні технічні

Органи державної влади в сфері ЖКГ:
 - міністерства та відомства;
 - Державний комітет України з питань ЖКГ

соціальні

Споживачі послуг (територіальна громада, населення, фізичні та юридичні особи)

нормативно-правові

Принципи державного управління у сфері ЖКГ:
 - ефективна взаємодія державної влади з представниками територіальної громади;
 - прогнозування та планування стану житлово-комунального господарства;
 - забезпечення постійного контролю на всіх етапах надання житлово-комунальних послуг

економічні

Механізми державного управління в сфері ЖКГ

 
 

Рис. Механізми державного управління в сфері ЖКГ 

 
Монополізм, що існує сьогодні в сфері ЖКГ, 

не дає громадянам можливості вибирати на 
ринку необхідний набір житлових і комуналь-
них послуг. Результатом панування муніципа-
льної власності стала відсутність суб’єктів рин-
кових відносин у житлово-комунальній сфері. 
На сьогодні немає замовника, здатного самос-
тійно розплачуватися за надані послуги, конт-
ролювати їх виконання і вибір. Така ситуація 
ускладнюється, перш за все, характером муні-
ципальних послуг, що визначається як високою 
часткою природних локальних монополій у 
галузі, так і практикою керування, що сформу-
валася, експлуатацією житлового фонду за 
допомогою укрупнення наявних підприємств і 
наділення їх максимальним обсягом повнова-
жень і функцій. У всіх регіонах спостерігається 
ситуація, за якої значну частку ринку послуг 
щодо керування муніципальним житловим фо-
ндом займають ЖЕКи. Суб’єктами малого під-
приємництва поки виробляється всього 6% 
обсягу послуг у ЖКГ. Найбільше таких підпри-
ємств функціонує в сфері капітального і поточ-
ного ремонту житлового фонду (близько 80%). 

На сьогодні продовжує домінувати стара 
“радянська” модель ЖКГ, що обумовлено 
такими причинами: 
– адміністративним лобіюванням; 
– наявністю традиційних, історично сфор-

мованих виробничих житлових підпри-
ємств у вигляді ЖЕКів, за якими адмініс-
тративно закріплені житлові райони; 

– наявністю у ЖЕКів бюджетного фінансу-
вання на “відшкодування витрат” чи “пога-
шення збитків”, капітальний ремонт тощо; 

– наданням пільг і субсидій, чого найчасті-
ше позбавлені інші альтернативні форми. 

Отже, реформування системи керування 
житловим господарством має враховувати: 
– особливості сформованої фінансової 

ситуації в країні; 
– негативні наслідки монополізму не тіль-

ки при наданні комунальних послуг і об-
слуговуванні житлового фонду, а й в 
управлінні ним; 

– необхідність надання рівних умов при-
ватним підприємствам, що прийшли на 
ринок обслуговування житла і житлових 
послуг; 

– розширення спектра та якості наданих 
послуг. 

Розглянувши нормативно-правову основу 
механізмів державної влади в сфері надання 
житлово-комунальних послуг можна зробити 
висновок, що в законах України, які регулю-
ють сферу ЖКГ, є деякі “прогалини”, що пот-
ребують досконалого вивчення та внесення 
пропозицій стосовно вдосконалення. 

Тому в статті запропоновано шляхи вдо-
сконалення чинного нормативно-правового 
механізму в Україні у сфері надання житло-
во-комунальних послуг: 

1. У законодавстві України не розглянуто 
особливості функціонування деяких альтерна-
тивних форм організації та управління в сфері 
ЖКГ (керуючі компанії, приватний ЖЕО, орен-
дне підприємство). Це зумовлює необхідність 
внесення відповідних змін до статей, у яких 
мають надаватися характеристики можливих 
альтернативних організаційних форм у ЖКГ. 
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2. Уточнення прав та обов’язків, відпові-
дальності власників житлових будинків пе-
ред органами державної влади, місцевого 
самоврядування, членами громади. 

3. Законодавство України потребує вне-
сення доповнень щодо можливого застосу-
вання професійного управління житлово-
комунальною сферою та створення компа-
нії, що керує цим процесом. 

Основними пріоритетами мають бути: 
– формування місцевих законодавчих баз 

та умов для розвитку відносин на ринку 
квартир; 

– стимулювання розвитку виготовлення 
будівельних деталей, виробів та функ-
ціонування підрядної сфери для всіх ви-
дів будівельної діяльності; 

– забезпечення громадян соціальним жи-
тлом, надання дотацій в орендованих та 
приватизованих квартирах; 

– створення системи фінансової підтрим-
ки і, як результат, економічна зацікавле-
ність у будівництві житла. 

Пріоритетом державної політики має бути 
також підтримка малозабезпечених верств 
населення шляхом надання житла, сплати 
частини витрат, регулювання цін оренди та ін. 

Доведено, що одним з основних напря-
мів удосконалення державного управління 
комунальним господарством в умовах ре-
формування є створення дієвої системи мо-
ніторингу та контролю стану комунального 

господарства на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях. 

Основою оптимізації і структурування си-
стеми моніторингу є створення єдиного 
центру інформації в сфері ЖКГ на держав-
ному, регіональному та місцевому рівнях. 

IV. Висновки 
У результаті комплексного аналізу теорети-

чних і методологічних основ державних меха-
нізмів реформування житлово-комунального 
господарства встановлено, що, незважаючи на 
значну кількість робіт з відповідної проблема-
тики, вона потребує ще більшої уваги науков-
ців. Особливо це стосується розроблення на-
прямів подальшого реформування житлово-
комунального господарства. 
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The author examines the lacks of the em-

ployment state regulation, principles of public 
policy of Ukraine in the field of population em-
ployment, feature of activity of employment 
Government service, principles of social policy 
in the field of population employment, concept 
of social partnership in the article. 

Анотація 
Досліджено недоліки державного регу-

лювання зайнятості, принципи державної 
політики України у сфері зайнятості насе-
лення, особливості діяльності Державної 
служби зайнятості, принципи соціальної по-
літики у сфері зайнятості населення, понят-
тя соціального партнерства. 

Ключові слова 
Зайнятість, населення, ринок праці, дер-

жавна політика, державне регулювання, кон-
цепція, соціально-економічний розвиток, без-
робіття, робоча сила. 

І. Вступ 
Серед ключових напрямів соціально-

економічного розвитку України чільне місце 
посідають проблеми зайнятості населення та 
ринку праці. Поглиблення економічних ре-
форм, зокрема перехід на етап стабілізації та 
економічного зростання, формування приват-
ного сектора економіки, існування різних форм 
власності, розвиток конкурентних відносин, 
свобода підприємництва та вільний вибір видів 
зайнятості зумовлюють необхідність здійснен-
ня адекватної державної політики та застосу-
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вання ефективних механізмів державного ре-
гулювання не тільки окремих елементів, а й 
усього циклу відтворення робочої сили, вклю-
чаючи професійну підготовку та всі складові 
економічної активності населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити проблеми фор-

мування соціальної політики в системі дер-
жавного регулювання зайнятості населення. 

ІІІ. Результати 
В умовах, коли національний ринок праці 

ще тільки почав формуватись, не уникнути 
державного регулювання зайнятості насе-
лення. Базовим постулатом державної 
стратегії забезпечення зайнятості має стати 
принцип досягнення та підтримання повної 
продуктивної зайнятості. За цих умов кон-
цептуальні основи регулювання зайнятості 
населення в Україні мають полягати в орга-
нічному поєднанні механізму саморегулю-
вання та механізму державного регулюван-
ня, які забезпечать умови для розвитку ро-
бочої сили та економічної активності. 

Державна політика України у сфері зайня-
тості населення базується на таких прин-
ципах: 
– забезпечення рівних можливостей усім 

громадянам; 
– сприяння забезпеченню ефективної за-

йнятості, запобігання безробіттю, ство-
рення нових робочих місць та умов для 
розвитку підприємництва; 

– координація діяльності у сфері зайнято-
сті з іншими напрямами економічної й 
соціальної політики на основі державної 
та регіональних програм зайнятості; 

– співробітництво професійних спілок, 
власників підприємств, установ, органі-
зацій з органами державного управління 
щодо розроблення, реалізації та конт-
ролю за виконанням заходів із забезпе-
чення зайнятості населення; 

– міжнародне співробітництво у вирішенні 
проблем зайнятості населення. 

З метою реалізації державної політики за-
йнятості населення, професійної орієнтації, 
підготовки та перепідготовки працевлаштова-
них, соціальної підтримки громадян, які тим-
часово не працюють, у визначеному Кабіне-
том Міністрів України порядку була створена 
Державна служба зайнятості України, діяль-
ність якої здійснюється під керівництвом Міні-
стерства праці та соціальної політики України, 
місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. 

Основними обов’язками Державної слу-
жби зайнятості є: 
– аналіз і прогноз попиту та пропозиції на 

робочу силу, інформування населення й 
державних органів управління про стан 
ринку праці; 

– консультування громадян, власників 
підприємств, установ та організацій; 

– ведення обліку вільних робочих місць і 
громадян, які звертаються з питань пра-
цевлаштування; 

– надання допомоги громадянам у підборі 
підходящої роботи і власникам підпри-
ємств, установ, організацій або уповно-
важеним ними органам у підборі необ-
хідних працівників; 

– організація професійної підготовки й 
перепідготовки громадян у системі слу-
жби зайнятості. 

Служба зайнятості в Україні відразу фо-
рмувалася як централізована державна си-
стема на правовій основі Закону України 
“Про зайнятість населення” і на базі широко 
розгалуженої державної служби працевла-
штування з використанням її матеріально-
технічної бази, системи обліку й кадрового 
складу працівників. Під час створення служ-
би зайнятості враховувався світовий досвід 
і міжнародні норми. 

Державна служба була створена у 
1990 р., її обов’язки й права визначаються 
ст. 19 Закону України “Про зайнятість насе-
лення”. Головними функціями служби за-
йнятості є: 
– аналіз ринку праці та інформування про 

його стан; 
– трудове посередництво і сприяння ро-

ботодавцям у забезпеченні підприємств 
робочою силою, а громадянам − в оде-
ржанні роботи; 

– регулювання ринку праці, сприяння за-
йнятості; 

– допомога громадянам на період безро-
біття; 

– безпосередня участь у реалізації дер-
жавної політики зайнятості тощо. 

В Україні функціонують такі центри зайня-
тості: Державний, Кримський республікансь-
кий, обласні, районні та районні в містах. 

Проблеми, які виникають на ринку праці, 
вирішують також Державний фонд сприяння 
зайнятості населення, Міністерство праці та 
соціальної політики України, Державна ін-
спекція праці Мінпраці. Розглянуті органи 
державної влади є інститутами інфраструк-
тури на ринку праці. Крім них, до інститутів 
інфраструктури належать: Пенсійний фонд, 
відділи (управління) праці та соціальної по-
літики в областях та на містах, Комітет з 
нагляду за охороною праці, Генеральний 
прокурор України та підпорядковані йому 
прокурори, Фонд соціального страхування, 
міграційні служби, кадрові агентства (нове 
явище у сфері обслуговування кадрової ро-
боти в Україні, які виникли внаслідок відо-
кремлення за функціями підбору провідного 
персоналу в особливий ряд інфраструктур-
них організацій), Державний фонд сприяння 
підприємництву, фонди милосердя, центри 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 
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В умовах ринкової економіки зайнятість 
регулюється в основному державою відпо-
відно до прийнятої політики (концепції) за-
йнятості. З метою створення умов для пов-
ної реалізації громадянами права на працю 
держава передбачає: 
– заходи інвестиційної та податкової полі-

тики, які сприяють збереженню й розви-
тку системи робочих місць; 

– забезпечення прав та інтересів праців-
ників, створення сприятливих умов на 
виробництві, вдосконалення законодав-
ства про зайнятість населення і працю; 

– проведення аналітичних та наукових 
досліджень структури економіки і про-
гнозування наступних змін якості й роз-
поділу робочої сили; 

– організацію професійної орієнтації; 
– регулювання зовнішньоекономічної дія-

льності щодо залучення й використання 
іноземної робочої сили в Україні на ос-
нові квотування та ліцензування; 

– сприяння в разі необхідності створенню 
додаткових робочих місць підприємст-
вами, установами й організаціями всіх 
форм власності, а також поліпшенню 
умов праці в суспільному виробництві. 

Основною метою систем управління за-
йнятістю є стимулювання попиту на робочу 
силу та наближення структури пропозиції 
праці до структури попиту на працю. Прийн-
ято виділяти два типи політики зайнятості: 
пасивну та активну. При пасивній політиці 
основну роль відіграє держава, яка намага-
ється забезпечити працівникам збереження 
робочих місць, роботодавцям − підтримку 
попиту на продукцію, безробітним − виплату 
компенсацій та надання допомоги у працев-
лаштуванні. Активна політика зайнятості 
передбачає, що основну роль відіграє лю-
дина, яка відчуває свою відповідальність за 
матеріальний стан своєї сім’ї та активно на-
магається зберегти зайнятість, а при її втра-
ті здійснює активний пошук роботи. 

В основу вибору тих чи інших методів ре-
гулювання ринку праці покладено аналіз і 
прогноз ситуації на ринку праці, визначення 
рівня переваги кожного з методів оцінюван-
ня наслідків використання тих чи інших ме-
тодів, аналіз рівня узгодженості використа-
них методів, різноспрямованості їх наслід-
ків. Активна політика на ринку праці – це 
комплекс методів і заходів, спрямованих на 
сприяння найшвидшому поверненню безро-
бітних до активної праці. Загалом активні 
методи та заходи спрямовані на: 
– субсидування частини витрат підпри-

ємств на заробітну плату, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації працівників, 
застосування гнучких форм зайнятості; 

– надання допомоги при працевлаштуванні; 
– створення додаткових сфер зайнятості 

(переструктуризація економіки, додат-

кові робочі місця на державних підпри-
ємствах, субсидування створення нових 
робочих місць у приватному секторі, 
створення умов для іноземного інвесту-
вання, організація суспільних робіт, 
створення умов для самозайнятості 
громадян тощо); 

– посилення територіальної та професій-
ної мобільності робочої сили; 

– сприяння професійній підготовці, пере-
підготовці та підвищенню кваліфікації 
кадрів; 

– сприяння самозайнятості та підприєм-
ництву; 

– організацію оплачуваних суспільних ро-
біт; 

– регулювання тривалості робочого часу в 
інтересах роботодавця та працівника; 

– допомогу людям, які мають особливі 
об’єктивні труднощі при працевлашту-
ванні: молоді, престарілим та іншим. 

Допомога при працевлаштуванні в Украї-
ні забезпечується на основі Закону України 
“Про зайнятість населення” шляхом сприян-
ня контактам між тими, хто шукає роботу, та 
роботодавцями. Послуги служби працевла-
штування безкоштовні як для безробітних, 
так і для роботодавців. 

Сприяння професійній підготовці та пе-
репідготовці незайнятого населення здійс-
нюється на базі навчальних закладів систе-
ми служби зайнятості, інших навчальних 
закладів, які проводять підготовку та пере-
підготовку працівників, а також підприємств. 

Сприяння самозайнятості та підприєм-
ництву спрямоване на забезпечення умов 
для того, щоб люди могли самі створювати 
робочі місця для себе та інших. 

Організація оплачуваних суспільних ро-
біт означає надання безробітним тимчасо-
вої роботи, пов’язаної з будівництвом, ре-
монтом, прибиранням, обслуговуванням на 
об’єктах, що перебувають у віданні місцевих 
органів управління. 

Регулювання тривалості робочого часу 
пов’язано, зокрема, з тим, що зайнятість мо-
же бути кількісно виміряна не тільки кількістю 
людей, а й кількістю годин робочого часу. 

Сприяння людям, які мають особливі об’єк-
тивні труднощі при працевлаштуванні, актуа-
льне для певних груп населення та вирішення 
політики зайнятості. Специфічні проблеми з 
погляду зайнятості є практично в кожної соціа-
льно-демографічної групи населення. 

Створення гнучкого ринку праці є об’єк-
тивною передумовою розвитку економіки ос-
танніх десятиліть. Потреба в такому заході 
зумовлена посиленням виробничої гнучкос-
ті, внаслідок якої здійснюється диверсифі-
кація виробництва, збільшуються дрібні ви-
робничі одиниці, зростає кількість мобільних 
малих підприємств, орієнтованих на спожи-
вача, розвиваються підрядні форми праці. 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 147 

Важливе значення мають також гнучкість 
використання робочої сили, її мобільність 
між підприємствами, у межах підприємств 
між професіями, а також залучення праців-
ників до господарських справ фірми. Водно-
час ускладнюється розв’язання соціальних 
проблем: посилюється нестабільність стану 
тимчасово зайнятих і тих, хто працює в 
умовах гнучких режимів робочого часу, ско-
рочується кількість працівників, які мають 
право на одержання допомоги й виплат по 
соціальному забезпеченню. 

На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній еко-
номічній літературі існує два погляди щодо 
необхідності державного втручання у сферу 
зайнятості: кейнсіанський і неокласичний. 

Перший, кейнсіанський погляд, відстоює 
необхідність державного регулювання ринко-
вої економіки в цілому й ринку праці зокрема. 
Причиною виникнення такого погляду послу-
жила світова економічна криза 1930-х рр., що 
супроводжувалась масовим безробіттям і ви-

хід з якої був знайдений тільки завдяки цілес-
прямованому втручанню держави у сферу 
зайнятості. 

Другий погляд, що належав споконвічно 
класикам і успадкований їх сучасними пос-
лідовниками − неокласиками в особі моне-
таристської школи, полягає в тому, що рин-
кова економіка має вбудовані важелі само-
регуляції, а державне втручання, навпаки, 
розглядається ними як елемент, що штучно 
впливає на цілісний організм ринку і шко-
дить йому. Успіх від реалізації монетарист-
ської програми в економіці розвинутих країн 
до цього часу залишається сумнівним, що, 
однак, не заважає прихильникам цієї теорії 
й донині аргументувати свою відмову від 
державного регулювання економіки, зали-
шаючи за ним лише право втручання в гро-
шово-кредитну сферу. Проте майбутнє сві-
тової економіки − за соціально орієнтовани-
ми ринковими програмами, гарантом вико-
нання яких виступить держава (рис. 1). 

 

Причини необхідності Недоліки

Ринкова економіка являє собою систему економічних, а
не соціальних інтересів членів суспільства: у головному
правилі ринкової економіки про мінімізацію збитків і
максимізацію прибутку відсутній фактор соціального
регулювання. Наявна суперечність між необхідністю
соціальної ефективності й реалізацією ефективності
економічного характеру

Соціальність функціонує в ринковій економіці не як
провідний елемент, а як елемент, що підпорядкований
інтересам капіталу

Ігнорування асоціального характеру ринку призводить
до ускладнення в усіх сферах життя людського
суспільства і зводить нанівець ефективність реалізації
програм у всіх галузях економіки

“Зайва опіка” з боку держави, яка в соціальному плані
може дорого коштувати не тільки ринку, а й суспільству
в цілому, породжуючи клас утриманців

Суперечливий характер демократії, що нівелює,
пом’якшує, але не викорінює головної сутності
держави – “знаряддя” в економічному протистоянні
соціальних груп. Факт демократичної організації
держави не гарантує при цьому дотримання інтересів
соціальних груп, що перебувають за межею бідності

Суб’єктивний характер державного регулювання у
зв’язку із залежністю його від осіб, які приймають і
реалізують рішення у сфері економічної політики

Наявність лагів запізнення в процесі впровадження
окремих елементів програми

 
 

Рис. 1. Недоліки державного регулювання зайнятості 

 
По-перше, ринкова економіка являє со-

бою систему економічних, а не соціальних 
інтересів членів суспільства: у головному 
правилі ринкової економіки про мінімізацію 
збитків і максимізацію прибутку відсутній 
фактор соціального регулювання. Визнаю-
чи, слідом за монетаристами, першорядну 
роль у розвитку економіки за матеріальним і 
нематеріальним виробництвом, слід підкре-
слити той факт, що не в інтересах капіталу 
сприяти соціальній сфері на добровільних 
засадах, оскільки така допомога не приво-
дить до отримання швидкого прибутку. 

Подолання вимушеного безробіття й до-
сягнення повної зайнятості виступає цілком 
очевидною метою суспільного розвитку, од-
нак є неприйнятним для ринкової економіки, 
в межах якої діє пріоритет приватного над 

суспільним. Ринок – незаперечна влада ка-
піталу, а отже, і всі його закони стоять на 
варті інтересів останнього. 

Таким чином, існує суперечність між не-
обхідністю соціальної ефективності й реалі-
зацією ефективності економічного характе-
ру. Тільки держава в змозі розв’язати сфо-
рмовану суперечність. За допомогою про-
грами зайнятості вона покликана зробити 
економічну політику на макро- і мікрорівні 
адекватною цілям соціального розвитку 
людського суспільства. 

По-друге, соціальність функціонує в рин-
ковій економіці не як провідний елемент, а 
як елемент, підпорядкований інтересам ка-
піталу. Попит на працю збільшується мен-
шою мірою, ніж збільшення всього капіталу 
суспільства. 
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По-третє, ігнорування асоціального хара-
ктеру ринку призводить до ускладнення в 
усіх сферах життя людського суспільства і 
зводить нанівець ефективність реалізації 
програм в інших сферах економіки. Таким 
чином, монетаризм, відстоюючи самодоста-
тність ринку як економічної й соціальної си-
стеми, прирікає всіх послідовників своєї 
програми на неминучі соціальні конфлікти. 

Однак аргументація буде неповною без 
визнання ряду негативних моментів у проце-
сі державного регулювання сфери зайнятос-
ті. 

По-перше, як і в будь-якій іншій сфері 
економіки, державному регулюванню у 
сфері зайнятості властива бюрократичність, 
наявність тимчасових лагів запізнення в хо-
ді впровадження окремих елементів про-
грами. 

По-друге, “зайва опіка” з боку держави в 
соціальному плані може дорого коштувати 
не тільки ринку, а й суспільству в цілому, 
породжуючи клас утриманців. 

Усі вищеперелічені недоліки державного 
регулювання економіки традиційно виділя-
ють неокласики. Водночас більш суттєва су-
перечність, на наш погляд, закладена в ро-
зумінні сутності держави та її ролі в суспільс-
тві як соціального й політичного інституту. 

У радянській суспільній науці панував 
класовий підхід до визначення держави, 
відповідно до якого держава є організацією 
політичної влади економічно панівного в 
суспільстві класу, основним її знаряддям і 
виникла внаслідок суспільного поділу праці, 
появи приватної власності та розколу суспі-
льства на класи. 

Сучасний підхід до проблеми держави 
визначає її як основний інститут політичної 
системи суспільства, що організовує, спря-
мовує й контролює спільну діяльність і від-
носини людей, суспільних груп, класів та 
асоціацій. Держава являє собою централь-
ний інститут влади в суспільстві та концент-
роване здійснення цією владою політики. 

Змінивши основні акценти у визначенні 
держави, сучасна суспільна наука продов-
жує зберігати матеріалістичний підхід до 
розуміння історії взагалі й походження дер-
жави зокрема. При цьому конкретно-
практичний матеріал дає змогу поглибити й 
уточнити колишні погляди. 

Проте будемо розцінювати цей факт як 
виняток з правил, а для подальшого ходу мір-
кувань наголосимо, що держава – це, насам-
перед, інститут влади. За яким критерієм і яка 
саме із соціальних груп приходить до влади, 
визначається політичним устроєм країни. Зок-
рема, введення на початку ХХ ст. загального 
виборчого права привело до демократії, по-
будованої на визнанні права кожного брати 
участь у вирішенні державних справ. 

Головним недоліком державного регу-
лювання зайнятості може стати здійснення 
його в інтересах капіталу, а отже, в інте-
ресах асоціального характеру ринкової еко-
номіки. Факт демократичної організації дер-
жави не гарантує при цьому дотримання 
інтересів соціальних груп, що перебувають 
за межею бідності. У цих умовах механізм 
реалізації державної політики зайнятості 
може бути навіть декларований, але по суті 
залишатися фікцією. 

На суб’єктивний характер державного 
регулювання вказують Е. Даунс і 
У. Нісканен у своїй теорії мотивації економі-
чного вибору, в межах якої всі особи, які 
приймають і реалізують рішення у сфері 
економічної політики, поділяються на дві 
категорії [1, с. 77]: 

1. Політики, які приймають у сфері еко-
номічної політики рішення, що не завжди й 
необов’язково збігаються з інтересами того 
суспільства, яке вони представляють. Оп-
тимізація зайнятості може стати для них не 
самодостатньою метою, а засобом для реа-
лізації вузьколокальних егоїстичних цілей. 

2. Чиновники, цільова функція поведінки 
яких містить у собі такі змінні: заробітну 
плату, додатковий дохід, пов’язаний із за-
йманою посадою, репутацію, владу, патро-
наж тощо. 

Таким чином, усвідомлення необхідності 
державного втручання вимагає від економі-
стів усвідомлення негативних сторін цього 
явища, свідченням чого в теорії стане фор-
мування соціально орієнтованої моделі су-
часного ринку праці, а на практиці – вироб-
лення об’єктивної раціональної програми у 
сфері зайнятості й соціальної підтримки на-
селення. 

Однак формування соціально орієнтова-
ної моделі ринку праці зовсім не означає 
розширення вже існуючих моделей. Навпа-
ки, необхідно взагалі переглянути можли-
вість і необхідність суб’єктивного моделю-
вання у сфері трудових відносин. 

У процесі побудови моделі неминуче втра-
чається соціальність досліджуваного фактора, 
що призводить до його уречевлення й завуа-
лювання дійсної суспільної проблеми. Всі мо-
делі ринку праці повинні показувати існуючі на 
ньому взаємозв’язки крізь призму соціальнос-
ті. Тільки тоді вони будуть відповідати хоча й 
спрощеній, але все ж таки дійсності. 

Зведення робочої сили до рівня звичай-
ного товару наприкінці 1960-х рр., у період 
масового безробіття у всьому світі, уможли-
вило появу висловлювання монетаристів 
про те, що безробіття не існує як проблема. 
Особливістю робочої сили як товару є те, 
що вона не може бути відокремлена від сво-
го носія – конкретної людини, а отже, на ві-
дміну від інших товарів на ринку, має, крім 
речовинної, соціальну форму. Реалізація 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 149 

права на працю – прояв соціальної ефекти-
вності розвитку людського суспільства в ці-
лому й конкретної людини зокрема. 

У сучасній науковій літературі виділяють 
“соціальну відповідальність бізнесу” як один зі 
способів подолання розриву між власністю і 
працею [4]. Однак уже в короткостроковому 
періоді витрати з реалізації соціальної відпо-
відальності суперечать основним цілям бізне-
су, а саме максимізації прибутку внаслідок 
зростання витрат виробництва. Наполягаючи 
на вигоді в довгостроковому періоді, автори 
концепції все-таки визнають необхідним, щоб 
держава забезпечувала зацікавленість підп-
риємців у короткостроковій перспективі. Ін-
шими словами, концепція соціальної відпові-
дальності бізнесу зводиться до дій держави 
щодо реалізації останньої, а отже, ще раз під-
тверджує ідею про те, що соціальність як 
об’єктивна характеристика взагалі не прита-
манна бізнесу. Соціальну спрямованість мож-
на розглядати тільки як підпорядкований еле-
мент ринкової системи. Програми соціального 
характеру здійснюються настільки, наскільки в 
цьому є необхідність з боку капіталу. 

Іншими словами, соціальна відповідаль-
ність бізнесу тим менша, чим менше є для 
цього економічних підстав. Так, наприклад, 
гуманізація праці в 1960−1970-х рр. витісни-
ла конвеєрний спосіб виробництва, з одного 
боку, як спосіб, який знеособлює людину в 
процесі виробництва, а з іншого – що більш 
істотно, який вичерпав резерви підвищення 
продуктивності. Як головні фактори підви-
щення продуктивності з цього моменту ста-
ли розглядати кваліфікацію працівників, 
знання ними виробництва, їх ентузіазм і го-
товність самовіддано працювати. 

Однак у середині 1990-х рр. накреслила-
ся тенденція повернення до тейлоризму. 
Професор М. Шуман із Науково-дослідного 
інституту суспільних наук у Геттінгені нази-
ває три основні фактори, що сприяють її 
виникненню: 

1. В умовах загострення міжнародної 
конкуренції менеджмент підприємства пере-
став залежати від соціальної згоди на тери-
торії, де воно розміщується. “Хто хоче оде-
ржати роботу, завжди піде на поступки у 
сфері умов праці”. На наш погляд, цей фак-
тор свідчить про те, що монетарний підхід 
до зайнятості не тільки продовжує зберіга-
тися, а й посилюється в умовах інтенсифі-
кації процесу глобалізації. 

2. Зміна мислення у керівників бізнесу. 
Вони прагнуть дотримуватись кращих світо-
вих зразків у плані продуктивності, застосову-
ваного устаткування, організаційної структури, 
ефективності й раціоналізації виробництва, 
що здійснює конкурентний тиск на довгостро-
кову політику у сфері підвищення продуктив-
ності за рахунок розвитку людських ресурсів. 

3. Питання про вартість акцій набуває 
дедалі більшого значення, адже “люди вкла-
дають гроші тільки туди, де можна швидше 
отримати дохід”. 

Таким чином, соціальна відповідальність 
бізнесу підвищилася в 1960−1970-х рр., 
оскільки на те були об’єктивні економічні 
причини. Однак до кінця ХХ ст. ситуація змі-
нилася, й у бізнесу залишається все менше 
економічних підстав для підвищення соціа-
льної відповідальності. 

Виступаючи носієм соціальності, держа-
ва є єдиним посередником між працею і 
власністю, який здатний забезпечити нор-
мативну базу для соціального партнерства, 
в межах якого будуть узгоджені їх соціаль-
но-економічні інтереси. 

Як було зазначено вище, необхідність 
державного регулювання соціальної сфери 
виникла наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 
коли монополістичні тенденції в розвитку 
ринку назавжди позбавили його здатності 
до саморегуляції й самовідновлення. Осно-
вною причиною монополізації економічних 
відносин і руйнування основ вільнопідприє-
мницького капіталізму був розвиток масово-
го індустріального виробництва. Отже, ге-
неруючи ідеї науково-технічного прогресу, 
людина створювала умови, що сприяли за-
гостренню соціальної нестабільності й по-
долання яких ставало першочерговим за-
вданням державної політики. 

Німеччина стала першою країною, що на-
прикінці ХІХ ст. вжила безпрецедентних захо-
дів соціального захисту найманих працівників. 
Заслуга у формуванні страхового законодав-
ства належить канцлеру О. фон Бісмарку. Він 
домігся послідовного прийняття трьох зако-
нів, що сформували систему соціального 
страхування: 
– Закон про страхування через хворобу 

робітників промислової праці (1884 р.), 
відповідно до якого 2/3 страхових внес-
ків робилося працівником і 1/3 – робото-
давцем; 

– Закон про страхування від нещасних 
випадків на виробництві (1885 р.); 

– Закон про інвалідність і страхування по 
старості (1891 р.), за яким внески робили-
ся працівниками і роботодавцями в рівних 
частинах при деякій державній субсидії. 

Система обов’язкового страхування від 
безробіття була прийнята лише в 1927 р. Од-
нак, незважаючи на вже майже вікову історію, 
поняття “соціальна політика” не має певного 
наукового визначення. Це пояснюється тим, 
що кожен дослідник має свій погляд на зміст і 
цілі того, що називають соціальною політи-
кою. З цієї ж причини Комісія європейських 
товариств у Європейському Союзі обійшла 
проблему визначення соціальної політики. 
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Процитуємо найбільш типові визначення 
соціальної політики, на які ми натрапили в 
процесі аналізу наукової літератури: 
– “соціальна політика – це діяльність дер-

жавних і цивільних інститутів, суспільних 
груп і окремих осіб (суб’єктів соціальної 
політики), спрямована на реалізацію при-
родних прав людини, що забезпечують її 
життєдіяльність і розвиток як соціальної 
істоти при невід’ємному дотриманні її ци-
вільних прав і бажань” [9, с. 91]; 

– “соціальна політика держави – це ви-
значена орієнтація та система заходів 
для оптимізації соціального розвитку су-
спільства, відносин між соціальними й 
іншими групами, створення тих чи інших 
умов для задоволення життєвих потреб 
їх представників” [8, с. 13]; 

– “соціальна політика – це сукупність ідео-
логічних уявлень суспільства й держави 
про цілі соціального розвитку й діяль-
ність щодо досягнення соціальних показ-
ників, які відповідають цим цілям” [7, 
с. 33]. 

Типовий характер цих визначень полягає в 
тому, що всі вони розкривають зміст об’єкта 
дослідження по-своєму, не вдаючись при цьо-
му до його специфікації. Однак сутність дефі-
ніції зводиться, насамперед, до формулюван-
ня найбільш суттєвих ознак, що визначають 
специфіку об’єкта дослідження. 

Так, розвиток ринкової економіки, як і зу-
мовлене ним зростання матеріальної бази 
споконвічно спираються на державну орга-
нізацію громадського життя. Проте соціаль-
на політика виступає особливим напрямом 
державного регулювання, який не був хара-
ктерний для нього на момент виникнення, 
але який з’явився на певному етапі суспіль-
ного розвитку для подолання соціальних 
суперечностей ринкової економіки. Причина 
появи соціальної політики визначила голов-
ну її специфіку, що може змінюватися за 
формою, але не за змістом. 

Відповідно до цього, визначення повинно 
мати такий вигляд: соціальна політика – це 
діяльність держави, спрямована на 
пом’якшення соціальних суперечностей ри-
нку. Негативні властивості ринку в соціаль-
ній сфері можна лише пом’якшити, але не 
усунути, оскільки їх здатність до самовідт-
ворення глибоко укорінена в самій системі. 

Під соціальними суперечностями ринку 
мається на увазі той факт, що в умовах рин-
кової економіки соціальна мета, яка містить 
у собі соціальну справедливість, соціальну 
ефективність та соціальну безпеку, залиша-
ється нереалізованою. Ринкові способи до-
сягнення основних соціальних цілей шляхом 
забезпечення економічної свободи, еконо-
мічної справедливості, економічної ефекти-
вності, економічної безпеки й економічного 
зростання асоціальні вже за своєю приро-
дою, оскільки конкуренція й приватна влас-
ність як головні елементи ринку передбача-
ють превалювання приватних економічних 
інтересів над суспільними. З одного боку, 
цей процес об’єктивний, без нього немож-
ливе новаторство й науково-технічний про-
грес (НТП), але, з іншого боку, він призво-
дить до соціальної диференціації та безро-
біття. Причому диференціація не тільки за 
доходами, а й за рівнем доступу до освіти, 
медичного обслуговування й результатів 
розвитку культури. 

Крім того, в умовах ринку домінує прин-
цип розподілу доходів “кожному за його ка-
піталом” [2, с. 259]. Тенденція в розподілі й 
русі власності за законом елітарності та ви-
сокої концентрації багатства [6, с. 33] збіль-
шує цей факт, оскільки не тільки не сприяє 
подоланню соціальної нерівності, а й відт-
ворює її в щоразу більших масштабах. 

Однак зростання культури, проголошен-
ня рівності всіх громадян перед законом, 
знищення станів і станових привілеїв, дося-
гнення політичної рівності, НТП поклали по-
чаток процесу соціалізації, в межах якого 
турботу про соціальні сфери життєдіяльнос-
ті людського співтовариства повинна взяти 
на себе держава за допомогою проведення 
соціальної політики. До сфер регулювання 
соціальної політики належать: ринок праці і 
зайнятість, освіта, охорона здоров’я, наука і 
культура. 

Усі зазначені сфери не входять в інте-
реси ринку, але водночас мають першоряд-
не значення для вдосконалення людського 
капіталу й забезпечення гідного рівня існу-
вання людей. 

При реалізації механізмів соціальної по-
літики слід дотримуватися цілого ряду 
принципів (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципи соціальної політики у сфері зайнятості населення 

 
Головним з них, на нашу думку, є триє-

диний принцип-мета соціальної справедли-
вості, ефективності й безпеки, кожен компо-
нент якого рівнозначний за своєю цінністю. 
Зміст цього принципу полягає в забезпе-
ченні кожного члена суспільства гідним рів-
нем життя, наданні можливостей для роз-
витку інтелектуальних і фізичних здібностей 
без ризику стати безробітним або працюю-
чим жебраком. 

У науковій літературі виділяють два типи 
соціальної справедливості: зрівняльний і 
розподільний [5, с. 27]. Зрівняльний тип 
справедливості надає кожному члену суспі-
льства рівні можливості на всіх етапах еко-
номічної діяльності. Однак водночас він 
знижує мотивацію до праці, творчості, успіху 
й створює умови для домінування соціаль-
ної справедливості над об’єктивною необ-
хідністю суспільства в розвитку, тобто над 
економічною ефективністю. 

Наступний принцип – принцип соціально-
го партнерства – набув значущості для реа-
лізації соціальної політики в 1919 р. з момен-
ту створення Міжнародної організації праці. 
Суть цього принципу зводиться до такого: 
– рівноправність сторін на переговорах і 

при прийнятті рішень; 
– рівна для всіх сторін обов’язковість ви-

конання домовленостей; 
– обов’язкова й рівна відповідальність 

сторін за виконання прийнятих зо-
бов’язань; 

– принцип трипартизму, тобто участі в 
переговорах трьох сторін: державної 
влади, працівників і роботодавців. 

Соціальне партнерство являє собою ево-
люційно-реформістський підхід до вирішення 
соціальних проблем. У сторін трудових від-
носин завжди, і це об’єктивно, існують розбі-
жності щодо мети. Так, мета підприємців – 
отримати максимальний прибуток, а найма-
них працівників – високу заробітну плату. 
Однак обидві сторони втягнені в єдиний 
процес – процес виробництва – й мають 
запобігати появі конфліктів. 

У період відсутності профспілок й актив-
ного втручання держави у відносини зайня-
тості конфлікт вирішували силою і владою. 

Як показує історія, в результаті тривалого 
протистояння між працею й капіталом най-
мані працівники відвоювали спочатку право 
на об’єднання в профспілки з метою захисту 
інтересів, а згодом – на колективні перего-
вори з власниками засобів виробництва й 
право на страйк як найбільш радикальний 
спосіб захисту своїх прав. 

Отже, до початку ХХ ст. був сформова-
ний своєрідний триєдиний характер проф-
спілкових вимог: право на об’єднання, право 
на колективні переговори та право на 
страйки. Міжнародна організація праці при-
йняла відповідні конвенції, що закріпили за 
цими правами статус міжнародних норм. 

IV. Висновки 
Основною метою систем управління за-

йнятістю є стимулювання попиту на робочу 
силу та наближення структури пропозиції 
праці до структури попиту на працю. Прийн-
ято виділяти два типи політики зайнятості: 
пасивну та активну. При пасивній політиці 
основну роль відіграє держава, яка намага-
ється забезпечити працівникам збереження 
робочих місць, роботодавцям − підтримку 
попиту на продукцію, безробітним − виплату 
компенсацій та надання допомоги у працев-
лаштуванні. Активна політика зайнятості 
передбачає, що основну роль відіграє лю-
дина, яка відчуває свою відповідальність за 
матеріальний стан своєї сім’ї та активно на-
магається зберегти зайнятість, а при її втра-
ті здійснює активний пошук роботи. 

При реалізації механізмів соціальної по-
літики слід дотримуватися цілого ряду 
принципів. Головним з них, на нашу думку, є 
триєдиний принцип-мета соціальної спра-
ведливості, ефективності й безпеки, кожен 
компонент якого рівнозначний за своєю цін-
ністю. Зміст цього принципу полягає в за-
безпеченні кожного члена суспільства гід-
ним рівнем життя, наданні можливостей для 
розвитку інтелектуальних і фізичних здібно-
стей без ризику стати безробітним або пра-
цюючим жебраком. 

Виділено два типи соціальної справед-
ливості: зрівняльний і розподільний. Зрівня-
льний тип справедливості надає кожному 
члену суспільства рівні можливості на всіх 
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етапах економічної діяльності. Однак вод-
ночас він знижує мотивацію до праці, твор-
чості, успіху й створює умови для доміну-
вання соціальної справедливості над 
об’єктивною необхідністю суспільства в ро-
звитку, тобто над економічною ефективніс-
тю. 

Соціальне партнерство являє собою ево-
люційно-реформістський підхід до вирішення 
соціальних проблем. У сторін трудових від-
носин завжди, і це об’єктивно, існують роз-
біжності щодо мети. Так, мета підприємців – 
отримати максимальний прибуток, а найма-
них працівників – високу заробітну плату. 
Однак обидві сторони втягнені в єдиний 
процес – процес виробництва – й повинні 
запобігати появі конфліктів. 
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The author examines history and develop-

ment of tourist industry of Ukraine, lacks of 
public administration this industry, and also 
analyses activity of management organs of 
tourism in the article. 

Анотація 
Розглянуто історію та розвиток туристич-

ної галузі України, недоліки державного 
управління цією галуззю, а також проаналі-
зовано діяльність органів управління туриз-
мом. 

Ключові слова  
Туризм, державне регулювання, галузь, 

орган управління, фінансування, регіон. 
І. Вступ.  
З метою більш адекватного аналізу стру-

ктури управління туристичною галуззю, що 
існує на сьогодні в Україні, слід розглянути 
історію її становлення. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити становлення си-

стеми державного регулювання туристичної 
галузі України. 

ІІІ. Результати  
На ранніх етапах розвитку туризму виділяли 

такі його види: самодіяльний, пізнавальний, 
лікувальний, навчальний та бізнес-туризм. У 
ХІХ – на початку ХХ ст. незначні зміни відбули-
ся лише на регіональних рівнях – виникли про-
світницькі організації, які керували туристично-
екскурсійною діяльністю. Зміна державної вла-
ди в Україні в 1918 р. призвела до змін у струк-
турі управління туризмом: був створений Екс-
курсійно-виставковий музейний відділ при Де-
партаменті дошкільної освіти Міністерства на-
родної освіти УНР, який після декількох перет-
ворень функціонував і при радянській владі до 
1928 р. [7, с. 47]. 

Структура та підпорядкованість органів 
управління туристичною галуззю час від ча-
су змінювались. Водночас відбувалось змі-
щення акцентів щодо пріоритетних видів 
туризму: від пізнавальних до оздоровчих, 
розважальних тощо. В повоєнні роки сфор-
мувалась досить складна система стратегі-
чного та оперативного регулювання туриз-
му. Організація туризму в Україні одночасно 
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покладалася на різні відомства. Необхідно 
зазначити, що найбільший внесок у розви-
ток галузі зробила єдина туристична систе-
ма профспілок, оперативне управління якою 
здійснювала Українська республіканська 
рада по туризму та екскурсіях. 

Що стосується стратегічного управління 
туристичним господарством республіки, то 
всі основні рекомендації, поради, установки 
надходили з Москви. У зв’язку з розвитком 
туристичного руху в країні, а також збіль-
шенням чисельності іноземців, що бажали 
відвідати республіку, виникла необхідність 
створення сучасної туристичної індустрії. Її 
формування та розвиток здійснювалися без 
глибокого розуміння її проблем, тому при 
цьому застосовувалися, в основному, екс-
тенсивні методи без урахування сучасних 
досліджень учених і даних соціологічних 
опитувань населення. Плануючи розвиток 
галузі “від досягнутого”, залишали поза ува-
гою реальні проблеми основних її суб’єктів. 
У результаті цього низькими були культура і 
якість обслуговування туристів, не досить 
ефективно використовувалася матеріально-
технічна база, повільно вводилися в екс-
плуатацію нові і затягувалася на роки реко-
нструкція старих об’єктів [3]. 

Позитивні сторони радянської системи 
державного регулювання туризму описані у 
“Великій радянській енциклопедії”. Зокрема, 
там зазначається, що “в СРСР державну по-
літику в галузі туризму проводили ВЦСПС та 
Головне управління з іноземного туризму при 
Раді Міністрів СРСР. Основні завдання тури-
зму випливали з його оздоровчого, культур-
но-пізнавального значення. Туристичні орга-
нізації звільнені державою від будь-яких по-
датків, у тому числі й від податку на дохід. Із 
державних, профспілкових бюджетів, фондів 
підприємств направляються значні суми на 
розвиток матеріально-технічної бази, прид-
бання пільгових путівок, дотації туристичним 
організаціям тощо” [1, с. 335]. 

Як зазначено вище, за радянських часів 
питання туризму в Україні постійно регулю-
вав цілий ряд державних установ: Держав-
ний комітет СРСР з іноземного туризму, 
який в Україні був представлений Головним 
управлінням по іноземному туризму при Раді 
Міністрів України, Українська республікансь-
ка рада з туризму та екскурсій, що входила 
до складу Української ради професійних спі-
лок, Бюро міжнародного молодіжного туриз-
му “Супутник” ЦК ЛКСМУ, а також міністерст-
ва освіти, культури, оборони та інші, що мали 
підвідомчі туристичні заклади – всього понад 
20 міністерств, відомств і громадських орга-
нізацій. 

Із здобуттям Україною незалежності зага-
льносоюзну вертикаль було порушено, але в 
межах республіки аналогічна структура управ-
ління туристичною індустрією в цілому зберег-

лася. Деякою мірою на той час організаційна 
система мала певні переваги: в умовах ринко-
вих перетворень туристично-рекреаційна сфе-
ра вимагала для свого розвитку чималих інве-
стиційних ресурсів, і капіталовкладення різних 
міністерств та відомств забезпечували значну 
частину фінансування галузі. Водночас усе 
наочнішими ставали недоліки такої організації 
управління на макрорівні, пов’язані, насампе-
ред, з ігноруванням системного підходу до 
управління. Окремі елементи структури галузі 
розпочали власну внутрішню реорганізацію, 
при цьому не координуючи своїх дій. По суті, 
єдиний державний орган – Головне управління 
по іноземному туризму при Раді Міністрів Укра-
їни – припинив існування ще в 1989 р., а на 
його базі було створено державну корпорацію 
“Укрінтур”, але за своїми обсягами туризм у її 
діяльності посідав другорядне місце. Водночас 
“Інтурист”, “Супутник” та “Укрпрофтур”, втрати-
вши жорстку державну опіку, відносно швидко 
адаптувалися до нових умов шляхом роздер-
жавлення та акціонування туристичних об’єктів 
[7, с. 87]. 

Нові туристичні формування, що масово 
виникали у 1992–1994 рр., в основному орі-
єнтувалися на виїзний туризм, оскільки в 
тих умовах це було вигіднішим. Проте вели-
кий вплив на туристичний ринок вони не 
справляли, а зі спадом активності населен-
ня, що пояснювалося різким зменшенням 
його доходів, та введенням суворіших при-
кордонних формальностей діяльність цих 
організацій поступово скорочувалась. У кінці 
1994 р. простежується чітка тенденція до 
зменшення кількості учасників туристичного 
бізнесу, на ринку залишаються лише ті 
структури, які зуміли адаптуватися до нових 
правових умов туристичної діяльності, ви-
тримали конкуренцію, зберегли хорошу ре-
путацію серед зарубіжних партнерів, роз-
ширили асортимент і якість послуг [3]. 

Отже, бурхливі процеси перетворень 
1989–1993 рр. призвели до погіршення ба-
лансу в’їзного та виїзного туристичних потоків. 
У 1992 р. Україну відвідали лише 120 тис. іно-
земців, що майже втричі менше, ніж у 1980-
ті рр., а втрати держави по валютних прибу-
тках становили майже 80%. Водночас спро-
щення виїзду за кордон і гарантований рі-
вень сервісу спричинили значну активізацію 
виїзду українських громадян на відпочинок 
до сусідніх країн, а також до тих, де був ро-
звинений “шоп-туризм”. Ці процеси також 
спричинили розпад системи соціально оріє-
нтованого внутрішнього туризму і руйнуван-
ня важливих складових інфраструктури га-
лузі. 

Для пошуку шляхів виходу з кризи у тра-
вні 1993 р. було створено Державний комі-
тет по туризму України, який почав діяти як 
вищий інституційний орган системи управ-
ління вітчизняною туристичною галуззю, 
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безпосередньо підпорядкований Кабінетові 
Міністрів України. Головними заходами 
Держкомтуризму щодо формування систе-
ми державного регулювання туризму були: 
– формування нормативно-правової бази 

для регулювання туристичної діяльності 
(у 1995 р. Верховною Радою України 
було прийнято Закон “Про туризм” [2]); 

– розроблення стратегічного плану розви-
тку галузі (Кабінетом Міністрів України 
затверджено Програму розвитку туриз-
му на 1995–2005 рр. [5]; з 1995 р. у ту-
ристичній галузі запроваджено держав-
ну статистичну звітність); 

– введення з 1994 р. ліцензування турис-
тичних підприємств з метою контролю 
якості послуг; 

– створення системи Генеральних 
агентств Держкомтуризму в регіонах на 
базі державних туристичних підпри-
ємств – регіональних підрозділів колиш-
ньої системи “Інтуристу”; 

– сприяння туристичним підприємствам 
України щодо їх виходу на міжнародний 
ринок шляхом активізації виставкової 
діяльності (у 1994 р. започатковано про-
ведення щорічних Міжнародних турис-
тичних виставок) [3]. 

Завдяки цим та іншим заходам вдалося 
дещо впорядкувати діяльність у сфері орга-
нізації туризму, зокрема значною мірою ви-
ведено діяльність туристичних фірм з “тіні”, 
суттєво зменшено кількість шахрайств при 
організації подорожей за кордон, розширено 
асортимент та якість послуг. Водночас було 
виявлено недоліки в системі організації 
державного управління галуззю. Зокрема, 
поява центрального органу управління ту-
ристичною галуззю остаточно не розв’язала 
проблему багатовідомчого характеру турис-
тичної індустрії України, хоча кількість ві-
домств, що регулювали діяльність туристи-
чно-рекреаційних підприємств, зменшилася 
на той час уже до 14 державних і недержав-
них структур. 

Логічною спробою подолання розосере-
дженості регуляторного впливу держави на 
функціонування туристичної галузі стало 
створення в 1996 р. Національної ради по 
туризму. На цей позавідомчий орган, окрім 
функції координування діяльності всіх заціка-
влених у розвитку туризму галузей, також бу-
ло покладено розгляд пропозицій щодо ви-
значення перспектив та напрямів розвитку 
всіх видів туристичної діяльності, запрова-
дження системи управління та розроблення 
заходів щодо захисту інтересів держави в цій 
сфері. Однак обсяг реальних повноважень, 
якими було наділено цей колегіальний орган, і 
на сьогодні є досить обмеженим та абсолют-
но не відповідає його місцю в загальногалузе-
вій управлінський ієрархії [6, с. 35]. 

Ще одним проблемним напрямом вияви-
лось регулювання галузі на регіональному 
рівні. Так, після започаткування ліцензуван-
ня генеральні агентства по туризму в регіо-
нах стали, по суті, звичайними комерційни-
ми структурами державної форми власнос-
ті, що надавали туристичні послуги, але 
водночас мали певні повноваження щодо 
консультування і контролю інших туристич-
них підприємств свого регіону. Це, звичай-
но, викликало численні нарікання з обох бо-
ків як на нерівність умов та методів роботи, 
так і на небажання співпрацювати. Саме 
тому в ряді регіонів, де місцева влада усві-
домила значення туризму для розвитку ре-
гіону, вже у 1995–1996 рр. у складі обласних 
державних адміністрацій почали утворюва-
тись структурні підрозділи з питань туризму. 
Крім того, у 1995 р. було утворено Міністер-
ство курортів і туризму Автономної Респуб-
ліки Крим. Проте управління або відділи бу-
ли утворені лише у восьми областях (на кі-
нець 1998 р. їх кількість збільшилася до 10), 
а також містах Києві та Севастополі. Ці дані 
свідчать, що формування структур держав-
ного регулювання туризму в регіонах часто 
гальмувалося через певне нерозуміння міс-
цевою владою його значення для розвитку 
місцевої економіки та необхідності регулю-
вання на місцевому рівні. Це значною мірою 
зумовлено браком висококваліфікованих 
спеціалістів з питань туризму як в органах 
місцевої влади, так і серед працівників галу-
зі в регіоні. 

Усвідомлення недосконалості сучасної 
системи управління і початок в середині 
1990-х рр. в Україні адміністративної рефо-
рми призвели у 1998–1999 рр. до зміни 
структури управління туризмом. Водночас 
висувались дещо справедливі нарікання 
відносно неналежного виконання чи взагалі 
невиконання завдань, поставлених перед 
Держкомтуризмом. Утім, його ліквідація, згі-
дно з Указом Президента України “Про змі-
ни у структурі центральних органів виконав-
чої влади” [4] від 15 грудня 1999 р. № 1573, 
та утворення єдиного Державного комітету 
молодіжної політики, спорту і туризму на 
базі трьох Державних комітетів України не 
могли бути розцінені однозначно схвально. 
В регіонах також відбулося об’єднання стру-
ктурних підрозділів облдержадміністрацій, 
що відали питаннями цих трьох сфер [7]. 

Подальша практика довела хибність та-
кої політики: повністю дотаційні молодіжна 
та фізкультурно-спортивна сфери відсунули 
туристичну галузь на задній план. Це спо-
стерігалося як на центральному, так і на 
регіональному рівнях. Свідченням цього є 
те, що в результаті значних витрат від фі-
нансової кризи 1999 р. обсяг наданих турис-
тичною галуззю послуг скоротився на 16%. 
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Прогнозованим наслідком усвідомлення 
проблем, що виникли в українській туристи-
чній галузі, стала реорганізація Державного 
комітету молодіжної політики, спорту і тури-
зму (Указ Президента України від 11 квітня 
2002 р. № 331) та створення замість Депар-
таменту туризму і курортів, що діяв у його 
складі, організаційно відокремленої Держа-
вної туристичної адміністрації України (Дер-
жтурадміністрація), яка сьогодні є центра-
льним органом державної виконавчої влади, 
підвідомчим Кабінетові Міністрів України. Ця 
подія засвідчила активізацію політики дер-
жави щодо підтримки розвитку туризму, 
створення нових механізмів формування та 
просування якісного національного туристи-
чного продукту. Крім того, в 2003 р. до ві-
дання Держтурадміністрації було передано 
сферу управління курортними територіями. 

ІV. Висновки  
Україна має значні можливості для ди-

намічного розвитку туристичної та рекреа-
ційної галузі, розширення міжнародного 
співробітництва в цій сфері. Однак наявний 
потенціал реалізується недостатньо через 
відсутність цілеспрямованої, комплексної 
туристичної політики держави і відпрацьо-
ваних механізмів регулювання галузі, донині 
немає повноцінної, адаптованої до ринкових 
умов державної політики розвитку вітчизня-
ного туризму, підвищення його економічної 
ефективності та пізнавальної цінності. Дер-
жава, по суті, втратила контроль за її розви-
тком та регулюванням діяльності. 

Відсутність належної структури управлін-
ня туристичною галуззю України призвела 
до ситуації, коли країна з багатим туристич-
но-рекреаційним потенціалом упродовж 
майже десятиріччя не сприймалась світо-

вою спільнотою як туристична країна. Все 
це ще раз підкреслює важливість та необ-
хідність державного регулювання туризму, у 
тому числі через формування дієвої струк-
тури органів управління галуззю. 
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Annotation 
The contemporary level of welfare in 

Ukraine, the influence of the world economic 
crises on it is studied in the article. Statistics of 
regional diversity of important social indicators 
development are given. The direction to im-
prove the existing state system of social secu-
rity is suggested. 

Анотація 
У статті розглянуто сучасний рівень роз-

витку соціального стану населення України, 

наслідки впливу на нього світової економіч-
ної кризи. Проаналізовано статистичні дані 
щодо регіональної диференціації розвитку 
важливих соціальних показників. Запропо-
новано напрями вдосконалення існуючої 
державної системи соціального захисту. 

Ключові слова  
Матеріальний добробут населення, рі-

вень безробіття, регіональна соціальна ди-
ференціація, рівень заробітної плати, Соці-
альний фонд регіонального розвитку. 
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І. Вступ 
Актуальність дослідження проблеми 

вдосконалення державного механізму соці-
ального захисту населення України визна-
чена загостренням його соціального стану, 
що зумовлено світовою фінансовою та полі-
тичною кризою в суспільстві. У країні гостро 
постала проблема вдосконалення наявного 
державного механізму соціального захисту 
населення. 

Питання соціального розвитку населення 
України у своїх наукових працях досліджують 
такі відомі економісти, як: О. Амоша, Л. Бат-
ченко, Є. Бобров, Н. Борецька, В. Геєць, Б. Да-
нилишин, В. Дорофієнко та інші.  

Але в нових умовах функціонування 
державного механізму управління соціаль-
ним захистом населення набуває значення 
пошук нових напрямів його вдосконалення. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз соціального стану 

населення України та визначення шляхів 
удосконалення державного механізму його 
системи соціального захисту. 

ІІІ. Результати 
Соціальний стан населення України ха-

рактеризується нерівномірністю розвитку, а 
саме: позитивні зміни соціального стану, які 
спостерігалися протягом останніх років, зій-
шли нанівець наприкінці 2008 р. Причина по-
лягає в розвиткові української економіки під 
впливом неоднозначних світових процесів. 
У більшості промислових галузей спостері-
гається негативна тенденція. Обсяги проми-
слового виробництва скоротилися у вересні 
2008 р. на 4,5%, у жовтні – на 19,8%, у лис-
топаді – на 28,6%. Як наслідок, за підсумка-
ми 11 місяців 2008 р. зафіксовано падіння 
кумулятивного показника обсягу промисло-
вого виробництва на 0,7%, динаміка зрос-
тання ВВП уповільнилася до 3,6% проти 
5,8% за січень-жовтень [2]. 

Криза в країні почалася з металургії, коли 
на світових ринках металу попит, як і ціни, 
повсюдно й різко впав. Як наслідок – галузь 
протягом останніх місяців знизила обсяги 
виробництва на 40–50%. Слідом за металур-
гією почали потрапляти у кризовий стан віт-
чизняні хімічна й машинобудівна галузі. 

У січні-лютому 2008 р. рівень безробіття 
становив 2,4%, у березні – 2,3%, квітні – 2,2%, 
травні – 2,0%, червні – 1,9%, у жовтні цей по-
казник становив 1,9%, листопаді – 2,3%. 

Рівень зареєстрованого безробіття в 
Україні на кінець грудня 2008 р. становив 
уже 3% населення працездатного віку 
(у 2007 р. цей показник дорівнював 2,3%, 
2006 р. – 2,7%). 

У грудні 2008 р. зареєстровано 844,9 тис. 
безробітних (у листопаді – 639,9 тис. осіб). З-
поміж них допомогу по безробіттю одержували 
652,1 тис. (у листопаді – 468,2 тис.). Середній 
розмір такої допомоги становив 571,07 грн на 
місяць (раніше – 548,58 грн) (у 2007 р. прибли-
зно – 300 грн, а у 2006 р. – 200 грн). 

Серед зареєстрованих на кінець року 
безробітних було 465,2 тис. жінок, більшість 
безробітних – 418,3 тис. – міські жителі (ра-
ніше рівень безробіття був вищий серед 
сільського населення). 

Потреба підприємств у працівниках на 
заміщення вільних робочих місць та вакант-
них посад у грудні 2008 р. становила 
91,1 тис. осіб (у листопаді того самого року – 
136,8 тис.). 

При цьому, за даними Держкомстату, кі-
лькість незайнятих громадян, які перебува-
ли на обліку в Державній службі зайнятості, 
становила 876,2 тис. осіб (місяцем раніше – 
694,8 тис. осіб). 

Таким чином, навантаження на 10 віль-
них робочих місць (вакантну посаду) стано-
вила 96 осіб (місяцем раніше – 51 осо-
ба/10 місць), у попередні вісім місяців пос-
піль – 3 особи/місце, а в січні-лютому 
2008 р. – 4 особи/місце (у 2007 р. цей пока-
зник був на рівні 4 осіб/місце, у 2006 р. – 
5 осіб/місце). 

У січні 2009 р. офіційний рівень безробіт-
тя збільшився на 0,2 пункти і становить 3,2%. 
У лютому 2009 р. державні центри зайнятості 
по всій Україні зареєстрували 103 тис. нових 
безробітних, що за даними Державної служ-
би зайнятості, на третину менше за показни-
ки січня. Взагалі, станом на 1 лютого 2009 р. 
в Україні було офіційно зареєстровано 
906,1 тис. безробітних, що становить 3,2% 
від працездатного населення країни. 

Зниження темпів зростання офіційного 
безробіття пояснюється тим, що масове за-
криття заводів і фабрик відбулося в грудні 
2008 р., тому на січень припав пік звернень 
у центри зайнятості. Високий рівень звер-
нень до служб зайнятості зараз фіксується в 
Полтавській, Вінницькій, Харківській, Дніп-
ропетровській і Донецькій областях. 

У лютому 2009 р. допомогу з безробіття 
отримували 657,2 тис. осіб, що на 13,7 тис. 
осіб менше порівняно із січнем поточного 
року. При цьому середній розмір допомоги 
становив 610,44 грн, а у січні 2009 р.– 
604,42 грн. 

У таблиці представлені показники зареє-
строваного безробіття та середній розмір 
допомоги по безробіттю протягом 2007–
2008 рр. та І півріччя 2009 р. 

Таблиця 
Зареєстроване безробіття у 2007 – І півріччі 2009 р. 

Період 

Кількість зареєстрованих безробітних Середній розмір 
допомоги  

за місяць, грн 
тис. осіб У % до населення  

працездатного віку Усього З них отримують допомогу по безробіттю 
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2007 р. 642,3 468,3 2,3 339,27 

2008 р. 844,9 652,1 3,0 571,07 

Січень 2009 р. 900,6 670,9 3,2 604,42 

Лютий 2009 р. 906,1 657,2 3,2 610,44 

Березень 2009 р. 879,0 627,4 3,1 604,16 

Травень 2009 р. 736,3 544,7 2,6 619,68 

Квітень 2009 р. 808,8 579,3 2,9 612,22 

Червень 2009 р. 658,5 500,7 2,4 622,44 

Липень 2009 р. 606,9 483,4 2,2 632,10 

 
Крім того, знову постала проблема не-

своєчасної виплати заробітної плати. Так, 
станом на 1 жовтня 2008 р. з 12 млн праців-
ників економічно активних підприємств вча-
сно не отримали заробітну плату майже 
235 тис. громадян. Лише за вересень 2008 р. 
кількість тих, кому не було виплачено заро-
бітну плату, збільшилась на 104 тис. праців-
ників. У грошовому виразі заборгованість по 
виплаті заробітної плати в січні-вересні 
2008 р. збільшилась на 27%, або на 
180,7 млн грн, порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2007 р., і на 1 жовтня 2008 р. стано-
вила 849,365 млн грн. 

Медичне забезпечення громадян України 
також знаходиться в складному становищі. 
Голова комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я Т. Бахтеєва зазна-
чала, що “зношеність основних фондів уста-
нов охорони здоров’я в середньому становить 
70–80%. Рівень же зношеності будинків – бі-
льше 40%. Укомплектованість сучасною ме-
дичною технікою, автотранспортом – не біль-
ше 30% від потреби. На жаль, в Україні в по-
точному році програми щодо зміцнення мате-
ріально-технічного забезпечення медичних 
установ абсолютно не фінансуються. Недо-
статнє фінансування сфери охорони здоров’я 
в умовах кризи позначиться не відразу, а мі-
німум через півроку-рік. На жаль, ці процеси 
вже незворотні. Адже в країні не фінансується 
закупівля медичного обладнання, дорожча-
ють усі види ліків, зростає кількість безробіт-
них, що породжує масову бідність, а отже, її 
негативні наслідки – неповноцінні харчування, 
лікування, відпочинок. Люди беруться до ро-
боти, до якої вони не готові, що призводить до 
травматизму” [1]. 

У 2009 р. прогнозується зростання обсягів 
ВВП на 0,4%. Економічне зростання має від-
бутися за рахунок реалізації антикризових 
заходів. Також припускається, що ціни та по-
пит на світових ринках металу почнуть зрос-
тати вже наприкінці першого півріччя 2009 р. 

Вихід із кризово-рецесійного стану та по-
чаток підйому економіки очікується вже, за 
словами міністра економіки Б. Данилишина, 
на початку ІІ півріччя 2009 р. 

Президент України зазначив, що повноцін-
ний вихід із кризи триватиме “не один рік”. За 
словами глави держави, місцеві органи самов-
рядування не готові боротися з кризою на сво-
єму рівні, оскільки вирішення проблеми галь-

мується або відсутністю законодавчої бази, 
або необхідністю внесення до неї змін [3]. 

Діючим Урядом уже прийнято ряд законо-
давчих актів щодо зменшення впливу фінан-
сової кризи. Так, 13 січня 2009 р. набув чин-
ності Закон України “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо зменшення 
впливу світової фінансової кризи на сферу 
зайнятості населення” від 25 грудня 2008 р. 
№ 799-VI. 

Закон розроблено з метою забезпечення 
збереження кадрового потенціалу підприємств, 
недопущення зростання рівня безробіття та 
надання соціальних гарантій громадянам. Ре-
алізація норм зазначеного Закону щодо профі-
лактики страхових ризиків та виплат з частко-
вого безробіття дасть змогу уникнути вивіль-
нення понад 200 тис. працівників. 

Соціальний стан розвитку населення 
України характеризується не тільки знижен-
ням показників матеріального добробуту, а 
й відрізняється тим, що соціальний розвиток 
її регіонів відмічається різноманіттям показ-
ників, які коливаються залежно від регіону. 
Регіональний аналіз рівня життя населення 
відображений в аналізі офіційних статисти-
чних даних за 2007–2008 рр. Спершу про-
аналізуємо показник індексу валового регіо-
нального продукту, що характеризує приріст 
валового продукту за регіонами порівняно з 
попереднім роком. Так, у І півріччі 2008 р. 
його рівень становив у середньому по Укра-
їні 106,5% порівняно з рівнем попереднього 
року. Найближче до середнього показника 
наблизились Кіровоградська й Чернігівська 
області із значеннями – 106,7, 107,1%, від-
повідно. Найнижчий темп зростання спосте-
рігався у Полтавській області – 96,1%, а 
найвищий у Черкаській області – 120,7%. 
Причому друге і третє місця посідають Тер-
нопільська й Одеська області. Такі визнані 
лідери, як м. Київ, Донецька, Дніпропетров-
ська та Харківська області, займали середні 
позиції серед інших регіонів України. При-
чому показники останніх трьох були менше 
за середній показник по країні – 104,6, 
105,5, 105,8%, відповідно. 

За рівнем приросту населення 2008 р. 
характеризувався такими показниками. 
Приріст населення спостерігався тільки у 
трьох центрах: м. Київ, Севастополь та За-
карпатська область, де він становив 0,92, 
0,16 і 0,06%, відповідно, а в інших регіонах 
відбулося скорочення чисельності населен-

http://www.dcz.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=E3BAF513E3026775A11D3BA31B1D14C8?id=121051
http://www.dcz.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=E3BAF513E3026775A11D3BA31B1D14C8?id=121051
http://www.dcz.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=E3BAF513E3026775A11D3BA31B1D14C8?id=121051
http://www.dcz.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=E3BAF513E3026775A11D3BA31B1D14C8?id=121051
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ня, причому в середньому по Україні цей 
показник становив 0,49%. Ці дані характе-
ризують подальше скорочення населення в 
країні, що є дуже негативною відмітною ри-
сою соціального розвитку багатьох країн 
колишнього СРСР. 

У результаті аналізу показника зайнятості 
населення було встановлено, що найбільший 
показник протягом останніх років спостерігався 
в Донецькій області. Питома вага зайнятих у 
Донецькій області у 2006 р. поріняно із загаль-
ною кількістю зайнятого населення становила 
10,29%, а у 2007 р. – 10,21%. Наступне місце 
посідає Дніпропетровська область. На остан-
ньому місці серед областей знаходиться Чер-
нівецька область. Кількість зайнятого населен-
ня в ній у 2006 р. дорівнювала 363,4 тис., а у 
2007 р. – 376 тис., що становить 1,75 та 1,80% 
від кількості зайнятого населення України, від-
повідно. 

Найменший показник рівня безробіття у 
2008 р. спостерігався у м. Київ – 2,8%, а се-
ред обласних центрів – в Одеській області – 
4,4%. Дніпропетровська, Донецька та Хар-
ківська області не випереджають за цим 
показником інші області, цей показник дорі-
внює 4,8, 5,0, 5,0%, відповідно. Найскладні-
ша ситуація з безробіття склалася у Терно-
пільській та Рівненській областях, де цей 
показник сягнув 8,6 і 8,7%, відповідно. Най-
більші рівні безробіття спостерігаються в 
областях Центральної та Західної України. 
Слід також додати, що наявна картина 
спричинює активні міграційні процеси в 
державі: велика кількість громадян із 
Центральної та Західної України виїжджає в 
пошуках роботи до інших обласних центрів 
чи влаштовується на роботу за кордоном 
(найчастіше за все нелегально). Тож політи-
ка держави в сфері подолання безробіття 
має бути спрямована на повернення грома-
дян у країну, вирівнювання показників по 
всіх областях України та забезпечення бі-
льшості робочих місць саме в цих центрах. 

Одним із важливих показників соціально-
го розвитку держави є показники номіналь-
ної та середньомісячної заробітної плати. 
Перший із них, за даними на січень 2009 р., 
становив у середньому по Україні 1665 грн. 
Найближче до середнього рівня наблизився 
показник м. Севастополь, який дорівнює 
1664 грн. Перше, друге і третє місця посі-
дають м. Київ, Донецька та Київська області 
із показниками – 2794, 1840, 1736 грн, від-
повідно, а найменший показник у Терно-
пільської області – 1207 грн. Причому най-
вищий більш ніж у 2 рази перевищує най-
нижчий, це показує значне регіональне ро-
зшарування населення України за дохода-
ми. 

Другий показник – середньомісячна за-
робітна плата протягом останніх років мала 
динаміку до збільшення. Відповідно до ста-

тистичних даних середньомісячна заробітна 
плата збільшилась порівняно з 2000 р. маже 
у 8 разів. Якщо у 2000 р. вона дорівнювала 
230 грн, то у 2008 р. цей показник досяг – 
1806 грн на місяць. Причому найбільший 
показник у м. Київ – 3074 грн, а наймен-
ший – у Тернопільська області – 1313 грн. 
Друге та третє місце знову посідають Доне-
цька (2015 грн) та Дніпропетровська 
(1876 грн) області. Слід відмітити, що Тер-
нопільська область уже за багатьма важли-
вими показниками посідає останнє місце, 
хоча за індексом валового регіонального 
продукту в неї кращі позиції, що дає змогу 
говорити про суперечливе соціальне стано-
вище цього регіону серед інших [4]. 

Формування надійного та дієвого механі-
зму соціального захисту населення, який 
був би міцним “захисником” кожного грома-
дянина України, є нагальною сучасною про-
блемою нашої держави. Державна система 
соціального захисту населення на сьогодні 
є досить великим механізмом з багатьма 
складовими, але, як довів проведений ана-
ліз, вона є недостатньо ефективною. 

Основна причина неефективності сучас-
ної системи соціального захисту України 
полягає в її організаційній громіздкості. Ве-
ликий, багатоступеневий механізм потребує 
значних фінансових вливань, а також приз-
водить до ускладнень у його управлінні. 
Правильний та ефективний розподіл функ-
цій і делегування повноважень значно уск-
ладнюються за таких умов. Це зумовлює 
уповільнення процесів реагування на про-
блеми, які постають перед державою; при-
йняття правильних рішень стає ще складні-
шим, ніж у звичайних умовах; затримання 
інформації є розповсюдженим явищем для 
цієї системи; особливо ускладнюється про-
цес контролю за діяльністю всіх гілок влади 
та органів. 

З метою акумулювання засобів, які виді-
ляє держава на розвиток регіону, та приско-
рення швидкості реагування державного 
механізму соціального захисту населення 
пропонується створити Соціальний фонд 
регіонального розвитку (далі Фонд). Цей 
Фонд буде створено в кожному з регіонів 
України і він буде підпорядкований Мініс-
терству праці та соціальної політики. В регі-
онах він буде представлений Головним 
управлінням Соціального фонду регіональ-
ного розвитку. 

Основна мета створення Фонду – стабілі-
зація соціального розвитку регіонів та зни-
ження їх диференціації. 

Цей фонд буде виконувати такі функції: 
– накопичення; 
– стабілізації; 
– швидкого реагування та адаптації. 

Причому всі зазначені функції є рівномі-
рними та доповнюють одна одну. Їх роль 
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особливо є актуальною в умовах гострої 
економічної кризи, яка розпочалася в Украї-
ні наприкінці 2008 р. 

Функція накопичення реалізується у ви-
гляді надходжень коштів від держави та на-
копичення їх на рахунках Фонду. 

Функція стабілізації виявляється, коли 
кошти Фонду спрямовуються на вирівню-
вання ситуації в регіоні. 

Функція швидкого реагування на проблеми 
дуже важлива в сучасних умовах розвитку 
України. Механізм соціального захисту на сьо-
годні не пристосований до швидких змін та 
адаптації до нових умов, тому цей Фонд може 
стати саме такою ланкою, яка буде реагувати 
на всі зміни досить швидко. 

На відміну від фондів загальноо-
бов’язкового соціального страхування, які 
формуються за рахунок страхових внесків, 
наповнюватися цей Фонд буде за рахунок: 

1. Відрахувань держави згідно із запро-
понованим регіональним соціальним коефі-
цієнтом. 

2. Благодійних внесків громадян України. 

3. Інших надходжень. 
Серед напрямів видатків коштів Фонду 

виділимо: 
1. Форс-мажорні ситуації, кошти на які 

передбачені у фінансуванні відрахувань у 
цей Фонд (наприклад, кризова ситуація в 
країні, яка характеризується величезним 
обсягом скорочень робочих місць. Держава 
заздалегідь не відраховує кошти на ці мож-
ливі ситуації, тому створення цього Фонду 
може стати значним важелем (амортизато-
ром) при незапланованій необхідності пере-
рахування величезних коштів на ліквідацію 
катастрофічних наслідків). 

2. Підприємства з особливо ризиковим 
виробництвом. Гроші можуть зараховуватися 
працівникам підприємства у заробітну плату 
як ризикова складова професії, але лише за 
спеціальним рішенням керівництва Фонду. 

На рисунку подано структуру Соціально-
го фонду регіонального розвитку України. 
Вона побудована аналогічно до інших фон-
дів сфери соціального захисту. 

 
Міністерство праці та соціальної  політики

Департамент надходжень коштів до Фонду регіонального та соціального розвитку

Департамент видатків коштів Соціального фонду регіонального розвитку

Департамент обліку, інформаційних систем та мереж Соціального фонду регіонального розвитку

Департамент з кадрового забезпечення Соціального фонду регіонального розвитку

Юридичний сектор Соціального фонду регіонального розвитку

Сектор моніторингу

Соціальний фонд регіонального розвитку

 
 

Рис. Структура Соціального фонду регіонального розвитку 

 
До його складу входять 6 одиниць – 

4 департаменти та 2 сектори: 
1. Департамент надходжень коштів до 

Соціального фонду регіонального розвитку – 
регулює надходження до Фонду, перевіряє 
їх правильність та адекватність, зараховує 
на поточний рахунок. 

2. Департамент видатків коштів Соціа-
льного фонду регіонального розвитку. 
З цього департаменту кошти направляються 
до тих, хто їх отримує, на реалізацію функ-
цій Фонду. Департамент сам регулює та ви-
рішує, куди спрямовувати кошти шляхом 
проведення соціального моніторингу регіону 
та перевірки отриманих даних. Саме тут 
приймається рішення про перерахування 
коштів до тих, хто їх отримує. 

Перші два департаменти перебувають у 
постійному тісному взаємозв’язку. 

3. Департамент обліку, інформаційних 
систем та мереж відповідає за електронний 

обіг у Фонді, налаштування інформаційних 
систем ведення обліку та електронної бази 
даних тих, хто сплачує внески у цей Фонд. 

4. Департамент з кадрового забезпечен-
ня Фонду – відповідає за кадровий склад 
Фонду. 

5. Юридичний сектор Фонду – перевіряє 
законність роботи Фонду, керує юридичним 
напрямом його діяльності. 

6. Сектор моніторингу проводить постій-
ний моніторинг діяльності Фонду. Основне 
завдання діяльності цього сектора – перевір-
ка ефективності застосування коштів, отри-
маних суб’єктами від Фонду, та ефективності 
застосування коштів, отриманих від Фонду. 

Для створення цього Фонду державі пот-
рібно прийняти законопроект “Про створен-
ня Соціального фонду регіонального розви-
тку в Україні” та Положення про його діяль-
ність. У ньому характеризується сфера за-
стосування Фонду, окреслюються основні 
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напрями його діяльності, описуються функ-
ції та завдання; визначається місце Фонду у 
загальній системі соціального захисту, ос-
новні категорії надходжень та витрат; за-
значається, що координатором видатків з 
нього є Головне управління Фонду в регіоні. 

Цей Фонд стане новим етапом українсь-
кої соціальної політики на шляху формуван-
ня дієвого механізму соціального захисту 
населення із адаптаційними можливостями. 

IV. Висновки 
Соціальний розвиток населення України 

перебуває у складному становищі, що знач-
ною мірою зумовлюється розвитком еконо-
мічної кризи в країні. Характерною рисою 
системи соціального захисту України, яка 
значно загострює ситуацію в соціальній 
сфері, є також велика диференціація в соці-
альному розвитку її регіонів, тому вдоскона-
лення наявного механізму державного 
управління системою соціального захисту 
населення України має враховувати всі за-
значені чинники. Вважається, що створення 

Соціального фонду регіонального розвитку 
допоможе створити той міцний механізм, 
який буде відповідати умовам розвитку 
українських областей та країни в цілому. 
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Annotation 
Basic directions of forming of public re-

gional policy of countries of ES are selected 
and analysed. Approaches are found out in 
relation to directions of subsequent develop-
ment of territories. 

Анотація 
Виділено та проаналізовано основні на-

прями формування державної регіональної 
політики в Україні. З’ясовано підходи щодо 
напрямів подальшого розвитку територій. 

Ключові слова  
Суперечності, державна регіональна полі-

тика, розвиток територій, економіка регіонів. 
І. Вступ 
Система державного регулювання соціа-

льно-економічного розвитку регіонів сьогодні 
є недосконалою та потребує корінних змін. 

Аналізуючи її стан, неважко виділити осно-
вні недоліки. Найхарактернішими є: нераціона-
льна система органів виконавчої влади на 
центральному рівні; незавершеність трансфо-
рмації Кабінету Міністрів України в політичний 
орган; невизначеність статусу міністрів і нее-
фективна діяльність міністерств; надмірна 
централізація влади; недосконала організація 
публічної влади на регіональному рівні; недо-
розвиненість системи місцевого самовряду-

вання; нераціональна побудова системи адмі-
ністративно-територіального устрою; низька 
ефективність функціонування інститутів дер-
жавної та муніципальної служби; відсутність 
партнерських засад у відносинах особи з орга-
нами публічної влади. Сучасна влада, і зако-
нодавча, і виконавча, намагається 
розв’язувати ці проблеми. Проте їй бракує сис-
темності, наукового підходу та належного кад-
рового забезпечення. Спроби вдосконалити 
систему управління державою мають споради-
чний характер. 

У цьому плані заслуговують на увагу пра-
ці таких наукоців, як: М. Долішній, 
Л. Зайцева, В. Котилко, В. Лексін, Г. Саймон, 
А. Швєцов. 

Проте, незважаючи на широкий діапазон 
наукових поглядів і не применшуючи зна-
чення й цінність внеску цих учених, слід за-
значити, що теоретичні та практичні аспекти 
державного впливу на територіальні утво-
рення досліджені недостатньо. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є виділення та аналіз осно-

вних напрямів і суперечностей політики 
державного регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку на регіональному рівні, 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 4 

 161 

з’ясування підходів щодо подальшого роз-
витку регіонів. 

ІІІ. Результати 
Цілком очевидно, що успіх реформування 

залежить від того, якими будуть відносини 
між громадянами та державою, між громадя-
нами й місцевим самоврядуванням. Тобто 
перспективи трансформації мусять бути на-
цілені, насамперед, на створення влади, яка 
була б здатна захистити інтереси конкретної 
людини, гарантувати права і свободи грома-
дянина (його фундаментальні права), обсто-
ювати національні інтереси України незале-
жно від того, йдеться про вступ до СОТ чи 
про газові контракти з Росією [1]. 

Виходячи з цього, слід визнати, що голо-
вними принципами реформування держав-
ного управління та місцевого самовряду-
вання мають бути децентралізація, декон-
центрація, субсидіарність, партнерські сто-
сунки між державною владою та місцевим 
самоврядуванням, міжсекторне співробітни-
цтво владних інституцій, політичних партій, 
неурядових громадських організацій та біз-
несових кіл [2]. Необхідною умовою транс-
формації державного управління й місцево-
го самоврядування є реформування адміні-
стративно-територіального устрою України, 
приведення його у відповідність до потреб 
суспільства, подальший розвиток економіки, 
інтеграція нашої держави в європейський і 
світовий простір [3]. 

Зміни, що відбулися в 2005 р. у законо-
давчому полі, орієнтовані на конкретних 
людей, їхні потреби та інтереси. Проект за-
кону про внесення змін до Конституції Укра-
їни щодо місцевого самоврядування від 
8 грудня 2004 р., який більше відомий за 
своїм номером 3207-1, , попри всі недоліки 
та недоречності докорінно змінює систему 
управління на регіональному та місцевому 
рівнях і є логічним продовженням перетво-
рень, які відбувалися раніше. 

У 2005 р. було створено робочу групу 
Кабінету Міністрів, яка розробила проект 
закону про територіальний устрій України. І 
хоч далі розмов справа не пішла, не слід 
недооцінювати її значення для реформу-
вання системи державного управління та 
місцевого самоврядування. На нашу думку, 
основний підсумок діяльності цієї групи – 
усвідомлення українською державно-полі-
тичною верхівкою очевидного факту, що 
зміни назріли, більше того, вони сьогодні – 
на порядку денному. 

Серйозна розмова про перспективи розвит-
ку місцевого самоврядування в нових політич-
них умовах відбулася на Х Всеукраїнських му-
ніципальних слуханнях у березні 2005 р. Їх ме-
тою було обговорення державної політики у 
сфері місцевого та регіонального розвитку, 
розроблення механізмів правового, адмініст-
ративного та інституційного забезпечення вза-

ємодії муніципальної спільноти, органів місце-
вого самоврядування зі структурами державної 
влади. Учасники слухань запропонували здійс-
нити ряд невідкладних кроків на шляху форму-
вання ефективної сучасної моделі влади, 
спроможної забезпечити якісно новий рівень 
життя українських громадян. 

Пропонувалося якнайшвидше ухвалити 
законопроект № 3207-1, що, на думку учас-
ників слухань, дало б змогу повнішою мірою 
узгодити норми Конституції України з Євро-
пейською хартією місцевого самоврядуван-
ня, зокрема, щодо утворення виконавчих 
органів районних та обласних рад, надання 
якісних державних і муніципальних послуг 
населенню, а також удосконалити адмініст-
ративно-територіальний устрій України. 

Слухання рекомендували запровадити в 
українське законодавство такі нормативні 
поняття, як “поселення”, “громада” та “ре-
гіон”. Було визнано за потрібне збільшити 
питому вагу власних доходів місцевих бю-
джетів шляхом відповідних податкових ре-
форм; запровадити змішану модель місце-
вого оподаткування, власні доходи район-
них й обласних бюджетів; привести ресурси, 
які спрямовуються на виконання делегова-
них і власних повноважень, у відповідність 
до обсягу самих повноважень; сформувати 
систему відповідальності держави за фінан-
сове забезпечення делегованих повнова-
жень через механізми відмови органів міс-
цевого самоврядування від виконання деле-
гованих повноважень; започаткувати систе-
му комплексного розвитку територій шляхом 
співфінансування проектів різними рівнями 
влади за програмою “держава – регіон”; ре-
формувати систему здійснення плати за 
землю; впровадити сучасні методи управ-
ління місцевими бюджетами; внести зміни 
до формули розрахунку трансфертів з ме-
тою застосування механізмів підвищення 
зацікавленості органів місцевого самовря-
дування в нарощуванні дохідного потенціа-
лу. 

У підсумковому документі слухань особ-
ливий наголос зроблено на потребі якомога 
швидшого здійснення реформи житлово-
комунального господарства. 

Надзвичайно цікавою є програма рефо-
рмування системи територіальної організа-
ції влади та адміністративно-територіаль-
ного устрою України, схвалена на згаданих 
слуханнях. Вона передбачає створення ба-
зових адміністративно-територіальних оди-
ниць – об’єднань територіальних громад із 
дотриманням принципу повсюдності місце-
вого самоврядування та чітке розмежування 
територій громад. Ішлося також про ліквіда-
цію райдержадміністрацій, удосконалення 
механізмів формування представницьких і 
виконавчих органів місцевого самовряду-
вання різних територіальних рівнів, оптимі-
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зацію їхньої структури, посилення правового 
захисту депутатів місцевих рад, проведення 
обстеження соціально-економічного, фінан-
сового стану адміністративно-територіаль-
них одиниць, розроблення чітких критеріїв 
оптимізації районного та обласного поділу 
України з урахуванням географічних, істо-
ричних та інших чинників. 

Сьогодні мимоволі згадуємо про те, які 
думки висловлювали навесні 2005 р. учасни-
ки слухань стосовно виборної проблематики. 
Пропонувалося розвести в часі парламент-
ські та місцеві вибори; вибори до сільських, 
селищних і міських (для міст із кількістю на-
селення до 70 тис. осіб) рад проводити за 
мажоритарною системою; вибори до міських 
рад міст із кількістю населення понад 70 тис. 
осіб – за пропорційною системою; вибори до 
Верховної Ради АРК, обласних і районних 
рад – за змішаною. Багатьох суперечностей, 
що виникали під час виборів 26 березня 
2006 р., можна було б уникнути, якби відпо-
відні інституції прислухалися до думки муні-
ципальної громадськості. 

Наступним кроком на шляху децентралі-
зації державного управління та вдоскона-
лення місцевого самоврядування в 2005 р. 
стало громадське обговорення законопрое-
кту “Про територіальний устрій”. Воно від-
бувалося в ряді областей і засвідчило, що 
існує серйозний опір місцевих та регіональ-
них еліт здійсненню адміністративно-
територіальної реформи. 

Найпоширенішими аргументами проти про-
ведення зміни адміністративно-територіаль-
ного устрою були: погіршення доступу насе-
лення до послуг, що їх надають органи місце-
вого самоврядування, віддалення органів вла-
ди від людей, ліквідація сіл і районів, зокрема 
зникнення внаслідок цілковитого знелюднення 
населених пунктів, які нібито передбачалося 
позбавити фельдшерсько-акушерських пунктів, 
шкіл, клубів, сільрад. Противників реформи 
підтримала значна частина народних депута-
тів, зокрема й керівництво Верховної Ради. На 
здійснення реформи в Держбюджеті на 2006 р. 
не було передбачено жодної копійки, її факти-
чно зірвали. 

Чи закономірний цей результат? Чи став 
він наслідком саботажу з боку бюрократич-
ної та бізнесової верхівки? Чи, може, украї-
нське суспільство ще об’єктивно не дозріло 
до цього реформування? 

Вочевидь, істина десь посередині. Хоча, 
на наш погляд, мали місце й звичне для 
нашої країни бюрократичне “головотяпство” 
і самовпевненість чиновників, які опікували-
ся реформою, їх зневага до людей. Мовляв, 
цей простолюд усе проковтне. Усе це так. 
Однак не знято з порядку денного питання 
про потребу здійснення змін. То які шляхи 
виходу з кризової ситуації? 

Як відомо, 23 грудня 2005 р. на голосування 
у Верховній Раді було поставлено нову редак-
цію законопроекту № 3207-1 (варіант О. Мо-
роза). Він має цілий ряд позитивних моментів, 
хоча й залишає невирішеними чимало про-
блем. Серед них – одночасне визначення міст, 
селищ та сіл як видів адміністративно-
територіальних одиниць і населених пунктів; 
створення умов для дублювання Кабінетом 
Міністрів повноважень центральних органів 
виконавчої влади щодо спрямування та конт-
ролювання роботи підпорядкованих їм терито-
ріальних органів; відсутність указівок на те, що 
округа є просторовою основою для здійснення 
місцевого самоврядування територіальною 
громадою, в яку добровільно об’єдналися жи-
телі кількох населених пунктів тощо. 

Без розв’язання цих та інших проблем 
під час реалізації закону № 3207-1 виника-
тимуть певні труднощі, а то й узагалі вона 
буде неможливою. Адже цілком очевидно, 
що основною метою будь-яких нововведень 
має стати наближення влади до людини. 
Для цього слід зміцнити громаду, надати 
людям більше прав у тих сферах, де вони 
зустрічаються з владою в повсякденному 
житті. Потрібна міцна вісь усієї влади: лю-
дина – громада – держава. Іншими елемен-
тами мають стати демократія та посилення 
ролі держави в розв’язанні ключових суспі-
льних проблем, зокрема, в соціальному за-
хисті громадян, насамперед, соціально вра-
зливих верств населення (пенсіонерів, ді-
тей, інвалідів тощо). 

Успішне проведення реформ можливе ли-
ше за активної підтримки провідних верств на-
селення. Цій проблемі, до речі, багато уваги 
приділили учасники ХІ Всеукраїнських муніци-
пальних слухань, що відбулися у вересні 
2006 р. в Бердянську (Запорізька область). Зо-
крема, на обговорення муніципалів було вине-
сено ініціативу щодо створення нового інстру-
менту загальнонаціонального обговорення 
стану стратегічних орієнтирів і планів муніци-
пального й регіонального розвитку, який забез-
печив би ефективні умови для узгодження по-
зицій представників політичних партій, держа-
вної влади та муніципальної громадськості. 
Йдеться про щорічну Національну доповідь 
щодо муніципального та регіонального розвит-
ку в Україні. За задумом ініціаторів, підготовка 
зазначеної доповіді має передбачати розроб-
лення та узгодження на щорічних Всеукраїнсь-
ких муніципальних слуханнях громадського 
бачення проекту Національної доповіді; прове-
дення циклу муніципальних і міжпартійних дис-
кусій за проектом Національної доповіді; про-
ведення обговорень проекту Національної до-
повіді у форматі “круглих столів” із зацікавле-
ними органами державної влади та відповід-
ними президентськими структурами; відпрацю-
вання остаточної редакції Національної допо-
віді експертною групою, що представлятиме 
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головних учасників розроблення та узгодження 
планів дій щодо реалізації конкретних заходів, 
спрямованих на виконання положень Націона-
льної доповіді; розгляд Національної доповіді в 
Національній раді з питань державного управ-
ління та місцевого самоврядування; оприлюд-
нення Президентом України Національної до-
повіді в День самоврядування (7 грудня); ши-
року інформаційну, роз’яснювальну та просвіт-
ницьку кампанію стосовно змісту та головних 
положень Національної доповіді в засобах ма-
сової інформації; реалізацію узгоджених планів 
дій головних суб’єктів політики муніципального 
і регіонального розвитку. 

Слід також комплексно підійти до проце-
су децентралізації. 

Підготовка й реалізація перетворень мо-
жливі лише за умови тісної координації цих 
процесів із проведенням структурних ре-
форм в інших сферах суспільного життя: 
судової системи та правоохоронних органів, 
житлово-комунального господарства, охо-
рони здоров’я, освіти, пенсійного забезпе-
чення, податкової, бюджетної сфери тощо. 

Процес реформ слід розпочати з розроб-
лення концептуальних засад їх проведення. 
Гадаємо, що документами, де було б відобра-
жено ці засади, могли б стати: Державна стра-
тегія регіонального розвитку (з поглибленим 
викладенням процесів трансформації терито-
ріальної організації влади); доопрацьований 
проект Національної стратегії реформування 
місцевих органів виконавчої влади та системи 
місцевого самоврядування; доопрацьований 
проект Концепції реформування публічної ад-
міністрації в Україні (з обов’язковим визначен-
ням секторів державного управління та відпо-
відальності органів державної влади за розро-
блення політики в цих секторах); проект Про-
грами трансформації системи місцевого само-
врядування в Україні, розроблений на базі ви-
кладених у відповідних проектах концептуаль-
них напрямів реформування територіальної 
організації влади. 

У первинних документах, насамперед, 
слід визначити цілі та напрями реформи 
системи місцевого самоврядування. До них 
можна віднести: створення на базовому рів-
ні самоврядних, дієздатних, фінансово 
спроможних територіальних громад; фор-
мування повноцінного місцевого самовря-
дування на районному та обласному рівнях; 
ліквідацію районних державних адміністра-
цій і перетворення обласних державних ад-
міністрацій з органів виконавчої влади зага-
льної компетенції на контрольно-наглядові 
органи виконавчої влади, що здійснюють 
функції контролю за виконанням положень 
Конституції, законів України, актів Президе-
нта України, Кабінету Міністрів та інших ор-
ганів виконавчої влади, забезпечення за-
конності та правопорядку, узгодження дер-
жавних і регіональних програм соціально-

економічного й культурного розвитку, охо-
рони довкілля, реалізацію заходів Держав-
ної регіональної політики та державно-
цільових програм подолання депресивності 
окремих територій; перерозподіл повнова-
жень між органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування, вдоско-
налення їх матеріально-фінансового забез-
печення. 

ІV. Висновки 
Серед основних напрямів досягнення ві-

дповідних цілей – реформа адміністратив-
но-територіального устрою, конституційне 
забезпечення процесу реформування (вне-
сення змін до Конституції України щодо те-
риторіальної влади, адміністративно-терито-
ріального устрою тощо), забезпечення діє-
вого правового захисту місцевого самовря-
дування; розвиток громадянського суспільства. 

Під час реалізації реформ слід передба-
чити належне ресурсне, інституційне, фі-
нансове, організаційне та інше забезпечен-
ня. Треба також відпрацювати питання за-
конодавчого забезпечення розподілу повно-
важень між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування. Необ-
хідно розробити нормативно-правові акти, 
які визначатимуть повноваження органів 
місцевого самоврядування різних рівнів (із 
можливим наданням обласним державним 
адміністраціям та обласним радам права 
розроблення та внесення пропозицій щодо 
особливостей організації системи місцевого 
самоврядування в регіонах). Не обійтися 
без формування базового та районного рів-
нів адміністративно-територіального устрою 
областей (включаючи передбачення проце-
дури об’єднання територіальних громад ві-
дповідно до обласних критеріїв дієздатнос-
ті). 

Процес трансформації системи місцево-
го самоврядування має отримати відповідне 
інституційне супроводження. Загальну ко-
ординацію процесу розроблення та впрова-
дження Програми трансформації місцевого 
самоврядування має здійснювати Націона-
льна рада з питань державного управління і 
місцевого самоврядування при Президенто-
ві України. Крім того, в Україні можна було б 
запровадити інститути уповноваженого з 
питань державного управління та місцевого 
самоврядування й координаторів розроб-
лення і впровадження Програми трансфор-
мації системи місцевого самоврядування. 
Для підготовки концептуальних і норматив-
но-правових документів щодо забезпечення 
трансформаційних процесів Національною 
радою з питань державного управління та 
місцевого самоврядування має бути ство-
рена відповідна фахова робоча група. 
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Annotation 
The article is devoted to the systematized 

consideration of global problems of contempo-
raneity, analysis of the ecological state of the 
natural systems at the beginning of III millen-
nium; to the display of features of political con-
text of ecological problem; to the location and 
specific of ecological safety in the system of 
national safety; to the ground of necessity of 
political priorities change in working out eco-
logical problems 

Анотація 
Розглянуто глобальні проблеми сучасно-

сті; проаналізовано екологічний стан приро-
дних систем на початку ІІІ тисячоліття; ви-
явлено особливості політичного контексту 
екологічної проблеми; визначено місце й 
специфіку екологічної безпеки в системі на-
ціональної безпеки; обґрунтувано необхід-
ність зміни політичних пріоритетів у розв’я-
занні екологічних проблем. 

Ключові слова 
Екологія, національна безпека, екологічні 

проблеми, екологічна політика, експертиза, 
небезпека, загрози. 

І. Вступ  
У процесі забезпечення сталого розвитку 

нашої держави неможливо ігнорувати такі 
об’єктивні чинники, як вичерпаність природ-
них ресурсів, уразливість навколишнього 
середовища, зниження рівня екологічної стій-
кості та ресурсного потенціалу довкілля, 
межі його екологічної опірності до негатив-
них антропогенних дій. На міжнародному 
рівні світовою спільнотою актуалізуються 
загрози глобального виміру, зокрема, про-
блеми кліматичних змін. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – проаналізувати державні 

екологічні пріоритети в системі національної 
безпеки. 

ІІІ. Результати  
З огляду на вищезазначений спектр про-

блем стає очевидним, що глобальні ризики і 
загрози природного характеру вимагають 

нових підходів у розробленні стратегії без-
пеки та доповнення новим змістом визна-
чення безпеки. 

Беручи до уваги важливість і значущість 
основних напрямів національної безпеки як 
фундаментальної основи державотворення 
стає очевидною необхідність актуалізувати 
чинники, що визначаються в сучасних умо-
вах, як нові виклики і загрози. 

Протягом тривалого часу національна 
безпека визначалась як достатня захищеність 
від можливості зовнішнього, силового втру-
чання однієї держави у справи іншої. У сучас-
них умовах сформувались нетрадиційні чин-
ники, які суттєво впливають на стан націона-
льної безпеки і яким дуже важко протидіяти, 
насамперед, – це інтенсивне забруднення 
навколишнього середовища та порушення 
рівноваги в екосистемах. Екологічна складова 
національної безпеки є комплексною пробле-
мою і стосується, в першу чергу, економіки 
країни та її соціальної сфери. Від екологічного 
фактора залежить конкурентоспроможність 
країни, адже катастрофи техногенного харак-
теру здатні знизити, а в деяких випадках зні-
велювати економічні здобутки та унеможли-
вити повноцінний розвиток окремої галузі. 
Кліматичні зміни, викликані антропогенним 
навантаженням на природне середовище 
(посухи, кислотні дощі) призводять до погір-
шення умов для ведення сільського господар-
ства. Окрім того, нераціональне використання 
та виснаження ресурсів ставлять країну у за-
лежну позицію від зовнішніх чинників, що ви-
являється ризиком для національного суве-
ренітету. 

Для сучасних міжнародних відносин стає 
все більш характерним зростання усвідомлен-
ня серйозного характеру викликів, пов’язаних із 
глобальною зміною клімату, а також необхід-
ності консолідованих зусиль для убезпечення 
від ризиків кліматичного процесу. Цілий ряд 
важливих політичних подій 2007 – початку 
2008 рр. свідчить про те, що світова спільнота 
актуалізує питання глобальної екологічної без-
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пеки, ставить проблеми зміни клімату на одне з 
перших місць у міжнародному порядку денно-
му. Проблеми, пов’язані з кліматичними зміна-
ми, стали ключовими пунктами на зустрічах 
високого рівня: саміту “Великої вісімки”, Ради 
Безпеки ООН, 62-ої сесії Генеральної Асамб-
леї ООН, у ході Всесвітнього економічного фо-
руму. Кульмінаційним моментом у міжнародній 
дискусії з проблем зміни клімату стала Балій-
ська конференція (грудень 2007 р.), на якій бу-
ло прийнято рішення з необхідності розпочати 
егідою ООН роботу над угодою, яка мала б 
замінити Кіотський протокол після завершення 
терміну його дії у 2012 р. [3]. 

У Законі України “Про основи національ-
ної безпеки” серед загроз національним ін-
тересам і національній безпеці визначені 
такі чинники: 
– антропогенне порушення й техногенна 

перевантаженість території України, 
зростання ризиків виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного та приро-
дного характерів; 

– нераціональне, виснажливе викорис-
тання мінерально-сировинних природ-
них ресурсів як невідновлюваних, так і 
відновлюваних; 

– погіршення стану водних басейнів; 
– неподоланність негативних соціально-

екологічних наслідків Чорнобильської 
катастрофи; 

– неконтрольоване ввезення в Україну 
екологічно небезпечних технологій, ре-
човин, матеріалів і трансгенних рослин, 
екологічно необґрунтоване використан-
ня генетично змінених рослин, організ-
мів, речовин та похідних продуктів; 

– посилення впливу шкідливих генетичних 
ефектів у популяціях живих організмів, 
зокрема генетично змінених організмів 
та біотехнологій. 

Виходячи із вищезазначеного, вивчення 
сучасних загроз глобального характеру, на-
прямів їх подолання, формування адекват-
них вимог до розроблення програм націона-
льного розвитку є актуальною темою дослі-
дження в контексті формування відповідної 
прогнозованої стратегії держави і можливо-
стей практичної її реалізації. 

Зміна клімату у глобальному вимірі - одна 
з найгостріших екологічних проблем, які сто-
ять перед людством. Наведені у ІV оціночній 
доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни 
клімату (IPCC) наукові дані остаточно підтве-
рджують реальність глобального потепління, 
зумовленого діяльністю людини. 

Багаторічні моніторинги численних дос-
лідницьких центрів виявляють яскраво ви-
ражену тенденцію до підвищення середньо-
річної температури. Протягом ХХ ст. серед-
ня температура на планеті підвищилася на 
0,6 градуса за Цельсієм. Відповідно до про-
гнозів провідних міжнародних наукових 

центрів з дослідження клімату, у цьому сто-
літті температура підвищиться на 2–
5 градусів. Такі темпи глобального потеп-
ління спричинять серйозні кліматичні зміни, 
і різні екосистеми опиняться під загрозою 
зникнення. Більшість фахівців пов’язує це 
явище із використанням значних обсягів 
викопного палива та підвищенням у атмос-
фері концентрації газів, що прийнято нази-
вати парниковими. Ключовим показником 
глобального потепління є швидкість танен-
ня льодовиків. На сьогодні цей процес є 
безпрецедентним за своїми темпами: за 
даними ООН, за останні 20 років ХХ ст. се-
редньорічне танення льодовиків становило 
0,3 метра, досягнувши у 2000 р. 0,5 метра, а 
тепер прискорилося до 1,5 метра на рік. 
Найінтенсивніші процеси танення відмічені 
у Європі, при сучасних темпах потепління 
клімату прогнозується майже повне зник-
нення льоду в районі Гімалайських гір, що є 
критичним для життя мільярдів жителів Азії. 
Велике занепокоєння світової спільноти ви-
кликає дедалі менш передбачуваний харак-
тер кліматичних змін. Незважаючи на те, що 
температурна крива йде вгору, однак про-
гнозуються значні відхилення від неї, викли-
кані зміною температури та інтенсивності оке-
анічних течій. 

Втрата кліматичної стабільності призво-
дить до просування кордонів географічних 
зон на північ, взаємопроникнення локальних 
екосистем із появою раніше не властивих 
ним видів флори і фауни, що врешті-решт 
може призвести до порушення цілісності та 
розбалансування всієї біосистеми. 

Такі умови збільшують загрозу поширен-
ня раніше не відомих захворювань. У ре-
зультаті порушення екосистем людству за-
грожує поширення нових агресивних штамів 
вірусів. За даними Всесвітньої організації 
здоров’я, у ХХ ст. ідентифіковано 40 нових 
небезпечних інфекцій, збудники яких похо-
дять переважно із тропічних зон. 

Зміна природних і кліматичних умов при-
зводить до наслідків суспільно-політичного 
характеру [2]. 

1. Кліматичні мутації становлять загрозу, 
перш за все, для спільнот, нездатних подо-
лати неминучі наслідки природних проце-
сів – різке зменшення сільськогосподарсь-
ких угідь, водних і харчових ресурсів. Існує 
велика ймовірність, що такі чинники можуть 
стати причиною міжнародних конфліктів 
(прикладом цього був геноцид у Дарфурі 
(Судан). За даними британської організації з 
кліматичних досліджень International Alert, 
під загрозою може опинитися мирне життя 
3,9 із 6,6 млрд населення планети. Прогно-
зується, що силові конфлікти охоплять, у 
першу чергу, Іран, Ірак, Пакистан, Сирію. У 
другу групу країн, у яких кліматичні зміни 
призведуть до політичної нестабільності без 
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ризику виникнення силових конфліктів пот-
рапляють Україна, Росія, Білорусь, Казах-
стан, Туреччина, Бразилія, Мексика та інші. 

2. Глобальні зміни клімату, вірогідно, 
спровокують міграційний тиск на європейсь-
кі території з помірним кліматом з боку країн 
Центральної Азії, Китаю, Індії. Зі зменшен-
ням придатності середовища для прожи-
вання населення критичних територій міг-
раційні потоки, як усередині держав, так і у 
міжнаціональному масштабі, будуть лише 
зростати. За оцінками спеціалістів, на сьо-
годні більше 430 млн людей страждають від 
дефіциту питної води і ця тенденція має ви-
східну динаміку. Прогнозується, що в ре-
зультаті глобального потепління більше 
300 млн населення берегових зон стануть 
екологічними біженцями, а 2 млрд жителів 
планети страждатимуть від нестачі питної 
води. 

3. Боротьба за світові ресурси. На су-
часному етапі виникає загострення міжна-
родного протистояння за право володіння 
багатими мінеральними ресурсами неосво-
єних територій. Наприкінці 2007 р. держави, 
чия берегова зона межує з Арктичною зо-
ною (Росія, Данія, Канада, Норвегія) ініцію-
вали картографічні дослідження в районі 
Північно-Льодовитого океану з метою об-
ґрунтування прав на океанічний шельф, ба-
гатий вуглеводнем. Невирішені юридичні 
питання статусу Арктики викликають гостру 
політичну дискусію міжнародного рівня із 
взаємними претензіями та обвинуваченнями. 
Російський проект передбачає отримання нау-
кових даних щодо підтвердження права закрі-
пити за собою більше 1 млн км

2 
океанічного 

простору. США виступають із готовністю 
ратифікувати Конвенцію ООН з морського 
права, що дає їм можливість претендувати 
на розширення континентального шельфу 
до 1000 км у Північно-Льодовитому океані. 
Геологічні дані свідчать про наявність знач-
них, близько 25% від загальносвітових, за-
пасів нафти та газу під морським дном в 
Арктиці. За ліцензії на видобування корис-
них копалин змагаються компанії Shell, 
ConocoPhillips, StatoilHydro, Repsol. Проте 
експерти з екологічних організацій уже сьо-
годні попереджають про віддалену катаст-
рофу в разі початку розроблення родовищ, 
через неефективність сучасних технологій 
попередження нафтових розливів. 

4. Екологічні проблеми поступово ста-
ють джерелом ускладнення міждержавних 
відносин (невизначеність ступеня відпові-
дальності Російської Федерації за забруд-
нення акваторії Керченської протоки). До 
ризиків міжнародного характеру слід віднес-
ти можливість навмисної екологічної агресії 
– екотероризму. У цьому аспекті екобезпека 
стає чинником розвитку безпекової коопе-

рації щодо гарантування безпеки на міжна-
родному рівні. 

В Україні представлено широкий спектр 
екологічних проблем: радіаційне забруд-
нення, шкідливі викиди промислових підп-
риємств в атмосферу і водойми, перенаси-
ченість полігонів побутових відходів. 

Аналіз надзвичайних ситуацій природно-
го та техногенного характеру свідчить, що 
ризик їх виникнення безпосередньо зале-
жить від антропогенного впливу на екосис-
тему. Так, повені у Закарпатті та Миколаїв-
ській області, зсуви ґрунтів на високоурбані-
зованих територіях та місцях видобування 
корисних копалин, посилення техногенної 
сейсмічності у різних географічних терито-
ріях свідчать про прямий чи опосередкова-
ний зв’язок цих явищ з господарською дія-
льністю людини. А екологічне забруднення 
Керченської протоки виявилось результа-
том ігнорування природного чинника у до-
триманні вимог безпеки судноплавства. 

До внутрішніх екологічних ризиків і загроз 
належать такі [2]. 

1. Наслідки аварії на ЧАЕС. 
Перспективи вирішення чорнобильської 

проблеми пов’язані із внутрішньо- та зовні-
шньополітичними аспектами. 

Внутрішні аспекти: в основі питання реа-
білітації та адаптації вражених територій, 
прогнозів щодо їх придатності для прожи-
вання та відновлення інфраструктури є про-
блема невідповідності радіологічним норма-
тивам наявної ситуації забруднення на те-
риторіях, прилеглих до ЧАЕС. Так, Міністер-
ство охорони навколишнього середовища 
на основі проведеної державної експертизи 
дало негативну оцінку можливості спору-
дження в Чорнобильській зоні централізо-
ваного сховища для відпрацьованого ядер-
ного палива. Українські екологи заявляють 
про відсутність дієвих гарантій радіаційної 
безпеки. Беручи до уваги заяви Президен-
та України про перспективи перетворення 
Чорнобильської зони на екологічно чисту 
територію, фахівці стверджують, що спору-
дження такого об’єкта в зоні відчуження пе-
рекреслить наміри проекту з реабілітації 
території. 

Міжнародні аспекти пов’язані із перспек-
тивами розвитку атомної енергетики та не-
обхідністю зниження залежності від сиро-
винних джерел, безпековими питаннями цієї 
галузі та проблемами впливу малих доз ра-
діації на людей та навколишнє середовище. 
У цьому сенсі вартим уваги є контекст 
останніх звітів експертів МАГАТЕ, ООН, 
ВОЗ, у яких поставлено під сумнів катаст-
рофічність наслідків Чорнобильської аварії 
для життя населення забруднених терито-
рій, увага акцентується лише на психологіч-
ному факторі (стрес, радіофобія), а не на 
медичних та соціальних наслідках. Проте, у 
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колах українських експертів, які не були до-
пущені до участі в цих дослідженнях, існує 
протилежне ставлення до характеру про-
блеми. Слід зазначити, що між МАГАТЕ та 
ВОЗ укладено договір про нерозповсю-
дження даних про наслідки аварій на АЕС 
на здоров’я людей, якщо ці дані суперечи-
тимуть інтересам МАГАТЕ. Існує велика ві-
рогідність, що такі заяви міжнародних екс-
пертів можуть вплинути на фінансові зо-
бов’язання західних партнерів щодо подо-
лання наслідків аварії. Як наслідок, це пос-
тавить Україну перед необхідністю вирішу-
вати ці проблеми самотужки. Отже, наша 
держава, яка має кризовий досвід подолан-
ня найбільш потужної техногенної катаст-
рофи, не може залишатись осторонь від 
процесів вироблення адекватних позицій 
міжнародного експертного товариства та 
світової спільноти щодо цієї проблематики. 

2. Природні впливи та зміна клімату. 
На думку українських екологів, найбільш 

уразливими від впливу глобального потеп-
ління є акваторії українських водойм: зни-
ження рівня води у Дніпрі призведе до вини-
кнення проблем із водопостачанням, обме-
жить експлуатацію цієї водної артерії, зме-
ншиться потужність дніпровських ГЕС. Під-
вищення рівня Чорного моря становить ри-
зик деградації дельт Дніпра, Дунаю і Дніст-
ра. Слід зазначити, що в експертній площині 
існують протилежні, критичні висновки щодо 
проблеми глобального потепління. Деякі 
науковці, зокрема Дж. Колеман, засновник 
загальнонаціонального каналу США The Weat-
her, підтримують погляд, що наукові дані про 
кліматичні ефекти скоріше створюють ілю-
зію глобальної небезпеки. В цьому аспекті 
Україні у плануванні та втіленні національ-
них програм слід зосереджуватись на даних 
наукових досліджень, неупереджених екс-
пертних висновках. Під впливом глобально-
го потепління в українському аграрному сек-
торі вже назріло питання адаптації до нових 
кліматичних умов. Так, за даними Інституту 
землеробства, оптимальні періоди посіву 
озимих змістилися з кінця серпня на сере-
дину вересня, це, вірогідно, вимагатиме 
впровадження нового агрокліматичного ра-
йонування та оптимізації посівних площ. 

3. Зникнення та знищення унікальних 
екосистем – екоцид – явище, яке часто стає 
наслідком катастроф природного і техно-
генного характеру, нищівної діяльності лю-
дини. Російське відділення Всесвітнього 
фонду дикої природи (WWF) прогнозує, що 
для відновлення екологічної системи Кер-
ченської протоки, яка сильно постраждала 
від розливу нафтопродуктів під час штормів 
у листопаді 2007 р., знадобиться більше 
10 років. Ризик природної нестабільності 
становлять пласти мазуту, що періодично 
підійматимуться на поверхню. Українські 

екологи виступають за надання цій катаст-
рофі статусу загальнонаціональної, врахо-
вуючи її наслідки та масштаби. 

Серед європейських держав в Україні 
найвищий рівень вирубки лісів. 

Цілющі соляні озера Криму зникають, 
майже половину з них знищено: вода в озе-
рах стає прісною, до них скидаються побу-
тові та промислові відходи. 

4. Із питанням національної безпеки та 
фізичного існування населення України тіс-
но пов’язана проблема розповсюдження 
генетично модифікованих організмів (далі – 
ГМО). Дослідження американських учених 
доводять мутаційний вплив цієї продукції на 
живу природу, оскільки під впливом самоза-
пилення відбуваються зміни ланцюгів ДНК 
аутентичних видів флори, що є потенційною 
загрозою виникнення незворотних змін в 
екосистемах, скорочення біологічного різ-
номаніття. За висновками науковців, злакові 
рослини зовсім беззахисні перед біологіч-
ним вторгненням. Особливе занепокоєння 
викликають лікарські рослини, які вирощу-
ють з метою виготовлення ліків і до яких теж 
застосовують ці технології. На думку фахів-
ців НАН України, ГМО мають гени резистен-
тності/стійкості до антибіотиків, які в пода-
льшому впливають на спадковість. Окрім 
цього, такі продукти порушують безпеку ха-
рчового ланцюга. Сучасна реальність поля-
гає в тому, що наразі не існує надійних ме-
тодів визначення наслідків розповсюдження 
ГМО та їх продуктів для природи й людини. 
Багато ефектів ГМО проявляться лише че-
рез покоління. На європейських ринках ви-
сокий попит саме на екологічно чисту про-
дукцію, в країнах ЄС намагаються знизити 
вміст ГМО з 0,9 до 0,5%, у Франції до 0,1%, 
деякі, зокрема Німеччина, з 2008 р. оголо-
сили свою територію “вільною від ГМО”. 

Безпосередню загрозу здоров’ю насе-
лення становить також широке використан-
ня в народному господарстві шкідливих хі-
мічних сполук, передусім пестицидів, погане 
очищення водних стоків. Протягом тривало-
го часу існувала тенденція використання 
значної кількості мінеральних добрив у сіль-
ському господарстві України, як наслідок, 
харчові продукти містять високі показники 
вмісту нітратів. 

IV. Висновки  
Екологічна безпека є багатокомпонент-

ною галуззю і потребує посиленої уваги при 
визначенні її місця в системі пріоритетів на-
ціональної безпеки. 

Стає очевидним, що стабільний розвиток 
нашої держави має бути забезпечений на 
основі пріоритетного врахування екологіч-
ного чинника. Нагальною необхідністю є 
кардинальні економічні реформи з ураху-
ванням принципів сталого розвитку. Нові 
підходи мають передбачати необхідність 
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об’єднання економічної ефективності й ре-
сурсно-екологічної збалансованості. Україна 
повинна виявити здатність переходу до 
екологічно орієнтованої моделі ринкової 
економіки. 

Концептуальні засади екологічної політики 
України сформульовані в документі “Основні 
напрямки державної політики України у галузі 
охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, 
затвердженому Постановою Верховної Ради 
України від 5 березня 1998 р. У Програмі дія-
льності Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2008 р. стосовно питань екологічної політики 
значну увагу приділено положенням екологіч-
ної відповідальності, формування єдиної сис-
теми контролю за дотриманням вимог законо-
давства про охорону навколишнього середо-
вища, вдосконалення системи інтегрованого 
екологічного управління, створення норматив-
но-правової бази для ефективного просування 
механізмів Кіотського протоколу до Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату. 

У цьому сенсі доцільним є: 
– розроблення на основі наявних програм 

національної екологічної доктрини – 
стрижневого/основоположного докумен-
ту, який би базувався на системному пі-
дході до визначення пріоритетів держа-
вної екологічної політики, фундамента-
льних наукових знаннях, результатах 
сучасних досліджень в оцінках стану на-
вколишнього середовища, врахування 

глобальних та регіональних особливос-
тей взаємодії людини та природи, фор-
мулював би стратегічні цілі, завдання й 
принципи впровадження державної по-
літики України в природоохоронній галу-
зі на довгостроковий період; 

– започаткування національної програми 
вивчення зміни клімату з метою прогно-
зування та попередження можливих на-
слідків природних феноменів, захисту 
цілісності екосистем; 

– проведення необхідних заходів із по-
повнення інформаційної бази щодо на-
копичення, аналізу, впровадження еко-
логічно орієнтованих вітчизняних і зару-
біжних технологій у сфері природокори-
стування. 
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Annotation 
Positive experience of tourist industry is re-

flected in the context of active collaboration of 
Ukrainian society with Polish society in the 
sphere of green tourism in the context of the re-
alization state policy on the regional level. The 
row of projects which will assist development of 
green tourism in Ukraine is analysed, in particu-
lar on the example of Zhovkivskogo of district. 

Анотація 
Висвітлено позитивний досвід туристич-

ної галузі в контексті активної співпраці 
української і польської громад у сфері зеле-
ного туризму щодо реалізації державної по-

літики на регіональному рівні. Проаналізо-
вано ряд проектів, які сприятимуть розвитку 
зеленого туризму в Україні, зокрема на при-
кладі Жовківського району. 

Ключові слова  
Організаційний розвиток, транскордонне 

співробітництво, зелений туризм, громада, 
громадянське суспільство. 

І. Вступ 
Реалізація державної політики щодо ор-

ганізаційного розвитку туризму в транскор-
донній зоні Розточчя та вивчення перспек-
тив зеленого туризму в Жовківському районі 
Львівської області є актуальною. Основою 
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організаційного розвитку туризму на тере-
нах Жовківщини стала Концепція розвитку 
туризму транскордонної зони Розточчя (на-
далі в тексті Концепція), розроблена в рам-
ках спільного проекту ТМPF/058 Розвиток 
партнерства і перспектив “Королівського 
Тракту” за програмою прикордонної спів-
праці ТАСІS. Партнери проекту: міський 
уряд Швебіш-Халь (Земля Баден, Вюттем-
берг, Німеччина), Жовківська районна дер-
жавна адміністрація (Львівська область, 
Україна), виконавчий комітет Жовківської 
районної ради (Львівська область, Україна), 
міський уряд Замостя (Любельське воєвод-
ство, Польща), Жовківський центр міського 
розвитку “Світло культури” (Львівська об-
ласть, Україна). Проект реалізований у чер-
вні-вересні 2000 р. [10]. Відповідна Концеп-
ція є основою для планування спільних за-
ходів і перспективних програм розвитку тери-
торій на Українському і Польському Розточчі. 

Виконавцями проекту охоплено зону 
транскордонної українсько-польської висо-
чини Розточчя з прилеглими до неї терито-
ріями, які обмежені автомобільними траса-
ми Львів – Жовква – Рава-Руська – Тома-
шів-Любельський – Замость – Краснік на 
північному сході та Львів – Яворів – Люба-
чів – Білгорай – Янув-Любельський – Крас-
нік на південному заході. Найбільш лісиста 
височина Розточчя простягається від м. 
Львів (Україна) до м. Краснік (Польща) сму-
гою в 200 км завдовжки при ширині від 15 до 
25 км. В адміністративному плані аналізо-
ваний регіон входить до складу двох адміні-
стративних районів (регіонів) Львівської об-
ласті – Жовківського та Яворівського, чоти-
рьох повітів Люблінського воєводства – То-
машів-Любельського, Замостського, Білго-
райського і Янув-Любельського, та одного 
повіту Підкарпатського воєводства – Люба-
чівського. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – з’ясувати основні причини 

впливу державної політики на багатий поте-
нціал зони Розточчя в контексті регіональ-
ного розвитку, адже в регіоні існують дуже 
сприятливі географічні й історичні переду-
мови для розвитку багатьох видів внутріш-
нього і міжнародного туризму. 

Об’єктом дослідження є потужні рекреа-
ційні й туристичні ресурси зони Розточчя, 
освоєння яких є актуальним у системі публі-
чного врядування [9]. 

Предметом дослідження є реалізація рі-
зноманітних заходів природоохоронного та 
екотуристичного характеру, а також заходів 
щодо розвитку транскордонного туризму як 
з боку державної політики, так і місцевої 
громади. 

III. Результати 
Починаючи з вересня 1996 р. в Замості і 

Жовкві була проведена міжнародна конфе-

ренція з розвитку транскордонного туризму 
з питань комплексного дослідження перед-
умов розвитку туризму на прикордонні, зок-
рема на Розточчі. До уваги було взято ряд 
нормативних документів, які сприяли розви-
тку туризму на цій території. 

З української сторони були опрацьовані 
такі питання: 
– обґрунтування перспективної схеми 

природоохоронної зони Розточчя з про-
відною екотуристичною функцією (спі-
льні публікації Львівського національно-
го університету і Варшавського інституту 
охорони природи); 

– дослідження туристичних ресурсів Жов-
ківського району (матеріали досліджень, 
здійснених Жовківським центром міського 
розвитку “Світло культури” міста Жовква); 

– створення проекту організації Яворівсь-
кого національного парку (матеріали 
проекту Львівського національного уні-
верситету); 

– розроблення методичних матеріалів та 
організація агроосель у рамках проекту 
“Сільські громадяни Розточчя”, підтри-
маного Фондом розвитку Карпатського 
єврорегіону. 

Розточчя є дуже цікавим у багатьох пла-
нах природним регіоном на прикордонні 
України та Польщі. У фізіологічному аспекті 
цей регіон виступає як своєрідний піднятий 
“міст” над рівнинами Полісся і Прикарпаття. 
Він являє собою виражене височинне під-
няття, що простягається з північного заходу 
на південний схід. В основі переважно ске-
льні породи (крейда, пісок, вапняки) і пухкі 
відклади (піски, суглинки). Абсолютні висоти 
– в межах 300–500 метрів. Максимальна 
висота 400–414 метрів (Чортова Скеля біля 
м. Львів). Виразні уступи прокладені до при-
леглих рівнин Прикарпаття та Побужжя, а 
також Люблінської височини і коливаються в 
межах 100 метрів. 

Особлива специфіка Розточчя, що зафік-
сована у його назві, – це специфічне водо-
дільне положення, де беруть початок і про-
тікають у різних напрямках ріки. 

На українській частині Розточчя прохо-
дить головний європейський вододіл між 
Чорним і Балтійським морями. Західна час-
тина Розточчя знаходиться в басейні ріки 
Вісли. Найбільшими ріками на Розточчі ви-
ступають: Вепр – притока Вісли, Верещиця 
– притока Дністра, Солокія – притока Бугу. 

Регіон відомий значними запасами пі-
дземних вод, високодебітних джерел та мі-
неральних (сірчаних) вод (Немирів, Шкло). 
Тут знаходяться комплекси рибних ставів 
(Руда-Рожанецька, Івано-Франкове). В при-
родно-географічному аспекті транскордонна 
височина Розточчя ділиться на ряд районів: 
Горайське (Західне) Розточчя, Томашівське 



Держава та регіони 

 170 

(Середнє) Розточчя, Равське і Львівське 
(Південне) Розточчя [8]. 

Державний кордон трасується через 
Равське Розточчя. Найбільш розвинуті при-
родоохоронні території (національні і ланд-
шафтні парки, заповідники) розташовані у 
Томашівському і Львівському Розточчі. 

Серед екологічних проблем слід виділи-
ти такі: 
– порушені ґрунти та підземні води сірча-

них кар’єрів м. Новояворівськ; 
– функціонування міжнародного Львівсь-

кого полігону у центральній частині 
Львівського Розточчя спричиняє диско-
мфортні умови для фауни, деградує 
природне середовище; 

– функціонування міжнародних автомобі-
льних трас із значним потоком транспо-
рту, що негативно впливає на екологічну 
ситуацію прилеглих територій, зокрема 
в зонах міжнародних переходів; 

– Грибовицьке сміттєзвалище побутових 
відходів, зокрема м. Львів – становить 
екологічну небезпеку для навколишніх по-
селень і забруднює підземні питні води. 

Розточчя і прилеглі до нього території 
вирізняє велика кількість пам’яток історії та 
культури, архітектурних ансамблів. У першу 
чергу, це стосується великих архітектурних 
ансамблів європейського класу в Замості, 
Жовкві та Львові. Цікаві окремі пам’ятки зо-
середжені у невеликих містах досліджува-
ного регіону: Білгораю, Раві-Руській, Дубля-
нах, Яворові, Томашеві-Любельському, Кра-
кові, Красноброді. 

Особливу увагу привертають старі де-
рев’яні церкви, костьоли, монастирі, пала-
цові ансамблі, паркові зони, елементи тра-
диційної сільської забудови і господарюван-
ня, давні німецькі колонії, єврейські цвинтарі 
та меморіальні цвинтарі обох світових воєн. 

У силу історичних обставин багато 
пам’яток історії та культури кожного з наро-
дів-сусідів знаходиться поза межами їх те-
перішніх територій, що створює умови для 
транскордонного сентиментального туриз-
му. Тут збереглася традиційна і навіть арха-
їчна сільська культура. Свою привабливість 
мають давні відпочинкові місцевості із ціка-
вою рекреаційною архітектурою у Звиженці, 
Івано-Франковому, Наролі, Красноброді, 
Брюховичах. Розточчя як переважно сільсь-
кий регіон багате на народні ремесла: різь-
блення по дереву, гончарний промисел, ло-
зоплетіння, українське вишивання. Тради-
ційним для регіону є проведення народних 
фестивалів з багатою культурною програ-
мою свят села “Сільський господар”, україн-
сько-польських фестивалів у містах Жовква 
і Яворів. Справа розвитку сільського відпо-
чинку має реальну державну перспективу і 
сприяє поліпшенню соціально-економічної 
ситуації в сільській місцевості [2]. Сільський 

туризм виступає важливим чинником стабі-
льного динамічного збільшення надходжень 
до бюджету, активізації розвитку багатьох 
галузей економіки (транспорт, торгівля, 
зв’язок, будівництво, сільське господарство 
тощо). Сільський відпочинок в Україні за 
рахунок збереження етнографічної самобу-
тності має набути національного значення. 
По-перше, він дає поштовх для відродження 
й розвитку традиційної культури: народної 
архітектури, мистецтва, промислів – усього, 
що складає місцевий колорит і що, поряд із 
природно-рекреаційними чинниками, є не 
менш привабливим для відпочивальників. 
По-друге, через сільський відпочинок меш-
канці урбанізованих територій з масовою 
культурою мають можливість пізнати спра-
вжні українські традиції. По-третє, етнокуль-
тура села репрезентує Україну світові й 
водночас приваблює іноземних туристів, 
тому як передумову успішного розвитку від-
починку в сільських етнографічних районах 
слід розглядати формування ідеології від-
родження й розвитку всього спектра тради-
ційної культури, починаючи від форм госпо-
дарських занять до надбань духовної сфе-
ри, що діятимуть як сприятливі чинники для 
індивідуального відпочинку в етнографічних 
районах України, зокрема транскордонної 
зони Розточчя. Сільське населення України 
здатне отримувати реальні доходи у сфері 
сільського туризму від таких видів діяльнос-
ті, як: облаштування туристичних маршру-
тів; облаштування й експлуатація стоянок 
для туристів; робота гідом чи екскурсово-
дом; транспортне обслуговування туристів; 
єгерська діяльність (полювання, аматорське 
та спортивне рибальство); прокат туристич-
ного спорядження; послуги приймання тури-
стів; кулінарні послуги; підготовка культур-
них програм; народні промисли; виробницт-
во та реалізація туристам екологічно чистих 
продуктів харчування; продаж туристам ягід 
та грибів. 

Окрім того, як зазначалося вище, при 
створенні цікавої відпочинкової пропозиції 
власник агрооселі має дбати про якість двох 
ключових аспектів агротуристичного проду-
кту: матеріально-технічної якості (напри-
клад, розміри та умеблювання кімнат, 
оснащення їх побутовою технікою, облаш-
тування гігієнічного вузла); емоційно-
абстракційної якості (рівень сервісного об-
слуговування відпочивальників) [1]. Держа-
вна політика поки що мало приділяє уваги 
вивченню цього питання, проте власники 
агороосель мають усвідомлювати відпові-
дальність, яку беруть на себе, організовую-
чи відпочинок у своїх оселях. Адже недо-
броякісне обслуговування може назавжди 
відбити у клієнта бажання відпочивати в 
селі. Гість, який приїжджає відпочити у сіль-
ську оселю, хоче бачити красиву природу, і 
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тому краєвиди села повинні мати привабли-
вий вигляд. Сільська громада має дотриму-
ватися санітарно-гігієнічних умов проживан-
ня, дбати про відсутність сміттєзвалищ, ес-
тетичний вигляд будинків, вулиць, садів, 
громадських закладів, дбати про зелені на-
садження, використовувати вільні території, 
враховуючи інтереси відпочивальників. Од-
нією з головних складових відпочинкової 
пропозиції є умови проживання. Умови про-
живання мають гарантувати можливість 
зручного нічлігу, дотримання особистої гігіє-
ни, наявність повноцінного харчування, то-
му господарям слід дотримуватися рекоме-
ндацій з категоризації сільського житла 
Української спілки сприяння розвитку сіль-
ського зеленого туризму. Присвоєння кате-
горії житлу, що надається в користування 
відпочивальникам, дає право господареві 
оселі повідомляти про відповідну якість жи-
тлових умов у рекламних засобах Спілки, 
що сприятиме збільшенню відпочинкового 
попиту та доходів господаря. Більшість гос-
подарів надають таку послугу, як харчуван-
ня, яке базується на продуктах, вироблених 
у власному господарстві. Втім, для туристів 
необов’язково готувати окремо, оскільки це 
є однією з характерних рис сільського від-
починку [3]. 

Як правило, більшість відпочивальників 
скаржиться на брак інформації щодо відпо-
чинку. Отже, надзвичайно важливими є по-
казники якості проживання, а саме: інфор-
маційні позначки на дорогах і біля оселі, а 
також у самій оселі. Необхідно, щоб усі се-
ляни регіону усвідомлювали, що організація 
прийому гостей сприятиме зміцненню їхніх 
індивідуальних (фермерських) господарств. 
При цьому зацікавлені селяни будуть біль-
ше перейматися проблемами збереження 
сільських ландшафтів та чистоти довкілля. 
Сільський туризм також може допомагати 
лісівництву, урізноманітнюючи джерела йо-
го доходів. Хоча сільський відпочинок в 
Україні, зокрема в Карпатському регіоні, має 
давню історію, його майбутнє ще остаточно 
не визначене. На сьогодні невідомо, чи ста-
не цей вид відпочинку повноправним учас-
ником національного туристичного ринку, чи 
можливе збільшення кількості відпочиваль-
ників у сільських оселях до 15–20% від за-
гальної чисельності туристів, як, наприклад, 
у Франції. Існують як песимістичний, так і 
оптимістичний сценарії його подальшого 
розвитку в Україні [4]. 

Цілком можливо, що за відсутності дієвої 
державної політики в цій галузі сільський 
відпочинок так і залишиться у напівлегаль-
ному статусі, без чіткої організаційної струк-
тури, без поставленої на належному рівні 
інформаційно-маркетингової діяльності, прос-
то як своєрідний додаток до інших напрямів 
туризму. Натомість, за оптимістичними нау-

ковими прогнозами, сільський туризм, для 
прикладу, лише в Карпатському регіоні має 
сформувати потужний сегмент ринку і “конт-
ролювати” від 35 до 45% усіх туристичних по-
токів у цей регіон. Станом на 2007–2009 pp. 
кількість туристів, які відвідують Українські 
Карпати, становить близько 1,5 млн осіб 
щорічно. З них понад 150 тис. – гості з інших 
країн. Отже, вже тільки ці цифри більше на-
лаштовують на оптимістичні прогнози. 
Сприйняття сільського відпочинку пересіч-
ним міським мешканцем України зараз ко-
ливається в широкому діапазоні: від цілко-
витого неприйняття цієї форми відпочинку 
до величезного захоплення його екологічні-
стю та економічністю. Це свідчить лише про 
необізнаність загалу українців із такою фо-
рмою відпочинку. Певний скептицизм до 
сільського відпочинку з боку городян першо-
го покоління зумовлений тим, що вони ще 
тісно пов’язані із сільською місцевістю – ча-
сті поїздки в село, відвідини родичів, догляд 
за житлом батьків, участь у сільськогоспо-
дарських роботах, і не сприймають це як 
відпочинок. Люди вважають, що це частина 
їхньої індивідуальної відпочинково-госпо-
дарської діяльності на селі, якій не треба 
надавати спеціального статусу. Поряд із 
цим, в українських містах є категорії людей, 
які активно сприйняли ідеї народження (чи 
відродження) сільського відпочинку. На сьо-
годні в Україні основні сегменти потенційних 
споживачів послуг сільського зеленого тури-
зму утворюють: мешканці промислових 
центрів (через екологічність цієї форми від-
починку); справжні городяни (третє-чет-
верте покоління – через екзотичність); ша-
нувальники українських народних традицій 
(через принади сільського способу життя та 
чистоту довкілля); люди з малим і середнім 
достатком (через вартість відпочинку в селі) 
[5]. 

Яскравим прикладом зеленого туризму 
на Жовківщині є агрооселя в селі Глинсько 
(неподалік м. Жовкви), де прагнуть не тільки 
надати туристам якісні послуги, а й влашто-
вувати святкування українських традиційних 
свят, наприклад, Андріївські вечорниці, Іва-
на Купала та інші. Відбувається реконструк-
ція приміщення сільської ради, на базі якого 
буде створений туристично-інформаційний 
центр. Важливим моментом є те, що зеле-
ний туризм на теренах Жовківського району 
має інший характер і пріоритети, ніж зеле-
ний туризм у Карпатському регіоні. По-
перше, можливість міжнародної співпраці, 
адже Жовківський район, як ми вже згаду-
вали раніше, розташований близько до кор-
дону з Республікою Польща, тому цілком 
природнім є проведення літніх шкіл, семіна-
рів в агрооселях у формі своєрідного обміну 
досвідом. По-друге, зелений туризм Жовкі-
вщини має багату архітектурну спадщину, 
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що є важливим як для іноземних, так і вітчи-
зняних туристів, яких цікавить історичне ми-
нуле цього регіону, його архітектурні ансам-
блі, культурна програма. Водночас, прове-
дені останніми роками за допомогою мас-
медіа рекламні акції більше уваги звертали 
на привабливі сторони села, ніж на роботу з 
певними категоріями городян й технолого-
економічні аспекти цього відпочинку. Отже, 
потрібно урізноманітнити форми пошуку 
прихильників цього виду відпочинку, якомо-
га швидше створити механізм, що дасть 
змогу забезпечити реальних відпочивальни-
ків для сіл цього регіону. Міжнародний імідж 
сільського відпочинку також неоднозначний. 
З одного боку, Україна традиційно сприйма-
ється як аграрна країна, одна з європейсь-
ких житниць із збереженим сільським укла-
дом життя, багатою культурною спадщиною, 
із незнищенною природою та гостинними 
господарями. З іншого боку, не приваблю-
ють іноземних туристів відносно низький 
стандарт житла і його недостатня технічна 
забезпеченість, а також необлаштованість 
сіл і досить обмежений вибір дозвілля й 
можливостей активного відпочинку [6]. 

Однак, тенденції останніх років свідчать, 
що західні країни бачать перспективи украї-
нського сільського відпочинку й туризму на 
міжнародному туристичному ринку. Свід-
ченням цього може бути організаційна й те-
хнічна допомога міжнародних фондів, на-
приклад, Фонду розвитку Карпатського єв-
рорегіону, програми TACIS, завдяки яким 
реалізовані проекти підтримки сільського 
відпочинку й туризму в Карпатському регіо-
ні. Зокрема, доволі результативним є проект 
TACIS “Підтримка місцевого розвитку і тури-
зму Карпатського регіону”. Європейський 
Союз відкрив спеціальну кредитну лінію в 
розмірі 100 тис. євро на розвиток невеликих 
приватних готелів й агропансіонатів, органі-
зованих за “домашнім” взірцем. Водночас 
ще не до кінця визначений міжнародний по-
пит. Приїзду іноземців з інших країн переш-
коджає відсутність знання господарями іно-
земних мов; це добре ілюструє наше дослі-
дження, в якому ми побачили, що 
20% господарів не знали жодної іноземної 
мови, при цьому абсолютно незрозумілий 
рівень знань інших господарів, які вказали, 
що володіють іноземними мовами. Інші дос-
лідження свідчать, що серед потенційних 
клієнтів для відпочинку в українському селі 
є шанувальники “сентиментального” туриз-
му, особливо українська діаспора США і Ка-
нади, аматори етнографічного та екологіч-
ного туризму. З огляду на ці реалії, необхід-
но проводити навчання власників агроосель 
прийомам обслуговування та іноземним мо-
вам. Це найсуттєвіша проблема, яка стоїть 
нині на перешкоді виходу сільського зелено-
го туризму України на міжнародний ринок, 

тому досі маємо таку сумну статистику: в 
Польських, Словацьких і Румунських Карпа-
тах щорічно відпочиває на один-два поряд-
ки більше західноєвропейських зелених ту-
ристів, ніж в Українських Карпатах [11]. 

У цьому аспекті важливим є також нала-
годження тіснішої взаємовигідної співпраці з 
турфірмами, які можуть сприяти активізації 
руху іноземних туристів у села з метою ко-
роткотривалого відпочинку, ознайомлення з 
традиціями, участі у фестивалях і сільсько-
господарських роботах. Але якщо власники 
агроосель, сільських громад не зроблять 
зустрічних кроків щодо облаштування жит-
ла, забезпечення його санітарно-гігієнічного 
стандарту, благоустрою села, впорядкуван-
ня привабливих місць, то відпочинок на 
сільських територіях регіону не зрушиться з 
місця. Для іноземних туристів при ознайом-
ленні з пропозицією відпочити в українсько-
му селі важливо, наскільки легальною в 
Україні є така форма надання відпочинкових 
послуг, хто відповідає за якість прийому, 
через кого можна організувати поїздку, який 
господарський механізм цього виду відпо-
чинково-туристичної діяльності. Це важливо 
як для рекреантів, так і для тих, хто їх прий-
має на селі. Від цього залежить, який стан 
сільського відпочинку матимемо в майбут-
ньому: легальний – як повноправного 
суб’єкта туристичного ринку – чи “тіньовий”. 
На сьогодні особливо важливим є питання 
просування в Україні самої ідеї сільського 
туризму в цілому. Метою розроблення цієї 
широкомасштабної програми має стати під-
вищення поінформованості населення й 
створення позитивного ставлення до цього 
виду відпочинку. Насамперед, мають бути 
задіяні такі види маркетингових комунікацій, 
як PR-статті, інтерв’ю, прес-конференції, 
семінари, брифінги, телепередачі, що ви-
кликають довіру та позитивну реакцію [7]. 

Слід також активізувати діяльність міс-
цевої влади щодо підтримки цілей сільсько-
го зеленого туризму. Адже кожен місцевий 
чиновник має зрозуміти, що сільський зеле-
ний туризм – це додаткові гроші й поліп-
шення інфраструктури району, створення 
нових робочих місць. Саме місцеві влади 
можуть клопотати про забезпечення подат-
кових пільг при одержанні державних дота-
цій (з місцевих бюджетів) особам, які беруть 
участь у наданні агротуристичних послуг. 
Напрацьовані на сьогодні стратегії розвитку 
сільського зеленого туризму, спрямовані на 
вирішення соціально-економічних, екологіч-
них й етнокультурних проблем сільських 
місцевостей, вимагають чіткого планування 
на рівні районів та окремих сільських гро-
мад. Важливою складовою планування є 
ефективне втілення у життя “пілотних” про-
ектів сільського відпочинку, які здійснюють 
обласні Спілки сприяння розвитку сільсько-
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го зеленого туризму. Неабиякою проблемою 
залишається невизначеність правового ста-
тусу власників малих рекреаційних компле-
ксів, розташованих у сільській місцевості. 
Так, у науковій літературі описані випадки, 
коли до 80% туристичного бізнесу в малих 
містах і селах привласнюється, управляєть-
ся або контролюється міськими виробника-
ми, які можуть агресивно поводитися щодо 
традиційної культури, трудової практики й 
архітектурних стилів. 

До спільних продуктів зеленого туризму, 
які вимагають детального розроблення й 
впровадження на території Розточчя, слід 
віднести: 
– створення пакету послуг по туристичній 

трасі “Міста-заповідники: Замость – Жо-
вква – Львів”, що має включати відвіду-
вання цінних історико-архітектурних і 
музейних об’єктів цих міст, забезпечен-
ня туристів середньо- й високостандар-
тною нічліжною базою, а також участь у 
місцевих імпрезах. Важливим є вихід із 
цим продуктом на міжнародний євро-
пейський та світовий туристичний ринок; 

– розроблення та реалізація туристичного 
продукту екоосвітнього плану “Заповідні 
території Розточчя” з відвідуванням за-
повідників, національних і ландшафтних 
парків на Українському й Польському 
Розточчі. Це ознайомлення з унікальни-
ми природними місцями Розточчя та 
тематичними експозиціями, проведення 
екоосвітніх заходів (уроки на природі, 
тематичне навчання тощо); 

– підготовка сентиментальних турів для 
німецьких туристів “Сільські колонії ХІХ–
ХХ століть”, єврейських туристів – “Сак-
ральні і меморіальні об’єкти ХVI–
XX століть”. 

Створення спільних проектів, програм 
матиме на меті найбільш влучно реалізува-
ти туристичний попит відповідно до вимог 
сьогодення. 

IV. Висновки  
Cлід зазначити, що функціонування ту-

ристичної системи нами розглядається у 
взаємопов’язаній єдності із цілісним механі-
змом функціонування національної економі-
ки, зокрема ефективної публічної політики. 
Це дає підстави стверджувати, що туризм 
прогресуватиме синхронно з економічною 
та соціальною стабілізацією суспільства й 
навпаки. Водночас враховано, що туристич-
на система інтегрована в системи вищого 
порядку, такі як соціальне, політичне, еколо-
гічне й технологічне середовища. Це свід-
чить про повну взаємопов’язаність туристи-
чної системи з багатьма процесами суспіль-
ного життя. Так, вплив зовнішнього середо-
вища проявляється у ряді факторів, а саме: 
економічних, екологічних, соціальних, полі-
тичних та демографічних. У статті розкриті 

особливості галузі туризму, які зумовлені 
специфікою продукції (послуг), що виробля-
ється, споживання туристичних послуг ло-
калізоване до місць їх виробництва, іншими 
словами, туристичні послуги не можуть бути 
транспортовані в район споживання. До того 
ж, у сфері туризму неможливе створення 
стратегічного запасу туристичних послуг 
або виготовлення їх для складування. За-
значені особливості надають певної своєрі-
дності ринку туристичних послуг, який хара-
ктеризується попитом та пропозицією і роз-
глядається нами як сфера виробництва та 
реалізації туристичного продукту. Проведе-
но аналіз впливу різноманітних факторів на 
формування попиту на туристичні послуги. 
Серед таких факторів визначальними ви-
ступають: грошові доходи населення, ціни 
на туристичні послуги, демографічна ситуа-
ція, співвідношення робочого й неробочого 
часу, освітній рівень населення, сезонність, 
науково-технічний прогрес, урбанізація, 
екологічна ситуація, політична стабільність, 
рівень злочинності. В результаті проведено-
го аналізу виявлено певні закономірності 
взаємозв’язку між грошовими доходами на-
селення та попитом на туристичні послуги, 
встановлено тенденції та параметри впливу 
інших факторів на формування туристично-
го ринку. Оскільки функціонування ринку 
туристичних послуг ґрунтується на балансі 
попиту й пропозиції, в роботі розглядаються 
також фактори, які визначають можливості 
задоволення туристичного попиту. Серед 
таких факторів головними виступають: ная-
вність туристичних ресурсів, належний рі-
вень загальної інфраструктури, організація 
управління туристичним процесом, законо-
давча підтримка туризму з боку держави, 
тому організаційний розвиток транскордон-
ного співробітництва в галузі зеленого тури-
зму може давати значний відсоток доходів 
до місцевого бюджету, якщо буде налаго-
джена комплексна співпраця з боку держави 
та органів місцевого самоврядування – гро-
мади села, селища. У зв’язку із цим на сьо-
годні є актуальними три основні проекти, які 
фінансуються з боку Євросоюзу в рамках 
виконання програми підготовки України до 
участі в Євро-2012, а саме: “Промоція при-
родних ресурсів зони Розточчя”, “Партнер-
ська співпраця із Томашівським повітом на 
користь розвитку і промоції Жовківського 
району як туристичної атракції Євросоюзу”, 
“Стежками добросусідства”. 
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Annotation 
In this article we have accomplished the 

Ukrainian regional social-economic systems’ 
clustering with the help of State Committee for 
statistics of Ukraine System of National Ac-
counts indices analysis. The results allow to 
improve the dataware of differentiation meth-
ods and state incitement means in regions of 
different types. 

Анотація 
Здійснено кластеризацію регіональних 

соціально-економічних систем України шля-
хом аналізу показників системи національ-
них рахунків Державного комітету статисти-
ки України. Отримані результати дають змо-
гу покращити інформаційне забезпечення 
диференціації методів і засобів державного 
стимулювання різних типів регіонів. 

Ключові слова  
Кластерний аналіз, мережа Коханена, 

регіональні соціально-економічні системи. 
І. Вступ 
На сьогодні ключовим питанням світової 

та вітчизняної регіональних політик є подо-
лання диспропорцій розвитку регіонів. Саме 
диспропорція в економічному і соціальному 
аспектах є основним індикатором послаб-
лення результативності й ефективності фун-
кціонування суб’єктів державного управління 
різного рівня. Головним наслідком диспропо-
рцій є постійно зростаючі потреби бюджет-
них асигнувань, затрат на пошук нових форм 

організаційного, правового, ресурсного за-
безпечення розвитку депресивних територій, 
значні непрямі втрати, пов’язані із зниженням 
конкурентоспроможності та інвестиційної при-
вабливості регіону тощо. 

Окремим аспектом подолання диспропо-
рції розвитку регіонів є її безпосереднє сис-
тематичне оцінювання за рахунок монітори-
нгу елементів різної соціально-економічної 
природи [6]. З практичного погляду, найва-
жливішими його формами є комплексне оці-
нювання соціально-економічного розвитку 
регіону [5] та класифікація територій. Однак 
багатовимірність, динамічність та низький 
рівень формалізації соціально-економічної 
інформації посилюють вимоги до процесів її 
аналізу, вимагають розроблення методоло-
гій прикладного використання найдієвіших 
інструментів обробки статистичної інфор-
мації, зокрема кластерного, факторного та 
інтелектуального аналізу. Це, у свою чергу, 
сприятиме збільшенню точності, якості й 
наглядності зазначених оцінок, що особливо 
актуально в ракурсі потреб інформаційного 
забезпечення розроблення ефективних про-
грам та механізмів диференційованого регі-
онального управління. 

Питанням типології та класифікації регіо-
нальних систем у контексті регулювання їх 
розвитку займалися і продовжують займа-
тися багато вчених. Так, швецькі економісти 
Х. Балдершейм і К. Сталберг здійснили кла-
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сифікацію трьох основних груп регіонів у 
межах ЄС шляхом аналізу інформації щодо 
рівня їх розвитку та ділової активності [12]. 
Наприкінці 1990-х рр. уперше А. Родрігес-
Посе [14] зробив спробу провести повну 
внутрішню регіоналізацію – країн – членів 
ЄС. В основу регіональної типології було 
покладено п’ять основних макроекономічних 
(у межах регіону) показників: темпи економі-
чного зростання (питома вага регіону в на-
ціональному показникові), ВВП на душу на-
селення (аналогічно), а також структура за-
йнятості в сільському господарстві, промис-
ловості та у сервісних галузях. Використо-
вуючи метод відповідності, А. Родрігес-Посе 
об’єднав регіони в п’ять груп [7, с. 364]. 

Російські та канадські вчені Б. Бутс, 
С. Дробишевский, О. Кочеткова, Г. Мальгі-
нов, В. Петров, Г. Федоров, А. Хехт, А. Ше-
ховцов, А. Юдін [1] провели дослідження по 
встановленню типологій російських регіонів 
із використанням трьох регіональних показ-
ників: рівня життя населення, інвестиційної 
діяльності, економічного потенціалу. 

Вітчизняні дослідники здійснювали кла-
сифікацію регіонів за рівнем розвитку зов-
нішньоекономічних зв’язків [10], суспільними 
ознаками [11], рівнем використання еконо-
мічного потенціалу [9]. 

З розвитком української статистики від-
булося правове врегулювання процесів оці-
нювання та класифікації регіонів. Так, у [2; 
6] затверджено порядок визнання регіону 
депресивним та визначено принципи кла-
сифікації районів на сільські чи промислові, 
шляхом аналізу показників валового регіо-
нального продукту й зайнятості населення. 
У [5] встановлено порядок і методику розра-
хунку рейтингової оцінки регіону за всіма 
сферами соціально-економічного розвитку. 

Однак, незважаючи на наявність різно-
манітних підходів і методик класифікацій 
регіонів, усі вони, як правило, базуються на 
обмеженій кількості ознак, відбір яких здійс-
нюється залежно від типу класифікації. 
Окрім того, типологізація регіонів прово-
диться по заздалегідь визначених класифі-
каторах, межі яких є досить суб’єктивними 
параметрами. Зазначені недоліки призво-
дять до неповного відображення об’єкта 
дослідження (регіональної соціально-
економічної системи) в процесі класифікації, 
що не може не мати негативного впливу на 
якість диференціації методів і засобів дер-
жавного стимулювання окремих типів регіо-
ну. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є кластеризація регіональ-

них соціально-економічних систем України 
шляхом аналізу показників системи націо-
нальних рахунків Державного комітету ста-
тистики України. 

ІІІ. Результати 
Основним методом дослідження в рам-

ках мети роботи було визначено метод кла-
стерного аналізу. Слід відмітити, що остан-
нім часом кластерному аналізу приділяєть-
ся значна увага вітчизняних і зарубіжних 
фахівців різних наукових напрямів. Однією з 
причин чого є поява потужної обчислюваль-
ної техніки, без якої кластерний аналіз реа-
льних даних практично не можливий. Інша 
причина полягає в тому, що сучасна наука 
все сильніше спирається у своєму розвитку 
на класифікацію. Більше того, цей процес 
поглиблюється зі зростанням спеціалізації 
знань, яка, у свою чергу, базується в основ-
ному на об’єктивній класифікації. Ще одна 
причина пов’язана із супровідним поглиб-
ленням спеціалізованих знань, зростанням 
кількості враховуваних змінних при аналізі 
тих чи інших об’єктів. 

Кластерний аналіз являє собою матема-
тичну інтерпретацію багатомірного аналізу, 
яка дає змогу на основі множини показників, 
що характеризують об’єкти, згрупувати їх у 
класи (кластери) так, щоб об’єкти, принале-
жні до одного класу, були більш однорідни-
ми і подібними порівняно з об’єктами інших 
класів [3, с. 4–5]. Фактично, “кластерний 
аналіз” – це узагальнена назва великого на-
бору алгоритмів класифікації та типологіч-
ного аналізу [4, c. 165]. 

У рамках зазначеного набору алгоритмів 
кластерного аналізу слід виділити алгоритм 
мережі Кохонена (безпосередньо викорис-
таний в нашому дослідженні) – різновид 
нейронних мереж, що використовують не-
контрольоване навчання. При такому на-
вчанні не відбувається порівняння виходу 
нейронів із еталонними значеннями (на-
вчання без учителя). Ідея мережі належить 
фінському вченому Т. Кохонену і полягає у 
введенні до складу правила навчання ней-
рона інформації відносно його розташуван-
ня [13, с. 177]. 

Мережа Кохонена має всього два про-
шарки: вхідний і вихідний, що називають 
самоорганізованою картою. Елементи карти 
розташовуються в деякому просторі, як 
правило, двовимірному. Навчання мережі 
здійснюється методом послідовних набли-
жень. Починаючи з випадковим чином об-
раного вихідного розташування центрів, ал-
горитм поступово покращується для клас-
теризації навчальних даних. 

Основний ітераційний алгоритм Кохоне-
на послідовно проходить ряд епох; на кож-
ній епосі опрацьовується один навчальний 
приклад. Вхідні сигнали (вектори дійсних 
чисел) послідовно пред’являються мережі. 
Бажані вихідні сигнали не визначаються. 
Після пред’явлення достатнього числа вхід-
них векторів, синаптичні ваги мережі визна-
чають кластери. Крім того, ваги організу-
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ються так, що топологічно близькі вузли 
стають чуттєвими до схожих вхідних сигна-
лів. Після того, як мережа навчена розпі-
знаванню структури даних, її можна викори-
стовувати в якості засобу візуалізації при 
аналізі даних. 

Самоорганізовані карти успішно викорис-
товуються при розв’язання таких завдань, 
як моделювання, прогнозування, пошук за-
кономірностей у великих масивах даних, 
виявлення набору незалежних ознак і стис-
нення інформації. Найбільш поширене за-
стосування мереж Кохонена – розв’язання 
завдань кластеризації (класифікації). При 
постановці завдання кластеризації визнача-
ється набір об’єктів, кожному з яких відпові-
дає рядок таблиці (вектор значень ознак). 
Під час аналізу вхідна множина розбиваєть-
ся на класи з подальшим пошуком для кож-
ного об’єкта відповідного йому класу. Таким 
чином, мережа Кохонена спочатку розпізнає 
кластери у наборі вхідних даних, а потім 
відносить всі дані до тих чи інших розпізна-
них кластерів [13, с. 71]. 

Прикладним середовищем проведення в 
рамках мети роботи кластерного аналізу 
методом мережі Кохонена із сукупності про-
позицій ринку ІТ-засобів було обрано ака-
демічну версію програми Deductor Studio 
Lite 5.1 компанії Base Group Labs. Перева-
гою цього програмного засобу є вдала реа-
лізація моделей нейронних мереж та засо-
бів візуалізації результату дослідження. 

Вибірка вхідних параметрів мережі Кохо-
нена для проведення кластерного аналізу 
здійснювалась на підставі даних регіональ-
них показників системи національних рахун-
ків Державного комітету статистики України 
за 2007 р. [8]. Похибка аналізу задавалась 
на рівні 0,5%. Метод початкової ініціалізації 
карти було встановлено із власних векторів. 
Кількість епох перемішування рядів даних – 
20. Радіус навчання становив на початку 4, 
а в кінці – 0,1 одиниці. Функцію сусідства 
було встановлено як ступінчату. Кількість 
кластерів задавалась фіксованою і рівною 
8 одиницям. 

Враховуючи той факт, що метою аналізу є 
класифікація типових об’єктів за сукупністю 
схожих ознак (у нашому випадку регіональ-
них соціально-економічних систем), до пере-
ліку об’єктів кластеризації не було внесено 
міста республіканського підпорядкування. 

Першим етапом прикладного досліджен-
ня цієї роботи була кластеризація регіонів 
за повною сукупністю соціально-економіч-
них ознак. З цією метою було відібрано 
41 регіональний показник, що тією чи іншою 
мірою описує кожен розділ системи націо-
нальних рахунків: площа території, кількість 
населення (міське, сільське), щільність на-
селення, індекси фізичного обсягу валового 
регіонального продукту, дебіторська забор-
гованість, кредиторська заборгованість, ін-
декси споживчих цін, кількість суб’єктів Єди-
ного державного реєстру підприємств та 
організацій України, основні засоби, індекси 
обсягу продукції промисловості, індекси 
продукції сільського господарства, індекси 
інвестицій в основний капітал, інвестиції в 
основний капітал на одну особу, обсяги ви-
конаних будівельних робіт, індекси інвести-
цій в основний капітал у житлове будівницт-
во, введення в експлуатацію житла, роздрі-
бний товарооборот підприємств (загальний, 
продовольчих і непродовольчих товарів), 
кількість об’єктів роздрібної торгівлі, кіль-
кість об’єктів ресторанного господарства, 
кількість малих підприємств, частка кількості 
малих підприємств у загальній кількості під-
приємств, зайнятість на малих підприємст-
вах, частка продукції малих підприємств у 
загальному обсязі реалізованої продукції 
(робіт, послуг), наявність парку обчислюва-
льної техніки, розподіл постійного населен-
ня за статтю (чоловіків і жінок), рівень заре-
єстрованого безробіття, середньорічна кіль-
кість найманих працівників, середньомісяч-
на номінальна заробітна плата найманих 
працівників, забезпеченість населення жит-
лом (усього, міське, сільське), вищі навча-
льні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації, кіль-
кість лікарів (на 10 тис. населення) всіх спе-
ціальностей, кількість (на 10 тис. населення) 
лікарняних ліжок, готелі та інші місця для 
тимчасового проживання, місткість підпри-
ємств готельного господарства та їх вико-
ристання. 

Результатом аналізу в середовищі De-
ductor Studio 1025 комірок статистичної ін-
формації стало створення кластерної діаг-
рами 25 регіональних систем України за су-
купністю описаних вище, узагальнених соці-
ально-економічних показників (рис. 1). 
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Рис. 1. Кластерна діаграма регіональних соціально-економічних систем України 

 
Проводячи аналіз діаграми, слід заува-

жити, що порядковий номер отриманих кла-
стерів не є їх рейтинговою оцінкою. Сам 
кластер у методі мережі Кохонена окреслює 
тільки множину схожих за сукупністю бага-
томірних ознак і властивостей, об’єктів. 

У свою чергу, заслуговує на увагу той 
факт, що характерною особливістю класте-
рів діаграми (рис. 1) є їх розмір. Так, за су-
купність приналежних регіонів найбільшими 
є 5 і 7-й кластери, що охоплюють західну і 
центральну частини України (як виняток 
класифікація у 5-й кластер Херсонської об-
ласті); 3, 4 і 6-й кластери містять у собі тіль-
ки по одному регіону (Сумську, Запорізьку 
та Луганську області). Актуальним, з погля-
ду розроблення диференційованих механі-
змів регіонального управління, є виокрем-
лення у клас Київської, Харківської та Оде-
ської областей. 

Однак слід зазначити, що кластерний 
аналіз сукупних соціально-економічних по-
казників регіональних систем класифікує їх 
стани без урахування відокремлених соціа-
льних та економічних особливостей регіону, 
що є не менш актуальним при аналізі й ре-
гулюванні процесів регіонального розвитку. 
Враховуючи зазначений недолік, подаль-
шим етапом дослідження була побудова 
кластерних діаграм на підставі обробки по-
казників, що відповідають окремо за еконо-
мічний та соціальний стан регіону. 

Отже, внаслідок аналізу в середовищі De-
ductor Studio 525 комірок статистичної інфо-
рмації, що відповідає за рівень соціального 
розвитку регіонів, була побудована класте-
рна діаграма, наведена на рис. 2. Аналогіч-
но, побудова кластерної діаграми регіона-
льних економічних систем України було 
здійснено шляхом аналізу 550 комірок да-
них, що відображають показники економіч-
ного стану регіонів (рис. 3). 

Регіональні соціальні системи за сукупністю 
й поведінкою схожих ознак формують кластери 
(рис. 2), що мають типову географічну прина-
лежність: 1, 5-й – захід, 3, 7-й – схід, 4, 8-й – 
центр, 2-й – центр і південь. Окремим клас-
тером (кластер № 6 (рис. 2) об’єднані регіо-
нальні соціальні системи Автономної Рес-
публіки Крим, Львівської, Одеської, Харківсь-
кої та Донецької областей. 

У свою чергу, регіональні економічні систе-
ми характеризуються наявністю відносно ве-
ликого кластеру (кластер № 3 (рис. 3) до скла-
ду якого входять 11 західних, центральних і 
південних областей України. Ряд менших за 
величиною кластерів регіональних економічних 
систем характеризується географічною прина-
лежністю (рис. 3): 2-й – схід, 7-й – захід, 8-й – 
південь. Слід відзначити факт об’єднання в 
клас віддалених регіональних систем: Львівсь-
ку та Одеську області (4-й кластер (рис. 3), Во-
линську, Київську і Запорізьку області (5-й кла-
стер (рис. 3). 
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Рис. 2. Кластерна діаграма регіональних соціальних систем України 

 

 
 

Рис. 3. Кластерна діаграма регіональних економічних систем України 

 
Кластерний аналіз узагальнених соціа-

льно-економічних і відокремлених соціаль-
них та економічних показників регіональних 
систем показав у всіх трьох випадках наяв-
ність диспропорцій розвитку. Більше того, 
виявлені диспропорції, як правило, зале-

жать від географічної приналежності регіону 
до заходу, центру, сходу чи півдня. У свою 
чергу, для переважної більшості регіонів 
виявлено слабкий взаємозв’язок між стана-
ми їх соціальних і економічних систем, що 
визначалось у відмінності класифікації регі-
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ону до того чи іншого кластеру за різними 
видами показників. 

ІV. Висновки  
У результаті проведених досліджень ме-

тодом мережі Кохонена було здійснено кла-
стеризацію вітчизняних регіональних сис-
тем. Кластерний аналіз охопив широке коло 
регіональних показників (у нашому випад-
ку – 41) системи національних рахунків 
Державного комітету статистики України, що 
дало змогу, порівняно з іншими підходами 
[1; 2; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14], з високою то-
чністю врахувати основні властивості кла-
сифікованих об’єктів. Результатом обробки 
в середовищі Deductor Studio узагальнених 
соціально-економічних і відокремлених со-
ціальних та економічних показників регіона-
льних систем була побудова кластерних 
діаграм регіональних соціально-економічних 
(рис. 1), соціальних (рис. 2) та економічних 
(рис. 3) систем України. Отримані кластерні 
діаграми засвідчили наявність диспропорцій 
регіонального розвитку, що, як правило, за-
лежать від географічної приналежності регі-
ону до заходу, центру, сходу чи півдня. Для 
переважної більшості регіонів виявлено 
слабкий взаємозв’язок між станами їх соці-
альних і економічних систем, що визнача-
лось у відмінності класифікації регіону до 
того чи іншого кластеру за різними видами 
показників. Отримані результати дають змо-
гу покращити інформаційне забезпечення 
диференціації методів і засобів державного 
стимулювання різних типів регіонів. 

Як перспективи подальших досліджень у 
цьому напрямі можна розглядати аналіз 
двохмірних матриць Кохонена з метою уза-
гальнення закономірностей цілого ряду со-
ціально-економічних властивостей отрима-
них кластерів із відповідним розробленням 
рекомендацій щодо вдосконалення дифе-
ренційованих механізмів державного управ-
ління різними класами регіонів. 
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Annotation 
Тhe аrticle is devoted to the study and 

analysis of government control of the system 
of higher education in the European countries 
which showed oneself, as nailuchshie systems 
of higher education and system of state ad-
ministration in Europe. The article had the 
considered experience of government control 
of higher educational establishments of these 
countries. 

Анотація 
Вивчено і проаналізовано процес держа-

вного регулювання системи вищої освіти в 
європейських країнах, які зарекомендували 
себе, як найкращі системи вищої освіти і 
державного управління в Європі. Розгляну-
то досвід державного регулювання вищих 
навчальних закладів цих країн. 

Ключові слова 
Державне управління, державне регулю-

вання, вища освіта, міністерство, універси-
тети, законодавство, ВНЗ. 

І. Вступ 
Регулювання системи освіти входить у 

головні функції державного управління. 
Внаслідок інтеграції України в Болонський 
процес украй важливо вивчити та проаналі-
зувати досвід європейських країн у держав-
ному управлінні вищою освітою. 

У нашій статті описується роль державно-
го управління в освітньому процесі таких єв-
ропейських держав, як Франція, Німеччина, 
Великобританія та Італія. Ці держави були 
вибрані, виходячи з того, що вони є основ-
ними взірцями європейської освіти, тому до-
свід цих країн найцікавіший для України. 

Одним із головних кроків, зроблених 
упродовж першого десятиліття незалежнос-
ті України, стало наближення системи вищої 
освіти до стандартів світових освітніх сис-
тем. Слід нагадати шлях перетворень і ре-
форм, який пройшла Україна. У 1991 р. ви-
йшов Закон про освіту [5, с. 15] та почалося 
розроблення концепції ступеневої підготов-
ки фахівців, відповідно до закладених у За-
коні про освіту положень. Того ж року було 
створено єдине Міністерство освіти, яке 
об’єднало сфери діяльності всього освітян-
ського процесу. Це, безумовно, позитивно 
вплинуло на подальше реформування сис-
теми освіти. У 1992 р. Постановою Кабінету 
Міністрів України було затверджено Поло-

ження про акредитацію вищих навчальних 
закладів [2, с. 30], яке започаткувало систе-
му роботи з офіційного визнання права ви-
щих навчальних закладів здійснювати свою 
діяльність на рівні державних вимог і стан-
дартів освіти. У 1993 р. набуло чинності По-
ложення про ступеневу систему освіти в Ук-
раїні [1, с. 5], підґрунтям якого стали всі 
офіційні документи щодо функціонування сис-
теми вищої освіти, прийняті у 1991–1993 pp., 
а також відповідні міжнародні документи, 
зокрема Міжнародний стандарт класифікації 
освіти, прийнятий ЮНЕСКО [7, с. 20]. У 1994 p. 
введено в дію Перелік напрямів вищої базо-
вої освіти та кваліфікаційних рівнів у навча-
льних закладах України, зі змінами у 1997 р. 
[4, с. 60]. 

У середині 1990-х pp. відбулися істотні 
зміни в процесі реформування вищої освіти. 
Спочатку Указом Президента України були 
затверджені “Основні напрямки реформу-
вання вищої освіти в Україні” [2, с. 32]. Після 
прийняття Конституції України (1996 р.) 
з’явився ряд законів, які створили конкретну 
законодавчу базу системи освіти, у тому 
числі вищої. Протягом декількох років нако-
пичувався досвід роботи вищих навчальних 
закладів в умовах реформування вищої 
освіти. За цей час змінилася структурна ор-
ганізація вищої освіти, вступив у дію поря-
док надання Президентом України вищим 
навчальним закладам статусу національ-
них, був підготовлений ряд проектів у галузі 
освіти й освітньої політики. Закономірним 
результатом такої діяльності стали “Націо-
нальна доктрина розвитку освіти” (2002 р.), 
Закон України “Про вищу освіту” (2002 р.), 
ряд указів Президента України, спрямова-
них на забезпечення поступального розвит-
ку освітянської справи в цілому та окремих її 
складників [5, с. 40]. 

Підписання в Лісабоні у 1997 р. Конвенції 
“Про визнання кваліфікацій вищої освіти в єв-
ропейському регіоні” і ратифікація її Верховною 
Радою України відкрили шлях для укладання 
двосторонніх угод у галузі вищої освіти між 
Україною і державами Європейського співто-
вариства та СНД, надало можливість відкрити 
наші навчальні заклади для іноземців. 

Унаслідок трансформаційних процесів у 
галузі змінюються функції центрального й 
регіонального управління вищою освітою і 
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контролю; пряме втручання у функціону-
вання вищої освіти має поступитися місцем 
гнучкості, дієвості рішень, експертним, ін-
формаційним та іншим функціям. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – вивчити досвід європейсь-

ких країн щодо управління вищою освітою 
та виявити ті аспекти управління, які можуть 
бути корисні для системи управління осві-
тою в Україні. 

ІІІ. Результати 
До системи вищої освіти відносяться всі 

установи освіти вище середнього, що перебу-
вають у віданні різних міністерств. Наприклад, 
у Франції міністерство національної освіти, до-
сліджень і технології не управляє всіма підроз-
ділами вищої школи. Сільськогосподарські, 
технічні та інші види вищих шкіл підпорядкову-
ються міністерствам сільського господарства, 
оборони, промисловості та ін. 

У Франції організаційна схема вищої 
освіти визначається законом Саварі від 
26 січня 1984 р., в якому зберігаються осно-
вні принципи закону Е. Фора від 1968 р. У 
зв’язку із соціально-економічними змінами 
закон був доповнений деякими новими по-
ложеннями. Згідно з цим законами, органі-
зація університету ґрунтується на двох 
принципах: автономії та участі. Кожен уні-
верситет абсолютно автономний у трьох 
областях: адміністративній, освітній і фінан-
совій. Згадані закони були доповнені іншими 
актами, які регулювали процес професійно-
го навчання (від 16 липня 1971 р. № 71-575), 
орієнтацію технічної освіти (від 16 липня 
1971 р. № 71-577) та інновації і дослідження 
(від 12 липня 1999 р. № 99-587/12). 

Також у Франції було засновано Вищу 
раду з питань освіти, очолювану міністром 
освіти. Ця Рада є вищою інстанцією освіт-
ньої системи. До компетенції Ради входять 
усі питання національного значення у галузі 
освіти; 50% членів Ради – професори, дос-
лідники та інші працівники державної і при-
ватної системи освіти. Ще 20% у Раді ста-
новлять представники бенефіціаріїв. Остан-
ні 30% – представники місцевих громад, 
асоціацій тощо. 

Питання вищої освіти перебувають у ві-
данні особливого органу – Національної ра-
ди з питань вищої освіти і досліджень, очо-
люваної міністром національної освіти. На-
ціональна рада розглядає такі питання, як 
політика забезпечення якості вищої освіти, 
основні положення інститутських контрактів 
і розподіл устаткування між різними ВНЗ. 

До складу обох органів входять: 
– Національна рада університетів щодо 

вирішення індивідуальних питань пра-
цевлаштування та кар’єри академічного 
персоналу. Це технічний орган, до ком-
петенції якого входять повсякденні пи-

тання, пов’язані з академічним персона-
лом; 

– Конференція президентів університетів, 
очолювана міністром, яка відповідає за 
проведення іспитів в університетській 
системі; 

– Конференція керівників інженерної під-
готовки, у віданні якої знаходяться пи-
тання, пов’язані з підготовкою інженерів. 

Кількість членів Адміністративної ради у 
Франції (аналогічно румунському сенату) не 
перевищує шістдесяти чоловік і залежить 
від розміру університету. 

Управління університетом включає, з од-
ного боку, стратегічне управління, яке здій-
снюється академічними органами і прези-
дентом (ректором), а з іншого – адміністру-
вання, яке перебуває у віданні компетентно-
го персоналу під керівництвом менеджера, 
безпосередньо підпорядкованого президен-
тові (ректорові) [10]. 

У Франції до системи стратегічного (ака-
демічного) управління університетом входять: 

1. Адміністративна рада, яка розробляє 
стратегію роботи університету, призначає 
викладачів і схвалює бюджет. Їх склад роз-
поділяється так: 40–45% членів – викладачі; 
20–30% – представники професійних органі-
зацій; 20–25% – студенти; 10–15% – допо-
міжний і адміністративний персонал. 

2. Наукова рада, яка розподіляє виділені 
на дослідження кошти, подає адміністрати-
вній раді пропозиції щодо напрямів дослід-
ницької діяльності та вдосконалення науко-
во-технічної документації. 

3. Рада з навчальних питань і проблем 
студентів, яка готує для адміністративної 
ради пропозиції стосовно базової освіти та 
підвищення кваліфікації. 

У європейських університетах зазвичай є 
одна або декілька ставок віце-президентів 
або заступників ректора в певних напрямах. 
Інколи таких ставок не існує, відповідні 
обов’язки покладаються на директорів. 

Адміністративна діяльність перебуває у 
віданні працівника, який має адміністратив-
ний досвід, не належить до викладацького 
складу. У Франції адміністративний керівник 
називається генеральним секретарем. 

Генеральний секретар очолює технічні, 
адміністративні і фінансові підрозділи, вклю-
чаючи юридичний відділ, адміністративні 
інформаційні служби, відділи кадрів, поста-
чання та інші відділи, відповідальні за гігіє-
ну, безпеку, особисті справи, управління й 
підготовку адміністративного персоналу та 
управління викладацьким складом. 

Глава адміністрації може мати будь-яку 
вищу освіту, проте він повинен володіти 
значним управлінським досвідом, набутим у 
державній організації. Посаду генерального 
секретаря університету часто займають ви-
пускники однієї з найпрестижніших шкіл ад-
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міністрування – Ecole Nationale d’Administ-
ration. 

Важливу роль в управлінні університетом 
зазвичай відіграє головний бухгалтер, який, 
не дивлячись на пряме підпорядкування 
президентові (ректорові) університету, є 
співробітником міністерства фінансів. 

Міністерство освіти визначає основні на-
прями розвитку. Потім університет створює 
власну стратегію та оформляє її у вигляді 
стратегічного плану. Цей план включає роз-
роблені міністерством освіти основні на-
прями, адаптовані до повсякденної діяльно-
сті конкретного ВНЗ. 

Усі важливі підрозділи університету по-
дають пропозиції, на основі яких складається 
стратегічний план на чотири роки. Приблизно 
протягом шести місяців цей план обговорю-
ється з представниками спеціалізованого 
відділу міністерства освіти, а потім схвалю-
ється адміністративною радою університету. 
За результатами роботи між міністерством 
освіти та університетом укладається чотири-
річний інститутський контракт. Стратегічний 
план дає університету можливість отримати 
додаткове фінансування в розмірі 15% від 
бюджету. На сьогодні університети прагнуть 
добитися надбавки у 20%. 

Після укладання контракту щодо фінан-
сування фахівці з міністерства освіти почи-
нають відстежувати, наскільки витрати за-
собів відповідають зазначеним у контракті 
зобов’язанням. Через два роки проводиться 
внутрішня перевірка, а потім починається 
підготовка наступного стратегічного плану. 

У міністерстві освіти створений спеціаль-
ний відділ (штат якого складається приблиз-
но з дванадцяти чоловік), який робить висно-
вок щодо інститутських контрактів. Перего-
вори і фактичне підписання проводяться для 
всіх ВНЗ по черзі протягом чотирьох років. 

У Франції загальне фінансування здійс-
нюється міністерством. Обсяг загального 
фінансування розраховується, виходячи з: 
– основних напрямів, визначених мініс-

терством; 
– формули SANREMO, що враховує кіль-

кість студентів і форми навчання; 
– стратегічного плану, розробленого ВНЗ. 

Близько 80% асигнувань на поточну діяль-
ність виділяється на основі двох перших по-
зицій (глобальні стратегічні напрями й обчис-
лення за формулою SANREMO), 20% – ви-
значається стратегічним планом університету. 

Державні субсидії, що виділяються фра-
нцузьким університетам, не враховують 
фонд зарплати академічного персоналу. Ці 
кошти надає уряд, відповідно, викладачі є 
державними службовцями. 

У Германії постійно ведуться розмови 
про внесення змін до законодавства про 
освіту відповідно до соціальної динаміки. До 
національного законодавства були внесені 

зміни, але й університетам довелося відко-
ректувати навчальні плани, переглянути 
штатний розклад, придбати дороге устатку-
вання – все це було виконано з небаченою 
раніше швидкістю. У Германії кожна окрема 
земля має власні закони про вищу освіту. У 
такій ситуації важливу роль щодо гармоні-
зації університетських структур відіграє 
Конференція ректорів, яка виконує як кон-
сультативні, так і законотворчі завдання. 
Загалом, у всіх країнах діяльність у сфері 
вищої освіти регулюється на трьох рівнях: 
міністерством (департаментом), консульта-
тивними організаціями і власне ВНЗ (уні-
верситетами, вищими школами, інститутами 
короткострокового навчання та ін.). 

Міністерства розробляють політику в га-
лузі освіти і передають свої розробки у ві-
дання адміністрацій університетів, які на цій 
основі створюють власні стратегічні плани, 
що визначають схему розподілу грошових 
фондів. Водночас міністерства прагнуть до 
того, аби на практиці державні асигнування 
розподілялися в чіткій відповідності з роз-
робленим планом. Усі заходи, що здійсню-
ються в галузі вищої освіти, підлягають екс-
пертному оцінюванню. У Германії кожна зе-
мля має своє міністерство освіти, а також 
федеральне міністерство. 

У зв’язку з особливостями устрою дер-
жавної системи Німеччини Конференція ре-
кторів університетів відіграє дуже важливу 
роль з погляду гармонізації законів і норма-
тивних актів, що діють у різних землях. У 
Конференції беруть участь 258 вищих на-
вчальних закладів. Її очолює Сенат з 
52 членів. Практичною діяльністю Конфере-
нції керують голова, п’ять віце-голів і гене-
ральний секретар, яким підпорядковується 
45 співробітників, що працюють на постійній 
основі. В одних університетах Німеччини 
ректор обирається з-поміж викладачів, а в 
інших – ректор не обов’язково має бути ака-
демічним діячем. Управління університетом 
включає, з одного боку, стратегічне управ-
ління, що здійснюється академічними орга-
нами і президентом (ректором), а з іншого – 
адміністрування, яке перебуває у віданні 
компетентного персоналу під керівництвом 
менеджера, безпосередньо підпорядковано-
го президентові (ректорові). 

Адміністративне управління здійснює пра-
цівник, який має досвід у відповідній галузі і не 
належить до викладацького складу. Загальне 
фінансування забезпечує міністерство відпо-
відної землі і Конференція ректорів Німеччи-
ни. Передбачена можливість виділення фон-
дів залежно від кількості студентів і виклада-
чів, величини неурядових фондів та ефектив-
ності використання засобів, що виділяються 
на дослідницьку діяльність. 

У Великобританії питання вищої освіти 
перебувають у віданні департаменту освіти і 
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зайнятості, який відповідає за розподіл 
державних асигнувань на вищу освіту. За 
реалізацію фінансової політики відповідає 
Англійська рада з фінансування вищої осві-
ти (HEFCE), що розподіляє засоби між 
окремими університетами і контролює їх 
витрачання. З метою забезпечення контро-
лю за окремими напрямами дослідницької 
діяльності засновано декілька дослідниць-
ких рад. Їх призначення спрямовувати про-
цес дослідницької діяльності і здійснювати 
додаткове фінансування (крім асигнувань 
на дослідження, що виділяються HEFCE) 
[9]. 

У Великобританії для підрахунку обсягу 
державного фінансування поточної діяльно-
сті університетів використовується спеціа-
льна формула. 

Сучасна система вищої освіти Італії 
склалася на фоні, з одного боку, широкома-
сштабних державних реформ, пов’язаних з 
реструктуризацією політичного устрою і змі-
ною пріоритетів економічного розвитку, а з 
іншого – реформ, обумовлених Болонським 
процесом і прагненням до включення Італії 
в загальноєвропейський освітній простір. 
Отже, внутрішні чинники становлення іта-
лійської освітньої системи і зовнішні стимул-
реакції її розвитку виявилися взаємодопов-
нювальними. 

Італія успішно бере участь у формуванні 
загальноєвропейського простору вищої 
освіти, ефективно реалізує стратегію інтер-
націоналізації і водночас зберігає специфіку 
національної освіти. 

В Італії накопичений значний досвід реа-
лізації проектів, що відкривають перспекти-
ви співпраці італійських та інших європейсь-
ких ВНЗ і створюють сприятливі умови для 
мобільності студентів та викладачів. 

Інтерес становить своєрідна освітня екс-
пансія Італії, зокрема створення мережі уні-
верситетів Адріатіко-Іонічного регіону. 

Цікавий також італійський досвід ре-
форм, спрямованих на регіоналізацію вищої 
освіти і підвищення ролі ВНЗ у регіонально-
му розвитку, а також на підвищення ефек-
тивності фінансового менеджменту в систе-
мі вищої освіти. 

Сектор вищої професійної освіти пере-
буває під контролем регіональних органів 
управління освітою і міністерства праці. 

У 1993–1999 рр. в Італії почалася широ-
комасштабна реформа, головною метою 
якої була модернізація системи вищої освіти 
при одночасному збереженні існуючих тра-
дицій. Реформи в галузі освіти відбувалися 
на тлі важливих політичних та економічних 
змін: падіння Першої і становлення Другої 
Італійської республіки. 

Впродовж століття свого існування Італія 
була унітарною державою. Крайні заходи 
державної монополізації економіки наприкі-

нці 1980-х рр. призвели до зростання держ-
заборгованості, інфляції, і в результаті, до 
складної економічної та політичної кризи. 
Постала необхідність глибоких перетворень 
в політичній структурі і пошуку нового век-
тора економічного розвитку. 

Зміни, що відбулися, можна розглядати 
як тенденцію федералізації. На політичному 
рівні завершився процес децентралізації 
влади: регіони отримали значні законодавчі, 
адміністративні повноваження. Свідченням 
федералізації стала зміна “пропорційної” 
парламентської системи на мажоритарну у 
1993 р., що дало змогу представникам регі-
онів здобути більший вплив у парламенті. 

Зміна політичного контексту вплинула на 
характер освітніх реформ. Історично склалося 
так, що всі університети й професійні школи 
підкорялися безпосередньо міністерству осві-
ти. У 1999 р. у зв’язку з реструктуризацією 
уряду і скороченням кількості міністерств міні-
стерство освіти об’єдналося з міністерством 
університетів, наукових і технологічних дослі-
джень. У результаті сформувався централь-
ний орган управління – міністерство освіти, 
університетів і науки [10]. 

Разом з процесами реструктуризації від-
буваються процеси регіоналізації вищої 
освіти. У тому ж 1999 р. значна частка від-
повідальності за розподіл фінансування й 
управління середніми школами та ВНЗ була 
покладена на регіональні органи управління 
освітою. Завдання міністерства освіти, уні-
верситетів і науки тепер полягають у коор-
динації діяльності департаментів освіти 
провінцій та регіонів, а також визначенні 
загальноосвітньої політики держави, розро-
бленні стратегій взаємодії італійських освіт-
ніх установ з ВНЗ інших європейських країн. 

Водночас активну участь в управлінні си-
стемою вищої освіти беруть утворені консу-
льтативні органи: Національна рада універ-
ситетів і Національна студентська рада, до 
яких входять різні категорії адміністративно-
го, викладацького складу університетів і 
представників студентських організацій. 

Збори ректорів італійських університетів 
(CRUI) є формою взаємодії ректорів держа-
вних і приватних університетів усіх італійсь-
ких регіонів і провінцій. Завданням консуль-
тативних органів є визначення загальних 
інтересів і стратегій модернізації універси-
тетської освіти. Основну роль в управлінні 
неуніверситетським сектором відіграє Наці-
ональна рада з питань мистецтва й музич-
ної освіти. 

Сьогодні італійські вищі навчальні закла-
ди – автономні адміністративні установи, що 
мають право розподілу фінансів, самостійно 
розробляють освітні програми, ведуть нау-
ково-дослідну діяльність. Основні принципи 
діяльності інститутів вищої освіти Італії ві-
дображені в Конституції 1947 р., а також в 
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акті від 1989 р. № 168, у якому затверджено, 
що Конституція 1947 р. проголосила право 
інститутів вищої освіти на автономію й са-
мостійну організацію навчальної діяльності 
відповідно до цілей і завдань чинного зако-
нодавства. В цьому акті закріплено права 
інститутів вищої освіти на здійснення освіт-
ньої діяльності, проведення науково-
дослідних розробок, а також право на пере-
розподіл бюджету. Відповідно до прийнято-
го законодавства, інститутам вищої освіти 
(зокрема, університетам) було надано право 
створювати органи управління ВНЗ. Главою 
університету є ректор, який також керує 
академічним Сенатом (Senato Аccademico) і 
Радою правління (Consiglio di Administ-
razione). До складу Сенату входять пред-
ставники академічного співтовариства, що 
займають позиції відповідно до їх статусу. 
Завдання Сенату полягає в здійсненні конт-
ролю за процесом навчання і науково-
дослідної діяльності. Рада правління несе 
відповідальність за адміністрування і розпо-
діл бюджету університету. 

Після проголошення автономії універси-
тетів єдиним представником центральної 
влади в університеті є Головний секретар, 
що призначається міністерством освіти, уні-
верситетів і науки. Його завдання полягає в 
здійсненні експертної оцінки якості освітніх 
програм університету та їх відповідності за-
гальним державним стандартам. 

Відправною точкою реформ у сфері осві-
ти можна вважати прийняття в 1994 р. ново-
го закону про фінансування інститутів вищої 
освіти, відповідно до якого відбувся перехід 
від централізованої системи державного 
кошторисного фінансування до системи од-
норазового фінансування (Lump Sum Вudget 
System), заснованої на принципі цільового 
планування й використання бюджетних ко-
штів. На сьогодні структура фінансування 
інститутів вищої освіти складається із коштів 
федерального бюджету і з безпосереднього 
бюджету університетів. У 2002 р. витрати 
держави на освіту (початкову, середню і 
вищу) становили 9,9% усіх державних ви-
трат або 4,7% від ЗВП2, з яких менш 1% від 
ВВП припало на вищу освіту. У цей же пері-
од річні витрати держави на навчання одно-
го студента ВНЗ становили 8331 дол., на 
додаткові потреби – 305 дол., включаючи 
харчування і транспорт. Ці дані відповіда-
ють показникам інших країн ОЕСР. 

При цьому з 1995 по 2002 рр. Частка дер-
жави в загальних витратах на вищу освіту 
зменшилася, тоді як витрати недержавного 
сектора (недержавні фонди, приватні пла-
тежі) – збільшилися з 17 до 23%. Ця тенде-
нція характерна виключно для сегмента 
вищої освіти. Початкова, середня і профе-
сійна освіта фінансуються в основному із 
засобів державного бюджету; витрати не-

державного сектора на довузівську підгото-
вку становлять менше 5% усіх витрат на 
цей рівень освіти. Такі показники свідчать 
про вищий ступінь фінансової самостійності 
вузів порівняно з інститутами шкільної і 
професійної освіти. 

Сьогодні італійські ВНЗ прагнуть залучати 
все більше зовнішніх інвестицій з недержавно-
го сектора, використовуючи їх в комплексі із 
засобами державного бюджету. Основними 
джерелами додаткового фінансування інститу-
тів вищої освіти (зокрема, університетів) висту-
пають проектний і дослідницький види діяль-
ності. Необхідно відзначити, що нова система 
розподілу бюджету не залишає науково-
дослідному сектору інших альтернатив. Згідно 
з показниками 2002 р., держава не виділила 
ВНЗ коштів на розвиток науково-дослідних ро-
зробок (винятком є індивідуальні гранти, що 
надаються молодим ученим). 

Проте зворотним боком зростання обсягу 
недержавного фінансування, зокрема в нау-
ково-дослідному секторі, є зростаюча зале-
жність від зовнішніх інвесторів і відсутність у 
ВНЗ упевненості в стійкому розвитку. 

Крім того, в університетах і вищих шко-
лах змінилися принципи найму професорсь-
ко-викладацького складу. На думку рефор-
маторів, переважання “контрактників”, що 
працюють за договорами, над “кадровими” 
професорами й дослідниками позитивно 
впливає на загальну динаміку викладацької 
і дослідницької діяльності у ВНЗ, створюючи 
умови для активнішої взаємодії ВНЗ та зов-
нішніх інвесторів (бізнес-структур, фондів). 

ІV. Висновки 
1. У нестабільному світі державне 

управління виступає стабілізаційною силою. 
Основною функцією управління системою 
вищої освіти залишається розвиток органі-
заційних процесів. 

2. Украй актуальним стає питання фінан-
сування ВНЗ та їх більшої самостійності у ви-
користанні фінансів на розвиток матеріальної 
бази й наукової дослідницької діяльності. 

3. Внаслідок трансформаційних процесів 
у галузі змінюються функції центрального й 
регіонального управління вищою освітою і 
контролю, а пряме втручання у функціону-
вання вищої освіти має поступитися місцем 
гнучкості, дієвості рішень, експертним, ін-
формаційним та іншим функціям. Функції 
конкретних органів державного управління 
вищою освітою мають бути чітко визначені з 
урахуванням нових тенденцій, що вплине на 
підвищення ефективності управління як по 
вертикалі, так і по горизонталі. Перехід до 
сучасної системи управління можна здійс-
нити шляхом розроблення й поетапного 
впровадження альтернативних підходів до 
керування вищою освітою. 

4. Слід ураховувати особливості вже 
сформованої системи управління вищою 
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освітою в Україні. В Україні відмова від віт-
чизняної системи управління освітнім про-
цесом і перехід до західноєвропейської в 
принципі неможливий. Необхідне зближен-
ня цих систем та їх інтеграція. 
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Annotation 
The article touches upon the problem es-

sence and place university in Ukraine as social 
organization. The author proposes the ways of 
realization by this process. It is said about the 
changes in the Ukrainian society, which can 
lead the university system to the new level in 
the sphere of high education. 

Анотація 
Проаналізовано проблему реалізації 

державного управління університетом як 
соціальної та культурологічної організації. 
Запропоновано шляхи активізації відповід-
ного процесу. Розглянуто напрями невід-
кладних змін в українському суспільстві, що 
дадуть змогу вивести на новий рівень уні-
верситетську освіту. 

Ключові слова  
Ідея університету, державне управління 

освітою, активізація, реалізація, універси-
тетська система. 

І. Вступ  
Входження всього українського суспільс-

тва і галузі освіти у світовий інформаційний 
та освітній простір супроводжується не тіль-

ки кризою застарілих галузевих структур дер-
жавного управління, а й актуалізацією ідеї 
університету як однієї з можливостей реалі-
зації національної ідеї в Україні. Докорінні 
якісні зміни охоплюють: 
– стратегічні напрями розвитку системи 

вищої освіти; 
– розроблення ідеї університету як скла-

дової соціально орієнтованого сучасно-
го суспільства; 

– моделювання змістової складової збе-
реження культурної спадщини українсь-
кого народу через університет як ін-
струмент реалізації державної освітньої 
та культурно-просвітницької політики. 

Для сучасного етапу розвитку українського 
суспільства та університету як частини цього 
суспільства характерні такі суперечності:  
– між метою освіти нації і завданням саме 

національної освіти, що полягає у неви-
рішенні питання, яким чином універси-
тет здатний виконувати лігітимну функ-
цію щодо знання як власне національ-
ний університет, а не як навчальний за-
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клад, індиферентний до завдань самос-
твердження певної нації;  

– між потребою організувати в універси-
теті процес освіти “протягом життя” при 
збереженні академічних традицій та не-
можливістю розвитку університету без 
залучення ідей оновлення змісту уні-
верситетської діяльності в усіх її про-
явах (організаційному, методичному, 
науковому, фінансово-економічному, 
змістовому та ін.); 

– між підтиманням балансу між зовнішнім 
тиском суспільства на університет та 
збереженням внутрішніх академічних 
цінностей при реалізації ідеї університе-
ту ХХІ ст. в українській державно-
управлінській та освітянській практиці. 

Актуальність теми дослідження полягає в 
тому, що університет та ідея університету ма-
ють стати предметом вивчення для представ-
ників науки державного управління з метою 
накопичення емпіричних і теоретичних знань з 
історії та теорії державного управління, якими 
володіють наукові, науково-педагогічні, інжене-
рно-технічні працівники, представники громад-
ськості, владна та політична еліта, широкі вер-
стви населення та ін. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – визначення сутності й міс-

ця університету як соціальної та культуро-
логічної організації в системі взаємозв’язків і 
взаємодій в економічному, інституційному, 
інформаційному та часовому просторах. 

ІІІ. Результати 
При вирішенні поставленого завдання 

було використано поєднання макро- та мік-
роекономічних підходів, у результаті чого 
з’явилася можливість синтезувати модель 
університету й здійснити аналіз формування 
конкурентної бази для його ефективної ро-
боти. Теоретичною та методологічною ос-
новою дослідження стали фундаментальні 
концепції, представлені у працях вітчизня-
них та зарубіжних учених, які використову-
ють неокласичний, кейнсіанський, інститу-
ційний та еволюційний підходи до аналізу 
соціально-економічних реалій, враховуючи 
постмодерністську інтерпретацію, а також 
нову політичну економію у вітчизняній інте-
рпретації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дає змогу констатувати, що ідея університе-
ту (університетського комплексу) як соціа-
льного та освітянського культурологічного 
утворення, який функціонує в галузях осві-
ти, науки та культурного забезпечення соці-
альних взаємозв’язків, посідає особливе 
місце в науці. Окремі аспекти реалізації ідеї 
університету знаходяться в площині філо-
софії, історії філософії, історії розвитку нау-
ки і техніки, всесвітньої історії, історії Украї-
ни. Проте невирішеними залишаються за-
вдання суттєвого підвищення ефективності 

реалізації ідеї університету в контексті фор-
мування державної політики в галузі освіти і 
науки. Неможливо створити новий рівень 
стану національної інноваційної освітньої 
системи, який би відповідав вимогам сучас-
ності, без усвідомлення значення універси-
тету й визначення основних напрямів його 
трансформацій з урахуванням реального 
стану та перспектив розвитку.  

Нова економіка як економіка знань, су-
часний стан державного управління та ін-
формації вимагають усвідомлення законо-
мірностей, що виникали в процесі розвитку 
університету як інституції. Потребують пе-
редбачення специфічні особливості змін 
ідеї університету в сучасному суспільстві, 
при тому, що потрібно акцентувати увагу на 
найважливіших відносинах в українських 
університетах та їх зовнішньому середовищі 
й відпрацьовувати відповідні рекомендації, 
які б випливали з можливих сценаріїв роз-
витку ідеї університету. Зростання забезпе-
чення інтелектуальної складової серед фак-
торів виробництва в ХХІ ст. по-новому ре-
презентує ідею, роль і місце університету в 
суспільстві, його функції в національній еко-
номіці України і, відповідно, його оцінку як 
соціокультурної, культурно-просвітницької, 
соціально-економічної організації. 

Теоретико-методологічну основу вирі-
шення проблеми ідеї університету в філо-
софській літературі серед зарубіжних авто-
рів розробляли Г. Дж. Берман, М. Бога-
чевська, Ю. Габермас, Г.-Г. Гадамер, В. фон 
Гумбольдт, Ж. Дарріда, М. Квак, А. Койре, 
В. Лепенес, Г. Ньюмен, Х. Ортега-і-Гассет, 
Г. Розовскі, К. Спенсер, М. Хайдеггер та ін. 
В українській філософській літературі тему 
ідеї університету досліджували Н. Бабалик, 
Д. Донців, В. Зенковський, М. Зубрицька, 
С. Квіт, М. Поляков, Л. Пушак, З. Рибчинсь-
ка, В. Різун, С. Савчук, Г. Флоревський та ін. 

Зміна концептуальних підходів до ідеї 
університету й державного управління ви-
щою освітою, перш за все, знайшло відо-
браження в програмах, що розробляються 
на загальнодержавному рівні, та в працях 
дослідників, що звертали свою увагу на 
проблеми ідеї університету (Е. Аткінсон, 
Н. Багров, Е. Бочарев, В. Відяпін, Г. Журав-
льов, С. Капканщиков, С. Ковальов, Ф. Кумбс, 
Д. Миропольский, М. Мусарський, В. Носков, 
Дж. Псахаропулос, М. Скаржинський, Л. Тара-
севич, Г. Хасаев, В. Чекмарьов). 

Фундаментальні висновки, на основі яких 
розвинулися сучасні теорії ідеї університету 
та її взаємозв’язок з теорією “людського ка-
піталу”, були зроблені в працях науковців, 
що досліджували влив ідеї соціально-
культурного середовища на сучасне суспі-
льство. Ця теорія знайшла своїх прихильни-
ків як за кордоном (Г. Беккер, М. Благ, 
У. Боун, В. Вейсборг, Ф. Махлуп, Т. Шульц), 
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у наукових колах Радянського Союзу 
(В. Гойно, А. Дайновський, Г. Егізарян, В. Жа-
мін, В. Клочков, В. Корчагін, В. Марцен-
кекевич, В. Петрова), Росії у пострадянсь-
кий період (А. Бабич, Г. Балашов, 
С. Валентей, Ю. Васильєв, А. Вифлєємський, 
О. Вишневський, А. Воронін, А. Гавріков, 
В. Глухов, А. Добринін, С. Дятлов, Е. Єгоров, 
Е. Жильцов, В. Зуєв, В. Кінельов, М. Крітсь-
кий, С. Ленська, Л. Нєстеров, О. Циренова), 
так і в Україні (О. Амосов, В. Андрущенко, 
О. Асмолов, В. Афанасьєв, В. Бондар, 
В. Биков, А. Дєгтяр, Б. Гаєвський, В. Князєв, 
В. Козаков, В. Корженко, К. Корсак, С. Крисюк, 
І. Курас, В. Луговий, Т. Лукінов, 
В. Майбород, С. Майборода, 
П. Надолішний, І. Надольний, Н. Нижник, 
Н. Ничкало, В. Огаренко, М. Пірен, І. Про-
копенко, В. Ребкало, В. Скуратівський, В. То-
карева, Ю. Чернецький та інших).  

Негативні процеси в українському уні-
верситетському середовищі, зумовлені со-
ціально-економічними перетвореннями в 
суспільстві, призвели до необхідності роз-
роблення нових підходів до формування 
високоефективного університету, здатного 
до самовдосконалення, саморозвитку та 
формування власної ідеї. За прикладом за-
рубіжних дослідників (Ф. Котлер, Дж. Стиг-
лиц), теоретико-методологічні основи ви-
вчення ідеї університету та прикладні пи-
тання його функціонування стали досліджу-
вати вітчизняні спеціалісти (Г. Атаманчук, 
В. Бакуменко, В. Гриньова, В. Заруба, 
М. Корецький, О. Мордвінов, О. Оболенсь-
кий, Г. Одінцова). 

Теоретичні та методологічні основи оці-
нювання ідеї університету досліджувалися 
багатьма західними та вітчизняними вчени-
ми. У процес розроблення концепцій ідеї 
корпоративної структури, яка в подальшому 
стала основою формування стратегій пла-
нування діяльності вищих навчальних за-
кладів, значний внесок зробили класики, що 
розробляли фундаментальні економічні те-
орії (Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, Ф. Візкр, 
У. Джевонс, Дж.М. Кейс, А. Маршал, К. Мен-
гер, Дж.Ст. Мілль, У. Петті, А. Пігу, Д. Ри-
кардо, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, М. Туган-Бара-
новський, М. Фрідман, Д. Хикс, Й. Шум-
петер). 

У вітчизняній науковій літературі з дер-
жавного управління інституціонального під-
ходу до вивчення університетів як організа-
цій дотримується значна кількість відомих 
учених (Н. Гібало, О. Ішлаков, Р. Капелюш-
ніков, Г. Клейнер, А. Олійник, Н. Свірідов, 
В. Тамбовцев, А. Шастітко). Різні аспекти 
функціонування університету в умовах рин-
кових перетворень української економіки 
отримали висвітлення в працях інших відо-
мих дослідників (А. Грудзинський, Н. Кетова, 
Б. Мільнер, В. Овчінніков, В. Радаєв, Е. Ясін). 

Велике значення для цього аспекту дер-
жавного управління мали праці зарубіжних 
учених в галузі оцінювання ринкової вартос-
ті фірми (Ф. Блейк, Р. Брейлі, Т. Колер, 
Т. Коупленд, С. Майерс, М. Мілер, Ф. Моділья-
ні, Дж. Мурін, Б.П. Пешеро, Ш. Прат, К. Фе-
ріс, Дж. Фрідман, М. Шоулз), а також дослі-
дження ролі немайнових активів у форму-
ванні ринкової вартості університету (У. Бу-
кович, Дж. Вілсон, Р. Вільямс, Л. Едвінсон, 
Ф. Махлуп, Г. Сміт, Т. Стюарт). 

При розв’язанні проблем, пов’язаних з 
теорією ідеї університету, важливу роль ві-
діграли праці сучасних вітчизняних авторів, 
присвячені дослідженню економічних про-
блем інтелектуальної власності (Б. Бункін, 
А. Козірєв, Д. Львов, В. Макаров, Г. Мікєрін, 
Н. Петраков, А. Поршиєв) та інших складо-
вих соціально-економічної організації (В. Гри-
гор’єв, С. Грібовський, А. Грязнова, С. Вал-
дайцев, В. Єсіпов, Л. Ігонина, А. Ковальов, 
Ю. Козірь, В. Мєщеров, Н. Симонова, Р. Сі-
міон, М. Федотова). 

Проблема нашого дослідження сформу-
льована на основі її актуальності та стану 
наукової розробленості у вигляді необхідно-
сті створення теоретичних засад ідеї уні-
верситету як соціокультурної та соціально-
економічної організації, що відповідають 
сучасним процесам у соціально-економічно-
му розвитку України. Така постановка про-
блеми зумовлює аналіз соціальних, управ-
лінських, педагогічних, громадсько-політич-
них відносин між університетом та суб’єкта-
ми внутрішнього і зовнішнього середовища, 
а також економічних відносин у галузі освіти 
в їх взаємозв’язку з іншими соціальними 
структурами в умовах інституційних перет-
ворень [1–5]. Вирішення цієї проблеми пот-
ребує проведення теоретичних досліджень 
з виходом на практично зорієнтовані ре-
зультати. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що 
університет є просвітницькою, соціальною, 
соціокультурною, соціально-економічною ор-
ганізацією, і розроблення його ідей перед-
бачає врахування ідеї класичного універси-
тету, національного університету, універси-
тету в умовах крос-культурних взаємодій, а 
також ідеї університету як інтелектуально-
майнового комплексу. В цьому випадку слід 
брати до уваги не тільки майнові і немайнові 
активи, а й інші складові, які базуються на 
економічних відносинах у суспільстві та кон-
кретному інституціональному середовищі. 
Розроблення теорії оцінювання університе-
ту з урахуванням нових факторів та явищ 
відображає перехід від традиційних ретро-
спективних оцінок до врахування перспек-
тивних результатів функціонування ВНЗ в 
економічному середовищі і дає змогу визна-
чити напрями вдосконалення основного 
суб’єкта освіти та науки. 
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Отже, об’єктом дослідження є універси-
тет в його функціональній специфічній ви-
значеності як основна ланка освітньої, нау-
кової та культурно-інформаційної діяльнос-
ті, як головний фактор довгострокового під-
вищення суспільного виробництва, зростан-
ня продуктивності праці, покращання вико-
ристання трудових ресурсів і в результаті 
зміцнення соціально-економічних основ су-
спільства. 

В процесі дослідження були використані 
положення теорії багатофакторної природи 
вартості, економіки фірми, трансакційних 
витрат, вартості фірми, перехідної економі-
ки. При побудові концепції університету як 
соціальної та культурологічної організації 
використовувався принцип додатковості, 
який робить можливим поєднання різних 
методологічних підходів з метою збору най-
раціональнішої інформації та формування 
повного наукового уявлення про відповідний 
предмет [1]. 

При вирішення поставлених завдань слід 
використовувати загальнонаукові методи 
пізнання соціально-економічних явищ та 
процесів (діалектичний, системно-функціо-
нальний, комплексний, інституційний, функ-
ціональний), а також спеціальні методи до-
сліджень (інструментальний, стратегічного 
планування та прогнозування, статистично-
го аналізу, експертних оцінок, фінансовий, 
інвестиційний). 

Інформаційно-емпіричну базу дослідження 
формують статистичні дані, матеріали науко-
во-практичних видань, статті в періодичній 
пресі, інформаційні, аналітичні та методологі-
чні матеріали, експертні оцінки, первинна фі-
нансова звітність, власні розрахунки автора, а 
також матеріали інтернет-сайтів. Нормативно-
правова база представлена законами Украї-
ни, указами Президента України, норматив-
ними актами та розпорядженнями органів 
державного управління освітою як на держав-
ному, так і на регіональному рівнях, а також 
міжнародними угодами. 

ІV. Висновки  
Підсумовуючи викладене вище, зазна-

чимо, що в Україні потребує розроблення 
концепція університету як соціальної органі-
зації, яка б передбачала нові підходи до 
державного управління університетом. 

У цьому випадку важливе місце займає 
теорія визначення цінності університету з 
урахуванням якісно нової ролі цієї основної 
ланки освіти та науки в умовах становлення 
постіндустріального (інформаційного) суспіль-

ства. Складовими цієї концепції є такі поло-
ження: 
– обґрунтування методологічного підходу 

до вивчення економічних реалій з метою 
формування науково орієнтованої мо-
делі постіндустріального (інформаційно-
го) суспільства як однієї з умов забезпе-
чення якісного економічного зростання і, 
в результаті, розв’язання національного 
завдання збільшення валового внутріш-
нього продукту в стратегічній перспективі; 

– узагальнення теоретичних і методологі-
чних підходів до дослідження універси-
тету як соціальної організації; 

– розкриття сутності й місця університету 
як соціальної організації в економічно-
му, інституційному, інформаційному та 
часовому просторах; 

– розроблення теоретичних моделей оціню-
вання університету з урахуванням інтелек-
туальної та інших складових його цінності; 

– запровадження нових підходів до ви-
значення ринкової ціни і ринкової варто-
сті університету як основної ланки осві-
тньої, наукової та культурно-інформа-
ційної діяльності, при цьому показано, 
що не тільки власність на фактори ви-
робництва, а й віртуальні джерела є 
умовою отримання прибутку; 

– обґрунтування рекомендацій щодо збі-
льшення реальної цінності університету 
як соціально-економічної організації в 
умовах нової економіки як економіки 
знань. 
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Annotation  
In this article the problem of the introduction 

of the second level of the system of social 
maintenance – obligatory social insurance, the 
advantages and disadvantages of this level are 
determined, the conditions of the establishing 
and further outlook of the functioning of this 
system in Ukraine. 

Анотація  
Розглянуто питання запровадження в 

Україні другого рівня трирівневої системи 
пенсійного забезпечення – загальноо-
бов’язкового накопичувального пенсійного 
страхування, визначено переваги та недолі-
ки цього рівня, проаналізовано передумови 
створення та майбутні перспективи функці-
онування цієї системи в Україні. 

Ключові слова  
Пенсійне забезпечення, пенсійне страху-

вання, солідарна й накопичувальна пенсійні 
системи, пенсійна реформа. 

І. Вступ 
У липні 2003 р. Верховна Рада України 

ухвалила два базові “реформаторські” За-
кони: “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” та “Про недержавне 
пенсійне забезпечення”, які набули чинності 
з 1 січня 2004 р., згідно з якими в Україні 
формується трирівнева пенсійна система. 
На сьогодні основним видом пенсійного за-
безпечення є солідарне загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування (І 
рівень), розпочата робота над впроваджен-
ням накопичувальної системи (ІІ рівень) і в 
окремих галузях створено добровільні не-
державні пенсійні фонди (ІІІ рівень) [2]. 

У зазначених нормативно-правових ак-
тах визначаються принципи, засади й меха-
нізми функціонування системи загальноо-
бов’язкового державного пенсійного страху-
вання та недержавного пенсійного забезпе-
чення, призначення, перерахунку і виплати 
пенсій, надання соціальних послуг, а також 
регулюється порядок формування Накопи-
чувального пенсійного фонду, фінансування 
за рахунок його коштів видатків на оплату 
договорів страхування довічних пенсій або 

одноразових виплат та інші правовідносини, 
пов’язані з недержавним пенсійним забез-
печенням [3]. Перший та другий рівні систе-
ми пенсійного забезпечення в Україні ста-
новлять систему загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування. 

ІІ. Постановка завдання: 
– проаналізувати сучасний стан запрова-

дження в Україні другого рівня трирівне-
вої системи пенсійного забезпечення; 

– визначити переваги та ризики запрова-
дження в державі загальноо-
бов’язкового накопичувального пенсій-
ного страхування; 

– оцінити передумови створення та май-
бутні перспективи функціонування нової 
системи пенсійного забезпечення в 
Україні. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні в Україні пенсійними випла-

тами охоплено 13,7 млн осіб, а кількість за-
йнятого населення становить близько 
20 млн осіб, тому демографічна ситуація 
викликає занепокоєння. Співвідношення пра-
цездатного населення, внески якого беруть 
участь у формуванні бюджету Пенсійного 
фонду, та одержувачів виплат за рахунок 
його коштів становить менш ніж 1,5:1. Але 
вже зараз існують регіони зі складнішою 
демографічною ситуацією, зазначене спів-
відношення в яких становить 1:1. За прогно-
зами науковців, ця картина змінюватиметь-
ся не на користь фінансової стабільності 
солідарної пенсійної системи. Отже, можна 
стверджувати, що в такій ситуації можливо-
сті солідарної пенсійної системи в Україні 
щодо рівня заміщуваного заробітку праців-
ника при виході на пенсію практично вичер-
пано. Тому очевидною є необхідність допо-
внення солідарної системи іншими джере-
лами пенсійних виплат, які б забезпечили 
вищий коефіцієнт заміщення втраченого 
заробітку при виході на пенсію і були б 
менш чутливими до несприятливої демо-
графічної ситуації. В цьому сенсі, враховую-
чи досвід багатьох зарубіжних країн, в Укра-
їні було вирішено запровадити поряд із со-



Держава та регіони 

 190 

лідарною пенсійною системою механізм 
обов’язкових та добровільних пенсійних на-
копичень. Обов’язкова накопичувальна сис-
тема має стати гарантією того, що після до-
сягнення пенсійного віку людина не зали-
шиться без засобів до існування, і буде од-
нією з форм зменшення ризику пенсійної 
системи, оскільки солідарна система більш 
чутлива до демографічних ризиків, а нако-
пичувальна система – до фінансових ризи-
ків. Саме розподілення ризиків за різними 
системами й може гарантувати належний 
рівень пенсій майбутнім пенсіонерам. Крім 
того, акумулювання коштів у Накопичуваль-
ному фонді, а у випадках, передбачених 
законом – недержавних пенсійних фондах, 
створить потужне джерело довготривалих 
інвестицій в економіку країни. 

Накопичувальна система пенсійного за-
безпечення принципово відрізняється від 
солідарної системи, яка здійснює тільки ро-
зподільчу функцію. В накопичувальній сис-
темі внески спочатку акумулюються у фі-
нансових структурах, потім інвестуються в 
галузі економіки і тільки після цього накопи-
чені кошти, разом з отриманим доходом від 
їхнього інвестування, спрямовуються на ви-
плату пенсій. Таким чином, в накопичуваль-
ній системі кожен пенсіонер отримує тільки 
ті кошти, які він сам, його рідні чи роботода-
вець відклали на його користь. У таких про-
мислово розвинутих країнах, як Великобри-
танія, США, Швейцарія, Нідерланди, пенсій-
ні кошти становлять 85% від валового внут-
рішнього продукту і є джерелом для форму-
вання персональних накопичень, що забез-
печують надходження капіталу в промисло-
вість і доходи пенсіонерів [6, с. 71–73]. 

У накопичувальній системі пенсійного за-
безпечення розмір пенсійних виплат визна-
чається як співвідношення накопичених ко-
штів до середньої очікуваної тривалості 
життя. Розрахована таким чином сума ви-
плат називається аннуітетом. 

Накопичувальні пенсійні системи класифі-
куються за принципом обов’язковості або до-
бровільності участі громадян у пенсійній сис-
темі. Обов’язковість участі передбачає відпо-
відальність держави (перед застрахованою 
особою) щодо забезпечення здійснення пен-
сійних виплат у встановлених розмірах. Зі 
свого боку, держава законодавчо зобов’язує 
учасників системи здійснювати внески. Доб-
ровільність передбачає можливість надання 
застрахованій особі право самостійно прий-
мати рішення щодо участі в системі для 
отримання додаткових доходів за рахунок 
додаткових накопичень. При цьому, відпові-
дальність за наслідки інвестування пенсійних 
коштів переходить від держави до суб’єкта 
пенсійного забезпечення, з яким укладається 
договір, тому добровільне пенсійне забезпе-
чення завжди є недержавним. 

Система накопичувального пенсійного 
страхування забезпечує оптимальне вирі-
шення проблеми соціального захисту, оскі-
льки зменшує кількість людей, що залежать 
від підтримки держави. Внаслідок цього, 
держава може зосередитися на соціально-
му забезпеченні найбільш незахищених 
верств населення, а працюючі громадяни 
самостійно піклуються про своє майбутнє. У 
свою чергу, накопичені страховими компані-
ями та іншими суб’єктами недержавного 
пенсійного забезпечення активи є одним із 
джерел довгострокового інвестування, які є 
важливим ресурсом для стабілізації еконо-
міки та зниження інфляції. 

Для запровадження обов’язкової накопи-
чувальної системи необхідно створити певні 
передумови [5]: 

1. Одночасне із запровадженням сплати 
внесків до Накопичувального фонду підвищен-
ня рівня заробітної плати застрахованих осіб. 

Оскільки внески до Накопичувального фо-
нду відраховуватимуться безпосередньо із 
заробітної плати громадян, це не повинно не-
гативно вплинути на реальний рівень доходів 
працівників, що може бути забезпечено лише 
за рахунок зростання таких доходів. Головним 
резервом збільшення заробітної плати фахів-
ці вважають детінізацію її виплати та подаль-
ше економічне зростання в Україні. 

2. Економічне зростання в країні протя-
гом двох останніх років, а саме: ВВП щороку 
має збільшуватися не менш як на 2%. 

Слід констатувати, що зараз ця умова не 
виконується. На це є ряд причин, серед 
яких, у першу чергу, можна виділити світову 
фінансову кризу та незбалансованість дій 
уряду України щодо подолання її наслідків. 

3. Забезпечення виплати пенсій у солі-
дарній пенсійній системі на рівні прожитко-
вого мінімуму. 

Відповідно до ст. 46 Конституції України 
[4], пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги, що є основним джерелом існу-
вання, мають забезпечувати рівень життя, 
не нижчий від прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом. 

4. Збалансованість бюджету Пенсійного 
фонду відповідно до міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку. 

Фактично мова йде про те, що видатки на 
виплату пенсій у солідарній пенсійній системі 
мають забезпечуватися за рахунок власних 
надходжень до Пенсійного фонду. На разі, у 
першому кварталі 2009 р. до бюджету Пен-
сійного фонду надійшло 33,4 млрд грн, з яких 
власні надходження становили 22,5 млрд грн, 
що на 2,5% більше, ніж у відповідному пері-
оді 2008 р. 

5. Створення інституційних компонентів 
функціонування накопичувальної системи, 
зокрема системи персоніфікованого обліку 
пенсійних накопичень, автоматизованого зві-
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тування про стан накопичувальних пенсій-
них рахунків, системи збирання внесків, су-
місної з системою електронних переказів 
банків. 

Виконання цієї умови є одним з основних 
факторів успішного функціонування обов’яз-
кової накопичувальної пенсійної системи, 
тому Пенсійним фондом, як майбутнім ад-
міністратором Накопичувального фонду, 
вже розпочато підготовчу роботу в цьому 
напрямі для створення та налагодження 
всіх інформаційних технологій у накопичу-
вальній пенсійній системі, зокрема взаємодії 
Пенсійного фонду, роботодавців, застрахо-
ваних осіб, компаній з управління активами, 
банка-зберігача. На сьогодні запроваджено 
складання, прийом та обробку в електрон-
ному вигляді щомісячної звітності зі страхо-
вих внесків, триває створення програмного 
забезпечення, за допомогою якого здійсню-
ватиметься інформаційний обмін між суб’єк-
тами накопичувальної пенсійної системи. 

6. Ухвалення законодавчих актів, необ-
хідних для функціонування накопичувальної 
пенсійної системи, призначення всіх членів 
ради Накопичувального фонду. 

Після набуття чинності Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування”, розпорядженням Кабінету Міністрів 
України в липні 2004 р. було затверджено “За-
ходи щодо створення накопичувальної систе-
ми загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування на 2004–2007 роки”. Відпові-
дно до цих документів, сьогодні розробляється 
ряд законодавчих актів, спрямованих на за-
безпечення функціонування обов’язкової на-
копичувальної системи, зокрема законопроек-
тів, пов’язаних із спрямуванням страхових вне-
сків до Накопичувального фонду та форму-
ванням ради цього фонду. 

7. Набуття досвіду роботи системи не-
державного пенсійного забезпечення. 

Цей досвід є необхідним, насамперед, з 
погляду оцінювання ефективності механізму 
інвестування пенсійних активів, який є прак-
тично однаковим і в обов’язковій, і в доброві-
льній накопичувальних пенсійних системах. 

8. Забезпечення фінансування з держа-
вного бюджету втраченої частини страхових 
коштів у солідарній системі у зв’язку з пере-
рахуванням частини страхових внесків до 
Накопичувального фонду. 

На сьогодні одним із джерел формуван-
ня бюджету Пенсійного фонду є страхові 
внески працюючих громадян, які, як зазна-
чалося вище, мають бути спрямовані в 
майбутньому до Накопичувального фонду. 
Сума цих внесків становить від 1 до 2% за-
робітку (доходу) – залежно від його розміру, 
а для окремих категорій працівників (держс-
лужбовці, науковці та ін.) – до 5%. Згодом 
величину внесків до Накопичувального фо-
нду планується встановити на рівні до 7% 

заробітку (доходу). У зв’язку з цим втрати 
солідарної пенсійної системи можуть сягну-
ти понад 10 млрд грн, що є досить відчут-
ним для її фінансової стабільності. 

Запровадження другого рівня пенсійного 
страхування дасть змогу: 

1) збільшити загальний розмір пенсійних 
виплат завдяки отриманню інвестиційного 
доходу (сукупний середній розмір пенсійних 
виплат із солідарної та обов’язкової накопи-
чувальних систем очікується на рівні 55–60% 
середньої заробітної плати в Україні, а зараз 
такі виплати становлять близько 35%); 

2) посилити залежність розміру пенсії від 
трудового вкладу особи, а отже, підвищити 
зацікавленість громадян та їх роботодавців 
у сплаті пенсійних внесків; 

3) зменшити “податковий тиск” на фонд 
оплати праці роботодавців за рахунок пере-
рахування частини обов’язкових пенсійних 
внесків до Накопичувального фонду, що 
здійснюватиметься із заробітку працівника; 

4) успадковувати кошти, обліковані на 
персональному пенсійному накопичувально-
му рахунку, родичами застрахованої особи; 

5) створити потужне джерело інвести-
ційних ресурсів для зростання національної 
економіки; 

6) розподілити ризики виплати низьких 
розмірів пенсій між першим та другим рів-
нем пенсійної системи і таким чином за-
страхувати майбутніх пенсіонерів від нега-
тивних демографічних тенденцій та коли-
вань в економічному розвитку держави; 

7) підвищити ефективність управління 
системою пенсійного забезпечення за раху-
нок передачі недержавним компаніям функ-
ції управління пенсійними активами. 

Впроваджуватись другий рівень буде 
лише після формування необхідних еконо-
мічних передумов та створення відлагодже-
ної й ефективної системи державного на-
гляду та регулювання в цій сфері, а також 
необхідної інфраструктури. 

Якщо розглядати другий рівень майбутньої 
української пенсійної системи в динаміці роз-
витку, то виходить така картина: поки праців-
ник не став пенсіонером, другий рівень – це 
страховка на випадок настання інвалідності 
або втрати годувальника; при настанні пенсій-
ного віку, коли працівник офіційно отримує ста-
тус пенсіонера за віком, другий рівень транс-
формується в додаткову державну пенсію, яка 
сформована за рахунок страхових відрахувань 
роботодавця й найманого працівника. 

Реалізація подібної солідарно-накопичу-
вальної трирівневої моделі дасть змогу се-
редньому українському громадянинові отри-
мувати пенсію в межах 65–70% від прибут-
ку, який він отримував до виходу на пенсію. 
Іншими словами, за якістю майбутня україн-
ська модель пенсійного забезпечення над-
звичайно перспективна і приваблива. 
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Можна сказати, що така модель – надзви-
чайно важливий і вагомий елемент загальної 
концепції реформування пенсійної системи. 
Але модель не може бути реалізованою, як-
що в цій концепції чітко не виписані шляхи 
побудови взаємовигідних відносин між осно-
вними суб’єктами пенсійної системи: найма-
ним працівником, роботодавцем і державою. 

Із зазначеного можна дійти висновку, що 
належним чином побудована обов’язкова 
накопичувальна система пропонує певні 
вигоди майбутнім пенсіонерам і державі. 
Проте, за ці вигоди слід платити. Уряд Укра-
їни при створенні обов’язкової накопичува-
льної системи в Україні має знати і врахову-
вати не лише вигоди накопичувальної сис-
теми, а й потенційні ризики. Крім цього, слід 
провести широку інформаційну кампанію по 
ознайомленню населення зі сприятливими 
та несприятливими факторами побудови 
відповідної системи пенсійного забезпечен-
ня. Створення обов’язкової накопичувальної 
системи пенсійного забезпечення в Україні, 
безперечно, має певні переваги, але існу-
ють і ризики. 

Переваги цієї системи полягають в такому: 
1) учасники мають свої власні пенсійні 

рахунки (щось подібне до банківських оща-
дних рахунків), які захищають їх від ненале-
жного втручання уряду;  

2) оскільки розмір майбутньої пенсії за-
лежить від розміру внесків, учасник буде 
зацікавлений сплачувати внески або зроби-
ти так, щоб їх сплачував роботодавець; це 
буде чинником сприяння переходу фірм з 
тіньової економіки у формальний сектор;  

3) учасники, які заробляють більше, 
сплачуватимуть більші внески і отримува-
тимуть більші виплати – сильніший, ніж у 
солідарній системі стимул для того, щоб 
працювати й заробляти більше;  

4) якщо кошти інвестуватиме приватний 
власник, прибутки, отримані фондами, будуть, 
імовірно, вищими, ніж у разі інвестування на-
копичень державним органом – за умови на-
лежного регулювання діяльності власників 
активів, їх вибору на умовах конкурсу на ос-
нові показників ефективності їхньої роботи, а 
також за умови, що уряд штучно не обмежує 
інвестиції внутрішнім ринком;  

5) перехід від солідарної до накопичу-
вальної пенсійної системи збільшить прип-
лив інвестиційного капіталу в Україну;  

6) пенсійний вік не є структурним еле-
ментом системи, заснованої на індивідуа-
льних пенсійних рахунках. Учасник має пра-
во самостійно встановити бажаний розмір 
виплат і пенсійний вік. 

Ризики запровадження обов’язкової нако-
пичувальної системи пенсійного забезпечення:  

1) якщо внески дають невеликий про-
центний дохід, учасник може отримати ме-
ншу, ніж з солідарної системи, пенсію; учас-

ник може втратити всі накопичені гроші за 
неправильного інвестування й неефективної 
роботи регулятивної системи;  

2) в обов’язковій накопичувальній сис-
темі немає механізму надання пенсій мало-
забезпеченим особам похилого віку або ме-
ханізму перерозподілу від учасників з висо-
кими доходами учасникам з низькими дохо-
дами, оскільки пенсії залежать виключно від 
внесків, сплачених кожною окремою особою;  

3) інваліди, які працюють, хронічно без-
робітні та жінки, які виховують дітей, до до-
сягнення пенсійного віку не зможуть нако-
пичити достатньо грошей для отримання 
пристойних виплат. 

Законодавством України детально регла-
ментовано механізм функціонування обов’яз-
кової накопичувальної пенсійної системи, 
передбачено надійний захист пенсійних ак-
тивів [1, с. 17–20]. На часі практична реалі-
зація відповідних норм законодавства. Але, 
насамперед, це пов’язано з формуванням 
економічних передумов та створенням не-
обхідної організаційно-технічної інфраструк-
тури, ефективної системи державного на-
гляду та регулювання в цій сфері. Саме то-
му Законом України “Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування” не 
передбачено конкретної дати запроваджен-
ня обов’язкової накопичувальної пенсійної 
системи. Натомість, визначено умови, після 
виконання яких може бути прийнято закон 
про створення Накопичувального фонду та 
перерахування страхових внесків до нього. 

На сучасному етапі розвитку країни дуже 
багато залежить від роз’яснювальної роботи 
серед населення. Кожен громадянин, не-
зважаючи на свій вік, фах, освіту, посаду, 
має нарешті зрозуміти, що пенсійні виплати 
залежать тільки від нього самого. Скільки 
коштів заощадить людина за свій вік – сті-
льки і буде мати на старість. Від її власних 
внесків буде залежати і її забезпечення в 
старості. Кожен має подбати про себе. Пен-
сійний фонд – це не благодійна організація. 
І що більше людей якнайшвидше зрозумі-
ють це, то успішніше буде впровадження 
пенсійного реформування. 

IV. Висновки 
Підсумовуючи наше дослідження щодо 

необхідності й умов створення загальноо-
бов’язкової накопичувальної системи пен-
сійного забезпечення, ми розглянули пере-
ваги та ризики цієї системи і дійшли до ви-
сновку, що вона має більше переваг, які 
компенсують наявні недоліки, крім цього 
відповідна система допоможе збалансувати 
солідарну та накопичувальну частини пен-
сійного забезпечення. Отже, впровадження 
загальнообов’язкової системи пенсійного 
забезпечення є необхідною умовою для 
створення повноцінної трирівневої системи 
пенсійного забезпечення. Проте, невиправ-
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дане форсування пенсійної реформи при-
несе більше шкоди, ніж користі, тому такими 
важливими складовими є систематизація і 
планування в проведенні реформи. Успішна 
реалізація навіть добре продуманої пенсій-
ної реформи неможлива за відсутності ре-
тельно розробленої й випробуваної адмініс-
тративно-інформаційної системи. Потрібна 
належна координація заходів пенсійної ре-
форми з іншими складовими ринкових ре-
форм. Необхідно створити детальний план 
фінансування пенсійної реформи. 

Запровадженню накопичувальної систе-
ми має передувати реформування солідар-
ної системи, вдосконалення порядку пере-
рахування та сплати пенсійних внесків і 
створення необхідної законодавчо-
нормативної бази разом із системою приму-
сового стягнення внесків. Бажано провести 
фінансовий аналіз для забезпечення адек-
ватності всіх пенсій у перехідний період. До 
початку запровадження накопичувальної 
системи потрібно мати надійну банківську 
систему, а розвиток ринку капіталу мусить 
досягти певного рівня. 

Важливою складовою процесу реформу-
вання має стати загальнонаціональна про-
грама інформування громадськості й озна-
йомлення населення з цілями та завдання-
ми реформи пенсійного забезпечення. Усе 

це сприятиме забезпеченню належного рів-
ня життя людей похилого віку в сучасних 
умовах і на віддалену перспективу на заса-
дах соціальної справедливості та гармоні-
зації відносин між поколіннями. 
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Annotation 
The author analyzes the problems of form-

ing state and local budgets for health protec-
tion population, structure of charges of funds 
on the system of health protection. 

Анотація 
Проаналізовано проблеми формування 

державного та місцевих бюджетів, структу-
ри видатків фондів у галузі охорони здо-
ров’я населення. 

Ключові слова  
Фінансування, державний бюджет, міс-

цевий бюджет, видатки, охорона здоров’я, 
орган державної влади, бюджетний період, 
бюджетні кошти. 

І. Вступ  
Регіональна політика держави в соціально-

гуманітарній сфері, до якої належить охорона 
здоров’я, має передбачати забезпечення рів-
ного доступу громадян, що проживають на те-

риторіях з різними економіко-географічними 
характеристиками, до життєво необхідних пос-
луг цивілізації, у тому числі щодо охорони здо-
ров’я. Аналіз видатків на охорону здоров’я в 
Україні засвідчує нерівномірність отримання 
медичної допомоги представниками різних со-
ціальних груп і територій, неврегульованість 
бюджетних відносин. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити проблеми бю-

джетного фінансування системи охорони 
здоров’я в Україні. 

ІІІ. Результати  
Питання фінансування системи охорони 

здоров’я розглядали такі науковці, як М. Бі-
линська, Ю. Вітренко, В. Лехан, Я. Радиш, 
І. Солоненко. Вони зосереджували увагу на 
питаннях розподілу коштів державного фі-
нансування на різні види медичних послуг, 
ефективності фінансування певних програм, 
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впровадження загальнообов’язкового соціа-
льного страхування тощо. Водночас питан-
ня структури видатків на охорону здоров’я, 
зокрема формування місцевих бюджетів, 
залишилось недостатньо висвітленим. 

Як відомо, загальні видатки на охорону 
здоров’я в Україні за останні 10–15 років 
значно зменшилися. Так, за деякими розра-
хунками, з 1989 по 1999 pp. вони скороти-
лись майже у 8 разів. В умовах гострої не-
стачі бюджетних коштів дедалі більша част-
ка амбулаторної та стаціонарної допомоги 
стає платною, що негативно впливає на її 
доступність для населення. У найбільш 
скрутному становищі опинилися найуразли-
віші категорії населення: діти, люди похило-
го віку та хронічно хворі. Проте недостат-
ність фінансових ресурсів не запобігає їх 
нецільовому використанню. Жорсткий роз-
поділ коштів, що надходять до системи охо-
рони здоров’я за бюджетними статтями ко-
шторису, паралізує пошук внутрішньогалу-
зевих резервів. У результаті, національна 
система охорони здоров’я має дві дуже 
складні проблеми – брак ресурсів та їх не-
раціональне використання. Фінансується 
система за залишковим принципом, а функ-
ціонує як видаткова [17]. 

В умовах постійної кризи фінансування 
та відсутності дієвих структурних реформ у 
колись високоцентралізованій, вертикально 
керованій радянській системі в 1990-х рр. 
почалися стихійні процеси децентралізації, 
а іноді й фрагментації галузі з утворенням 
підсистем надання медичної допомоги, не 
тільки відомчих, а й територіальних, що фі-
нансуються з бюджетів різних рівнів, які по-
гано узгоджуються між собою, дублюють 
одна одну і втрачають спадкоємність та 
етапність у наданні медичної допомоги в 
межах району, області та держави в цілому. 
Це, у свою чергу, призводить до подальшо-
го зниження ефективності використання об-
межених бюджетних коштів [25]. 

Бюджет системи охорони здоров’я. В 
Україні система охорони здоров’я офіційно 
фінансується з двох джерел: державного та 
місцевих бюджетів, згідно з правилами, 
встановленими Бюджетним кодексом Украї-
ни (2001 р.) [1]. 

Бюджет розраховується за подушним 
нормативом (формулою) залежно від чисе-
льності населення, що мешкає на відповід-
ній території. З моменту набуття чинності 
Бюджетним кодексом визначається подуш-
ний норматив бюджетного забезпечення на 
одного мешканця, що сприяє певній стабі-
льності фінансування [14]. При розробленні 
бюджету на охорону здоров’я також врахо-
вують обсяг видатків за минулий рік, потуж-
ність медичних закладів та фінансові мож-
ливості, що встановлюються органами, що 
здійснюють фінансування, на наступний 

бюджетний період. У Великобританії, де діє 
подібна до української система охорони 
здоров’я, яка фінансується із загальних по-
датків, у розрахунку подушного нормативу 
фінансування, крім чисельності населення, 
враховують ще і його статево-вікову струк-
туру та коефіцієнт смертності [16]. 

Розподіл бюджетних (державних і місце-
вих) коштів відбувається згідно з переліком 
дозволених статей, які ґрунтуються на нор-
мах, встановлених Міністерством охорони 
здоров’я (МОЗ) України за такими критерія-
ми: кількість ліжок у стаціонарах, кількість 
відвідувань в амбулаторно-поліклінічних зак-
ладах та кількість персоналу на відповідну 
чисельність населення, що обслуговується. 
Кошти витрачаються відповідно до повно-
важень, наданих головним розпорядникам 
бюджетних коштів, яких налічується понад 
30 [3], через Державне казначейство Украї-
ни. Як уже зазначалося, бюджетні кошти 
розподіляються чітко за статтями, а саме: 
на заробітну плату та виплати персоналу, 
утримання будівель, медикаменти й медич-
не обладнання та харчування. Чисельність 
персоналу медичних закладів безпосеред-
ньо залежить від кількості та структури ліка-
рняних ліжок для стаціонарів та від кількості 
відвідувань – для амбулаторної ланки [13], 
тобто базується на прогнозних показниках 
потужності закладів без врахування обсягу і 
якості виконаної ними роботи. Розподіл ко-
штів на харчування та медикаментозне за-
безпечення визначається як добуток відпо-
відних нормативних видатків й очікуваної 
кількості ліжко-днів. Через хронічний брак 
коштів у секторі охорони здоров’я вони 
спрямовуються переважно на так звані “за-
хищені” статті (фонд зарплати, основні ви-
датки та харчування), при цьому на власне 
лікувальний процес залишається не більше 
10–15% загальних видатків. 

Порівняння офіційних даних щодо видат-
ків на охорону здоров’я з основними демо-
графічними показниками України та кількох 
держав Східної Європи свідчить, що ці по-
казники в нашій країні принципово не відріз-
няються від аналогічних в інших державах, 
тим часом як видатки на охорону здоров’я є 
суттєво меншими [2]. 

Пояснювати такі відмінності можна по-
різному: або надзвичайною ефективністю 
української системи охорони здоров’я й ме-
дичного обслуговування, яка за відносно 
невеликі затрати працює з добрим резуль-
татом, або ж недостовірними даними щодо 
видатків на охорону здоров’я, які насправді 
є значно більшими, аніж декларуються. Од-
нак якщо облік коштів державного бюджету 
(суспільних ресурсів) провадиться з достат-
ньо високою точністю, то можна припустити, 
що приватні (особисті) видатки населення є 
заниженими. Отже, система охорони здо-
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ров’я, забезпечуючи своє функціонування, 
починає фінансуватися за рахунок приват-
них коштів в умовах обмеженості суспільних 
ресурсів. 

Ці розбіжності підтверджуються дослі-
дженнями рівня тінізації української еконо-
міки при наданні медичної допомоги і свід-
чать, що медичні послуги та ліки доводиться 
оплачувати самим хворим або їхнім роди-
нам. Так, було виявлено, що у 2000 р. ліку-
вання у стаціонарі було цілковито безопла-
тним лише для 2% пацієнтів. Також не 
знайдено жодної закономірної залежності 
величини неофіційних виплат за лікування у 
стаціонарі від того, в якій саме лікарні ліку-
вались респонденти – відомчій чи муніци-
пальній. У результаті дослідження, прове-
деного в Одесі в 1998–2000 pp., визначено 
рівень приватних видатків населення на 
медичну допомогу, який на той час більше 
ніж удвічі перевищував офіційний бюджет 
міста на охорону здоров’я [9]. 

Отже, очевидною стає невідповідність 
практики фінансування системи охорони 
здоров’я в Україні з основними, узагальне-
ними на основі світового досвіду, вимогами 
до фінансування національних систем охо-
рони здоров’я, а саме: 1) система фінансу-
вання не має бути видатковою; 2) видатки 
на фінансування мають бути передбачува-
ними; 3) система фінансування повинна за-
безпечувати збалансованість обсягів фінан-
сування й обсягів медичної допомоги, що 
надається [21]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) вказує на тенденцію, яка спостері-
гається в країнах з низькими або середніми 
показниками ВВП на душу населення (зок-
рема, й в Україні), коли видатки суспільних 
коштів на охорону здоров’я є насправді бі-
льшими, аніж це визнається політиками. 
При цьому в багатьох випадках суспільні 
видатки на цю сферу менші, ніж могли би 
бути за умови раціонального використання 
ресурсів. А коли населення країни поділене 
за певними ознаками, наприклад, географі-
чними (міське та сільське населення) чи со-
ціальними (пересічні і певні привілейовані 
або професійні групи), суспільні кошти час-
тіше спрямовують на задоволення потреб 
саме обмежених або привілейованих груп, 
аніж усього населення [24]. 

Таким чином, бюджет системи охорони 
здоров’я в Україні формується за жорсткими 
вимогами та нормативами, при цьому част-
ка коштів, що спрямовується власне на лі-
кування, є мізерною. Водночас реальні ви-
датки на утримання наявної системи охоро-
ни здоров’я є вочевидь вищими, насампе-
ред, за рахунок залучення коштів пацієнтів, 
а створена система охорони здоров’я не 
сприяє рівномірному доступу різних соціа-
льних груп до медичних послуг. 

Національні рахунки в охороні здоров’я. 
Важливим інструментом фінансової статисти-
ки, який у розвинутих країнах дає змогу полі-
тикам та особам, що ухвалюють рішення, оці-
нювати загальні видатки на охорону здоров’я 
та їх фактичне використання, є національні 
рахунки в охороні здоров’я (далі – НРОЗ). 

НРОЗ – це визнаний у світовій практиці 
метод обчислення, опису й аналізу фінан-
сування національних систем охорони здо-
ров’я. На сьогодні він застосовується у бі-
льше ніж 50 країнах з низьким або середнім 
доходом. За цим методом політики і керів-
ники галузі мають змогу розробляти, впро-
ваджувати та відстежувати стратегії рефо-
рмування й функціонування системи охоро-
ни здоров’я. Особливо корисний він на пер-
шому етапі реалізації стратегії охорони здо-
ров’я – визначенні мети і завдань. Також 
НРОЗ дають змогу порівнювати фінансу-
вання національної системи охорони здо-
ров’я та інших країн. Інформація НРОЗ у 
поєднанні з нефінансовими відомостями 
(рівень захворюваності та смертності, дос-
тупність медичної допомоги тощо) допома-
гає політикам ухвалювати обґрунтовані рі-
шення та уникати потенційно загрозливих. 
Завдяки методиці НРОЗ (на основі наявних 
фінансових та статистичних інформаційних 
потоків) можна встановити: джерела коштів 
на систему охорони здоров’я (державні, 
приватні та донорські), розпорядників коштів 
(агентів, що здійснюють фінансування), ор-
ганізації, які надають медичні послуги (про-
вайдерів) та розподіл цих коштів за конкрет-
ним функціям охорони здоров’я, що надають-
ся провайдерами за рахунок цих коштів [26]. 

Доволі цікавими, з огляду на структуру 
загальних видатків на охорону здоров’я в 
Україні, видаються попередні дані проекту із 
впровадження національних рахунків в охо-
роні здоров’я. 

Впродовж 2003–2006 pp. у загальних ви-
датках на охорону здоров’я частка держав-
них видатків становила 61%, приватних (осо-
бистих) видатків громадян – 39%, частка 
зовнішньої допомоги була відносно низькою – 
менше 1%. 

Особливу увагу привертає розподіл сус-
пільних коштів із державного бюджету для 
надання медичної допомоги населенню у 
2006 р. Так, із 61% бюджетних коштів – 21% 
(1/3) становлять кошти центрального бю-
джету, що спрямовуються на: фінансування 
медичної допомоги у закладах, безпосеред-
ньо підпорядкованих МОЗ України, та дер-
жавних цільових програм (11,5 із 21%). Ре-
шта 9,6 із 21% становлять кошти, що витра-
чаються на фінансування надання медичної 
допомоги в різних відомчих закладах і за-
кладах АМН України. Тобто майже полови-
на коштів центрального бюджету спрямову-
ється на фінансування паралельної системи 
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відомчих медичних закладів, які не інтегро-
вані в загальну схему надання медичної до-
помоги населенню. Інші 40% (2/3) станов-
лять кошти місцевих бюджетів, з яких пере-
важно і фінансуються комунальні заклади 
охорони здоров’я. 

Отже, попередні дані обчислень загаль-
них видатків на охорону здоров’я в Україні, 
зроблені за методикою НРОЗ, красномовно 
підтверджують, що в Україні не функціонує 
єдина універсальна система безкоштовної 
медичної допомоги, натомість створені кор-
поративні системи, що часто діють на одній 
і тій же території, дублюючи функції одна 
одної. Відтак, актуальним є впровадження 
реальної міжгалузевої взаємодії закладів 
охорони здоров’я з надання медичної допо-
моги населенню за територіальним принци-
пом. 

Місцеві бюджети та місцеві видатки на 
охорону здоров’я. За даними офіційної ста-
тистики, значна частина суспільних коштів 
(у 2006 р. майже 80%), що спрямовуються 
на фінансування системи охорони здоров’я, 
реалізується через місцеві бюджети [11]. 
Фактично в Україні відбулась децентраліза-
ція надання медичних, соціальних, освітніх 
та інших послуг. І хоча з року в рік розши-
рюється коло власних і делегованих повно-
важень органів місцевого самоврядування, 
цей процес не підкріплюється відповідним 
забезпеченням дохідної бази місцевих бю-
джетів, особливо формуванням дохідних 
джерел на постійній основі. Це пов’язане не 
тільки із загальними фінансово-економіч-
ними обмеженнями у державі на перехідно-
му етапі, а й, насамперед, неадекватним 
розподілом ресурсів між центральним і міс-
цевими бюджетами та міжбюджетною тран-
сфертною політикою, якою не передбачена 
можливість взаєморозрахунків за лікування 
хворих між бюджетами різних рівнів і адміні-
стративно-територіальних одиниць. Важли-
вим є те, що найбільше це позначається 
саме на соціальних програмах, зокрема за-
безпеченні соціальних гарантій щодо на-
дання безоплатної медичної допомоги на-
селенню територіальних громад. 

Важливість фінансової бази органів міс-
цевого самоврядування зумовлена ще й 
тим, що об’єкти комунальної та спільної 
власності належать переважно до невироб-
ничої сфери і є неприбутковими організаці-
ями та, як правило, перебувають на повно-
му чи частковому утриманні за рахунок кош-
тів місцевих бюджетів. Основна фіскальна 
мета прийняття Бюджетного кодексу Украї-
ни у 2001 р. – це визначення чіткого розпо-
ділу видатків, що здійснюються, з одного 
боку, між державою та місцевими бюджета-
ми, а з іншого – між трьома видами місце-
вих бюджетів (обласним, районним та міс-
цевого самоврядування) з метою посилення 

їх відповідальності за ефективність видатків 
і поліпшення чинної видаткової політики [8]. 

Інша проблема полягає у співвідношенні 
коштів зведеного бюджету між центральним 
та місцевими бюджетами, з яких переважно 
і фінансується сфера охорони здоров’я. Так, 
загальна частка місцевих бюджетів у зведе-
ному бюджеті на 2007 р. становить 37% [4]. 
Однак якщо в основу нормативів бюджетної 
забезпеченості покласти галузеві та націо-
нальні соціальні стандарти, визначені Зако-
ном України “Про державні соціальні стан-
дарти та державні гарантії” [5], то розрахун-
кова частка місцевих бюджетів у зведеному 
бюджеті зросте до 55–60%. Саме така про-
порція, напевно, допоможе гарантувати ро-
звиток інфраструктури та соціального за-
безпечення місцевих громад [18]. 

На відміну від регіональної влади, керівники 
якої (голови обласних та районних держадміні-
страцій) призначаються, владу місцевого са-
моврядування (сільські та селищні голови, ме-
ри міст) уособлюють керівники, що обираються 
[6]. Обрані керівники більше уваги звертають 
як на свої обов’язки щодо розвитку соціальної 
сфери, зокрема медичного обслуговування 
місцевої громади, так і на закріплені законами 
права із забезпечення виконання державних 
соціальних стандартів в обслуговуванні насе-
лення, тому саме обрані мери міст першими 
відчули потребу в реформуванні системи ме-
дичного обслуговування власних громад і роб-
лять перші успішні, хоч і повільні, кроки на 
цьому шляху [10]. 

На практиці розширення прав та 
обов’язків місцевої влади в сучасних умо-
вах, як правило, не відповідає її економіч-
ним можливостям. У результаті, на місцях 
не розв’язуються життєві проблеми людей, 
занепадають міське господарство, соціаль-
но-культурна сфера та, особливо, освіта й 
галузь охорони здоров’я. За таких умов пи-
тання фінансової стабільності місцевих ор-
ганів влади є дуже актуальним. Основними 
ознаками такої фінансової стабільності є 
володіння та самостійне розпорядження 
фінансовими ресурсами, величина яких від-
повіла б функціям і завданням місцевої 
влади. Фінансові ресурси місцевого самов-
рядування можуть бути збільшені як за ра-
хунок фіксованих надходжень у місцеві бю-
джети (податки, збори, трансферти з дер-
жавного бюджету), так і шляхом раціональ-
ного використання ресурсів для надання 
максимальної кількості соціальних, зокрема 
медичних, послуг населенню місцевої гро-
мади [12]. Для збільшення надходжень у 
місцеві бюджети насамперед, необхідно 
запровадити суто місцевий податок – пода-
ток на нерухоме майно, який є у більшості 
країн, зокрема країнах СНД, з огляду на йо-
го високу ефективність і справедливість [7]. 
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Однак попри всю значущість підходів, 
спрямованих на збільшення надходжень у 
місцеві бюджети, за сучасних умов основ-
ною стратегією є фокусування на раціона-
льному використанні поточних ресурсів, на-
самперед, на рівні конкретного міста, райо-
ну, області. Особливо це стосується техно-
логій, які допомагають визначити справжню 
вартість медичної допомоги, що надається 
населенню, у співвідношенні до її кінцевого 
обсягу та якості [22]. Після з’ясування цього 
співвідношення важливо звернути увагу на 
кількість і систему закладів охорони здо-
ров’я на певній адміністративно-тери-
торіальній одиниці, які поглинають левову 
частку всіх ресурсів, спрямованих у галузь, 
та виявляють ознаки неефективного функ-
ціонування. 

ІV. Висновки  
Галузь охорони здоров’я в Україні має 

низькі обсяги фінансування з державного 
бюджету. Водночас у країні фактично відбу-
лась децентралізація надання медичних 
послуг, створено ряд відомчих мереж меди-
чних закладів, суттєво зросла частка прива-
тних ресурсів у структурі суспільних видат-
ків на охорону здоров’я. Такі зміни вимага-
ють перегляду наявної системи фінансу-
вання, впровадження нових нормативів і 
стандартів визначення, опису й аналізу фі-
нансування національних систем охорони 
здоров’я, зокрема застосування національ-
них рахунків охорони здоров’я. 

Для вдосконалення бюджетних відносин 
центральної та місцевої влади у питанні фі-
нансування сфери охорони здоров’я потріб-
на концепція єдиного медичного простору як 
логічного перетворення галузі шляхом 
впровадження регіональних програм, спря-
мованих на фінансування реальної потреби 
населення в медичній допомозі відповідного 
рівня, доступної в межах конкретної терито-
рії без зайвого дублювання потужностей. 
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ПАРАДИГМАЛЬНА ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

Руденко О.М. 
кандидат з державного управління, доцент 

докторант Національної академії державного управління при Президентові України 
 

Аnnotation  
А conceptual campaign to working out 

paradigmatic theories of public stability is de-
veloped, its structure and the categories de-
vice are of defined. System of paradigms 
which makes the theory paradigmatic from the 
point of view of methodology and levels of their 
formation is revealed. 

Анотація  
Запропоновано й використано концепту-

альний підхід до розроблення парадигма-
льної теорії суспільної стабільності, визна-
чено її структуру та категоріальний апарат. 
Розкрито систему парадигм, що утворює 
парадигмальну теорію з погляду методоло-
гії, та рівні їх формування. 

Ключові слова  
Парадигма, парадигмальна теорія, дер-

жавне управління, суспільна стабільність, 
методологія. 

І. Вступ  
Сучасний стан розвитку українського су-

спільства передбачає наявність у держав-
ного керівництва чіткої моделі стабілізацій-
ного розвитку, спрямованої на вирішення 
конкретних завдань щодо створення дієвих 
механізмів забезпечення зовнішньої рівно-
ваги та внутрішньої стабільності країни. Та-
ка модель має ґрунтуватися на теоретико-
методологічних дослідженнях та розробках, 
що в результаті дасть змогу сформувати 

єдину державну теорію суспільної стабіль-
ності, так звану управлінську парадигму су-
спільного розвитку, яка б поєднувала в собі 
прогнозне бачення шляхів соціально-еконо-
мічного розвитку та управління ним. Вод-
ночас на сьогодні в наукових спільнотах від-
сутнє єдине розуміння визначення парадигм 
суспільної стабільності, як управлінської, 
так і наукової. Наше дослідження є наукової 
спробою вироблення концептуального під-
ходу до розроблення парадигмальної теорії 
суспільної стабільності. 

Основою формування наукової парадиг-
ми суспільної стабільності стали наукові 
праці Г. Бергмана, Т. Куна, І. Лакатоса, Т. Лєш-
кєвича, Л. Мікешиної та інших учених. Нау-
кові підходи до формування методології па-
радигм розкриті в дослідженнях В. Баку-
менка, Л. Дьоміної, С. Клягіна, В. Коха-
новського, О. Осіпової, В. Стьопіна, А. Фа-
реника, С. Яновської; управлінські парадиг-
ми політичного, соціально-економічного, еко-
логічного, інформаційного тощо спрямуван-
ня розглянуті в працях А. Варламова, 
С. Дятлова, В. Єльмєєва, В. Інозємцева, Р. Ні-
жегородцева, О. Попової, О. Челядінського 
та інших науковців. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розроблення парадигмаль-

ної теорії суспільної стабільності.  
Відповідно, завданнями дослідження є:  
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– сформулювати поняття парадигмальної 
теорії та визначити її основні складові;  

– окреслити категоріальний апарат пара-
дигмальної теорії суспільної стабільності;  

– визначити систему парадигм, що фор-
мує парадигмальну теорію суспільної 
стабільності з погляду методології;  

– розкрити емпіричний, теоретичний та пра-
ксеологічний рівні парадигмальної теорії. 

ІІІ. Результати  
Термін “парадигма”, як правило, розгля-

дається в контексті філософії. Так, Е. Хомич 
у “Новітньому філософському словнику” по-
дає таке визначення поняття парадигма: 
система теоретичних, методологічних та 
аксіологічних установок, що прийняті в якос-
ті зразка для вирішення наукових завдань і 
підтримуються всіма членами наукової спі-
льноти [6, с. 731]. С. Лебедєв у словнику 
основних понять з філософії науки розгля-
дає парадигму як загальновизнану науко-
вою спільнотою фундаментальну теорію в 
конкретній галузі знань [4]. Зважаючи на 
необхідність визначення парадигми на рівні 
державного управління, звернемося до від-
повідних словникових видань у цій галузі. 
Так, у сучасному словнику з державного 
управління тлумачення терміна “парадигма” 
передбачає її вивчення як початкової кон-
цептуальної схеми, моделі постановки про-
блем та їх рішення, методів дослідження у 
сфері державного управління, пануючої про-
тягом певного історичного періоду [3, с. 140]. 
При цьому треба вести мову про кілька від-
носно самостійних парадигм, які додають 
державному управлінню не тільки різнома-
ніття змістових контекстів, а й методологіч-
ного змісту [5]. У контексті суспільного 
управління парадигми визначаються як сис-
теми управлінських підходів, моделей, ме-
тодів та впливів, поглядів на явища, об’єкти 
і процеси в суспільному управлінні, що на 
певному етапі розвитку суспільства підтвер-
дили свою справедливість і тому поділя-
ються переважною більшістю фахівців [7]. 
Отже, парадигми у сфері державного 
управління, носячи прикладний характер, 
тобто виступаючи в якості конкретної моде-
лі, що надає рекомендації в процесі здійс-
нення управлінської діяльності, водночас 
мають ґрунтуватися на науковій методології 
як державного управління, так і споріднених 
наук. 

Наукове тлумачення парадигми найчас-
тіше використовується в значенні “теорія”, 
“концепція”, “доктрина”, “модель”, “уявлен-
ня”, “система поглядів” [2, с. 140]. Категорію 
“парадигма” в науковому концепті Т. Кун 
визначив як визнані всіма наукові досягнен-
ня, що протягом певного часу дають науко-
вому суспільству модель постановки про-
блем та їх рішень. Автор мав на увазі, що 
певні загальновизнані приклади фактичної 

практики наукових досліджень, що включа-
ють закон, теорію, їх практичне застосуван-
ня та необхідний інструментарій, у сукупно-
сті формують моделі, з яких походять конк-
ретні традиції наукового дослідження. Т. Кун 
вважав, що в якості парадигми має розгля-
датися певна теорія, яка порівняно з іншими 
має бути кращою, але при цьому вона не 
зобов’язана пояснювати всі факти, якими 
оперує. Крім того, парадигма має розкрива-
ти нове, більш чітке визначення області до-
слідження, а отже, являти собою певну мо-
дель або зразок. Зважаючи на таке загаль-
нонаукове розуміння парадигми, з погляду 
державного управління вони, перш за все, 
будуть формуватися як система методоло-
гічних підходів до певного кола управлінсь-
ких проблем [3]. 

Розглядаючи державне управління як 
процес організованого впливу держави на 
життєдіяльність суспільства, зокрема на за-
безпечення суспільної стабільності, необ-
хідно підходити більш широко до поняття 
парадигма – не лише як до науково-
методологічної теорії, а й як до процесу ви-
роблення конкретних моделей суспільного 
розвитку, що можуть бути застосовані в 
практиці управління. Фактично ми повинні 
говорити про парадигмальну теорію як нау-
кову концепцію, що поєднує в собі основні 
елементи загальновизнаних наукових пара-
дигм та парадигм у галузі державного 
управління, – на рівні емпіричного пізнання, 
науково-методологічних досліджень та ве-
рифікації. Складовими парадигмальної тео-
рії є: базові поняття та категоріальний апа-
рат, система парадигм (емпірична, наукова, 
управлінська), що її формує на емпірично-
му, теоретичному та праксеологічному рів-
нях, а також методологія кожної з парадигм. 

Зважаючи на те, що процес забезпечен-
ня суспільної стабільності знаходиться в 
площині державного управління, можемо 
дати такі визначення парадигмальної теорії: 
в загальнонауковому розумінні парадигма-
льна теорія буде являти собою методологію 
здійснення науково-аналітичних дослі-
джень, що виконує прогностичні функції й 
безпосередньо реалізується в практиці 
управління суспільним розвитком; у кон-
тексті державного управління парадигмаль-
на теорія може бути визначена як конкрет-
ний алгоритм наукового прогнозування про-
блем та механізмів їх вирішення на рівні 
державної влади; в рамках парадигмальної 
теорії суспільної стабільності формується 
концептуальна модель суспільного розвит-
ку, яка на теоретико-методологічному та 
організаційно-функціональному рівнях є під-
ґрунтям для практичних рекомендацій 
суб’єктам державної влади та управління 
щодо ефективного прийняття управлінських 
рішень з метою забезпечення суспільної 
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стабільності, а отже, являтиме собою ідеа-
льний управлінський концепт суспільного 
розвитку. Надалі в статті буде концептуаль-
но розглянуто парадигмальна теорія суспі-
льної стабільності. 

1. Категоріальний апарат парадигма-
льної теорії суспільної стабільності фор-
мують такі основні поняття – суспільство, 
суспільна система, суспільні підсистеми 
(ціннісно-свідомісна, політико-правова, еко-
номічна, соціальна та гуманітарно-культурна), 
суспільна стабільність, суб’єкти управління 
тощо. 

Суспільство як цілісна система характе-
ризується поєднанням та взаємозв’язком 
певних рівнів суспільного управління, які 
необхідно розглядати в такій циклічній пос-

лідовності: свідомісний (ціннісний)  полі-

тико-правовий  економічний  соціальний 

 культурний (гуманітарний)  свідомісний 
(ціннісний), і які мають певні ознаки законо-
мірності. В основі відносин, як усередині 
кожного рівня, так і між ними, лежать цілі та 
інтереси певних суспільних угрупувань. 

Суспільна система являє собою такий 
тип соціальної системи, в основі якого ле-
жать суспільні зв’язки і взаємовідносини, 
основними складовими якого виступають 
відповідні сфери життєдіяльності суспільст-
ва або управління, що постійно взаємодіють 
між собою як у прямому, так і зворотному 
порядку та здійснюють взаємовплив. Стабі-
лізація системи відбувається завдяки взає-
модії її підсистем. Суспільна стабільність 
передбачає забезпечення стабільності в 
кожній з підсистем, які фактично є самодо-
статніми і власне для себе виступають сис-
темами, що вирішують найважливіші, харак-
терні саме для них завдання. Стабільність 
підсистем передається по ієрархії в якості 
зовнішніх впливів і є продуктом для форму-
вання стабільності наступної підсистеми. 

Суспільна стабільність – упорядкована 
певним чином ієрархічна система ціннісних, 
політико-правових та соціально-економічних 
складових, що перебуває в постійному ди-
намічному розвитку і кожен з елементів якої 
характеризується відносною самостійністю, 
стійкістю, єдністю та цілісністю, знаходиться 
в ієрархічній взаємодії з іншими елемента-
ми. Динамічний розвиток, у свою чергу, пе-
редбачає сприйняття системою внутрішніх 
факторів та зовнішніх впливів, що обумов-
лює зміни її окремих складових без зміни 
суті з метою вдосконалення. Кожен з еле-
ментів системи має своєю метою збережен-
ня власної стійкості та водночас збережен-
ня цілісності всієї системи. Під суспільними 
підсистемами будемо розуміти ієрархічну 
послідовність свідомісної (ціннісної), політи-
ко-правової, економічної, соціальної та ку-
льтурної (гуманітарної) складових, що за-
безпечують функціонування суспільства як 

єдиної взаємопов’язаної стабілізаційної сис-
теми з ознаками певної закономірності. Су-
спільна стабільність являє собою стійкий 
стан порядку, що розвивається, замінюючи 
застарілі норми духовного, політичного, 
економічного та соціального розвитку без 
відчутної шкоди для нових, що формуються 
відповідно до сучасних потреб державотво-
рення. В ідеалі вона є поєднанням стійкості й 
динамізму. 

Процес забезпечення суспільної стабіль-
ності передбачає п’ять етапів:  
– дестабілізація (порушення соціальних 

явищ та складових елементів підсистеми);  
– хаотичний розвиток (виникнення безлічі 

хаотичних варіантів самозбереження та 
стабілізації, а також їх апробація);  

– вибір альтернативи (перегрупування 
елементів відповідно до мети та за-
вдань підсистеми в новому порядку);  

– адаптація (адаптація підсистеми до но-
вого стану й оновлення системи);  

– стабілізація (узгодження діяльності всіх 
підсистем і суспільна стабільність у но-
вій якості). 

Стабільність свідомісної (ціннісної) під-
системи має розглядатися в контексті цінні-
сно-ідеологічних установок і може бути ви-
значена як базова орієнтуюча та спрямову-
юча складова суспільної стабільності, в якій 
визначаються соціально значущі пріоритети 
суспільного розвитку. Стабільність політико-
правової підсистеми виступає управлінсь-
кою складовою суспільної стабільності і яв-
ляє собою один із найважливіших механіз-
мів забезпечення відтворення всіх компоне-
нтів суспільної стабільності, що реалізуєть-
ся на рівні державної влади. Стабільність 
економічної підсистеми є детермінованою 
конкретним типом суспільних (виробничих) 
відносин складовою стабільності сталого 
розвитку соціальних підсистем. Стабільність 
соціальної підсистеми, відповідно, є струк-
турно-орієнтуючою складовою суспільної 
стабільності, яка формує загальні та індиві-
дуальні пріоритети суспільного розвитку. 
Стабільність культурної (гуманітарної) під-
системи визначається як ціннісно-
орієнтуючий та ціннісно-формуючий еле-
мент суспільної стабільності на основі відт-
ворення та об’єктивації процесу духовного 
виробництва. 

Основним суб’єктом забезпечення суспі-
льної стабільності виступає держава, при-
чому досягнення стабільності можливе ли-
ше за безпосередньої участі в процесі дер-
жавного управління громадянського суспі-
льства. Фактично державна влада, як уосо-
блення держави на рівні державного управ-
ління, і громадянське суспільство виступа-
ють рівноправними та обов’язковими парт-
нерами в процесі забезпечення суспільної 
стабільності. Громадянське суспільство, у 
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свою чергу, виступає одночасно і суб’єктом 
здійснення управління, і механізмом його 
забезпечення. Громадянське суспільство в 
якості механізму можна розглядати як най-
вищу форму взаємодії, тобто соціальне 
партнерство, в умовах якого держава і гро-
мадськість виступають рівноправними суб’єк-
тами управління. 

Механізми забезпечення суспільної ста-
більності – система практичних заходів, 
спрямованих на реалізацію функцій у сфері 
управління суспільством з метою здійснен-
ня прогресивних змін усієї системи суспіль-
ного розвитку, що відповідають інтересам 
більшості, враховуючи індивідуальні очіку-
вання, пріоритети та інтереси особистості, 
формують правову демократичну державу. 

2. Система парадигм, що утворює па-
радигмальну теорію суспільної стабільно-
сті, формується на основі методологічного 
підходу. У філософському словнику мето-
дологія визначається як сукупність прийомів 
дослідження, що використовуються в науці; 
а також вчення про метод наукового пізнан-
ня і перетворення світу [9]. М. Горлач ви-
значає методологію як метанаукове дослі-
дження, спрямоване не на об’єкт, а на знан-
ня про нього, тобто на методи й засоби, за 
допомогою яких це знання здобуте. Відпові-
дно, основним призначенням методології, 
на його думку, є здійснення критичних фун-
кцій щодо науки [1]. Проте такі суто філо-
софські підходи до поняття методології не 
враховують можливість її практичного за-
стосування, як це передбачено в науці дер-
жавного управління, – методи пізнання ма-
ють відображати реальну логіку об’єкта пі-
знання, його структуру, адекватність, що 
забезпечує істинність знання про об’єкт, а 
метатеорія передбачає описовість об’єкта 
та висунення наукових гіпотез щодо його 

розкриття, при цьому залишаючись на рівні 
теоретичної рефлексії. Більш близьким до 
науки державного управління є визначення 
методології як вчення про способи організа-
ції й побудови теоретичної і практичної дія-
льності людини [6], яке наведено А. Грицано-
вим у “Новітньому філософському словни-
ку”. Враховуючи вищевикладене, методоло-
гію парадигмальної теорії суспільної стабі-
льності визначимо як систему методів та 
способів здійснення наукового пізнання, до-
слідження процесів суспільного розвитку та 
формування механізмів практичної діяльно-
сті у сфері державного управління, спрямо-
ваних на забезпечення та підтримку суспі-
льної стабільності. 

Відповідно до такого розуміння методо-
логії будемо формувати й систему пара-
дигм, що утворює парадигмальну теорію 
суспільної стабільності. Її необхідно розгля-
дати на трьох науково-методологічних рів-
нях – емпіричному (емпірична парадигма), 
теоретичному (наукова парадигма) та прак-
сеологічному (управлінська парадигма). Та-
ке тлумачення структури парадигмальної 
теорії ґрунтується не лише на методологіч-
ному підході, а й на розумінні парадигми як 
певної концепції вирішення управлінських 
проблем. Відповідно, на початковому етапі 
відбувається постановка загальної пробле-
ми (переважно на свідомісному рівні) та ви-
сунення гіпотез, на другому етапі – вияв-
лення сукупності питань, що становлять за-
гальну проблему, їх дослідження, аналіз, 
вироблення наукових ідей, створення нау-
кової концепції і на заключному – реалізація 
запропонованої концепції на практиці 
управління. Отже, структура парадигмаль-
ної теорії суспільної стабільності буде мати 
такий вигляд (див. рис.). 

 

ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
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Рис. Структура парадигмальної теорії суспільної стабільності 

 
Емпіричний рівень є найнижчим і перед-

бачає вироблення підходів до формування 
наукової парадигми. Як зазначає Т. Кун, за 
відсутності наукової парадигми або того, що 
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фактично може виконати її роль, будь-які 
факти, що мають відношення до цієї проб-
леми, є однаково доречними [3]. Отже, на 
цьому рівні відбувається процес накопичен-
ня емпіричного матеріалу, його фіксація та 
первинна обробка (здійснення експеримен-
тів, встановлення співвідношення та внут-
рішніх зв’язків між окремими явищами), сис-
тематизація та класифікація, а також фор-
мування окремих елементів наукової теорії 
за допомогою аналітичного аналізу. Здійс-
нюється акумуляція фактичного матеріалу 
щодо визначення основних напрямів суспі-
льного розвитку та його стабілізації, суб’єк-
тів та об’єктів управління, внутрішніх та зов-
нішніх зв’язків між ними, методів і механіз-
мів взаємодії, визначення факторів, чинни-
ків та критеріїв стабілізації тощо. Визнача-
ються умови, цілі та завдання досягнення 
суспільної стабільності, а також ресурсне та 
інформаційне її забезпечення. Також фор-
муються емпіричні закони стабілізаційного 
розвитку, найбільш загальні теорії та конце-
пції, які комплексно та системно не розкри-
вають суть процесу забезпечення суспільної 
стабільності, а лише здійснюють констата-
цію фактів, формуючи емпіричні поняття та 
правила. Методологія цього етапу передба-
чає дослідження процесів суспільного роз-
витку загалом та його складових без дета-
льного аналізу з використанням основних 
емпіричних методів дослідження. 

На завершальному етапі формування ем-
піричної парадигми за допомогою гіпотетико-
дедуктивного методу [1] створюються дедук-
тивно пов’язані між собою гіпотези, з яких ви-
водяться твердження про емпіричні факти, 
тобто базові аксіоми, що, у свою чергу, з ви-
користанням методу аксіоматизації [1], утво-
рюють емпіричні теорії та концепції. В резуль-
таті формуються емпіричні закони, які утво-
рюють основу емпіричної теорії, проте, пере-
ходячи на вищий – теоретичний – рівень, пот-
ребують обґрунтування, доведення з позиції 
наукової методології та верифікації. 

Результативність цього етапу буде ви-
значатися розробленням абстрактного кон-
цепту суспільної стабільності, з’ясуванням її 
закономірностей та основних законів розви-
тку. Фактично буде сформовано емпіричну 
парадигму суспільної стабільності, яка яв-
ляє собою феноменологічну теорію суспіль-
ного розвитку, сформовану на основі сукуп-
ності абстрактних досліджень та гіпотетич-
ного знання. 

На теоретичному рівні в основному здій-
снюється моделювання базових моделей 
різних типів та рівнів стабільності. Таке мо-
делювання або, як зазначає В. Кохановсь-
кий, раціональна обробка даних емпірично-
го знання здійснюється за допомогою сис-

тем абстракцій вищого ґатунку, таких як по-
няття, розумові висновки, закони, категорії, 
принципи тощо з метою досягнення об’єк-
тивної істини [8]. На цьому рівні наукова ме-
тодологія набуває найбільшого значення і 
поширення, оскільки використовується для 
аналізу сучасної ситуації, планування, про-
гнозування, передбачення тощо та виступає 
в подальшому теоретико-методологічним 
підґрунтям для прийняття державно-управ-
лінських рішень. Слід зауважити, що на 
цьому етапі досить широко використовуєть-
ся як загальнонаукова методологія, так і 
спеціальна, зокрема державного управлін-
ня, менеджменту, філософії, кібернетики, 
методологія дедуктивних, політичних, еко-
номічних, психологічних та соціологічних наук, 
конфліктологічна методологія тощо. Зважа-
ючи на те, що наукова парадигма є ідеаль-
ною моделлю, одним із найважливіших ме-
тодів теоретичного рівня має стати ідеалі-
зація – конструювання ідеальної моделі су-
спільної стабільності, яка б виступала в яко-
сті своєрідного еталону як мети суспільного 
розвитку. Така модель, переходячи на ви-
щий – праксеологічний – рівень виступати-
ме індикатором управлінських рішень та дій, 
проте вона буде вимагати створення відпо-
відної системи алгоритмів досягнення суспі-
льної стабільності, тобто чіткого методоло-
гічного інструментарію. 

Результатом на теоретичному рівні буде 
створення теоретико-методологічної конце-
пції ідеальної моделі, тобто фактично буде 
побудовано наукову парадигму суспільної 
стабільності, яку можемо визначити як ком-
плекс законів і закономірностей, теорій і 
концепцій, принципів і підходів, методів і 
механізмів, що забезпечує в системній єд-
ності та цілісності на теоретико-методо-
логічному рівні стабільність на певному ета-
пі суспільного розвитку або в певній сфері 
суспільного управління. 

В науковій парадигмі відбувається не 
лише цілісний аналіз процесів суспільного 
розвитку, а й чіткий розподіл на рівні (скла-
дові), відповідно до напряму та завдань до-
слідження. Тобто, розглядаючи наукову па-
радигму суспільної стабільності як концепт 
ідеальної моделі, необхідно виділити такі її 
складові: за напрямом розвитку – ціннісно-
свідомісна, політико-правова, соціально-еко-
номічна, духовно-культурна; за суб’єктами 
управління – владна, громадянська; за фун-
кціональним призначенням – функціональ-
но-організаційна, інформаційна та іннова-
ційна (табл. 1). Кожна із зазначених складо-
вих фактично формує свою власну наукову 
парадигму, але не є самостійною, а може 
виступати стабілізаційним чинником лише у 
взаємодії з іншими складовими. 
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Таблиця 1 
Основні характеристики складових наукової парадигми суспільної стабільності 

Складові Основні характеристики 

Ціннісно-
свідомісна 

Базова (орієнтуюча і спрямовуюча) складова суспільної стабільності, в якій визначаються соціально 
значущі пріоритети суспільного розвитку 

Політико-
правова 

Нормативно-регулятивна складова суспільної стабільності, що реалізується на рівні державної 
влади і забезпечує дотримання норм права 

Соціально-
економічна 

Структурно-орієнтуюча складова суспільної стабільності, яка формує загальні та індивідуальні 
пріоритети суспільного розвитку і детермінована конкретним типом суспільних (виробничих) відно-
син 

Духовно-
культурна 

Ціннісно-орієнтуюча та ціннісно-формуюча складова суспільної стабільності на основі відтворення 
та об’єктивації процесу духовного виробництва 

Владна  Елітарна складова суспільної стабільності на рівні вищого політичного та адміністративного керів-
ництва, яка впливає на керовану систему шляхом розроблення та реалізації державно-
управлінських рішень 

Громадянська Ідеалістична складова суспільної стабільності, де громадянське суспільство виступає рівноправним 
суб’єктом соціального управління 

Функціонально-
організаційна 

Системоутворювальна складова суспільної стабільності, що забезпечує структурну єдність елемен-
тів соціального управління 

Інформаційна Просторово-часова складова суспільної стабільності, що забезпечує адекватну орієнтацію в проце-
сах суспільного життя 

Інноваційна Інтелектуальна складова суспільної стабільності, що є сукупністю всієї продукції інтелектуальної 
праці в усіх галузях людської діяльності за умов суспільної потреби в її споживанні 

 
Розглядаючи зазначені складові в якості 

окремих наукових парадигм необхідно вра-
ховувати методологічні аспекти їх форму-
вання та розвитку, можливі ризики та аль-
тернативні варіанти. Лише за таких умов 
наукова парадигма здатна виступати в яко-
сті базової моделі праксеологічного рівня, 
на якому виробляється конкретний методо-
логічний інструментарій для прийняття дер-
жавно-управлінських рішень. 

Як зазначає В. Бурдов, побудована на 
основі методології модель суспільного роз-
витку дасть змогу знаходити ефективніші 
шляхи управління, в цілому вдосконалити 

структуру управління державою та по-
новому підійти до цього процесу [7]. Мето-
дологія праксеологічного рівня буде ґрунту-
ватися на моделюванні процесу управління 
для вдосконалення прийняття управлінських 
рішень на загальнодержавному рівні (від-
повідно до основних функцій держави) та 
для кожної зі сфер управлінської діяльності 
(відповідно до рівнів суспільного розвитку). 
Моделювання буде здійснюватися відповід-
но до мети та основних завдань складових 
управлінської парадигми, які згруповано в 
табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні завдання управлінської парадигми 

Складові Основні завдання 

Ціннісно-
свідомісна 

Вироблення концепції комплексного формування особистості як безперервного процесу самопі-
знання, що базується на соціальній справедливості й громадянському порозумінні щодо фундамен-
тальних та загальнонаціональних цінностей 

Політико-
правова 

Дотримання балансу інтересів між суб’єктами державного управління, а також між ними та грома-
дянським суспільством за допомогою “конфліктної співпраці”, побудованої на принципах демокра-
тичного та правового діалогу 

Соціально-
економічна 

Розроблення моделі соціально-економічного розвитку, спрямованої на забезпечення економічних 
прав і свобод, з пріоритетом макросоціальної політики над макроекономічною; формування оптима-
льної моделі соціальної держави як системи взаємопов’язаних соціальних інститутів 

Духовно-
культурна 

Формування історичних традицій, популяризація вітчизняної культури, поєднання національних з 
глобальними гуманітарними цінностями 

Владна Формування єдиного стратегічного інтересу суспільства на основі загальнонаціонального інтересу, 
створення інституційного механізму узгодження інтересів влади з інтересами громадських та полі-
тичних сил 

Громадянська Вироблення механізмів консультативної взаємодії та соціального партнерства з метою утверджен-
ня громадянської злагоди, коли державна влада свідомо зможе передати частину своїх функцій 
громадянському суспільству 

Функціонально-
організаційна 

Створення об’єктивних умов ефективної взаємодії суспільних підсистем 

Інформаційна Забезпечення взаємодії громадянського суспільства та державної влади на принципах демократич-
ності, прозорості, відкритості, громадянського устрою 

Інноваційна Формування та використання потенціалу суспільства з урахуванням перспектив майбутніх періодів 

 
Кожна складова такої моделі вирізняєть-

ся власною методологією (концепціями, під-
ходами, принципами, законами та закономі-
рностями, моделями, методами, технологі-
ями, інструментарієм) для досягнення за-
вдань і загальної мети, проте окремі елеме-

нти методології, зокрема загальнонаукової, 
стосуються моделі як системи в цілому. 

Результатом праксеологічного рівня буде 
створення управлінської парадигми суспільної 
стабільності, яку можемо визначити як конкре-
тний методологічний інструментарій для при-
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йняття державно-управлінських рішень, що 
реалізується на рівні державної влади, розро-
блений на основі цілісного наукового аналізу 
процесів суспільного розвитку та відтворення 
всіх складових суспільної стабільності. 

Розглянута парадигмальна теорія являє 
собою стабілізаційний цикл з певними озна-
ками закономірності, тобто процеси в ній 
закономірно повторюються, є стійкими і не-
обхідними для вирішення головної мети. 
Водночас, розглянута парадигмальна теорія 
є лише науковою концепцією суспільної 
стабільності, зважаючи на те, що парадиг-
ми, які її утворюють, не є сталими – спра-
цьовує модель зміни парадигм, яка може 
виникнути як усередині окремо взятої пара-
дигми, так і на перетині рівнів відповідно до 
потреб вибору єдино правильного виріанта 
дій з безлічі альтернатив. При будь-якому 
варіанті трансформації зазнає вся парадиг-
мальна теорія. 

ІV. Висновки  
Запропоновано й використано концепту-

альний підхід до формування парадигмаль-
ної теорії як наукової концепції: визначено 
поняття парадигмальна теорія в загально-
науковому розумінні, в сенсі державного 
управління та суспільної стабільності; розк-
рито основні її складові; сформульовано 
категоріальний апарат парадигмальної тео-
рії суспільної стабільності; розкрито мето-
дологію парадигмальної теорії на трьох нау-
ково-методологічних рівнях – емпіричному 
(емпірична парадигма), теоретичному (нау-
кова парадигма) та праксеологічному (управ-
лінська парадигма). 

Напрямом подальших досліджень має 
стати розроблення конкретного методологі-
чного інструментарію парадигмальної теорії 

суспільної стабільності відповідно до пара-
дигм, що її формують, а також детальний 
розгляд моделі зміни парадигм на різних 
етапах її виникнення. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ 

 
Вимоги до авторських оригіналів статей, 

поданих до науково-виробничого журналу “Держава та регіони” 
 
 

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, об-
сяг – 0,5–1 авт. арк. 

 
2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шриф-

том): 
УДК; 
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів); 
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів); 
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття); 

ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті); 
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-

них наукових результатів); 
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у даному науковому напря-

мі; 
Література за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами бібліографічних описів); 
Підпис автора і дата. 
 
3. Технічні вимоги до оформлення статей 
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має 
бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порів-
няно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у 
квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку 
літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визна-

чити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами. 
 
5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, 

завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науко-
вий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові 
повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (15 гривень за сторінку) переда-
ються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 70-Б, КПУ, редакція журналу “Держава та регіони”. 

 
6. Гроші треба перераховувати за реквізитами: 
КПУ / Філія АБ “Південний” 
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753 
За друк статті у науково-виробничому журналі “Держава та регіони”. 

 

 


