
Право
та державне управління
Збірник наукових праць                                                 виходить 4 рази на рік

Збірник наукових праць 
включено до переліку фахових видань  

з юридичних наук та державного управління
згідно з постановою ВАК України

від 23.02.2011 р. № 1-05/2;  
наказом МОН України від 11.07.2016 № 820

Засновники:
Класичний приватний університет

Запорізька торгово-промислова палата
Свідоцтво Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення та радіомовлення 
України про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації
Серія КВ № 17197-5967Р від 16.11.2010 р.

Видавець:
Класичний приватний університет

Свідоцтво Державного комітету телебачення 
та радіомовлення України

про внесення суб’єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 3321 від 25.11.2008 р.

Журнал ухвалено до друку вченою радою
Класичного приватного університету 
30 травня 2018 р., протокол № 9

Усі права захищені. Повний або частковий передрук 
і переклади дозволено лише за згодою автора і редакції.

При передрукуванні обов’язкове посилання на видання: 
Право та державне управління : збірник наукових праць /  
[за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя : КПУ, 
2018. – № 3 (32). – Т. 2. – 176 с.

Редакція не завжди поділяє думку автора 
і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Редагування: А. О. Бессараб
Технічне редагування та комп’ютерна верстка: О. В. Дрига

Дизайн обкладинки: Я. В. Зоська

Адреса редакції:
Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: (0612) 220-58-42, 63-99-73.

Здано до набору 28.05.2018.
Підписано до друку 11.06.2018.

Формат 60×84/8. Ризографія. Тираж 300 пр.  
Замовлення № 32-18Ж.

Виготовлено на поліграфічній базі 
Класичного приватного університету 

Головний редактор:
О. В. Покатаєва, доктор юридичних наук,  
доктор економічних наук, професор

Редакційна колегія:
Ю. В. Абакумова, д.ю.н., професор
Н. В. Авраменко, д.держ.упр., доцент
О. М. Бандурка, д.ю.н., професор, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України
Т. М. Безверхнюк, д.держ.упр., професор
Д. Т. Бікулов, д.держ.упр., доцент
М. М. Білінська, д.держ.упр., професор
В. Г. Бодров, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
М. В. Болдуєв, д.держ.упр., професор
С. К. Бостан, д.ю.н., професор
О. П. Гетманець, д.ю.н., професор
В. В. Городовенко, д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України
Н. О. Гуторова, д.ю.н., професор, Академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України
С. Ф. Денисов, д.ю.н., професор
Т. А. Денисова, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
А. О. Дєгтяр, д.держ.упр., професор
О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор
В. П. Ємельянов, д.ю.н., професор
Д. М. Єрмоленко, д.ю.н., професор
Т. А. Занфірова, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
О. М. Іваницька, д.держ.упр., професор
А. В. Іщенко, д.ю.н., професор
Н. С. Карпов, д.ю.н., професор, полковник міліції
О. В. Кіктенко, д.держ.упр., доцент
О. Г. Колб, д.ю.н., професор
Т. В. Кошова, к.держ.упр., провідний спеціаліст Запорізької торгово-промислової палати
Т. А. Краченко, д.держ.упр., професор
І. Є. Криницький, д.ю.н, доцент, старший науковий співробітник
О. І. Крюков, д.держ.упр., професор
М. П. Кучерявенко, д.ю.н., професор, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України, Заслужений діяч науки і техніки України
М. А. Латинін, д.держ.упр., професор
Т. А. Латковська, д.ю.н., професор
О. М. Литвинов, д.ю.н., професор
В. Г. Лукашевич, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
Є. Д. Лук’янчиков, д.ю.н., професор
В. К. Матвійчук, д.ю.н., професор
Р. С. Мельник, д.ю.н., професор
А. В. Мерзляк, д.держ.упр., професор
О. Г. Мордвінов, д.держ.упр., професор
С. О. Мосьондз, д.ю.н., доцент
З. О. Надюк, д.держ.упр., доцент
В. М. Огаренко, д.держ.упр., професор
В. М. Пальченкова, д.ю.н., професор
П. С. Покатаєв, д.держ.упр., доцент
Н. Ю. Пришва, д.ю.н., професор
О. В. Прудивус, к.ю.н., доцент
О. П. Рябчинська, д.ю.н., професор
Л. А. Савченко, д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
О. Ю. Синявська, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
О. В. Солдатенко, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник
В. М. Трубников, д.ю.н., професор
Л. Г. Удовика, д.ю.н., к.філос.н., доцент
В. А. Устименко, д.ю.н., професор, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України
П. В. Хряпінський, д.ю.н., професор
О. І. Черниш, д.держ.упр., професор
В. І. Шамілов, к.е.н., президент Запорізької торгово-промислової палати
Н. Я. Якимчук, д.ю.н., професор

Іноземні члени редакційної колегії:
Х. Арбутіна, доктор наук, професор (Хорватія)
Г. Ю. Бистров, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
О. Ю. Грачова, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
Б. Єлчич, доктор наук, професор (Хорватія)
О. П. Овчинникова, д. е. н., професор (Російська Федерація)
Ю. М. Осипов, д. е .н., професор (Російська Федерація)
С. О. Пелих, д. е. н., професор (Республіка Білорусь)
М. В. Сенцова (Карасьова), д. ю. н., професор, 
Заслужений працівник вищої школи Росії (Російська Федерація)
Е. Д. Соколова, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
В. С. Фатєєв, д. е. н., професор (Республіка Білорусь)
О. Хорват-Лончаріч, доктор наук, професор (Хорватія)
О. А. Ялбулганов, д. ю. н., професор (Російська Федерація)

2018 р., № 3 (32) том 2

© Класичний приватний університет, 2018

Журнал включено до міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)



ЗМІСТ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. А. Ажажа 
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ: ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ АСПЕКТ 4

С. А. Вавренюк
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ 11

В. Т. Венцель
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 16

С. О. Ветлинський
ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 24

В. М. Горбик 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА  
В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ 30

К. В. Денисенко
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОСТІ 36

І. С. Костіна 
ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ В УКРАЇНІ 41

T. О. Kostiuk 
PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INTERNATIONALIZATION  
OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN TERMS  
OF FOREIGN STUDENTS TRAINING 46

В. В. Круглов
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 53

Н. Б. Ларіна
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ  
ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ  60

В. А. Малоокий 
ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 68

О. А. Матвійчук 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  75

А. В. Мерзляк, Д. С. Скрябіна
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ  
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕГІОНИ УКРАЇНИ  
В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ 81



Муц Луай Файсал
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ  
ПРОБЛЕМ МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 90

А. М. Олійник 
ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 97

Н. С. Орлова, А. І. Лісютін 
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 101

В. К. Подорваний 
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТОЮ  
З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ  
В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 109

N. A. Rozmaritsyna
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OMBUDSMAN’S FUNCTIONS:  
NEW WAY TO IMPROVEMENT THE SYSTEM OF PROVIDING  
ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE 116

М. М. Русинюк 
ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 123

М. М. Хитько 
СИСТЕМНО-МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО  
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОСВІТІ 128

В. О. Щербак
BLOCKCHAIN ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 135

С. В. Якименко 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 140

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. А. Бучинський
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ 147

М. М. Мотріна
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ  
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 156

Т. А. Мурзіна
РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗМІНИ  
У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. ДОСВІД ШВЕЦІЇ  163

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Л. В. Литвинова 
КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 170



Право та державне управління

4

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

© Ажажа М. А., 2018

УДК 351.851

М. А. Ажажа 
кандидат наук з державного управління,  

доцент, заступник завідувача кафедри  
менеджменту організацій та управління проектами 

Запорізької державної інженерної академії

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ: 
ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ АСПЕКТ

У статті висвітлено державницький аспект виникнення та становлення понять «мо-
дерн» і «модернізація», розкрито сутність поняття «модернізація освіти», проаналі-
зовано погляди вчених на роль держави в процесі модернізації освітньої системи; 
окреслено наукові підходи до модернізації вищої освіти, визначено основні тенденції 
модернізаційних процесів у галузі української системи освіти, розроблено окремі реко-
мендації щодо приведення освітньої системи України у відповідність до сучасних вимог 
суспільства й цивілізації.

Ключові слова: держава, державна політика, державне управління, модернізація, 
модернізаційні процеси, модернізація освіти, оновлення, освітня система, управлінські 
механізми.

Постановка проблеми. Національ-
на й економічна безпека України, держа-
вотворчі процеси, які продовжують відбу-
ватися зараз, орієнтація на наближення 
до рівня розвинутих країн світу вимагають 
від вищої освіти якісної підготовки май-
бутніх фахівців для всіх галузей економі-
ки та різних сфер життя суспільства, що 
є одним з її стратегічних завдань. Вища 
освіта – основа прогресу суспільства, за-
порука економічних і соціальних реформ 
у державі. З огляду на світову глобалі-
зацію та євроінтеграцію актуалізуюєть-
ся проблема державного регулювання 
модернізації системи освіти України, що 
потребує вироблення нових механізмів 
управління освітніми змінами в контексті 
реформування вищої освіти.

Теорія модернізації, що передбачає ін-
тенсифікацію всіх процесів в економічній, 
політичній, соціальній сферах, перехід до 
якісно нового, досконалішого, тобто «су-
часного» стану життя суспільства, є од-

ним з найпопулярніших вчень суспільного 
розвитку й соціального прогресу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема модерну та модернізації 
досліджувалася в контексті соціологіч-
них наукових розвідок Дж. Александера, 
З. Баумана, Е. Ґіденса, В. Кньобла, А. Мар-
тінеллі тощо. З часів свого виникнення 
і дотепер теорія модернізації еволюціонує, 
пройшовши кілька етапів у своєму роз-
витку, набувши найбільшої популярності 
в ХХ ст. у зв’язку з роботами Ю. Арнасона, 
Л. Гринфельд, Ш. Ейзенштадта, Д. Ептера, 
М. Леві, Т. Парсонса, Д. Тіпса та ін. 

В Україні з кінця 90-х рр. ХХ ст. в роз-
почалися різноаспектні наукові розвідки 
з питань модернізації (Е. Афонін, Е. Лі-
банова, М. Михальченко, М. Паламарчук 
тощо), в яких вітчизняні вчені намагали-
ся висвітлити перспективи модернізацій-
них процесів у різних галузях суспільного 
життя, зокрема в освіті.

Висвітленню питань державної політи-
ки щодо модернізації освіти присвятили 
свої наукові праці С. Андрейчук, А. Бойко, 
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Н. Губерська, С. Майборода, Г. Михайли-
шин О. Поступна, С. Стрельник, Л. Яко-
венко та ін.

Мета статті – висвітлити державниць-
кий аспект виникнення та становлення 
понять «модерн» і «модернізація»; роз-
крити сутність поняття «модернізація осві-
ти» та проаналізувати погляди вчених на 
цей феномен; окреслити наукові підходи 
до модернізації вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. По-
няття «модерн» (лат. «modo» – нещодав-
но, сучасний) застосовують для позначен-
ня певних процесів осучаснення. У теоріях 
модернізації основоположними поняттями 
є: «традиція» («традиційне суспільство») 
та «сучасність» («сучасне суспільство»). 
Сутність цієї теорії спочатку полягала 
в трактуванні цих категорій як абсолют-
них протилежностей. 

На думку Е. Ґіденса, модерн [modernity] – 
це способи соціального життя або орга-
нізації, які виникли в Європі, починаючи 
приблизно з XVII століття, і які в подаль-
шому набули за своїм впливом більш-менш 
світового масштабу» [18, с. 1].

У перекладі з французької термін 
«moderne» означає «найновіший», «су-
часний», таким чином, поняття «модер-
нізація» цілком справедливо може висвіт-
люватись як процес «осучаснення» освіти 
відповідно до тих вимог, які формує ре-
альний життєвий процес [2]. У філософ-
ських дослідженнях сутність сучасного 
визначається як «актуальність духу часу, 
що спонтанно оновлюється» [13, c. 41]. 

В історичних розвідках зазначається, 
що поняття «модерн» (як і категорія «пост-
модерн») є прикметною ознакою процесів 
глобалізації та соціокультурних трансфор-
мацій сучасного суспільства, яке пережи-
ває складний перехідний період [7].

На думку англійських дослідників 
П. Андраса й Б. Чарлтона, модернізація 
є тенденцією до збільшення адаптивних 
можливостей та ефективності соціальної 
системи як неминуча і взагалі бажана, що 
є основним імперативом цього процесу 
[17, с. 5].

На державницькому аспекті модерні-
зації наголошує польський учений-соціо-
лог П. Штомпка, називаючи модернізацію 
синонімом до всіх прогресивних соціаль-

них змін, коли суспільство рухається впе-
ред (у загальному сенсі), й ототожнюючи 
її з поняттям «сучасність», яку трактує 
комплекс соціальних, політичних, еконо-
мічних, культурних та інтелектуальних 
трансформації [14, с. 10]. 

З державницького погляду тлума-
чить модернізацію й італійський соціолог 
А. Мартінеллі, який трактує її як суму ве-
ликомасштабних соціальних, економіч-
них, полiтичних і культурних змін, які 
характеризують світову історію в останні 
200 років і походять з багатогранної рево-
люції (економічної, соціальної, політичної, 
культурної) другої половини XVIII століття 
[20, с. 8].

Подібні погляди акумулюються й у ви-
значенні М. Салуна; на думку вченого, 
модернізація – це сукупність процесів ін-
дустріалізації, секуляризації, урбанізації, 
становлення системи загальної освіти, 
представницької політичної влади, поси-
лення просторової і соціальної мобільності 
тощо, які ведуть до формування «сучас-
ного відкритого суспільства» на противагу 
«традиційному закритому» [10, с. 107].

Загалом, парадигма модернізації сфор-
мувалася в середині ХХ ст., коли внаслі-
док розпаду європейських колоніальних 
імперій з’явилося багато «молодих націй» 
в Африці, Азії, Латинській Америці. Го-
ловною політичною передумовою появи 
школи модернізації стали перетворення 
США на супердержаву та розповсюджен-
ня комуністичного впливу СРСР на країни 
Східної Європи, Китай, Північну Корею. 
Під модернізацією розумівся процес витіс-
нення традиції сучасністю або висхідний 
розвиток від традиційного суспільства до 
сучасного. При цьому традиція визнава-
лася такою, що гальмує соціальний про-
грес, і яку необхідно подолати й зламати 
[3]. Під модернізацією розуміли процес 
витіснення традиції сучасністю, руху від 
традиційного суспільства – до сучасного, 
який характеризувався як такий, що ви-
магає корінних, радикальних змін у всіх 
сферах людського життя. Модернізація, 
зародившись в Європі у XV–XVI ст., по-
ступово поширилася на всі країни світу 
і має пролонговано прогресивний харак-
тер. У цей час у світі панували оптимістич-
ні настрої, викликані вірою в можливості  
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науки й техніки, в здатність держав, що 
історично знаходилися за межами захід-
ного світу, наздогнати країни-лідери. На 
тлі таких настроїв сформувалося розумін-
ня модернізації як багатогранного проце-
су, для якого характерними є такі риси: 
революційність, комплексність, систем-
ність, глобальний характер, тривалість, 
гомогенність, незворотність.

На основі ретроспективного аналізу 
встановлено, що поняття «модернізація» 
було введено до наукового обігу німець-
ким ученим Ф. Паульсеном у праці «Істо-
рія наукового вчення» [5]. Але цей термін 
через свою багатозначність так і залишив-
ся суперечливим. Як зауважує К. Салимо-
ва, концепція модернізації Ф. Паульсена 
(згідно з якою освіта розподілялася не 
на нижчу і середню, а на вузьку і широку 
освіту для оволодіння професією) розгля-
дається в дослідженні вченого як спроба 
офіційного захисту освіченої еліти, а ідея 
про те, що освіта не має «ринкової варто-
сті», пролунала як вияв освітньої ідеології 
[9, с. 121].

На думку В. Кньобля, модерніза-
ція означає цілком різні речі для різних 
суспільств, і емпірично обґрунтованої те-
орії не існує, а наявним є «дискурс модер-
нізації, розпливчасті ідеї щодо можливих 
шляхів розвитку сучасних суспільств» 
[19, с. 104–105].

Учений М. Михальченко визначає мо-
дернізацію як перехід від традиційно-
го (суспільства, певного явища, системи 
тощо) – до сучасного, оновленого, і є про-
ектом, що ніколи не завершується в гло-
бальному вимірі й орієнтує суспільство 
та його структури, сфери на вдосконалю-
вання, просування вперед, на розроблен-
ня й реалізацію нових цілей, завдань, прі-
оритетів, стратегій [5]. 

У науковій літературі існує низка кате-
горій, які є близькими за сутністю з по-
няттям «модернізація освіти»: «освітня 
реформа», «оновлення освіти», «освітні 
інновації», «трансформація» тощо. Різ-
ниця в тлумаченні термінів «інновація» 
та «реформа» полягає в тому, що для по-
значення змін, які ініціюються «знизу» 
(з боку суспільства, закладів вищої освіти, 
шкіл, педагогів), використовується понят-
тя «інновація», а з для позначення змін, 

що відбуваються «згори» (на політично-
му, законодавчому рівні), послуговуються 
категорією «реформа». Залежно від широ-
ти та змісту змін, реформа в галузі освіти 
може мати такі визначення: «трансфор-
мація», «вдосконалення», «оновлення», 
«часткова зміна», «радикальна зміна», 
«вдосконалення чи перебудова структу-
ри», «модернізація».

Поняття «освітня реформа» трактується 
як зміна системи, змісту й організації сис-
теми освіти в цілому або деяких її частин, 
викликана трансформацією соціально-е-
кономічного життя країни та необхідністю 
адаптації її до потреб освітньої діяльності, 
а також поліпшення педагогічних наук 
[21, с. 174].

Як зауважує С. Стрельник, вироблення 
та впровадження освітньої політики, яка 
відповідала б умовам України та сучасно-
го світу, вимагає єдності пріоритетів дер-
жавної політики, переорієнтації на ті сфе-
ри діяльності, які забезпечують людський 
розвиток, реформування механізму при-
йняття державних рішень [12]. Модерні-
зація передбачає адаптовану до сучасних 
вимог зміну процесу з набуттям ним нової 
позитивної якості, трансформація – пе-
ретворення внутрішньої сутності певного 
явища та переведення його з одного стану 
функціонування в інший. На думку дослід-
ника, поняття «модернізація» акцентує 
увагу на аспекті поліпшення, вдоскона-
лення соціальних інститутів, суспільних 
відносин і тим самим відрізняється від по-
нять «розвиток», «трансформація», «змі-
на», що є більш нейтральними стосовно 
динаміки суспільного процесу, до його 
прогресивних тенденцій. 

Терміни «модернізація» та «постмодер-
нізація» активно функціонують у сучасних 
наукових дослідженнях. Як економічний 
термін «модернізація» стосується переваж-
но виробничої сфери, однак сама суть сло-
ва (оновлення чи осучаснення, новітній, 
сучасний), а також спрямування процесу 
модернізації на досягнення ефективнос-
ті дозволяє поширити його значення і на 
освіту, зокрема вищу. Модернізація вищої 
освіти охоплює оновлення змісту, структу-
ри, стандартів вищої освіти, змісту навчан-
ня, методики викладання курсів відповідно 
до досягнень вітчизняної та світової науки, 
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формування сучасної компетентності фа-
хівця та системи його цінностей і людських 
якостей, що загалом спричиняє зростання 
ефективності та якості освіти [15].

Одним з перших українських ідео-
логів-теоретиків, хто широко обґрунту-
вав необхідність модернізаційних змін, 
є М. Михальченко, який стверджує, що 
модернізація є синонімом усіх процесів 
удосконалення суспільства і творчо-пере-
творюючою функцією розвитку, що є не-
обхідною умовою соціального існування. 
І якщо модернізація припиняється, суспіль-
ство занепадає та зникає [5, с. 39]. Модер-
нізацію в широкому сенсі вчений розглядає 
як будь-яке динамічне, свідомо регульо-
ване і якісне покращення в різних сферах 
суспільного життя, яке запроваджується 
в тих чи інших країнах для скорочення від-
ставання від держав конкурентів. Якісна 
модернізація – це завжди незавершений 
процес, адже суспільство, яке завершило 
модернізаційний проект, може вирушати 
на історичний смітник [там само]. 

Таким чином, модернізація тлумачиться 
як перехід від традиційного суспільства до 
сучасного, оновленого. Поняття «модер-
нізація» охоплює загальний напрям прин-
ципових змін, воно означає оновлення 
системи освіти та виховання з одночасним 
збереженням актуальних і в наш час здо-
бутків з попередніх історичних періодів.

З поняттям «модернізація» в контек-
сті реформування освіти тісно пов’язаний 
термін «стратегія». Стратегія – це мисте-
цтво планування чого-небудь, засноване 
на точних розрахунках, прогнозах, ви-
значенні черговості дій. Термін «страте-
гічний» містить загальні, основні наста-
нови, важливі для здійснення будь-чого 
[1, с. 513].

Під «стратегією розвитку освіти» ро-
зуміють теоретичні основи та практичні 
шляхи впровадження освітніх реформ [8].

У «Стратегії реформування державного 
управління України на 2016–2020 роки», 
схваленій розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 474-р, підкреслено, що «ефективна 
система державного управління є однією 
з основних передумов демократичного 
врядування, що ґрунтується на принципах 
верховенства права» [11].

Модернізація освіти нерозривно пов’я-
зана з розвитком суспільства – вона, по 
суті, є формуванням майбутньої моде-
лі подальшого поступу дежави. Цілі мо-
дернізації вищої освіти розподіляють на 
результативні та забезпечувальні. Ре-
зультативні – детермінують бажані кінце-
ві результати модернізації вищої освіти, 
яких треба досягти за певний проміжок 
часу. Забезпечувальні – відображають ба-
жані параметри стану та функціонування 
системи вищої освіти, без яких неможливо 
досягти результативних цілей [15].

Найзагальніші підходи до модерніза-
ції вищої освіти базуються на тому, що 
розвиток суспільства має здійснюватися 
через освіту. Як підкреслює Л. Яковен-
ко, модернізація освіти, по суті, є фор-
муванням майбутньої моделі подальшо-
го трансформування суспільства. Під 
модернізацією вищої освіти розуміють-
ся кардинальні зміни відповідно до ви-
мог сучасності, процес, спрямований не 
лише на зміст і технології, а також й на 
розвиток особистості, духовних, мораль-
них, творчих засад її розвитку в умовах 
масових взаємодій індивідів та держави. 
Об’єктивно кардинальні зміни здійсню-
ються в певних формах, у зв’язку з чим 
аналіз модернізації на понятійному, аб-
страктному рівні зумовлюється встанов-
леними цілями, змістом, стратегією, кри-
теріями соціальних змін [15].

Вихідним положенням модернізації 
освіти є ідея глибокої взаємодії освіти 
й суспільства, коли в системі освіти чіт-
ко відбиваються всі процеси суспільних 
змін, пов’язані з модернізацією самого со-
ціуму. Модернізація суспільства та вищої 
освіти – системоутворювальні поняття. 
Очевидною є важлива тенденція розвит-
ку: якщо ефективно розвивається освіта, 
то будуть і ефективні модернізаційні про-
цеси, що забезпечують стійкість розвитку 
суспільства. Саме освітня сфера виявля-
ється вирішальним інструментом для ре-
алізації модернізаційних тенденцій роз-
витку суспільства. Отже, для модернізації 
суспільства «освіта» – системотворче по-
няття. Не бізнес та його соціальні інститу-
ти, а теоретичне наукове знання й освітня 
сфера є віссю розвитку суспільства, що 
модернізується [4].
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Як зауважують дослідники, стратегія 
модернізації вищої освіти: 1) стосуєть-
ся періодів часу (розрахована на досить 
тривалий або короткий термін); 2) реалі-
зується як «сувора стратегія», заснова-
на на точних параметрах організаційної 
структури та фінансів, або як «несувора 
стратегія», що об’єднує аспекти культури 
і враховує погляди учасників процесу мо-
дернізації вищої освіти; 3) стосується по-
літичної, економічної, соціальної та інших 
складників; 4) втілюється в кількісних 
і якісних характеристиках [15].

Основними компонентами модерніза-
ції освіти, зокрема вищої, є: приведення 
системи освіти у відповідність до євро-
пейських норм і стандартів; прискорен-
ня інтеграційного процесу; інтенсивне 
впровадження в систему освіти сучасних 
інформаційних технологій, мовних стра-
тегій, наукових досягнень (інновацій); 
фундаменталізація освіти на основі погли-
блення її зв’язків з наукою та соціальною 
практикою; підвищення якості освітніх 
послуг; створення ринку освітніх послуг 
та забезпечення рівного доступу до нього; 
забезпечення безперервності, створення 
можливості для кожного громадянина мати 
доступ до освіти впродовж життя; інтегра-
ція системи «освіта – наука – практика»; 
створення освітньо-наукових комплексів 
шляхом інтеграції освітніх закладів і нау-
кових установ [там само, 31].

Розгляд модернізаційних спроб України 
не можна відірвати від ідей трансформа-
ції, про які досить часто говорять сьогодні 
[5, с. 19]. 

Як відомо, «модернізація є способом 
існування сучасності» [16, с. 192], про-
те доводиться констатувати, що освітня 
система України на цей час не повною 
мірою відповідає сучасним вимогам на-
шого суспільства й цивілізації загалом, 
отже, потребує модернізації в різних ви-
мірах: в історичному – як логічне завер-
шення реформ в освіті, що були розпо-
чаті в минулі роки, зокрема приєднання 
до Болонського процесу тощо; в еко-
номічному – як необхідність оновлення 
державної політики щодо розробки ме-

ханізмів подолання наслідків загально-
системної соціально-економічної кризи, 
яка суттєво вплинула на соціальний ста-
тус педагогічних працівників; у культур-
но-духовному – наближення якості освіти 
до європейських стандартів з одночасним 
збереженням кращих національних тра-
дицій, піднесення української освітньої 
системи до світового рівня вищої освіти.

На наше переконання, це вимагає чіт-
ко спланованого на перспективу, вива-
женого державного управління, розробки 
дієвих нормативно-правових та органі-
заційно-економічних механізмів модер-
нізації освітньої системи, спрямованих 
на забезпечення конкурентоздатності 
та національної безпеки країни, норма-
тивно-правового забезпечення активної 
участі роботодавців у розробці стандартів 
професійної освіти, у формуванні замов-
лень закладам професійної освіти, в без-
посередньому вирішенні проблем кадро-
вої політики тощо.

Висновки і пропозиції. Отже, насьо-
годні актуалізується проблема вдоскона-
лення механізмів державного управління 
процесом модернізації освітньої системи 
України, що зумовлює необхідність ви-
вчення історичних і державницьких ас-
пектів цього поняття.

Тенденціями модернізації систем вищої 
освіти в Європі є: їхня дерегуляція та де-
мократизація; поглиблення автономії уні-
верситетів, поєднаної з відповідальністю 
та підзвітністю; впровадження державної 
політики у сфері вищої освіти і науки на 
засадах презумпції довіри й раціональ-
ності та пошанування університетської 
автономії. 

Вищезазначене неможливе без пере-
форматування системи державного управ-
ління, перегляду обсягу повноважень, зони 
та глибини втручання органів влади, ви-
значення меж компетенцій між основними 
та потенційними стейкхолдерами. Держава 
повинна забезпечити якісне регулювання 
розвитку освіти, що сприятиме професійно-
му саморозвитку особистості громадянина 
України, підготовці його до самовдоскона-
лення впродовж усього життя.
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Ажажа М. А. Исторические истоки модернизации образования: 
государственный аспект

В статье освещен государственный аспект возникновения и становления понятий 
«модерн» и «модернизация», раскрыта сущность понятия «модернизация образова-
ния», проанализированы взгляды ученых на роль государства в процессе модерниза-
ции образовательной системы; обозначены научные подходы к модернизации высшего 
образования, определены основные тенденции модернизационных процессов в обла-
сти украинской системы образования, разработаны отдельные рекомендации по при-
ведению образовательной системы Украины в соответствие современным требованиям 
общества и цивилизации.

Ключевые слова: государство, государственная политика, государственное управ-
ление, модернизация, модернизационные процессы, модернизация образования, об-
новление, образовательная система, управленческие механизмы.
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Azhazha M. Historical sources of education modernization: the state aspect
The article deals with the state aspect of the emergence and formation of the concepts 

of «modern» and «modernization». The essence of the concept of «modernization of educa-
tion» and the views of scientists on the role of the state in the process of modernization of 
the educational system analyzed. The scientific approaches to modernization of higher edu-
cation outlined. The main tendencies of modernization processes in the field of the Ukrainian 
educational system are determined. Some recommendations developed to bring the educa-
tional system of Ukraine in line with modern requirements of society and civilization.

Key words: state, state policy, state administration, modernization, modernization 
processes, modernization of education, updating, educational system, administrative 
mechanisms.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена питанням сучасного стану системи вищої освіти в Україні. Розгля-
нуто проблеми працевлаштування сучасних випускників, питання інформаційної рево-
люції та процесів глобалізації.

Крім цього, розкривається сутність дворівневої структури вищої освіти, широко ви-
значається напрямок та проблеми підготовки кадрів і компетенції студентів у контексті 
перетворень, пов’язаних з Болонським процесом.

Ключові слова: вища освіта, дворівнева структура вищої освіти, Болонський процес, 
реформування вищої освіти, освітні стандарти, моніторинг вищої освіти, якість освіти.

Постановка проблеми. Сучасна вища 
освіта відрізняється цілим рядом особли-
востей та відмінностей і вимагає певних 
змін змісту та організації навчання, що 
є частиною наукового прогресу. На зміну 
технологічних процесів та їх управління, 
а також на зміни в підготовці спеціалістів 
впливають технічні нововведення. Нові 
тенденції в економічному середовищі ве-
дуть до необхідності професійної переорі-
єнтації спеціалістів під час кар’єрного рос-
ту, освоєння нових сфер діяльності, зміни 
кар’єри тощо.

Одним із важливих питань залишається 
працевлаштування випускників закладів 
вищої освіти. В разі створення європей-
ського простору вищої освіти буде забез-
печена висока мобільність та конкурентоз-
датність знань і вмінь громадян України. 
Але за сьогоднішнього соціально-еко-
номічного становища можлива міграція 
українських громадян в інші країни в по-
шуках високооплачуваної роботи та виїзд 
інтелектуального потенціалу з держави. 
Для того, щоб вирішити освітню пробле-
му в нашій державі, згідно з  болонськи-
ми домовленостями, потрібен інтенсивний 
розвиток виробництва, створення значної 
кількості робочих місць, надання молоді 
права, відповідно до чинного законодав-
ства, першого робочого місця, що сьогодні 
залишається лише формальним.

Окрім цього, перспективи процесів гло-
балізації та існуюча тенденція в інформа-
ційній революції призводять до того, що 
традиційні цілі освіти вищої школи швидко 
втрачають актуальність. Поява автомати-
зованих і комунікаційних технологій впли-
ває на втрату ідентифікації традиційних 
професій та викликає нові вимоги до ком-
петенції випускника закладу вищої освіти. 
У зв’язку із цим виникає потреба змінити 
структуру підготовки кадрів й організацію 
самої діяльності закладів вищої освіти, 
яка на сьогодні ґрунтується на загально-
визнані у світовому освітньому просторі 
принципи.

Введення в Україні дворівневої струк-
тури вищої освіти дає можливість реаліза-
ції принципів Болонського процесу, який 
сприяє гармонізації вітчизняної та євро-
пейської освітніх систем. Крім того, дво-
рівнева система дозволить підвищити 
якість освітніх послуг та сприяти розвитку 
сучасних освітніх технологій.

Однак за всієї позитивної спрямова-
ності використання дворівневої системи, 
у вищій школі України є ряд проблем, які 
викликані реалізацією цього принципу ор-
ганізації вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій.  Питання розвитку системи освіти 
в Україні на сучасному етапі цікавлять ба-
гатьох дослідників. Так, ряд авторів при-
свячує свої дослідження проблемі впрова-
дження принципів Болонського процесу 
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у вітчизняну вищу школу. Серед них мож-
на назвати В. Астахова, С. Вавренюка, 
С. Добмровську, М. Згуровського та ін.

Однак серед багатьох питань, які 
викликає відповідність системи вищої 
освіти Болонському процесу, практично 
відсутні дослідження з проблем впро-
вадження дворівневої системи в на-
вчальний процес закладів вищої освіти. 
У зв’язку із цим на сьогоднішній день 
ця проблема потребує більш детального 
і предметного її розгляду.

Мета статті – розкриття основних по-
ложень та визначення проблем дворівне-
вої системи побудови вищої освіти на су-
часному етапі реформування та розвитку 
вищої школи України. 

Виклад основного матеріалу. Якіс-
но новим етапом у розвитку вітчизняної 
системи вищої освіти стає введення в дію 
державних освітніх стандартів другого по-
коління. Це стало значним кроком у на-
прямку до європейського освітнього про-
стору, тому що стандарти є основою для 
порівняння різних освітніх систем. Не 
менш важливим фактом можна назвати 
те, що прийняті стандарти закріпляють 
академічну самостійність закладів вищої 
освіти, оскільки мають відповідальність за 
зміст та результати навчання. При цьому 
перший досвід реалізації вказаних стан-
дартів дозволив визначити деякі особли-
вості для формування багаторівневої сис-
теми, яка реалізується в нашій державі. На 
наш погляд, однією з них можна назвати 
підготовку бакалаврів та магістрів не по 
напрямку, а традиційно – по спеціальнос-
ті. Не менш важливою проблемою можна 
назвати відсутність чіткого розуміння ква-
ліфікаційної характеристики бакалавра 
та магістра, оскільки державний стандарт 
не має чіткого визначення поняття сту-
пеня та кваліфікації, на ряду з тим, що 
в науковій літературі можна зустріти різне 
тлумачення функціонального призначен-
ня магістратури та уніфікації структури 
основних освітніх програм. Все це спри-
яє активному розвитку так званої «ква-
зібагаторівневої» системи вищої освіти, 
яка об’єднує освітні програми бакалавра 
та магістра, тим самим стираючи відмін-
ності між метою та змістом таких програм 
[1, с. 151].

Зазначимо, що орієнтиром для держав-
ної підготовки кадрів, яка буде базува-
тися на компетентнісному підході, може 
слугувати європейський досвід розробки 
реалізацій державних освітніх стандар-
тів разом з болонськими рекомендаціями, 
які відносяться до галузі структурування 
освітніх програм. При цьому, на наш по-
гляд, важливим моментом буде не кіль-
кість років, які були витрачені на здобуття 
того чи іншого ступеня, не кількісне від-
ношення обов’язкових та вільно обира-
них дисциплін, а набір загальних та спе-
ціальних компетенцій, котрі необхідні для 
сучасного ринку праці. В цьому випадку 
окремі освітні програми, не дивлячись на 
їхню структуру і тривалість, можуть бути 
висунені закладами вищої освіти на екс-
пертизу відповідно до кваліфікаційних по-
казників.

Так, на думку С. Домбровської, вітчиз-
няні стандарти бакалаврів та магістрів 
в основному орієнтуються більше на другу 
ступінь академічної кваліфікації. У зв’язку 
із цим міжнародна експертиза зможе ви-
значити, що компетенція випускників де-
яких вітчизняних закладів відповідає дру-
гій ступені конкретної освітньої програми, 
що буде виступати як підтвердження, не 
дивлячись на те, що отримана така освіта 
по інтегрованій програмі після середньої 
освіти чи по двом послідовним ступеням 
[2, с. 11].

Можна зробити висновок, що такий на-
прям розвитку освітніх програм вважаєть-
ся найбільш оптимальним не тільки для 
нашої країни, але й для інших європей-
ських країн, тому що дає можливість за-
безпечувати поступовий перехід до нової 
структури кваліфікації, разом з цим вра-
ховувати особливість національної систе-
ми освіти.

Вказана схема повністю відповідає тим 
рекомендаціям, які надаються в заяві Асо-
ціації європейських університетів (EUA), 
серед яких важливим є проміжний харак-
тер упровадженої першої ступені та мож-
ливість продовження процесу навчання 
для багатьох студентів, створення інте-
грованих програм, право вирішення цьо-
го питання конкретним закладам вищої 
освіти, а також можливість брати активну 
участь у міжнародних освітніх спільнотах.



2018 р., № 3 (32) том 2

13

Загальноєвропейська інтеграція систе-
ми освіти розкриває не тільки функціо-
нальний аспект, а й змістовний. Зміст під-
готовки кадрів, що реалізується в межах 
української системи вищої освіти, в біль-
шості подібна змісту європейських освітніх 
програм, оскільки й рівень магістратури 
сьогодні в Україні дозволяє констатувати 
подібність до європейської освіти. Але при 
цьому виділяється специфіка підготовки 
магістрів у вітчизняній вищій школі, яка 
полягає в послідовному формуванні трьох 
моделей магістратури, а саме:

– традиційна, яка базується на єди-
ній освітній програмі, є фундаментальною 
та прикладною (чотири роки бакалаврата 
плюс два роки магістратури);

– інноваційна, яка пропонує самостій-
ну магістерську програму, котра враховує 
основну освітню програму бакалаврата по 
напрямку та характеризується міждисци-
плінарністю (два роки);

– вузькопрофільна, яка орієнтується 
на підготовку магістрів в обмеженій об-
ласті професійної діяльності [3, с. 43–44].

Зазначимо, що така різноманітність 
підходів до освіти на рівні магістерського 
ступеню може виступати як підтверджен-
ня нового розуміння магістратури, котра 
стає самостійною функціональною ланкою 
в системі вищої освіти.

Перехід на дворівневу структуру під-
готовки майбутніх кадрів викликає одну 
з ключових проблем Болонського проце-
су, яка, на наш погляд, полягає у ство-
ренні чіткого опису кваліфікацій. Сьогод-
ні в Європі відсутнє загальне пояснення 
кваліфікації кадрів, яке дає можливість 
розробити загальні критерії для оцінки 
якості підготовки спеціалістів у закладах 
вищої освіти. Реалізація такого напря-
му здійснюється в межах європейського 
проекту «Налаштування освітніх систем 
в Європі», але в галузі підготовки ка-
дрів відсутнє трактування кваліфікацій-
них меж, які будуть відповідати освітній 
ситуації кожної конкретної національної 
системи освіти.

Для формування загальної системи 
кваліфікації кадрів необхідно створення 
технологій опису програми результатів 
навчання в закладах вищої освіти, ви-
значення якісних показників на виході 

та облік вимог до кваліфікації випускни-
ка відносно складності освітньої про-
грами та об’єму освітнього циклу. Від-
сутність такого чіткого опису та якісної 
зміни кваліфікації випускників робить 
академічну ступінь для працедавців не-
прозорою [4, с. 6].

Враховуючи досвід європейських кра-
їн, ми можемо говорити про оптималь-
ний та ефективний напрямок роботи зі 
створення національних кваліфікаційних 
рамок для спеціалістів різних галузей, 
який полягає у досягненні взаємодії всіх 
зацікавлених сторін. Тут ми говоримо 
про те, що розробка нової системи ква-
ліфікації кадрів повинна проводитись не 
тільки самими закладами вищої освіти 
та Міністерством освіти та науки, а та-
кож і Міністерством праці та соціального 
захисту, регіональними органами управ-
ління, працедавцями та науковими пра-
цівниками.

Не менш важливим моментом повинна 
стати співпраця з європейськими структу-
рами в межах загальноєвропейських про-
грам, подібних проекту «Налаштування 
освітніх систем в Європі». Даний проект 
визначає розуміння змісту кваліфікації 
кадрів за допомогою опису змісту по рів-
нях у термінах компетенції та результатах 
навчання. У такому розумінні результа-
ті являють собою набір тих компетенцій, 
котрі включають знання, розуміння та на-
вички студента та встановлюються для 
кожного блоку програм. Таке положення 
викликає необхідність визначення загаль-
них та спеціальних компетенцій для тих, 
хто навчається на першому та другому 
рівнях навчання, а також гармонізацію 
навчальних планів та алгоритм вибудову-
вання дисциплін [5, с. 17].

Під час структурної перебудови підго-
товки кадрів проходять певні зміни також 
у змісті освіти, проте вони не прирівню-
ються до відмови від накопичення досві-
ду, а скоріш направлені на вдосконалення 
існуючих навчальних курсів з урахуван-
ням європейських змін у змісті універси-
тетської освіти у формі інтеркультурної 
складової частини самого процесу нав-
чання. Даний момент сприятиме вбудо-
вуванню в міжнародну структуру вигляду 
бакалавр/магістр.
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У разі такої політики, механізмами бу-
дуть академічні обміни для проведення 
консультативної та експертної діяльно-
сті й підвищення кваліфікації професор-
сько-викладацького складу, впроваджен-
ня пілотних курсів, їх випробування 
та апробація у навчальному процесі, про-
ведення моніторингу ефективності, про-
ведення адміністративно-організаційних 
заходів щодо включення розроблених 
курсів у навчальні плани, застосування 
дистанційного навчання.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
зараз можна лише говорити, що не дивля-
чись на досягнення освіти в масовому ви-
мірі, все ж таки вона стала менш якісною, 
а більшість випускників закладів вищої 
освіти не здатні конкурувати на європей-
ському ринку праці. Саме тому потрібно 
менше розмовляти про власні досягнен-
ня, а все більше аналізувати світові та єв-
ропейські тенденції щодо реформування 
освіти та, відповідно, постійно й послі-
довно удосконалювати державну освітню 
сферу діяльності.

Якщо визначати участь системи вищої 
освіти України в болонських перетворен-
нях, варто зазначити, що вона повинна 
бути направлена лише на розвиток та на-
буття нових якісних ознак, а не втрача-
ти кращі традиції, знижувати національні 
стандарти її якості. Саме тому не потрібно 
різко та сильно видозмінювати вітчизняну 
систему освіти з орієнтуванням на Болон-
ський процес. Навпаки, варто осмислити 
глибоко її стан, порівняти з європейськи-
ми критеріями та стандартами і визначи-
тись з варіантами удосконалення освіти 
на новому етапі. Також не потрібно систе-
му освіти відокремлювати від інших сфер 
діяльності, а навпаки, розвивати її в гар-

монійному взаємозв’язку із суспільством 
взагалі, надаючи їй роль провідника.

На сучасному етапі розвитку України 
концепцію реформування вищої освіти 
потрібно докорінно переглядати та ство-
рювати програму послідовного її набли-
ження до європейського освітнього та на-
укового простору. На вищому державному 
рівні варто прийняти політичне рішення, 
яке би було направлене на інтеграцію ві-
тчизняної системи вищої освіти в європей-
ський простір. Варто сказати, що серед 
факторів, які стримують активну участь 
українських закладів вищої освіти в про-
цесі освітньої інтеграції, переважають об-
ставини, які окремі навчальні заклади не 
в змозі практично вирішити.
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Вавренюк С. А. Современное состояние и проблемы двухуровневой структуры 
в системе высшего образования Украины

Статья посвящена вопросам современного состояния системы высшего образования 
в Украине. В ней поднимаются проблемы трудоустройства современных выпускников, 
информационной революции и процессов глобализации. 

Помимо этого, раскрывается сущность двухуровневой структуры высшего образова-
ния, широко определяется направление и проблемы подготовки кадров и компетенций 
студентов в контексте преобразований, связанных с Болонским процессом.

Ключевые слова: высшее образование, двухуровневая структура высшего образо-
вания, Болонский процесс, реформирование высшего образования, образовательные 
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Vavrenyuk S. The current state and problems of the two-level structure in 
the system of higher education in Ukraine

The article is devoted to the current state of the higher education system in Ukraine. It 
raises the problems of finding employment for modern graduates, the information revolu-
tion and the processes of globalization.

In addition, the essence of the two-level structure of higher education is disclosed, the 
direction and problems of training the staff and competencies of students in the context of 
the transformations associated with the Bologna process are widely defined.
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У статті проаналізовано сутність понять, пов’язаних із фінансовим та економічним ме-
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вий механізм», «фінансово-економічний механізм». Розроблено авторську модель фі-
нансово-економічного механізму забезпечення реалізації соціальної функції держави.  

Ключові слова: фінанси, фінансові методи, економічні методи, фінансовий меха-
нізм, фінансово-економічний механізм, соціальна функція держави. 

Постановка проблеми. Сучасний 
етап розвитку України характерний про-
веденням процесу активних перетворень 
в економічній та соціогуманітарній сфе-
рах. Кінцевою метою цих процесів має 
стати новітня система соціально-еконо-
мічних відносин, яка ґрунтується на пара-
дигмі соціальних інвестицій та партисипа-
тивній демократії. 

Держава (як історична форма свідомої 
організації суспільних взаємовідносин) 
має забезпечити членам суспільства пев-
ний спектр послуг для безпечного, еко-
номічно достатнього, соціально-справед-
ливого співіснування. Однією з найбільш 
важливих функцій держави є соціальна, 
яка передбачає неупереджений об’єк-
тивний перерозподіл економічних благ, 
підтримку соціально уразливих категорій 
громадян, консолідацію суспільства на ос-
нові загальновизнаних культурно-світо-
глядних засад.

Якість та ефективність забезпечен-
ня державою своїх функцій, насамперед 
соціальної, знаходиться у прямій залеж-
ності й безпосередньому взаємозв’язку 
з фінансово-економічним складником. 
Тому дослідження проблематики форму-

вання ефективного фінансово-економіч-
ного механізму для забезпечення соці-
альної функції держави є актуальним як 
у контексті теоретичних обґрунтувань, 
так і з точки зору практичних аспектів.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням функціонування фі-
нансового механізму держави присвячено 
праці багатьох науковців. Ця тематика ви-
світлена в публікаціях М.М. Артуса, В.Д. Ба-
зилевича, О.Д. Василика, Г.Г. Кірейцева, 
В.М. Опаріна, А.М. Поддєрьогіна, В.М. Фе-
досова, С.І. Юрія, С.В. Ковальчук, І.В. Фор-
кун. Зважаючи на багатогранність і всеохо-
плюючий характер соціального складника 
державної політики, питання, пов’язані 
з реалізацією державою соціальної функ-
ції, розглядаються науковцями в різних 
аспектах. Ця проблематика розглядалася 
І.В. Арістовою, В.Б. Тропіною, Н.М. Дєєвою, 
Е.М. Лібановою, В.А. Гошовською, С.Є. Гор-
батюк та іншими науковцями. 

Метою статті є дослідження функці-
онування фінансово-економічного меха-
нізму забезпечення соціальної функції 
держави, характеристика його основних 
елементів, визначення й уточнення дефі-
ніцій, пов’язаних із цими процесами.  

Виклад основного матеріалу. В еко-
номічні літературі та наукових досліджен-© Венцель В. Т., 2018
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нях новітнього часу під час розроблення 
проблематики функціонування фінансо-
во-економічного механізму забезпечення 
соціальної функції держави найбільш по-
ширеними термінами є «фінансовий меха-
нізм», «фінансово-кредитний механізм», 
«економічний механізм». При цьому слід 
заначити, що підходи до тлумачення і по-
яснення цих понять у науковому серед-
овищі не мають уніфікованого підходу 
і дещо різняться між собою, зберігаючи 
змістовно споріднений контекст. 

Комплексне дослідження дефініцій, 
пов’язаних із фінансовим механізмом, 
знаходиться у площині економічної кате-
горії «фінанси». Формування фінансів (як 
цілісної самостійної економічної категорії 
суспільної діяльності) відбувалося впро-
довж кількох століть, починаючи ще з ан-
тичних часів. 

Сучасна вітчизняна економічна наука 
визначає фінанси системою грошових від-
носин; сукупністю соціально-економічних 
відносин; системою формування, розподі-
лу і використання грошових ресурсів.

Професора В.М. Опаріна під фінансами 
розуміє «сукупність грошових відносин, 
пов’язаних із формуванням, мобілізацією 
і розміщенням фінансових ресурсів, а та-
кож з обміном, розподілом і перерозподі-
лом вартості створеного на основі викори-
стання валового внутрішнього продукту, 
а за певних умов і національного багат-
ства» [1, с. 5]. 

На думку С.В. Ковальчук та І.В. Форкун, 
«Фінанси – це економічна категорія, що 
має вартісний характер і пов’язана з то-
варно-грошовими відносинами» [2, с. 9].

У Великому тлумачному словнику су-
часної української мови «фінанси» визна-
чаються як «система грошових відносин 
у тій чи іншій державі, а також сукупність 
усіх грошових коштів, що є в розпоря-
дженні держави» [3, c. 679].

Зважаючи на сучасні світоглядні тран-
сформації, в основі яких знаходиться 
парадигма глобалістичного розвитку су-
спільних відносин, а також появу нових 
фіскальних та монетарних інструментів, 
убачається доцільним розглядати фінан-
си, враховуючи існуючі новітні тенденції. 
Зважаючи на це, фінанси можна визна-
чити як економічну категорію, яка репре-

зентує систему фінансових інструментів, 
товарно-грошово-кредитних та валютних 
відносин, що носять акумулятивний, роз-
подільчий та перерозподільчий характер 
і формуються між суб’єктами економічної 
системи. У цьому контексті під фінансовим 
інструментом розуміється будь-який доку-
мент, який має грошову вартість (чек, об-
лігація, акція, вексель, ф’ючерсний контр-
акт тощо) або є юридично обов’язковою 
угодою між двома або більше сторонами 
стосовно права на виплату грошей [4]. 

Важливим є розуміння того, що фінан-
си – це не грошові кошти чи будь-які інші 
активи, які є лише інструментом. Фінан-
си – це сукупність економічних відносин, 
які опосередковують фінансову діяльність 
стосовно формування та використання 
відповідних вартісних фондів і які можуть 
виникати між різними суб’єктами, що бе-
руть участь у таких відносинах, а саме: 

– між державними органами та юри-
дичними і фізичними особами в країні, 

– між юридичними або фізичними осо-
бами різних країн,

– між юридичними або фізичними осо-
бами і міжнародними фінансово-кредит-
ними установами, 

– між окремими державами та міжна-
родними фінансово-економічними інсти-
туціями.

У процесі створення та використання 
фінансових ресурсів використовується 
певна сукупність форм і методів, які уосо-
блюють собою фінансовий механізм. Як 
уже зазначалося, уніфікованої думки сто-
совно тлумачення та пояснення терміна 
«фінансовий механізм» у науковому се-
редовищі немає.

Дослідженню проблеми формування 
та функціонування фінансового механізму 
держави присвячено праці багатьох укра-
їнських науковців. 

О.Д. Василик визначає фінансовий ме-
ханізм комплексом спеціально розробле-
них і законодавчо закріплених у державі 
форм і методів створення й використання 
фінансових ресурсів для забезпечення 
економічного розвитку та соціальних по-
треб громадян [5, c. 101].

«Фінансовий механізм – сукупність фі-
нансових методів і форм, інструментів 
та важелів впливу на соціально-економіч-
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ний розвиток суспільства» – таке визна-
чення наводить В.М. Опарін [1, c. 55].

Близьким до думки В.М. Опаріна є ви-
значення, наведене М.М. Артусом, який 
уважає, що фінансовий механізм – це си-
стема доцільно спрямованих заходів впли-
ву на процес відтворення у формі методів, 
інструментів і важелів у межах норматив-
но-правового забезпечення з метою за-
безпечення соціально-економічного роз-
витку суспільства [6, c. 52].

Дещо інший зміст у дефініцію «фінан-
совий механізм» укладають В.М. Федосов 
та С.І. Юрій. Фінансовий механізм ними 
визначається сукупністю форм і методів 
створення й використання фондів фінан-
сових ресурсів із метою забезпечення різ-
них державних структур, господарських 
суб’єктів і населення [7, c. 10].

У цьому ж змістовному контексті знахо-
диться підхід до розуміння суті фінансово-
го механізму, висловлений С.В. Ковальчук 
та І.В. Форкун, які зазначають, що фінан-
совий механізм – це сукупність конкрет-
них фінансових форм, методів та важелів, 
за допомогою яких забезпечується процес 
суспільного відтворення, тобто здійснюють-
ся розподільчі й перерозподільчі відносини, 
утворюються доходи суб’єктів господарю-
вання і фонди грошових коштів» [2, c. 70]. 

Тлумачення двох самостійних понять 
«фінансовий» та «механізм», наведені 
у Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови, дають змогу сформулю-
вати агреговане визначення фінансового 
механізму як систематизовану сукупність 
процесів, пов’язаних з організацією фі-
нансів, грошового обігу й кредиту [3].

Зважаючи на існуючі трактування, 
можна визначити сутнісний зміст фінан-
сового механізму – сукупності специфіч-
них інструментів, форм, методів і важелів 
впливу, за допомогою яких здійснюється 
формування, розподіл і використання фі-
нансових ресурсів для забезпечення по-
треб держави, суб’єктів господарювання 
та громадян. Із макроекономічної точки 
зору до характерних особливостей фінан-
сового механізму належить його об’єк-
тивний та суб’єктивний складники. Об’єк-
тивним чинником є те, що фінансовий 
механізм будується та функціонує відпо-
відно до принципів економічного конвен-

ціоналізму, який притаманний відповід-
ному історичному етапові. З іншого боку, 
фінансовий механізм має суб’єктивний 
складник, яка зумовлений тим, що осо-
бливості його функціонування визнача-
ються державними органами, виходячи 
з визначених пріоритетів фінансово-еко-
номічної політики держави. Фінансовий 
механізм є віддзеркаленням фінансової 
політики держави та органічно пов’язаний 
із державним регулюванням економіки 
[8, с. 65]. Також слід зважати на те, що 
забезпечення сталих темпів економічного 
зростання можливе лише за умови фор-
мування, оптимального розподілу та ра-
ціонального використання фінансових ре-
сурсів, тобто наявності у країні дієвого 
фінансового механізму [9, с. 202]. 

Фінансовий механізм відіграє важливу 
роль у функціонування фінансової сис-
теми та економіки держави в цілому, але 
він не охоплює всіх аспектів економічно-
го життя. Для отримання комплексного 
бачення системи соціально-економічно-
го устрою, яка відображає взаємозв’язок 
та причинно-наслідкові зв’язки між усіма 
ключовими елементами, що регулюють 
фінансові та господарські процеси, фі-
нансовий механізм необхідно розглядати 
у комплексі з економічним. 

Економічний механізм є одним з ос-
новних складників господарського меха-
нізму, який включає економічні важе-
лі та стимули [10, c. 80]. У свою чергу, 
господарський механізм – це сукупність 
господарсько-організаційних структур, 
об’єднань, правових норм і методів управ-
ління суб’єктами господарської діяльності, 
через які реалізується процес відтворен-
ня, створення матеріальних благ у межах 
регульованих державою економічних про-
цесів [11, с. 102].

Як бачимо, економічний механізм 
уособлює цілісну систему заходів, норм 
та методів, спрямованих на ефективне 
функціонування управлінської системи 
в частині формування та розподілу фінан-
сових ресурсів для створення необхідних 
для держави матеріальних благ. Особли-
вістю економічного механізму є те, що 
його функціонування відбувається в ме-
жах загальної концепції визначеної дер-
жавою економічної політики.



2018 р., № 3 (32) том 2

19

Таким чином, для ефективної реаліза-
ції державою завдань економічного і соці-
ального розвитку, досягнення якісних ре-
зультативних показників у різних сферах 
життєдіяльності суспільства необхідною 
умовою є синхронізована та синергетич-
на взаємодія фінансового та економічного 
механізмів. 

Узагальнюючи наведене, можемо ствер-
джувати, що існують об’єктивні підстави 
для того, щоб сформулювати інтегроване 
визначення поняття фінансово-економіч-
ного механізму (як інституційної системи 
фінансових та економічних методів, меха-
нізмів нормативно-правового регулюван-
ня та інформаційно-аналітичного забез-
печення, за допомогою яких здійснюється 
розподіл і використання фінансових ре-
сурсів держави для задоволення суспіль-
них потреб).  

Фінансово-економічний механізм не 
є цілком самостійною абстрактною сис-
темою. Він розглядається з прагматичної 
точки зору в контексті відповідної кате-
горії, стосовно якої формується і на яку 
здійснює вплив. Однією з важливих умов 
існування держави є забезпечення вико-
нання нею соціальної функції. За допо-
могою фінансово-економічного механізму 
соціальна функція отримує фінансово-ма-
теріальну актуалізацію. Лише тоді вона 
може забезпечити цілісну реалізацію за-
вдань, які становлять її сутність. Урахову-
ючи існуючі дослідження та проведений 
аналіз, пропонується авторське бачення 
структурно-логічної структури фінансо-
во-економічного механізму забезпечення 
соціальної функції держави (рис. 1).  

Фінансово-економічний механізм соці-
альної функції держави не є унікальним 
і об’єднує у своїй структурі всі складники, 
притаманні загальноприйнятому уявлен-
ню про фінансово-економічний механізм. 
Однак значення і роль кожного з його 
елементів у контексті фінансового забез-
печення виконання державою соціальної 
функції мають свою особливу змістовну 
специфіку. Головним призначенням фі-
нансово-економічного механізму забезпе-
чення соціальної функції держави є акуму-
ляція необхідних ресурсів, їх подальший 
справедливий розподіл на підставі вста-
новлених уніфікованих критеріїв та здійс-

нення контрольної функції задля уник-
нення зловживань у використанні коштів 
та матеріальних ресурсів. Для виконання 
цих завдань використовуються різноманіт-
ні (але водночас тісно взаємопов’язані між 
собою) методи, системи та інструменти. 

Фінансовий вплив здійснюється за до-
помогою методів фінансового забезпечен-
ня та фінансового регулювання, головним 
призначенням яких є ефективне фор-
мування фінансових ресурсів, суспіль-
но-справедливий розподіл та раціональне 
використання. 

Фінансове забезпечення – комплексна 
система джерел, методів і форм фінансу-
вання економічної діяльності та соціаль-
ної сфери. Одним із джерел фінансування 
є індивідуальний капітал, тобто викори-
стання приватних ресурсів для реалізації 
певних економічних (підприємницьких), 
соціально-культурних чи гуманітарних 
проектів. Кредитування передбачає за-
лучення зовнішніх позикових ресурсів. 
Цей вид фінансування є досить ефектив-
ною формою, оскільки дає змогу одно-
моментно закумулювати значний обсяг 
фінансування, а також забезпечити ба-
гаторазове використання одних і тих же 
коштів різними суб’єктами в різні часові 
періоди. З іншого боку, один із принци-
пів кредитування – платність (відсоток 
за кредитом) – стимулює позичальників 
до ефективного використання позиково-
го капіталу та результативного ведення 
підприємницької діяльності. Акціонерний 
капітал має подвійну природу, поєднуючи 
в собі індивідуальний та позиковий капі-
тал. В акціонерному товаристві об’єдну-
ються індивідуальні капітали акціонерів, 
а також є можливість залучити додаткові 
ресурси шляхом випуску і продажу облі-
гацій. У такому разі акціонери є власни-
ками певної частки товариства, а обліга-
ції не дають права на участь у капіталі 
та вплив на управління товариством, а 
лише засвідчують унесення певної суми 
коштів та право на зворотне отримання 
вартості облігації та відсоткового доходу 
за нею. Однак в акціонерному товаристві 
не всі акціонери можуть бути його ре-
альними власниками, оскільки вплив на 
управлінські рішення мають акціонери, 
які володіють більшістю акцій товариства.  
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Водночас сьогодні акціонерні товариства 
є однією з найбільш ефективних форм 
залучення фінансових ресурсів та здійс-
нення підприємницької діяльності. За 
допомогою бюджетних асигнувань дер-
жава реалізує визначену нею фінансо-
во-бюджетну політику шляхом спряму-
вання коштів централізованого фонду 
на стимулювання розвитку визначених 
пріоритетних галузей економіки. Під час 
здійснення державою соціальної функ-
ції бюджетні асигнування грають визна-
чальну роль. Саме за допомогою бюджету 
держава реалізує різноманітні програми 
у соціальній, культурно-освітній, медич-
ній та інших галузях, які безпосередньо 
стосуються життєзабезпечення суспіль-
ства. Тобто головною особливістю бю-
джетного фінансування є його спряму-
вання у галузі некомерційної сфери, які 
не передбачають отримання прибутку 
і щодо яких існує вкрай низька підприєм-
ницька зацікавленість, але які відіграють 
надзвичайно важливу роль у функціону-
ванні держави як організованої системи 
суспільного буття. 

Допоміжними, але не менш важливими 
елементами, є фінансово-бюджетне пла-
нування, контроль і аудит використання 
бюджетних коштів та державного і кому-
нального майна. Від якості планування 
залежить ефективність використання фі-
нансових ресурсів та майна, а також ре-
зультативність заходів та програм, на які 
спрямовуються кошти бюджету чи суб’єк-
тів господарювання. Під час планування 
визначаються фінансові можливості дер-
жави та інших суб’єктів господарювання 
щодо задоволення життєвих потреб усіх 
членів суспільства на засадах соціальної 
рівності та справедливості, надання не-
обхідної соціальної допомоги найбільш 
незахищеним його членам [12, с. 67]. Ре-
алізовуючи соціальну функцію, держава 
(в особі уповноважених органів) повинна 
забезпечити реалістичне визначення тієї 
частки валового національного продукту, 
яка може бути спрямована на соціальні 
потреби, а також забезпечити контроль 
за фінансовим плануванням підприємств 
державної та комунальної власності. Від 
цього безпосередньо залежить обсяг 
і якість соціальних послуг. 

У процесі формування та використання 
державних коштів та майна об’єктивною 
необхідністю є проведення комплексу 
заходів щодо упередження, виявлення 
та усунення порушень, пов’язаних із ви-
користанням бюджетних коштів, держав-
ного та комунального майна. Фінансовий 
контроль держави здійснюється на всіх 
етапах бюджетного або господарського 
циклу (від планування, подальшого ви-
користання ресурсів або майна і до фор-
мування звітності). На всіх цих етапах 
відбувається перевірка об’єктів контро-
лю на предмет відповідності діяльності 
встановленим процедурам та правилам, 
законодавчим та нормативно-право-
вим актам. Одним із головних аспектів 
під час проведення контрольних захо-
дів є перевірка цільового використання 
майна та ресурсів, законності ухвалення 
управлінських рішень щодо їх викори-
стання, дотримання фінансово-бюджет-
ної дисципліни під час проведення фі-
нансових операцій.

Фінансове регулювання можна охарак-
теризувати системою державного впливу 
на соціально-економічні процеси за допо-
могою фінансів. Основними засобами фі-
нансового регулювання є фінансові важе-
лі та фінансові інструменти. 

Фінансові важелі використовують-
ся для стимулювання певних процесів, 
досягнення певного результату в еко-
номічній чи соціальній сфері або для 
зменшення наявності чи впливу нега-
тивних (небажаних) процесів і явищ за 
допомогою системи фінансових санкцій. 
До фінансових стимулів, які впливають 
на всі сфери життєдіяльності держави, 
належить рівень мінімальної заробітної 
плати, розміри соціальних виплат, різно-
манітні норми та нормативи, які встанов-
люються державою і слугують не лише 
для підтримки малозабезпечених верств 
населення і встановлення певних стан-
дартів у системі соціального захисту 
та соціального забезпечення, але також 
є важливим орієнтиром для галузей ре-
альної економіки, фінансового сектора 
та інших економічно активних агентів, 
що відображає напрями та пріоритети со-
ціально-економічної політики держави. 
Відповідно до цих орієнтирів, суб’єкти  
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середовища бізнесу формують свої фі-
нансові плани, стратегії розвитку, роз-
раховують фіскальні зобов’язання. Як 
складник бюджетної політики держави, 
безпосередня чи опосередкована під-
тримка пріоритетних галузей і напрямів 
шляхом виділення з бюджету на це пев-
них коштів є досить дієвим засобом для 
досягнення встановлених цілей. Сти-
мулюючи розвиток певних галузей чи 
напрямів, держава прагне досягти кіль-
кох цілей, зокрема за рахунок бюджет-
них інвестицій забезпечити прискорений 
розвиток реального сектора економіки, 
залучити приватний (вітчизняний чи іно-
земний) капітал до реалізації стратегіч-
них проектів, стимулювати зайнятість, 
наслідком чого стане зростання доходів 
населення та бюджетних надходжень. 
Таким чином, держава (разом із розвит-
ком економіки) забезпечить також вико-
нання соціальної функції. 

Система фінансових санкцій носить 
переважно превентивний характер і по-
кликана упереджувати порушення вста-
новлених законодавчих норм у сфері фі-
нансово-господарських та бюджетних 
відносин, а також забезпечити часткову 
або повну матеріальну компенсацію у ви-
падках здійснення таких порушень. 

Фінансові інструменти (як елементи 
фінансового регулювання) є засобами 
виконання завдань економічної та фі-
нансово-бюджетної політики держави. 
У широкому розумінні сукупність на-
явних фінансових інструментів можна 
структурувати в узагальнені категорійні 
поняття. Це монетарна (грошово-кре-
дитна), податкова, бюджетна політика, 
державні закупівлі, митні тарифи та пла-
тежі, трансфертні платежі. За допомогою 
цих інструментів державою забезпечу-
ється цілеспрямований вплив на процеси 
соціального та економічного розвитку, 
формування належного життєвого рівня 
населення. Слід зазначити, що економіч-
ні та фінансові методи мають спільні ре-
гулюючі механізми (зокрема монетарну, 
податкову, бюджетну політику, державні 
закупівлі), які відповідним чином здій-
снюють свій вплив на фінансові та еко-
номічні процеси в державі. Елементи, 
методи, інструменти, важелі фінансового 

та економічного механізмів взаємопов’я-
зані та взаємообумовлені, тому повинні 
розглядатися єдиною структурно-логіч-
ною причинно-наслідковою системою, 
а їх розподіл на окремі складники но-
сить умовний характер, що має на меті 
формування більш чіткого розуміння 
структури та принципів функціонування 
фінансово-економічного механізму як ці-
лісного явища. 

Розглядаючи соціальну функцію дер-
жави, не можна оминути той факт, що ос-
новним джерелом її матеріального (ресур-
сного) втілення є бюджет. Як уже було 
зазначено, бюджет відіграє провідну роль 
і є безальтернативним джерелом у фінансу-
ванні великого спектра соціальних зобов’я-
зань держави, а також він відіграє роль осо-
бливого регулятора економічних процесів. 

Висновки і пропозиції. Таким чи-
ном, для ефективної реалізації державою 
соціальної функції архіважливою умовою 
є належне функціонування всіх елемен-
тів фінансово-економічного механізму, 
який забезпечує генерування, розподіл 
та перерозподіл наявних фінансових 
ресурсів відповідно до визначених дер-
жавою пріоритетів соціальної та еконо-
мічної політики. Обсяги та якість послуг, 
які надаються державою своїм громадя-
нам, безпосередньо залежать від рівня 
економічного розвитку та фінансово-бю-
джетної моделі.  
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Венцель В. Т. Теоретико-методологические основы финансово-
экономического механизма обеспечения реализации социальной функции 
государства

В статье произведен смысловой анализ понятий, которые связаны с финансовым и 
экономическим механизмом государства; обобщены результаты научных исследований 
в этой сфере. С учетом существующих теоретических изысканий и эмпирического опыта 
сформулировано понятие и определено состав и структуру финансово-экономическо-
го механизма реализации государством социальной функции. Предложено авторское 
определение понятий «финансы», «финансовый механизм», «финансово-экономиче-
ский механизм», разработано авторскую модель финансово-экономического механизма 
обеспечения реализации социальной функции государства.

Ключевые слова: финансы, финансовые методы, экономические методы, финансо-
вый механизм, финансово-экономический механизм, социальная функция государства. 

Ventsel V. Theoretical and methodological foundations of the financial 
and economic mechanism to ensure the implementation of the social function 
of the state

The article analyzes the essence of concepts related to the financial and economic mech-
anism of the state, summarizing the results of scientific research in this field. On the basis 
of existing theoretical developments and empirical experience, the notion is formulated 
and the composition and structure of the financial and economic mechanism of the state’s 
implementation of the social function are defined. The author was offered the definition of 
“finance”, “financial mechanism”, “financial and economic mechanism”, also was proposed 
author’s model of the financial and economic mechanism for ensuring the realization of the 
social function of the state.

Key words: finance, financial methods, economic methods, financial mechanism, finan-
cial and economic mechanism, social function of the state. 
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 Національної академії державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

У статті розглянуто понятійне поле дослідження механізмів державного регулювання 
трудових відносин у сфері військової служби. Обґрунтовано, що державне регулювання 
трудових відносин військових службовців сьогодні є важливою науковою проблемою в 
галузі науки державного управління. Автором узагальнено визначення таких понять, 
як: «трудові відносини», «потенціал», «механізм», «державне регулювання», «військо-
вий службовець». Доведено, що завдяки уточненню понятійного апарату можливі по-
дальші наукові розвідки механізмів державного регулювання трудових відносин у сфері 
військової служби. 

Ключові слова: державне управління, механізми державного регулювання, трудові 
відносини, військовий службовець.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі реформування відносин у держав-
ному управлінні докорінних змін потребує 
державне регулювання трудових відно-
син у сфері військової служби. Під дер-
жавним регулюванням трудових відносин 
маємо на меті здійснення якісних пере-
творень у суспільстві, які стають можли-
вими виключно за умови активної участі 
військових службовців у суспільних вза-
ємовідносинах. Характер суспільних вза-
ємовідносин є свідченням рівня розвитку 
суспільства, ефективності його діяльності, 
де головну роль відіграє особистість. Її 
готовність до постійного розвитку, самов-
досконалення та самопізнання є визна-
чальним фактором для високоефектив-
них суспільних взаємовідносин. Особливе 
значення мають норми моралі, відчуття 
гідності та сумління, що мають стати осно-
вою діяльності військовослужбовців у де-
мократичній державі.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Теоретичні та методичні ас-
пекти, зміст понять «трудові відносини», 
«потенціал», «державне регулювання», 
«механізм», «військовий службовець».

Значний внесок у розвиток теоретичних 
та прикладних основ державного регулю-
вання трудових відносин зробили нау-

ковці в галузі права: В. Авер’янов, Д. Ба-
храх, Ю. Битяк, В. Воловик, С. Дубенко, 
К. Гусов, І. Зуб, О. Лавріненко, О. Паш-
ков, О. Петришин, В. Толкунова та ін. 

Незважаючи на широке коло науко-
вих розробок щодо регулювання трудо-
вих відносин у сфері державної служби, 
вітчизняною наукою не досліджені пи-
тання державного регулювання трудо-
вих відносин у сфері військової служби. 
Враховуючи складність та багатоаспек-
тність питання, на сьогодні відсутні до-
слідження щодо державного регулюван-
ня трудових відносин «мілітаризованих» 
державних службовців, повноважень вій-
ськового службовця, які у сфері військо-
вої служби України є одними з напрямів, 
де дістає вияв диференціації законодав-
ства про працю.

Мета статті – уточнення понятійного 
поля державного регулювання трудових 
відносин у сфері військової служби в на-
укових доробках вітчизняних та зарубіж-
них науковців. 

Виклад основного матеріалу. Базо-
вими для понятійного апарату досліджен-
ня механізмів державного регулюван-
ня трудових відносин у сфері військової 
служби є поняття потенціалу.

«Потенціал» з латинської (potentia) пе-
рекладається як «сила». Сучасні наукові 
дослідження дозволяють визначити по-© Ветлинський С. О., 2018
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тенціал як універсальну загальнонаукову 
категорію, що означає «сукупність наяв-
них засобів, можливостей у конкретній 
області» [2, с. 223]. 

Теоретичне дослідження поняття «по-
тенціал» знаходимо в таких науках, як 
державне управління, психологія, педа-
гогіка, економіка, фізика тощо. В держав-
ному управлінні поняття «потенціал» уза-
гальнені В. Бакуменком, В. Трощинським, 
Ю. Сурміним та ін. [4]. (див. табл. 1).

Як видно з табл. 1, тлумачення поняття 
потенціалу відповідно до свого предмету 
дослідження в кожній науці трактується 
по-різному. Але разом з тим простежують-
ся спільні риси, які повторюються в біль-
шості визначень, зокрема [3]: 

1) потенціал передбачає розвиток; 
2) аналіз потенціалу часто здійснюєть-

ся через особу; 

3) потенціал – це насамперед ресурс.
У межах різних підходів є уточнюваль-

ні визначення поняття «потенціал», які 
ґрунтуються на різних елементах, що ви-
значають його сутність [16]. (табл. 2).

Аналізуючи наведені концепції, можна 
зробити висновок, що сутнісними особли-
востями потенціалу є: 

1) трактування через можливості, ре-
зерви, ресурси; 

2) прояв відповідно до зовнішніх обста-
вин; 

3) пов’язаність із діяльністю; 
4) необхідність актуалізації, розвитку.
Оскільки більшість визначень поняття 

потенціалу ототожнюють з такими понят-
тями, як можливості, резерви, ресурси, 
це дає нам змогу визначити рівні, на яких 
потенціал може перейти в актуалізований 
стан: через відтворення певних уже наяв-

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «потенціал» 

Наука Визначення поняття «потенціал» 

Державне 
управління

Приховані здібності, сили для певного виду діяльності, що можуть проявитися за 
певних умов. 
Набір параметрів, що забезпечують певні можливості, здібності, ресурси, які призна-
чені для самозбереження та для перетворення середовища. 
Можливості, здібності, ресурси.

Філософія Особистісний розвиток. 
Можливість переходу від «потенційного» до «актуального» буття.

Психологія Зміни, пов’язані з нервовими імпульсами.
Соціологія Набір певних запасів та сил, які має особа в певній галузі.

Педагогіка Властивість мати певні можливості, здібності, ресурси, спрямовані на формування 
та розвиток особистості в процесі її освіти.

Економіка Збірна характеристика ресурсів, яка прив’язана до місця та часу.

Біологія
Частка енергії, яку використовує людина. 
Сукупність матеріальних цінностей та ресурсів у певному середовищі; сукупність 
можливостей, запасів, джерел, які можуть бути використані для розвитку, а також 
чинників, які об’єктивно, незалежно від волі людей впливають на цей розвиток.

Фізика Запас енергії тіла, яке знаходиться в певній точці поля.

Таблиця 2
Сутність поняття «потенціал» у межах різних наукових концепцій

Концепція Сутність поняття «потенціал» 
Діяльнісна Потенціал вчинків (Я.Є. Кальба).

Енергетична Енергопотенціал людини (С.Д. Максименко).
Індивідуальна Потенціал індивідуального буття (І.П. Маноха).

Інструментальна
Ступінь потужності в певному відношенні;  
сукупність засобів, можливостей, необхідних для будь-чого;  
«... засоби, запаси, джерела, які можна мобілізувати та задіяти»  
(Велика радянська енциклопедія).

Ресурсна Ресурси, які представляють певний набір властивостей та характеристик 
(І.Г. Утюж).

Розвитку Сама можливість розвитку або використання чогось, що можна розвинути 
(Оксфордський словник).

Самореалізації Потенціал самореалізації (М.А. Садова).
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них властивостей (ресурсів); через безпо-
середній розвиток у конкретний момент 
(резерви як джерело ресурсів); через по-
тенційний розвиток (можливості).

Систематизація та аналіз наукових під-
ходів вітчизняними дослідниками до ви-
вчення поняття «потенціал» дозволив 
сформувати такі його властивості: 

1) потенціал передбачає розвиток і ак-
туалізацію; 

2) потенціал ототожнюється з поняття-
ми ресурсів, можливостей, резервів; 

3) потенціал проявляється в певних 
зовнішніх обставинах; 

4) потенціал пов’язаний з діяльністю; 
5) потенціал здебільшого співвідно-

ситься з поняттям особистості.
Таким чином, потенціал найбільш пов-

номасштабно розкривається в контексті 
життя та діяльності особистості. Ми спів-
відносимо його з особистістю військовос-
лужбовця. 

В «Енциклопедії державного управлін-
ня» потенціал особистості розглядається 
на двох рівнях – людських ресурсів дер-
жави та певної особистості [5, с. 345]. 

Властивості потенціалу особистості роз-
глядаються науковцями в різних контек-
стах. Так В.В. Васильєва, Н.А. Коваль, 
Д.А. Леонтьєв, М.К. Орлатий визначають 
такі властивості потенціалу особистості вій-
ськовослужбовця: цінності, що збагачують 
потенціал особистості; сила, в розумінні 
енергії, з якою людина використовує свій 
потенціал; стійкість як постійна протидія зо-
внішнім впливам; системність, упорядкова-
ність усіх складників потенціалу особисто-
сті та їхніх взаємозв’язків; продуктивність 
людини, її активність у досягненні мети; ін-
дивідуальність, уміння людини здійснювати 
саморозвиток та знаходити відповідні спо-
соби самореалізації та реалізації наявного 
потенціалу [2; 10; 16].

В. Р. Міляєва характерними ознаками 
потенціалу особистості називає систем-
ність (потенціал особистості має системні 
властивості і не може зводитися до про-
стої суми якостей людини); зовнішню обу-
мовленість (для актуалізації та реалізації 
потенціалу особистості вирішальне зна-
чення, як правило, мають «зовнішні» по 
відношенню до нього умови і фактори, 
характер середовища його існування); 

непрозорість (для потенціалу особистості 
характерна наявність прихованих власти-
востей, які в разі зміни певних умов можуть 
проявитися); стратегічність [12, с. 411]. 

Загальноприйняте визначення поняття 
«військова служба» в науковій юридичній 
літературі відсутнє. Найбільш характер-
ні її визначення даються такі: «Військо-
ва служба – вид державної служби, яка 
полягає у виконанні громадянами вста-
новленого законом військового обов’язку 
(повинності) у складі збройних сил» [6].

Військова служба – особливий вид 
державної служби, почесний обов’язок 
кожного громадянина України, пов’яза-
ний з виконанням загального військового 
обов’язку і служби на контрактній клієн-
тоорієнтованій основі в Збройних Силах 
України та інших військах, утворених від-
повідно до чинного законодавства. Ре-
гулюється Конституцією України (ст. 65) 
та Законом України «Про загальний вій-
ськовий обов’язок і військову службу» 
[6, с. 458–459]. Військова служба в Зброй-
них Силах України та інших військових 
формуваннях є державною службою осо-
бливого характеру, яка полягає в про-
фесійній діяльності придатних до неї за 
станом здоров’я і віком громадян України, 
пов’язаній із захистом Вітчизни. 

Однак наведені вище термінологіч-
ні визначення не можна назвати цілком 
вдалими. Їм притаманні різні за значен-
ням загальні ознаки – в одному випадку 
це «військовий обов’язок (повинність)», 
у другому – це «почесний обов’язок кож-
ного громадянина», у третьому – це «про-
фесійна діяльність». Тим самим змішу-
ються різні сторони цього виду діяльності 
громадян [22].

Необхідно визнати, що військова служ-
ба – це складне соціальне явище, роз-
криття змісту якого потребує комплек-
сного підходу. Вона прямо пов’язана 
з національною безпекою та її складовою 
частиною – обороною, а опосередкова-
но – з політикою, економікою, міжнарод-
ними відносинами та іншими сферами ді-
яльності держави. 

Військову службу як одне з важливих 
соціально-політичних явищ можна розгля-
дати з різних точок зору: соціальної, по-
літичної, правової, організаційної, етичної, 
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соціологічної тощо. Суспільні інститути, 
котрі в тій чи іншій мірі завжди існували 
в суспільстві, утворювалися для свідомо-
го впливу людей в інтересах соціальних 
груп на процес суспільного розвитку, для 
регулювання певних суспільних відносин, 
щоб обмежити дію випадку, а то й сваволі. 
Військова служба завжди сприймалася як 
діяльність певного прошарку людей зі сво-
їми відповідними корпоративними інтере-
сами та запитами, належної моралі й духо-
вності нації. Тобто цей соціальний інститут 
можна сприймати як співтовариство, певну 
корпорацію осіб, які практично виконують 
спеціальні функції держави у відповідності 
до свого правового статусу.

Згідно зі статтею 65 Конституції України 
[8] обов’язком громадян України є захист 
Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України. Звідси випливає, що 
військова служба – це механізм досягнен-
ня цілей та виконання завдань держави. 
Їй належать функції, що відображають 
загальні завдання як частини механізму 
державного управління, тобто реалізу-
ються певні функції соціальної держави.

Трудова діяльність службовців Зброй-
них Сил регулюється нормами адміні-
стративного права. Відповідно до ст. 11 
Закону України «Про Збройні Сили Укра-
їни» [7] передбачається, що комплекту-
вання Збройних Сил здійснюється шляхом 
призову громадян на військову службу 
та прийняття на військову службу за кон-
трактом. Як відомо, контракт є різновидом 
трудового договору. 

Військово-службові відносини, пов’я-
зані з практичним здійсненням військової 
служби, виникають на підставі юридичних 
фактів, тобто фактів, що викликають пра-
вові наслідки. Для трудових правовідно-
син таким юридичним фактом є трудовий 
договір, а для державних службовців – 
адміністративний акт про призначення на 
державну посаду державної служби. Для 
військовослужбовців військово-службо-
ві відносини виникають у залежності від 
способу вступу на військову службу. Гро-
мадяни, які призиваються на військову 
службу, стають військовослужбовцями 
з моменту їх відправки до місця військової 
служби з військового комісаріату. Однак 
учасниками військово-службових відно-

син у повному обсязі вони стають посту-
пово, по мірі їх навчання, з прийняттям 
Військової присяги, призначенням на по-
сади і т. д. Військово-службові відносини 
для громадян, що надійшли на військову 
службу за контрактом, виникають з мо-
менту вступу в силу контракту про проход-
ження військової служби, тобто на відміну 
від виникнення державно-службових від-
носин державних службовців, виникнення 
військово-службових відносин пов’язуєть-
ся не з призначенням на військові посади, 
а з іншими юридичним фактами. 

Поняттю «військова служба» прита-
манні ознаки самостійності, стійкості 
й автономності, що характеризують пра-
вову освіту. Сукупність правових норм, 
що регулюють однорідні суспільні відно-
сини, що володіють внутрішньою єдністю 
й узгодженістю і пов’язані спільною метою 
правового регулювання – виконання вій-
ськової служби, утворює правовий інсти-
тут військової служби [18]. 

Військова служба як правовий інститут 
являє собою об’єктивно сформовану ві-
докремлену групу правових норм, що де-
тально регулюють військово-службові від-
носини і в силу цього характеризуються 
відносною самостійністю, стійкістю й авто-
номністю функціонування [20]. 

Розглядаючи співвідношення інститутів 
державної та військової служби, зазначи-
мо, що методологічно правильним є підхід 
науковців Національної академії держав-
ного управління при Президентові Украї-
ни, які вважають державну службу єдиною 
публічною службою, що підрозділяється 
на галузеві публічні служби по функці-
ях і повноваженнях держави з предметів 
його ведення, що призводить до різнома-
ніття і складності інституційних форм дер-
жавної служби як об’єктивно правового 
явища. Військова служба є підвидом пра-
вового інституту державної служби [4]. 
Однак у зв’язку з істотними відмінностями 
військової служби від громадянської дер-
жавної служби та інших спеціальних видів 
державної служби, тобто її самостійністю 
і відособленістю від інших видів служби, 
теоретично обґрунтованим є висновок про 
те, що інститут військової служби є осо-
бливим різновидом єдиного правового ін-
ституту державної служби. 
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Військова служба як інституційно-пра-
вове явище являє собою систему правових 
норм, яка регулює статус військової служби 
(установа, організація, повноваження орга-
нів державної влади) і суспільні відносини, 
що складаються в процесі виконання і про-
ходження військової служби, а також реалі-
зації суб’єктами цих відносин свого статусу, 
тобто прав, обов’язків і відповідальності. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
у результаті дослідження понятійного 
поля державного регулювання державно-
го регулювання трудових відносин у сфері 
військової служби узагальнено визначен-
ня таких понять як: «трудові відносини», 
«потенціал», «державне регулювання», 
«військовий службовець» [22]. Доведено, 
що завдяки уточненню понятійного апа-
рату можливі подальші наукові розвідки 
щодо нормативного-правового забезпе-
чення механізмів державного регулюван-
ня трудових відносин у сфері військової 
служби. Адже незважаючи на специфіку 
трудових відносин військовослужбовців, 
в основі своїй це відносини, які підпада-
ють під сферу трудового права. Для них 
притаманні всі ознаки трудових відносин 
найманої праці. Тому за своєю правовою 
природою норми, що регламентують пра-
цю державних службовців, є нормами тру-
дового права і відображають при цьому 
диференціацію у правовому регулюванні.
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В статье рассмотрено понятийное поле исследования механизмов государственного 
регулирования трудовых отношений в сфере военной службы. Обосновано, что государ-
ственное регулирование трудовых отношений военнослужащих сегодня является важ-
ной научной проблемой в области науки государственного управления. Автором обобще-
ны определения таких понятий, как: «трудовые отношения», «потенциал», «механизм», 
«государственное регулирование», «военнослужащий». Доказано, что благодаря уточ-
нению понятийного аппарата возможны дальнейшие научные исследования механизмов 
государственного регулирования трудовых отношений в сфере военной службы.

Ключевые слова: государственное управление, механизмы государственного регу-
лирования, трудовые отношения, военнослужащий.

Vetlynskyi S. The conceptual field of research of mechanisms of state regulation 
of labor relations in the sphere of military service

In the article the conceptual field of research of mechanisms of state regulation of labor 
relations in the sphere of military service is considered. It is substantiated that the state 
regulation of labor relations of military servicemen is today an important scientific problem 
in the field of science of public administration. The author generalizes definitions of such 
concepts as: «labor relations», «potential», «mechanism», «state regulation», «service-
man». It is proved that due to refinement of the conceptual apparatus, possible further 
scientific research of the mechanisms of state regulation of labor relations in the sphere of 
military service.

Key words: state administration, mechanisms of state regulation, labor relations, ser-
viceman.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА  
В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

У статті розглянуто інноваційно-інвестиційну складову, як одну з основних засобів 
забезпечення розвитку природно-економічного потенціалу регіону та його конкурент-
носпроможності. Визначено основні проблеми інноваційно-інвестиційної складової в 
механізмі державного управління природно-економічним потенціалом регіонів та за-
пропоновано заходи щодо усунення виявлених проблем. Обгрунтовано синергетичну 
парадигму дослідження інноваційно-інвестиційної складової в механізмі державного 
управління природно-економічним потенціалом регіонів. 

Ключові слова: регіон, природно-економічний потенціал, державне управління, 
розвиток, інноваційно-інвестиційна складова.

Постановка проблеми. Сучасний 
характер реформування господарства 
України, новітні тенденції глобалізації 
та регіоналізації розвитку зумовлюють не-
обхідність усебічного аналізу трансфор-
мації інноваційно-інвестиційного простору 
держави, визначення стратегічних цілей 
і пріоритетних напрямів його подальшої 
розбудови. Це вимагає дослідження регіо-
ну як важливого суб’єкта економічних від-
носин, координатора природно-економіч-
ного та соціально-економічного розвитку, 
а також каталізатора ділової активності 
й розгортання інноваційно-інвестицій-
них процесів, формування сприятливого 
підприємницького середовища на основі 
ефективного державного управління. Вод-
ночас існуючі регіональні відмінності в пе-
редумовах та факторах інноваційно-ін-
вестиційної складової, темпах і масштабах 
трансформаційних процесів зумовлюють 
чітко виражену природно-економічну 
та соціально-економічну специфічність 
усіх складників господарського комплексу 
регіонів та потребують упровадження но-
вих форм і методів державного управління 
їх розвитком на системній основі, застосу-
вання різних регуляторів на державному 
та регіональному рівнях. Усе це зумовлює 
необхідність глибокого теоретичного ана-

лізу сутності та тенденцій інноваційно-ін-
вестиційного складової в механізмі дер-
жавного управління, виявлення протиріч, 
що впливають на природно-економічний 
потенціал регіонів, вивчення та узагаль-
нення сучасного теоретичного забезпе-
чення інноваційно-інвестиційного розвит-
ку, створеного світовою та вітчизняною 
наукою.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій за напрямом досліджень свідчить, 
що значна увага приділялась інновацій-
но-інвестиційним процесам та механізму 
їх державного управління. У науковій лі-
тературі приділялась значна увага питан-
ням стратегії інноваційно-інвестиційного 
розвитку, проблемам формування інно-
ваційно-інвестиційної системи в Україні 
присвячені праці М.П. Бутка, О.І. Горду-
новського, М.П. Денисенка. Однак незва-
жаючи на значну кількість робіт, які відо-
бражають різні аспекти даної проблеми, 
багато питань стосовно інноваційно-інвес-
тиційної складової державного управління 
природно-економічним потенціалом регі-
онів, із залученням фінансового сектора, 
узгодженості та координування дій дер-
жавного управління потребують додатко-
вого дослідження.

Мета статті – обґрунтування теоре-
тико-методологічних засад і розроблення 
практичних рекомендацій щодо форму-© Горбик В. М., 2018
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вання механізму державного управлін-
ня інноваційно-інвестиційної діяльності 
в природно-економічному розвитку регіо-
нів України та вдосконалення їх системної 
організації. 

Виклад основного матеріалу. Інвес-
тиційно-інноваційна складова в механізмі 
державного управління займає провідне 
місце в економічній безпеці регіону, а за-
безпечення розвитку природно-економіч-
ного потенціалу на основі інноваційно-ін-
вестиційної моделі потребує нарощення 
обсягів інвестування, що має бути вклю-
чено до стратегічних пріоритетів еконо-
мічної політики України. Зниження уваги 
щодо розв’язання проблем економічної 
безпеки призвело до зниження рівня ін-
вестування в економіку, послаблення ін-
новаційної активності та загальмувало 
розвиток природно-економічного потенці-
алу регіонів.

Інноваційно-інвестиційна сфера є од-
ним з найчутливіших складників природ-
но-економічного потенціалу, який здат-
ний миттєво реагувати на дію зовнішніх 
та внутрішніх чинників впливу. Значення 
інноваційно-інвестиційного процесу в умо-
вах трансформації економіки постійно по-
силюється у зв’язку з розширенням сфер 
інвестування, ускладненням структури 
та виникненням нових загроз господарю-
вання. Механізм державного управління 
реалізації інноваційно-інвестиційної скла-
дової, як сукупність механізмів – ринково-
го, державного та інноваційно-інвестицій-
ного партнерства, – сприяє проведенню 
структурної перебудови економіки регіону 
та країни загалом. Без забезпечення на-
лежного рівня інноваційно-інвестиційного 
розвитку неможливо проводити ефектив-
ну інвестиційну політику в державі.

Інноваційно-інвестиційна складова ча-
стина державного управління природ-
но-економічним потенціалом регіонів пе-
редбачає модернізацію економіки, яка 
ґрунтується на впровадженні принципо-
во нових технологій і застосуванні нових 
знань. Проведене дослідження дає мож-
ливість визначити пріоритетні напрями 
реалізації сучасної інноваційно-інвести-
ційної складової в забезпечені розвитку 
природно-економічного потенціалу регіо-
ну. Однак в умовах кризового стану еко-

номіки України проблемою є інвестиційна 
підтримка інноваційних рішень. Шляхами 
розв’язання проблеми фінансування є: по-
кращення інвестиційного клімату регіону; 
розвиток інвестиційного ринку та інвести-
ційної інфраструктури; створення дієвих 
механізмів державного-приватного парт-
нерства в інфраструктурному інвестуван-
ні; розбудова системи підготовки програм 
і проектів для державного інвестування. 
Ґрунтуючись на досвіді країн, які пере-
йшли до моделі інноваційного розвитку, 
інноваційно-інвестиційна складова части-
на державного управління на сучасному 
етапі повинна передбачати: 

– вдосконалення законодавства Украї-
ни, спрямованого на активізацію інвести-
ційної діяльності; 

– створення та забезпечення ефектив-
ного функціонування інститутів розвитку; 

– становлення та розвиток індустрії 
прямого інвестування та венчурного капі-
талу;

– створення умов для залучення інвес-
тицій на ринках капіталу через первинне 
публічне розміщення акцій в Україні; 

– реалізація принципів державно-при-
ватного партнерства під час реалізації 
інфраструктурних проектів; 

– врегулювання відносин у процесі 
укладання, виконання та припинення дії 
угод про розподіл продукції, використан-
ня земельних ділянок для здійснення кон-
цесійної діяльності, посилення державних 
гарантій прав концесіонерів; 

– державна підтримка реалізації інвес-
тиційних програм і проектів за пріоритет-
ними напрямами розвитку природно-еко-
номічного потенціалу регіону та України 
загалом; 

– державна підтримка інвестиційних 
програм і проектів, направлених на роз-
виток експортоорієнтованих та імпортоза-
міщуваних виробництв; 

– державна підтримка реалізації се-
редньо- та довгострокових іноваційно-ін-
вестиційних проектів, спрямованих на 
створення високотехнологічного та кон-
курентоспроможного розвитку регіону 
[5, с. 12].

Відмінною рисою сучасного етапу роз-
витку природно-економічного потенціалу 
регіонів України є та обставина, що він 
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здійснюється в умовах глобальної еколо-
гічної кризи, суть якої полягає в посилен-
ні антропогенних впливів на всі сторони 
життєдіяльності людей. Масштаби цього 
впливу, здійснюваного без урахування 
системної організації взаємозв’язку су-
спільства і природи, такі, що спричинили 
зміну глобальних параметрів природного 
середовища, і виникла реальна загро-
за підриву динамічної рівноваги біосфе-
ри, що складається протягом геологічних 
епох. Унаслідок цього потреба перехо-
ду до екологічно орієнтованого розвитку 
природно-економічного потенціалу на ос-
нові здійснення екологізації виробництва 
на державному та регіональному рівнях 
набуває особливої актуальності.

Невід’ємною складовою частиною ме-
ханізму державного управління в регіоні 
повинні бути інструменти регулювання, 
що передбачають не тільки заходи, спря-
мовані на примус суб’єктів господарюван-
ня до охорони навколишнього середови-
ща шляхом нормативного регулювання 
та штрафних санкцій, а також заходи еко-
номічного стимулювання природоохорон-
ної діяльності, заходи, що стимулюють 
екологічно орієнтований, науково-техно-
логічний розвиток.

Метою розробки такого інструментарію 
є підвищення інноваційно-інвестиційної 
активності підприємств різних форм влас-
ності в області екологізації економіки ре-
гіону. Реальний процес інвестиційної ді-
яльності щодо екологізації виробництва 
в регіоні, а також і для окремого господа-
рюючого суб’єкта, слід починати з еколо-
го-економічного аналізу антропогенного 
впливу промислового підприємства на на-
вколишнє середовище, в результаті якого 
можна визначити стан навколишнього се-
редовища в промисловому регіоні, а також 
ефективність природоохоронної діяльно-
сті промислового підприємства [2, с. 23].

Оцінка природоохоронної діяльності 
підприємства й екологічного стану на-
вколишнього середовища включає ана-
ліз охорони атмосфери, водних ресурсів, 
надр та земельних ресурсів, флори і фа-
уни. В аналізі представляються: динаміка 
валових викидів забруднюючих речовин, 
динаміка викидів за видами забруднюю-
чих речовин; порівняння фактичної кон-

центрації забруднювачів із гранично до-
пустимою; порівняння фактичних викидів 
із гранично допустимими. Крім того, роз-
глядаються показники освіти, утилізації 
та викидів шкідливих речовин; показни-
ки водовикористання і водовідведення; 
показники освіти, утилізації, розміщення, 
використання у виробництві відходів; по-
казники використання земельних ресурсів 
і надр. У свою чергу, аналіз даних по ве-
личині природно-економічного збитку від 
забруднення навколишнього природно-
го середовища повинен включати оцінку 
збитку від забруднення атмосфери, во-
дойм, від порушення і забруднення надр 
та земельних ресурсів.

Економічний збиток, що наноситься 
навколишньому середовищу, є вираже-
ні у вартісній формі фактичні й можливі 
збитки від забруднення навколишнього 
природного середовища. Показник при-
родно-економічного збитку є комплексною 
багатофакторною шкодою, що завдається 
народному господарству забрудненням 
навколишнього середовища регіону.

Слід зазначити, що існують різні під-
ходи до визначення оцінки природно-е-
кономічного збитку: прямий, непрямий, 
аналітичний і емпіричний методи. На прак-
тиці найбільш прийнятним виявився метод 
укрупненої оцінки природно-економічного 
збитку, орієнтований на визначення пря-
мих оцінок по спектру забруднень. Показ-
ники збитків від забруднення навколиш-
нього середовища використовуються під 
час обгрунтування нормативів плати за 
забруднення навколишнього середовища, 
визначення розмірів компенсації за еко-
логічні правопорушення, визначення по-
треби в інвестиціях на природоохоронні 
заходи [1, с. 23].

Формування інвестиційно-інноваційного 
розвитку лісового господарства має перед-
бачати поступову диверсифікацію джерел 
інвестиційного забезпечення через форму-
вання відповідних фондів лісовідновлення 
не лише на загальнодержавному, а й на 
регіональному та місцевому рівнях. Цього 
можна досягти через залучення в процес 
відтворення лісоресурсного потенціалу 
коштів місцевого самоврядування, оскіль-
ки територіальні громади через співучасть 
у реалізації окремих лісогосподарських 
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та лісоохоронних проектів зможуть підви-
щити рівень задоволення місцевих жителів 
у продуктах і послугах лісу.

В.О. Полюга виступає за виділення і пе-
редачу у володіння (власність) населених 
пунктів земельних угідь під заліснення за 
рахунок коштів місцевого самоврядуван-
ня з метою розширення лісоволодінь те-
риторіальних громад та задоволення їх 
продуктами і послугами лісу відповідно до 
вимог загальнодержавного і лісового за-
конодавства; встановлення для місцевого 
рівня фіксованого відсотку відрахувань 
від загальнодержавних податків до міс-
цевих бюджетів, зокрема, це стосується 
плати за землі лісового фонду, які гаран-
товано мають спрямовуватися на віднов-
лення лісових ресурсів і охорону довкілля 
[8, с. 98], а господарську діяльність у лі-
совому фонді мають вести спеціалізовані 
агрогосподарські підприємства.

Темпи інвестиційно-інноваційного роз-
витку лісогосподарських підприємств 
в умовах імплементації мораторію на екс-
порт необробленої деревини можуть упо-
вільнитися, оскільки значна частина по-
стійних лісокористувачів левову частку 
прибуткових надходжень отримувала за 
рахунок експорту лісу-кругляка. Компен-
сувати ці втрати суб’єкти господарювання 
зможуть за умови збільшення виробни-
цтва продукції з високою доданою вар-
тістю, але для цього вони спочатку мають 
модернізувати виробничо-технічну базу 
лісопереробки та підвищити рівень комп-
лексності використання лісоресурсного 
потенціалу загалом. За нинішнього інсти-
туціонального середовища інвестиційної 
діяльності державних лісогосподарських 
підприємств вирішити це завдання надто 
проблематично, тому інвестиційно-інно-
ваційний розвиток лісового господарства 
має включати комплекс заходів держав-
ного управління, які дадуть можливість лі-
согосподарським підприємствам залучати 
достатній обсяг інвестицій [6, с. 75].

На цьому етапі розвитку продуктивних 
сил та поглиблення ринкової трансформації 
в природно-ресурсному секторі національ-
ного господарства доцільним є умонтування 
в реформування лісового господарства прі-
оритетів інвестиційно-інноваційного забез-
печення розвитку державних лісогосподар-

ських підприємств відповідно до принципів 
сталого управління лісами та передового 
іноземного досвіду. Розроблена Держав-
ним агентством лісових ресурсів України 
Стратегія сталого розвитку та інституційно-
го реформування лісового та мисливсько-
го господарства України до 2022 року має 
включати широкий спектр форм, методів 
та інструментів інвестиційного забезпечен-
ня процесів лісорозведення, лісовирощу-
вання, лісозаготівель, вивезення деревини, 
переробки деревини та утилізації відходів, 
а також перевірений закордонною практи-
кою набір стимулів стосовно прискорення 
впровадження продуктових та процесних 
інновацій в окремі ланки всього лісопро-
дуктового ланцюга [9].

Особливістю формування інвести-
ційно-інноваційного розвитку лісового 
господарства є те, що регіони України 
відзначаються різним рівнем лісистості, 
неоднаковими умовами лісокористуван-
ня, різною породно-віковою структурою 
лісового фонду, що вимагає максимально 
можливого врахування регіональних ас-
пектів нарощення лісоресурсного потен-
ціалу та здійснення лісогосподарського 
виробництва. Варто максимальною мірою 
використати іноземний досвід у частині 
здійснення інноваційної діяльності, щоб 
мати змогу отримувати фінансові ресурси 
в рамках виконання вимог міжнародних 
природоохоронних конвенцій.

Основними цілями інвестиційно-інно-
ваційного розвитку лісового господар-
ства на регіональному рівні мають бути: 
модернізація, реконструкція та технічне 
переоснащення основних лісогосподар-
ських засобів та парку виробничого устат-
кування лісопереробних підрозділів дер-
жавних лісогосподарських підприємств; 
розбудова індустрії вирощування садив-
ного матеріалу, формування сучасних се-
лекційних комплексів, плантацій і розсад-
ників; створення технологічних ланцюгів 
переробки лісосічних відходів та відходів 
деревообробки; модернізація техніко-тех-
нологічної та виробничої бази лісовпоряд-
кування; комплексна модернізація систе-
ми відновлення захисних лісонасаджень 
та здійснення агролісомеліоративних за-
ходів спільно із суб’єктами аграрного під-
приємництва.
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Активізація інноваційної діяльності дер-
жавних лісогосподарських підприємств по-
требує диверсифікації джерел інвестицій-
ного забезпечення проектів модернізації, 
реконструкції та технічного переоснащен-
ня основних засобів лісогосподарського 
і деревообробного виробництва, а також 
упровадження сучасних технологій сис-
теми лісорозведення та лісовирощуван-
ня. Така диверсифікація буде можливою 
через залучення фінансових ресурсів ор-
ганів місцевого самоврядування, суб’єк-
тів приватного підприємництва в межах 
спільної діяльності та в межах реалізації 
угод державно-приватного партнерства, 
а також через залучення коштів суб’єк-
тів аграрного бізнесу під час проведен-
ня робіт зі створення захисних лісосмуг 
та здійснення інших агролісомеліоратив-
них заходів [4, с. 6].

Інноваційно-інвестиційна стрижнева 
складова державного управління як ор-
ганізуюча, регулятивна та спрямовуюча 
інституціональна субстанція суспільства 
щодо утвердження сталого природно-еко-
номічного розвитку регіону, забезпечення 
його конкурентоспроможності та прогре-
сивних структурних змін, насамперед тех-
нологічних, і є цілеспрямованою та скоор-
динованою діяльністю органів державної 
влади загальнодержавного, галузевого, 
регіонального рівнів для впровадження 
комплексу заходів, спрямованих на ство-
рення системних інституціональних, еко-
номічних, аксіологічно-культурних, на-
уково-технічних та інших засад, а також 
запровадження відповідних механізмів 
їх реалізації через залучення необхідних 
інвестиційних, інтелектуальних, інфор-
маційних, матеріально-технічних, орга-
нізаційних ресурсів (державних та не-
державних), для стимулювання генерації 
та підтримки розвитку природно-еконо-
мічного потенціалу на всіх рівнях та га-
лузях економіки, але за їх переважною 
державною підтримкою за встановленими 
законодавством пріоритетними напряма-
ми [10, с. 52].

Для утвердження інноваційно-інвес-
тиційної моделі розвитку природно-еко-
номічного потенціалу та забезпечення 
розширеного відтворення інноваційних 
процесів мають бути вирішені системні 

проблеми, розв’язанням яких виступає 
державне управління: 

– активізація інноваційних процесів 
у реальному секторі регіональної еконо-
міки і, зокрема, за пріоритетними напря-
мами інноваційної діяльності, в систему їх 
ресурсного забезпечення має бути здійс-
нений вагомий інвестиційний внесок за 
рахунок державних ресурсів; 

– залучення фінансових та інвестицій-
них ресурсів для стимулювання генерації 
та розвитку інноваційних процесів; 

– релевантне забезпечення інформа-
ційними ресурсами перебігу інноваційних 
процесів; 

– оптимізація структури центральних 
органів виконавчої влади та підвідомчих 
їм організацій у сфері інноваційно-інвес-
тиційної діяльності; 

– удосконалення механізмів державно-
го управління інноваційно-інвестиційними 
процесами в регіонах; 

– формування інноваційної культури 
та мотиваційних факторів у суб’єктів ін-
новаційної діяльності для активізації ін-
новаційних процесів шляхом посилення 
їхньої рушійної сили – людського фактора 
[3, с. 36]. 

Висновки і пропозиції. Цінність інно-
вацій як об’єктивна їх значимість зумовле-
на потребами й інтересами як соціального 
суб’єкта, так і суспільства загалом. Цінно-
сті інновацій в інтегративному інновацій-
ному процесі, що реалізує інноваційну па-
радигму в масштабах країни, агрегатують 
її головні цінності – забезпечення сталого 
розвитку природно-економічного потенці-
алу та суспільства регіону. Ці головні цін-
ності мають стати орієнтирами цілепокла-
дання державної політики та державного 
управління й формування усвідомленої 
суспільством національної ідеї – техноло-
гічного та економічного лідерства регіону 
та країни в цілому.
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Горбик В. М. Инновационно-инвестиционная составляющая в механизме 
государственного управления природно-экономическим потенциалом региона

В статье рассмотрена инновационно-инвестиционная составляющая как одно из ос-
новных средств обеспечения развития природно-экономического потенциала региона 
и его конкурентоспособности. Определены основные проблемы инновационно-инве-
стиционной составляющей в механизме государственного управления природно-эко-
номическим потенциалом регионов и предложены меры по устранению выявленных 
проблем. Обоснована синергетическая парадигма исследования инновационно-инве-
стиционной составляющей в механизме государственного управления природно-эконо-
мическим потенциалом регионов.

Ключевые слова: регион, природно-экономический потенциал, государственное 
управление, развитие, инновационно-инвестиционная составляющая.

Horbyk V. Innovative-investment component in the mechanism of state 
management of natural and economic potential of the region

The article deals with the innovation-investment component as one of the main means of 
ensuring the development of the natural and economic potential of Gerion and its compet-
itiveness. The main problems of the innovation-investment component in the mechanism 
of state management of the natural and economic potential of the regions are determined 
and measures are taken to eliminate the identified problems. The synergetic paradigm of 
research of innovation-investment component in the mechanism of state management of 
the natural and economic potential of regions is substantiated.

Key words: region, natural-economic potential, state administration, development,  
innovation-investment component.
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Стаття присвячена дослідженню проблемних питань реалізації державної політики 
у сфері пенсійного забезпечення в реаліях сучасності. Здійснено науково-теоретичне 
обґрунтування основних чинників, які негативно позначаються на ефективному функ-
ціонуванні національної системи пенсійного забезпечення. Сформульовано конкретні 
пропозиції щодо удосконалення та напрямів реалізації цілісної державної політики у 
сфері пенсійного забезпечення.  
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Постановка проблеми. Наочним по-
казником результативності системи пен-
сійного забезпечення є рівень матеріаль-
ної забезпеченості та платоспроможності 
пенсіонерів. Нині національна пенсійна 
система перебуває в процесі пристосу-
вання до різноманітних кризових та соці-
альних викликів. Демографічні, геополі-
тичні, інтеграційні, глобалізаційні та інші 
чинники негативно позначаються на блоці 
питань у частині функціонування ефек-
тивної державної політики у сфері пен-
сійного забезпечення, що, своєю чергою, 
призводить до соціальної напруженості 
суспільства, зневіри економічно активно-
го населення в можливість забезпечення 
собі гідної старості, зниження добробуту 
та життєвого рівня потенційних отримува-
чів пенсійних виплат. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Про важливість наукових до-
сліджень щодо питань пенсійного забез-
печення свідчить підвищена увага до 
цього питання вітчизняних науковців. 
Різні теоретико-практичні аспекти дер-
жавного управління та державної політи-
ки у сфері пенсійного забезпечення про-
аналізовано в роботах таких учених, як: 
О.І. Буряченко, О.І. Міндова, Ю.Л. Мохова, 
О.І. Надієнко, Н.О. Писаренко, Л.П. Шум-
на, С.О. Сільченко, Б.І. Сташків, М.В. Чіч-

кань, Н.М. Хуторян, Ю.Д. Юрченко та ба-
гатьох інших. Водночас, не применшуючи 
вагомості розглянутих наукових праць до 
вирішення актуальних та проблематичних 
питань у цій сфері, додаткових досліджень 
потребує аналіз та критичне осмислення 
низки проблемних питань щодо реалізації 
державної політики у сфері пенсійного за-
безпечення в сучасних умовах.

Мета статті – проаналізувати основні 
проблеми державної політики у сфері пен-
сійного забезпечення на сучасному етапі 
державотворення, а також обґрунтувати 
ключові напрями її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Пен-
сійне забезпечення є головним складни-
ком цілісної системи соціального захисту 
населення та найпоширенішим видом ма-
теріального забезпечення громадян, які 
зазнали таких соціальних ризиків, як ста-
рість, інвалідність і втрата годувальника. 

В умовах сьогодення питання щодо по-
шуків оптимальних шляхів функціонуван-
ня пенсійного забезпечення перебуває на 
порядку денному у більшості країн світу, за 
яких держави все частіше змушені застосо-
вувати непопулярні для населення заходи 
задля регулювання державної економічної 
політики з метою стабілізації диспропорцій 
працездатного та непрацездатного насе-
лення, якими є підвищення пенсійного віку 
та страхового стажу, скасування різнома-
нітних пенсійних привілеїв та пільг тощо.© Денисенко К. В., 2018
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Зазначене вище не оминуло й нашу 
державу. На відміну від інших складни-
ків системи соціального захисту, система 
пенсійного забезпечення постійно зазнає 
реформування. Сучасна національна пен-
сійна система є спадком радянського ми-
нулого, її формування збігається із прого-
лошенням незалежності нашої держави. 

Однорівневу солідарну пенсійну си-
стему на законодавчому рівні з прийнят-
тям у 2003 році Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» [1] було замінено на три-
рівневу – солідарну, накопичувальну 
та недержавне пенсійне забезпечення, 
і тим самим змінено джерело фінансуван-
ня пенсій – від винятково державного до 
загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування шляхом сплати стра-
хових внесків роботодавцями та працівни-
ками, що відповідає кращим європейським 
традиціям функціонування ефективної 
пенсійної системи. Автори вищезазначе-
ного нормативно-правового акта плану-
вали здійснити перехід до бездотаційного 
функціонування Пенсійного фонду. Однак 
наразі в Україні повною мірою функціонує 
лише перший рівень пенсійної системи, а 
поетапне проведення низки пенсійних ре-
форм не забезпечило очікуваних резуль-
татів, оскільки й донині чимало пенсіоне-
рів живуть за межею абсолютної бідності.

Учені констатують, що на цьому ета-
пі свого розвитку пенсійне забезпечення 
в нашій державі можна охарактеризува-
ти відсутністю соціальної справедливості, 
пенсійної культури, надійних та дієвих 
фінансових механізмів, які б надавали 
можливість забезпечити її громадян не-
обхідними коштами. Сучасна вітчизняна 
пенсійна система не спроможна захистити 
пенсіонерів від бідності [2, с. 79]. Питання 
пенсійного забезпечення мають складну, 
динамічну, багатофакторну та полісистем-
ну природу. 

У пенсійних правовідносинах пенсіонер 
перебуває у прямій залежності від держа-
ви та національної нормативно-правової 
бази. Монопольне становище солідарної 
системи, відсутність моніторингу рівня 
життя пенсіонерів, механізмів мотивації 
працездатного населення в участі у систе-
мі загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування та захисту і охорони 
пенсійних прав громадян, неефективне 
управління пенсійною системою, низька 
розвиненість фінансових, організаційних, 
правових механізмів реалізації державної 
політики у сфері пенсійного забезпечення, 
негативні соціальні процеси насамперед 
негативно позначаються на блоці питань 
ефективного функціонування всієї пенсій-
ної системи, що призводить до збільшення 
недовіри населення до органів державної 
влади та головним чином до дестабілізації 
всієї соціально-економічної сфери.

Найпоширеніше нарікання на наявну 
систему пенсійного забезпечення з боку 
пенсіонерів – низькі розміри пенсій. Від-
повідно до ч. 3 ст. 46 Конституції Укра-
їни  пенсії, інші види соціальних виплат 
та допомоги, що є основним джерелом 
існування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового міні-
муму, встановленого законом [3]. Поняття 
«прожитковий мінімум» стало важливою 
категорією у процесі формування пенсій-
них відносин, зокрема він застосовуєть-
ся для встановлення розміру мінімальної 
пенсії за віком.

Законом України «Про Державний бю-
джет України на 2018 рік» на вказаний 
рік встановлено такі розміри прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність у розрахунку на місяць: від 
1 січня 2018 року – 1373 гривні, 1 липня – 
1435 гривень, 1 грудня – 1497 гривень [4]. 
З огляду на представлені розміри прожит-
кового мінімуму можемо стверджувати, що 
законодавча прив’язка розміру пенсій до 
прожиткового мінімуму є неефективною. 
В умовах глобальних суспільних тран-
сформацій та прогресивних змін сьогоден-
ня, які супроводжуються зміною життєво 
необхідних потреб, представлені розміри 
прожиткового мінімуму унеможливлюють 
забезпечення першочергових потреб су-
часних пенсіонерів, що негативно позна-
чається на їхній життєдіяльності та є свід-
ченням неналежного виконання державою 
взятих на себе зобов’язань щодо забезпе-
чення соціального захисту населення, яке 
зазнало соціального ризику чи опинилось 
у складних життєвих обставинах. 

Для ліквідації зазначеної проблеми не-
обхідно скасувати прив’язку прожитково-



Право та державне управління

38

го мінімуму до визначення розміру пенсії 
та вищезазначену конституційну норму 
привести у відповідність з сучасними по-
требами отримувачів соціальних виплат. 
Зважаючи на зазначене, пропонуємо 
уточнити положення ч. 3 ст. 46 Основного 
Закону таким змістом: «Пенсії, інші види 
соціальних виплат та допомоги, що є ос-
новним джерелом існування, надаються 
у розмірі, необхідному для нормального 
життєзабезпечення людського організму».

З практичної точки зору наявні пробле-
ми в царині пенсійного забезпечення нам 
зрозумілі. Організаційно-правова природа 
солідарної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування базу-
ється на засадах солідарності поколінь, за 
яких нинішнє покоління економічно актив-
ного населення фінансує пенсії сучасним 
пенсіонерам шляхом сплати страхових 
внесків, при цьому кількість перших має 
суттєво переважати над кількістю других.

Офіційні статистичні дані щодо співвід-
ношення працездатного та непрацездат-
ного населення відсутні. Водночас згідно 
із показниками Державної служби статис-
тики щодо розподілу постійного населен-
ня України за статтю та віком на 1 січня 
2017 року чисельність постійного населен-
ня віком від 18 років і старших станови-
ла 34 799 299  осіб, 60 років і старших – 
9 545 919 осіб [5, с. 9], тобто на вказаний 
період співвідношення працездатний – 
непрацездатний становить 3,6 до 1. Крім 
того, необхідно враховувати, що серед так 
званого населення працездатного віку є ті, 
хто через певні об’єктивні чи суб’єктивні 
обставини взагалі не беруть участі у фор-
муванні бюджетного складника Пенсійного 
фонду України, зокрема це трудові мігран-
ти, особи, які відбувають покарання в міс-
цях позбавлення волі, громадяни з важкою 
формою інвалідності, психологічними чи 
психічними розладами, жінки, які перебу-
вають у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку тощо.

В умовах реформування освітньої сфе-
ри спостерігається пізній вихід молоді на 
ринок праці, що пов’язане зі збільшенням 
тривалості навчання. Якщо раніше трудову 
діяльність розпочинали з 15 років, то тепер 
після 20 років [6, с. 62–63], тому ця кате-
горія громадян відтерміновує участь у сис-

темі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. Це суттєво мінімі-
зує можливість для сучасної молоді виходу 
на пенсію в майбутньому в частині набуття 
законодавчо встановленої тривалості стра-
хового стажу. З огляду на зазначене, ви-
дається доцільним включення періоду нав-
чання у вищих та професійно-технічних 
навчальних закладах до страхового стажу.

Учені констатують, що вітчизняна 
структура пенсійних виплат сильно ди-
ференційована за статтю, регіоном, ви-
дом діяльності, спецзаконами, що й далі 
поглиблює соціальну диференціацію су-
спільства, сприяє соціально-політичній 
нестабільності [7, с. 9], з чим не можна не 
погодитись. Чинна система пенсійного за-
безпечення є несправедливою щодо пен-
сіонерів, практичний досвід показує, що 
загальнопоширеними є випадки, за яких 
особа, маючи понад 30 років страхового 
стажу, отримує пенсійну виплату в міні-
мальному розмірі, який дорівнює розміру 
прожиткового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність.

Сучасні умови засвідчують, що отриму-
вачів пенсійних виплат умовно поділяють 
на «звичайних» та «привілейованих». До 
перших належать пенсіонери, які отриму-
ють пенсії на загальних підставах за умови 
досягнення пенсійного віку та наявності 
страхового стажу встановленої тривало-
сті для загального кола осіб. До других – 
пенсіонерів, які наділені спеціальним пра-
вовим статусом та, як правило, отримують 
пенсії на пільгових умовах або за вислугу 
років, що супроводжується зниженням за-
конодавчо встановленого пенсійного віку 
та/або тривалості страхового стажу. Прак-
тика переконливо доводить, що розміри 
пенсійних виплат перших є суттєво ниж-
чими, аніж у других. 

Водночас не сприяє формуванню ефек-
тивної системи пенсійного забезпечення так 
звана «зрівнялівка» розміру пенсій. У цьому 
контексті видається доцільною точка зору 
І.М. Сироти, який зазначає, що пенсія має 
відповідати принципу: як працювала лю-
дина протягом трудової діяльності, стільки 
й одержала у старості [8, с. 16]. Продовжу-
ючи зазначену наукову думку, відзначимо, 
що розмір пенсійної виплати має узгоджу-
ватись із характером, специфікою та трива-
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лістю трудової діяльності, рівнем наванта-
ження працівника, а також головним чином 
тривалістю і розміром відрахувань на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування, що є соціально справедливим. 

Важливим залишається той факт, що 
практика пенсійного забезпечення на-
селення не враховує дані емпіричних 
досліджень, які б дали змогу виявити, 
спрогнозувати і мінімізувати динаміку різ-
номанітних явищ, факторів та ризиків, 
довгострокових та середньострокових 
системних впливів, які негативно позна-
чаються на функціонуванні ефективної 
державної пенсійної політики. 

Надскладна ситуація в частині набуття 
права на пенсійну виплату очікує на гро-
мадян, які проживають у сільській місце-
вості. Вітчизняні вчені констатують, що 
у процесі реформування аграрного секто-
ру багато колективних господарств розпа-
лися, а нових на їх місці не сформувалось 
[9, с. 177]. У зв’язку з цим нині в більшості 
українських сіл відсутні, по-перше, робо-
чі місця як наслідок, по-друге, можливість 
сплати страхових внесків до Пенсійного 
фонду та набуття законодавчо встанов-
леної тривалості страхового стажу, наяв-
ність якого є однією з умов виникнення 
права на пенсію за віком, по інвалідності 
та у зв’язку з втратою годувальника. 

Наявність таких обставин унеможлив-
лює виникнення права на пенсійну випла-
ту, призводить до порушення фундамен-
тальних соціальних прав людини. У зв’язку 
з наведеними доводами необхідно здійс-
нити соціально орієнтований крок щодо 
закріплення належних гарантій для реалі-
зації права на пенсійне забезпечення, як 
альтернатива – шляхом зарахування біль-
шої тривалості страхового стажу, аніж осо-
ба фактично відпрацювала за умови від-
сутності роботи в сільській місцевості, або 
зменшити вимоги до страхового стажу, не-
обхідного для призначення пенсії. Інакше 
на практиці ще більшого поширення набу-
де таке явище, як трудова міграція.

Висновки і пропозиції. Висловлені за-
уваження свідчать про наявність безпре-
цедентної кризи та накопичення низки не 
належним чином врегульованих питань 
у сфері пенсійного забезпечення в Украї-
ні. Концептуальна основа системи пенсій-

ного забезпечення потребує на всіх рівнях 
управління впровадження людиноцентрич-
ного підходу, а також головним чином роз-
роблення нової соціальної парадигми, за 
якої покращення показників життєдіяльнос-
ті та добробуту пенсіонерів, створення для 
працездатного населення належних умов 
для трудової діяльності та можливостей 
для сплати страхових внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня, ліквідація бідності, реалізація принци-
пу соціальної справедливості, узгодження 
інтересів усіх суб’єктів системи пенсійного 
забезпечення, ефективність і результатив-
ність діяльності публічних інституцій соці-
ального спрямування є ключовими завдан-
нями цілісної державної політики країни.
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Денисенко Е. В. Проблемные вопросы реализации государственной политики 
в сфере пенсионного обеспечения в реалиях современности

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов реализации государствен-
ной политики в сфере пенсионного обеспечения в реалиях современности. Осущест-
влено научно-теоретическое обоснование основных факторов, которые негативно 
сказываются на эффективном функционировании национальной системы пенсионно-
го обеспечения. Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 
и направлениям реализации целостной государственной политики в сфере пенсион-
ного обеспечения.

Ключевые слова: государственная политика, пенсионное обеспечение, пенсион-
ная система, пенсия, пенсионеры, прожиточный минимум, солидарная система, пенси-
онное страхование.

Denysenko K. Issues of implementation of the public policy in the field of pension 
coverage in modern times

The article deals with the issues of implementation of the public policy in the field of pen-
sion coverage in modern times. There have been given scientific and theoretical underpin-
ning of the main factors negating the effective functioning of the national system of pension 
coverage. There have been provided concrete proposals for the improvement and directions 
of implementation of an integral public policy in the field of pension coverage.

Key words: public policy, pension coverage, pension system, pension, retirees, living 
wage, joint system, pension insurance.
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ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена актуальній нині темі – фінансування малого інноваційного під-
приємництва або стартапів. Одним із найважливіших завдань державної політики є до-
сягнення стійкого економічного розвитку шляхом технологічної модернізації і дивер-
сифікації галузей економіки. Потужним драйвером такого розвитку стають інноваційні 
компанії – стартапи, які найбільш швидко реагують на сучасні проблеми населення, тим 
самим збільшуючи якість життя громадян. Саме діяльність стартапів як інноваційних 
компаній стимулює виникнення нового промислового виробництва і на практиці змінює 
пріоритети прикладних досліджень і розробок.

Автор докладно описує такі технології фінансування, як венчурне фінансування, бан-
ківське кредитне фінансування, інвестиції родини та друзів, інвестиції бізнес-ангелів, а 
також форми державної підтримки інноваційних компаній.

Ключові слова: стартап, інновації, підприємництво, джерела фінансування, технології.

Постановка проблеми. Специфіч-
на особливість стартап-компанії полягає 
в хронічній нестачі фінансів, відсутно-
сті надійної матеріальної бази і хиткому 
становищі компанії на великому ринку. 
Всупереч розхожій думці стартап – це не 
зменшена копія великого підприємства, 
оскільки класичне розуміння бізнесу не 
має на увазі наявність інноваційних тех-
нологій.

Аналіз основних досліджень. 
Оскільки поняття «стартап» є відносно но-
вим, особливо в Україні, літератури з цьо-
го питання не надто багато. Здебільшого 
сучасні автори розглядають шляхи успіш-
ного розвитку стартапів. Гай Кавасакі про-
понує успішні моделі розвитку стартапів 
на прикладі Apple [2]. Пітер Тіль пояснює 
різницю між творенням нового і його ти-
ражуванням [9]. В. Семиноженко запро-
понував трактування терміна «стартап» 
[3]. Визначний науковець В. Геєць зазна-
чив, що підтримка інноваційного розвитку 
має відбуватися насамперед за рахунок 
збільшення фінансування інноваційної ді-
яльності підприємцями, зокрема шляхом 
розширення можливостей для залучення 
фінансових ресурсів венчурного характе-
ру [1, с. 14]. Є. Чазов розглядає стартапи 

як чудову можливість для людей, які ма-
ють мрію створити щось, що приноситиме 
користь людям і дохід автору [8].

Мета статті – аналіз джерел залучення 
інвестицій в інноваційні стартапи в Україні.

Виклад основного матеріалу. Для 
активного розвитку будь-якого стар-
тап-проекту необхідні фінансові вкладен-
ня. Розмір матеріальних потреб збільшу-
ється прямо пропорційно до зростання 
компанії. Тому в статті будуть розглянуті 
аспекти різноманітних джерел фінансу-
вання інноваційних стартапів та шляхи їх 
залучення.

Соціально-економічні трансформації 
в Україні доводять, що в розвитку країни 
важливу роль відіграє інноваційне підпри-
ємництво. Особливо актуальним стає роз-
виток стартап-компаній як елементів наці-
ональної інноваційної системи.

Стартап (англ. Startup), стартап-компа-
нія – нещодавно створена компанія (мож-
ливо, ще не зареєстрована офіційно, але 
серйозно планує стати офіційною), що 
будує свій бізнес на основі інновацій або 
інформаційних технологій, які не вийшли 
на ринок або ледве почали на нього вихо-
дити і володіють обмеженим набором ре-
сурсів [6].

В основному термін «стартап» застосову-
ється стосовно інтернет-компаній та інших  © Костіна І. С., 2018
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компаній, що працюють у сфері ІТ, однак 
це поняття поширюється і на інші сфери 
діяльності. Головне для стартапів – це ін-
новації. Стартапи зобов’язані створювати 
щось нове або вдосконалювати вже наяв-
не. Є думка, що українські стартапи в пер-
спективі можуть перевести економіку на 
нові рейки.

Зазвичай стартапи запускають моло-
ді люди віком 25–28 років. Вони вже ма-
ють досвід роботи у великих компаніях, 
завдяки якому краще розуміють чого хо-
чуть, правильніше прораховують ризики, 
не стрибають з ідеї на ідею і працюють 
дисципліновано. Серед стартаперів рідко 
зустрічаються студенти. Проте в Європі 
й Америці вік стартаперів наближається 
до сорока.

У 2016 році в Україні було заре-
єстровано 161 стартап-компанію, 
в 2017 – 216 [9]. Нині в країні близько 
3000 стартапів. А в найближчі роки може 
стати майже 5000. Відповідно, буде ро-
сти і кількість інвестицій. У 2016 році за-
гальна сума інвестицій склала $ 88 млн 
(без урахування 13 нерозкритих угод), 
а в 2017-му – $ 265 млн. Серед най-
більших інвестицій експерти відзначили 
Grammarly ($ 110 млн), BitFury ($ 30 млн), 
Petcube ($ 10 млн), People. ai ($ 7 млн), 
YayPay ($ 5,3 млн) і Allset ($ 5 млн) [4] 
Також одразу три українські стартапи пе-
ремогли в різних номінаціях на міжнарод-
ному конкурсі Golden Kitty Awards, який 
втретє проводився в США.

Для успішного стартапу необхідні: 
блискуча ідея, детальний бізнес-план 
і надійне джерело фінансування. Без гро-
шей стартап приречений на поразку. Для 
фінансування стартапів залучають широ-
ке коло джерел: кошти державних і при-
ватних венчурних фондів, інвестиційних 
компаній, приватних стратегічних інвесто-
рів («бізнес-ангелів»), ресурси, зібрані на 
спеціальних інтернет-майданчиках шля-
хом краудфандінгу тощо.

Основними потенційними інвесторами 
стартапів є венчурні фонди, які створю-
ються спеціально для фінансування стар-
тапів. Однак тут виникають деякі склад-
нощі, оскільки для отримання кредиту від 
венчурного фонду компанія вже має пе-
ребувати на певному етапі розвитку, во-

лодіти надійною репутацією і мати кінцеву 
версію продукту. Велику роль відіграє її 
місце на ринку.

Джерелом коштів венчурних фондів ста-
ють гроші їх вкладників, тобто страхових 
компаній, приватних осіб, а також пенсій-
них фондів. Вони не зв’язуються з нена-
дійними компаніями і вважають кращими 
стартапи, що відрізняються середньою 
часткою ризику. Важливо, щоб компанія 
мала гарні перспективи і високий потенці-
ал прибутковості.

Венчурні компанії усвідомлено йдуть на 
ризик інвестування в бізнес-ідею або про-
ект, що перебуває на нульовій стадії зара-
ди можливості отримання високих відсотків 
на відносно невелику суму вкладень [8].

 Багато венчурних фондів закладають 
у схему роботи можливість повного або 
часткового списання вкладених коштів. 
Як компенсацію високих фінансових ри-
зиків вони висувають вимоги до прибут-
ковості інвестованих проектів від 50% до 
100% річних.

 Венчурні фонди відбирають стартапи 
за кількома ключовими критеріями:

– Розмір цільового ринку – чим він гло-
бальніший, тим більше у вас шансів отри-
мати фінансування;

– Досвід роботи у цій сфері в автора 
проекту. Для венчурного інвестора буде 
великим плюсом, якщо у стартапера є ве-
ликий досвід практичної роботи в цій сфе-
рі, бажано по «обидві сторони барикади»;

– Наявність постійних замовників, 
зростання кількості клієнтів, збільшення 
прибутку або наявність якісної моделі, яка 
передбачає реалізацію перерахованих 
факторів;

– Грамотний бізнес-план або інвестпро-
грама, що обґрунтовують суму необхідних 
інвестицій, терміни повернення, очікува-
ний ефект від інвестування.

Популярним джерелом фінансування 
стартапів є банківські кредити. Якщо під-
приємець є постійним клієнтом протягом 
тривалого часу, це може принести вели-
ку користь для нього. За умови хорошої 
кредитної історії є шанс отримати кредит 
для малого бізнесу. Під час оформлення 
кредиту банк розглядає як позичальників 
лише клієнтів, у яких правильно оформ-
лені документи, детально складено біз-
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нес-план, повна документація про заста-
ву, досить обсягу готівки для реалізації 
і рентабельності майбутнього проекту.

Також за необхідності без проблем мож-
на отримати невеликий кредит під заста-
ву майна в будь-якій фінансово-кредитній 
установі. Як заставу можна використову-
вати (якщо є) автомобіль, нерухомість, 
якою володієте (будинок, квартира), або 
будь-які інші активи. Оціночна вартість 
активів має відповідати або перевищува-
ти суму, яку підприємець хоче оформити. 
Проте слід пам’ятати, що у разі несвоєчас-
ної оплати платежів за відсотками і креди-
ту банк змушений застосовувати штрафні 
санкції, а за наявності боргів має право 
вилучити активи на погашення боргу.

Інше джерело фінансування для стар-
тап-компанії – це бізнес-ангели. Під цим 
поняттям маються на увазі приватні осо-
би, які вкладають гроші в бізнес, що роз-
вивається, на ранньому етапі. Їхньою 
метою є отримання прибутку у великих 
розмірах у перспективі, а тому бізнес- або 
інвест-ангели не наполягають на терміно-
вому поверненні капіталу. Крім того, вони 
не втручаються в процес ведення справ.

У Кремнієвій долині народився навіть 
такий термін, що позначає перші і найо-
чевидніші джерела фінансування, – FFF 
(family, friends, fools). Справді, у деяких 
випадках основним джерелом фінансу-
вання може стати сім’я: родичі або дру-
зі. На перший погляд, це здається досить 
ризикованим заходом, однак нині саме ця 
категорія займає в пострадянських краї-
нах друге місце за обсягом вкладених ко-
штів у стартап-компанії. Якщо говорити 
про міжнародний рівень, то сім’я буде на 
третьому місці. У залученні родичів до фі-
нансування стартапів є свої ризики. Тому 
важливо чітко визначити дві речі. Реко-
мендовано зробити це письмово: це за-
спокоює і дисциплінує.

По-перше, наскільки активно близькі 
вам інвестори мають брати участь в обго-
вореннях та прийнятті рішень щодо про-
екту. Як правило, потрібно домовлятися 
про повну неучасть тих, хто нічого корис-
ного сказати не може.

І, по-друге, домовленість має містити 
чітке визначення удачі/провалу і ваших 
подальших дій в обох випадках.

Держава також відіграє одну з провід-
них ролей у розвитку стартапів, оскільки 
саме вона встановлює правила гри і за-
безпечує умови для їх функціонування. 
Тому держава має мінімізувати можливі 
ризики для бізнесу за рахунок фінансової 
підтримки інноваційних стартапів, надан-
ня податкових і митних пільг тощо.

Отже, розглянемо ситуацію з державною 
підтримкою стартапів в Україні. Зараз Кабі-
нетом Міністрів України розглядається про-
ект Стратегії розвитку високотехнологічних 
галузей до 2025 року, яка буде визначати 
ключові напрями, базові інструменти, мету, 
стратегічні цілі розвитку високотехноло-
гічних галузей в Україні, завдання, спря-
мовані на їх досягнення, а також основні 
інструменти і механізм реалізації Стратегії 
з урахуванням сучасних світових тенденцій 
і особливостей розвитку України [5].

Крім нормативної підтримки, держава 
може забезпечити ще й фінансову. Для 
цього можуть бути передбачені системи 
надання грантів, програми пільгового кре-
дитування і фінансування наукових розро-
бок, фінансування інноваційних проектів 
у певних галузях (сільське господарство, 
екологія, енергозберігаючі технології, со-
ціальна сфера тощо).

Нещодавно Державна інноваційна фі-
нансово-кредитна установа винесла на 
громадське обговорення програму під-
тримки стартапів, у рамках якої держава 
виділятиме $ 10 000 за 5% частки ком-
панії. Але за це стартап-компаніям до-
ведеться йти на низку умов. По-перше, 
стартап треба буде реєструвати ще до 
того, як з’явиться бізнес-модель. У той 
час як саме юридичне оформлення буде 
потрібно, коли стартап почне отримувати 
дохід, коли з’являться співробітники або 
коли стартап приверне фінансування.

По-друге, засновник компанії має заз-
далегідь продумати, що буде, якщо стар-
тап прогорить. Якщо у стартапу немає 
зобов’язань, то юридична особа ліквіду-
ється, якщо ж є – відбувається процес 
банкрутства. Обидва процеси в Україні 
досить бюрократизовані.

По-третє, якщо стартап успішний, але 
йому потрібно перебратися в іншу країну, 
знову-таки будуть бюрократичні пробле-
ми. Швидше за все держава не захоче, 
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щоб стартап, у якого почало виходити, 
перебрався в іншу країну [4].

Зважаючи на обмеженість державних 
витрат, держава може надати такі «бону-
си», як оренда муніципальних приміщень, 
ділянок, реклама, розміщення держзамов-
лень і надання юридичної допомоги.

Висновки і пропозиції. Однією з ос-
новних причин створення, успішного роз-
витку та подальшого існування стартапів 
є повільність великих корпорацій, які успіш-
но використовують уже наявні продукти, а 
розробкою і створенням нових майже не за-
ймаються. Тому стартапи завдяки своїй мо-
більності в плані втілення нових ідей скла-
дають конкуренцію потужним корпораціям.

В Україні дуже багато молодих і тала-
новитих людей з яскравими ідеями і ре-
зультативними проектами. Саме тому дер-
жава має сконцентруватися на поліпшенні 
умов ведення бізнесу, інвестиції в фун-
даментальні і прикладні дослідження, 
розширенні витрат на освіту, подальший 
розвиток галузі венчурного фінансування 
та інноваційної інфраструктури, питаннях 
охорони інтелектуальної власності.
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Костина И. С. Источники привлечения инвестиций в инновационные стартапы 
в Украине

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – финансированию мало-
го инновационного предпринимательства или стартапов. Одной из важнейших задач 
политики государства является достижение устойчивого экономического развития пу-
тем технологической модернизации и диверсификации отраслей экономики. Мощным 
драйвером такого развития становятся инновационные компании – стартапы, которые 
наиболее быстро реагируют на современные проблемы населения, тем самым увеличи-
вая качество жизни граждан. Именно деятельность стартапов как инновационных ком-
паний стимулирует возникновение нового промышленного производства и на практике 
меняет приоритеты прикладных исследований и разработок.

Автор подробно описывает такие технологии финансирования, как венчурное финан-
сирование, банковское кредитное финансирование, инвестиции друзей и близких, ин-
вестиции бизнес-ангелов, а также формы государственной поддержки инновационных 
компаний.

Ключевые слова: стартап, инновации, предпринимательство, источники финанси-
рования, технологии.



2018 р., № 3 (32) том 2

45

Kostina І. Sources of attraction of investments into innovative start-ups in 
Ukraine

The article is devoted to the actual topic at the moment – financing of small innova-
tive entrepreneurship or start-ups. One of the most important tasks of state policy is the 
achievement of sustainable economic development through technological modernization 
and diversification of the economic sectors. Innovative companies – start-ups, which are 
most responsive to the current problems of the population, become the powerful driver of 
such development, thus increasing the quality of life of citizens. It is the activity of start-ups 
as innovative companies that stimulate the emergence of new industrial production and in 
practice change the priorities of applied research and development.

The author describes in detail ways of financing such technologies as venture financing, 
bank credit financing, family and friends’ investments, business angel investments, as well 
as forms of state support for innovative companies.

Key words: start-up, innovation, entrepreneurship, sources of financing, technology.
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The problem solving in general and its 
connection with important scientific or 
practical tasks. The XXI century society is 
characterized by a rapidly changing com-
petitive, multicultural and global context. 
Economic growth and social progress are 
increasingly dependent on the production, 
distribution and use of knowledge, the avail-
ability of competitive skilled human capital 
and education, information and communi-
cation technologies. The impact on higher 
education (hereafter – HE) is enormous, so 
countries need new policies and approach-
es to strengthen their bargaining power 
and make a strong global impact to improve 
the global educational context. The eco-
nomic and geopolitical races of the age are 
caused by competitive educational systems, 
and competitiveness in a knowledge socie-
ty demands the highest quality education. 
To be relevant, actual educational strategies 
acquire such skills as flexibility, creativity, 
autonomy, innovation, ability to respond 
quickly to changes, adaptability and team-
work; include the standards of competitive 
international education, adapted to the re-
quirements of globalization, the national, 
regional and subregional nature of country’s 
development.

One of the basic and fundamental func-
tions of the HE should be the promotion 
of global consciousness among graduate 
students, awareness of intercultural diver-
sification and dialogue among nations as 
well as respect for pluralism and diversity. 
All these aspects together pledge the soli-
darity and peaceful coexistence of nations 
and genuine global citizenship. Strategies 
for internationalization are an important 
tool for achieving a new educational vision 
and competitive international HE market 
in order to solve global problems, promote 
sustainable human development and multi-
cultural society. Focusing on export-oriented 
HE is one of the educational strategies that 
can enhance the cognitive skills required by 
new context. Indeed, when students leave 
their own cultural environment for studying 
abroad or following curricula with content 
that highlights the international and glob-
al aspects of human and social interaction, 
they have the opportunity to develop ad-
aptability, flexibility, autonomy, expansion 
of the cultural and intellectual horizons, in-
crease intercultural tolerance and interper-
sonal communication.

Nevertheless, for the formation and de-
velopment of the above-mentioned attrib-
utes of modern state, society and the HE 
system, internationalization of higher edu-
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cation (hereafter – IHE) must be effectuated 
through a comprehensive concept going be-
yond the traditional notion of international 
cooperation and physical mobility of individ-
uals. The concept of complexity means that 
strategies must be transversal, integrate 
the international dimension into all institu-
tional policies and programs, and contain 
strategic themes for learning and research 
(macro level); international research fund-
ing, fundraising, transnational education 
and tuition fees as enablers of IHE (medium 
level); focus on the multilingual and mul-
ticultural students to enhance university’s 
global profile (micro level). The interna-
tionalization policy should strive to improve 
the quality and relevance of HE and to sup-
port the necessary changes in the education 
system allowing to adapt to a new global 
reality. In addition, it is important to un-
derstand the different scales of internation-
alization strategies: affecting people, such 
as mobility; and affecting the system itself, 
such as the internationalization of the cur-
riculum and research. 

Analysis of the latest research 
and publications, which initiated 
the solution of the problem, the author 
is based on. IHE is analyzed and reflected in 
numerous scientific works and publications, 
mainly of foreign authors, reports on the re-
sults of researches, monitoring and statis-
tics of international organizations that are 
directly or indirectly involved in this process. 
However, the area still demonstrates a lack 
of empirical data on the results of research 
conducted in Ukraine.

A very important IHE research was con-
ducted by the World Bank, its final report 
contains general sections on trends in IHE, 
as well as case studies per countries [9].

The book “Internationalization and  
Trade in Higher Education: Opportunities 
and Challenges”, compiled by the Center 
for the Study of Education and Innovation 
of the Organization for Economic Cooper-
ation and Development provides a thor-
ough study of all aspects of internationali-
zation. It offers a comprehensive overview 
of transnational education, its development 
and current state, with an emphasis on 
the widespread trend of commercialization 
of HE. Separately, there have been exam-

ined the practice of implementing IHE by 
region (North America, Europe, Asia-Pacific 
region) and the issues of students’ mobility, 
migration, brain drain [14].

H. De Wit [10] announced the fundamen-
tal thesis that IHE should be regarded not as 
a result, but as a means of achieving higher 
quality education for society. J. Hudzik [13] 
determined the factors of the success of IHE. 
R. Cullen [8] investigated the impact of IHE 
on the national economy and the training 
of future professionals for professional ac-
tivities.

The works of P. Scott, M. Fullan, G. Har-
mon were used to study the export/im-
port-oriented strategy of HE. They have 
studied a range of issues related to IHE, in 
particular: the impact of demographic fac-
tors on the students’ population; aspects 
of HE transition to mass market; interna-
tional scale problems of HE accessibility 
and quality; the issue of transatlantic co-op-
eration in HE [15; 11; 12].

National studies also highlight various 
moments of IHE. A. Sbrueva [3] disclosed 
the concept “internationalization of higher 
education”, its target priorities, the content 
of the principles and mechanisms of the im-
plementation of a comprehensive European 
strategy for IHE, and identified the priori-
ty tasks of developing the National Strat-
egy for the IHE in Ukraine. M. Debich [2] 
conducted a systematic study of the IHE, 
as well as an overview of the national 
strategies of internationalization all over 
the world. T. Boholib, N. Verkhoglyadova, 
P. Kulikov, S. Nikolayenko also considered 
main problems emerging in the foreign sys-
tems of HE, mainly in the context of the for-
mation of the united European educational 
area, participation in the Bologna Process. 
Despite such impressive workouts Ukrainian 
scientists left out of the attention the issues 
of the formation of export-oriented and im-
port-oriented regions in the sphere of IHE, 
evaluation of the participating countries’ 
potential, formulation of the strategic IHE 
course for Ukrainian universities and these 
issues still need to be revealed.   

D. Arseniev, A. Zinkovsky, M. Ivanov, 
O. Kravtsov, N. Titkov devoted their work to 
the study of adaptation of foreign students 
in a new for them socio-cultural environ-
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ment and mechanisms for ensuring adapta-
tion conditions by the recipient state [4].

The emphasis of previously unsolved 
parts of the general problem, which 
the article is dedicated to. Ukraini-
an HE is constantly faced to the challeng-
es and globalizing transformations of so-
called society of knowledge, among which 
universal internationalization is considered 
to be a key strategy. At the same time, it 
solves still actual problems related to ac-
cess, integrity, quality and relevance. This 
new context contributes to increasing ex-
ternal demand for national higher educa-
tion and forcing state institutions to review 
their mission, tasks and responsibilities 
and develop innovative approaches to en-
hance the ability to respond constructive-
ly to the IHE requirements. The article is 
dedicated to the national IHE strategy from 
the point of view of its export-oriented po-
tential and the basic requirements for prop-
er state governance of its provision. In our 
opinion, only overall strategies can stimu-
late changes and transformations in the sys-
tem. That is why the successful educational 
reforms in Ukraine and attractive interna-
tional rankings depend on the soonest adop-
tion of the “Strategy of Internationalization 
of Higher Education” as the system-forming 
comprehensive paradigm of the country’s 
development, which will affect state policy 
in the educational, economic, political, so-
cial and cultural spheres.

Formulating the goals of the arti-
cle (statement of the task). The goal 
of the article is to comprehend the process 
of IHE in Ukraine from the point of view 
of significant quantitative and qualitative 
growth of foreign students in Ukrainian uni-
versities and following changes in the sys-
tem of public administration.

Presentation of the main research 
material with the justification of the re-
ceived scientific results. While analyz-
ing a large number of foreign and domes-
tic publications, it has become obvious that 
the IHE is still insufficiently regulated in 
Ukraine today, and thus is often carried out 
“by chance” challenging the public adminis-
tration.

Usually, the state and dynamics of the uni-
versities development and the general qual-

ity of HE use many different, often con-
tradictory, assessments. For example, in 
the analytical note of the National Insti-
tute for Strategic Studies for the President 
of Ukraine “Global Trends and Problems 
of Educational Development: Implications 
for Ukraine” [1] it is noted, “in recent years, 
they have published a number of ratings 
of Ukrainian HE in comparison with other 
countries giving references to various for-
eign institutions according to which Ukraine 
occupied places from the 70th to the 25th 
at the same period”. Of course, the methods 
of estimating separate countries and their 
ranking in different studies may vary, but so 
different final results cause doubts.

In our opinion, the only real objective 
indicator of the HE quality is the external 
demand for it. Since 1991 Ukraine has also 
been following the trends and requirements 
of the world educational area and active-
ly invites and encourages foreign citizens 
to study at Ukrainian universities. Accord-
ing to the Ministry of Education and Sci-
ence of Ukraine data, the number of for-
eign students in Ukraine for 2008–2014 has 
increased from 42 to 69 thousand people, 
and the amount of funds the state budget 
received from payment for their training 
increased proportionally to more than UAH 
500 mln. Since 2014 the number of foreign 
students has unfortunately decreased be-
cause of the military aggression to Ukraine.

Nowadays it is notably observed a quan-
titative increase of students from the former 
USSR countries, in particular from the Cen-
tral Asian countries. The most significant 
increase is observed for the students from 
Azerbaijan (5 times increase), Turkmenistan 
(more than 3 times increase), Uzbekistan 
(3 times increase); there is also an increase 
in students from Kyrgyzstan, Tajikistan, 
and Kazakhstan [5]. At the same time, 
the number of students from the countries 
of the Middle East decreased significantly, 
primarily due to the security issues, an un-
stable political situation and military actions 
in Eastern Ukraine, and that undoubtedly 
is a loss for Ukraine’s traditional markets 
of educational services. A small percent-
age of students from developed European 
and other countries is caused by the same 
factors and insufficient quotations of do-
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mestic universities in international rankings, 
which determines the HE quality, as well as 
the poor level of implementation of educa-
tional programs in foreign languages.

This trend has a controversial assessment 
from the point of view of public administra-
tion. On the one hand, it is a positive mo-
ment because of the financial benefit, but 
at the same time, it poses potential threat 
to the development of Ukrainian education-
al system, since the contingent of foreign 
students of significantly lower “quality” has 
increased, which does not allow strengthen-
ing of the requirements and to the quality 
of education for foreigners.

In addition, in Ukraine there are no mech-
anisms to ensure the full cycle of adaptation 
conditions for foreign students. The scientists 
and researchers of the foreign students’ ad-
aptation (D. Arseniev, A. Zinkovsky, M. Iva-
nov, O. Kravtsov, N. Titkov) most often dis-
tinguish three groups of adaptive problems: 
academic, connected with the educational 
process; individual, connected with per-
sonal features; and socio-cultural, related 
to the conditions of the new social environ-
ment [4]. It is to mention that the individ-
ual and socio-cultural ones need immedi-
ate revision and normalization, since they 
cause the most significant psychological 
problems for foreigners. Difficulties related 
to the integration into a new environment, 
unusual everyday conditions, the need to 
adapt to new norms and traditions of be-
havior and interaction with others; frequent 
manifestations of ethno-cultural stereotypes 
and prejudices, in particular in the form 
of home nationalism and racism in edu-
cational regions; various and complex sit-
uations of the socio-cultural, educational 
and everyday character give rise to social 
and psychological difficulties and lead to 
the impossibility of implementing personal-
ly relevant motives; maladaptive reactions 
accompanied by deterioration of well-being, 
increased anxiety, severe alienation, intra-
personal and interpersonal conflicts and, 
consequently, decreased success, loss of in-
terest and meaning of educational activity  
[4, p. 202–203].

Adaptation of foreign students in terms 
of their everyday life and leisure needs spe-
cial attention and control from the state bod-

ies, in order to prevent the growth of crime 
and subsequent stereotyped distorted per-
ception of foreigners, based on the current 
geography of origin. To help it numerous cul-
tural centers and associations are created, 
which have become not only cultural centers 
of ethnic minorities, but also active partici-
pants of the political processes in Ukraine. 

The state administration of the process 
of IHE in Ukraine should take into account 
all its advantages and risk-forming potential 
to construct a rational model of the interna-
tional experience adaptation under our state 
realities as well as to direct the main efforts 
to develop the infrastructure of attracting 
the best foreign scholars which will provide 
further transformation of HE in Ukraine into 
an elitist one and will create a positive im-
age of the state in the world.

Regarding the public administration 
of export-oriented educational potential 
of Ukraine, there is also a number of or-
ganizational and legal issues of the arrival, 
stay and general control and support dur-
ing the period of studies at the universities 
of Ukraine. In order to invite foreign stu-
dents to study, in addition to the English 
language training program a HE institution 
must provide an appropriate infrastruc-
ture for study and leisure. Unfortunately, 
there exist problems with that. The quality 
of teaching in English is often unsatisfac-
tory, educational courses are not exclusive 
enough to be competitive in the modern 
international educational area. In addi-
tion, there is a lack of proper normative 
basis in Ukraine to implement dual diplo-
ma programs, and there often occur com-
plications with the recognition of Ukrainian 
diplomas abroad. The bureaucratic scarci-
ty of the bodies responsible for attracting, 
issuing visas and permitting documents 
for entry and study in Ukraine are the rea-
son for the dropout of a significant number 
of those wishing to obtain HE here. Often 
problems arise just at the stage of ob-
taining a visa, and then – while obtaining 
a temporary residence permit in the State 
Migration Service of Ukraine. It makes to 
address to the mediators’ services, which 
requires considerably more expenses.

As for the economic components 
of HE in Ukraine, activating and increas-
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ing the number of foreign contingent are 
moving ahead slowly and hard. Firstly, due 
to the high level of corruption, extortion 
and illegal additional payments for var-
ious types of services in domestic high-
er education institutions in relations with 
foreign students. Secondly, according to 
the current legislation, foreign citizens 
have the right to enroll only on the first 
year, despite the fact that some of them 
have already completed Baccalaureate 
degrees in home country’s universities. 
At the same time at large international 
universities, the practice of enrolling on 
the third year of Bachelor’s degree is wide-
spread and depends on the period of pre-
vious education. Third, foreign students 
do not have the right to be hired while 
studying in Ukraine, it cut the chances 
to obtain additional official income. Often 
this problem leads to the search for ille-
gal ways of enrichment, and, consequent-
ly, the growing criminal statistics involving 
foreign students. Such state irregularities 
lead not only to a decrease of foreign con-
tingents in the HE institutions of Ukraine, 
but also to significant economic losses 
and a deterioration of the state image on 
the world educational market.

Hence, it is clear that IHE poses chal-
lenges to the whole system of state reg-
ulation of educational processes. Now 
Ukrainian HE is able to create the world 
competition only through affordable pric-
ing. In the future, public administration 
of the educational reforms should take 
a series of measures to raise the rat-
ings of the educational services quality, 
the quantity of foreign students, and the ge-
ography of the agreements on cooperation 
between universities. First of all, it is nec-
essary to actively and widely implement 
distant and IT technologies in HE, TV uni-
versities. This is a requirement of the era 
of IHE and the way of saving money for 
Ukrainian universities, since there is no 
need to worry about infrastructure devel-
opment to ensure the proper livelihoods 
of students from abroad, which can sig-
nificantly reduce the cost of services of-
fered to them. Also the Ministry of Educa-
tion and Science of Ukraine should monitor 
the key labor market needs in order to de-

velop relevant curricula and the targeted 
training of future specialists for the needs 
of specific countries. Moreover, the rep-
resentative offices of the authorized body 
of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine – the Ukrainian State Center for 
International Education – for vocational 
guidance should be opened in target coun-
tries. It will be appropriate to set up an In-
terdepartmental Coordination Center for 
solving the problems of foreign entrants 
and students, from assistance in obtaining 
visas to assistance in solving issues with 
the State Migration Service of Ukraine.

Conclusions from this study 
and prospects for further exploration 
in this direction. In order to overcome 
the above-mentioned problems of organ-
izational, legal nature, content and quality 
of education for the foreign students, as 
well as to strengthen Ukraine’s position on 
the international market of educational ser-
vices, the HE requires a number of meas-
ures at the State level. In particular, it is 
worth to:

– bring the legal status to foreign stu-
dents according to best practices of devel-
oped democratic countries and to facilitate 
the terms of their registration in Ukraine;

– to elaborate on the basis of the Nation-
al Agency for the Quality Assurance of High-
er Education recommendations and imple-
ment requirements for higher education 
institutions of Ukraine regarding licensing 
of the training of foreign citizens for accred-
ited areas and specialties; 

– within the framework of Ukraine’s par-
ticipation in the Bologna process to amend 
the Regulation of Education and Science 
of Ukraine on “Some issues of the organiza-
tion of recruitment and training (internship) 
of foreigners and stateless persons” from 
01.11.2013, which envisages the enroll-
ment of foreign citizens taking into account 
prior educational achievements acquired in 
the home country; 

– to provide the right of foreign students 
to study on a distant form. 

Further exploration of the theme is sup-
posed to identify other institutional, legal 
and organizational achievements and disad-
vantages of implementing the IHE in Ukraine, 
to define the principles and methods of form-
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ing the model of public administration of re-
forming the system of HE of Ukraine tak-
ing into account international experience 
and needs of the globalized world.
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Костюк Т. О. Державне управління інтернаціоналізацією вищої освіти 
в Україні з точки зору підготовки іноземних студентів

Україна активно інтегрується в європейські та світові освітні процеси і стикається з 
необхідністю правильно керувати національною системою освіти та науки. Кращий спо-
сіб покращити якість у галузі – змінити національне законодавство та регулятивні акти 
відповідно до міжнародних стандартів. Але дуже часто доводиться адаптувати галузеві 
стандарти відповідно до досить низького рівня іноземних студентів. У статті розгляда-
ються проблеми, що виникають під час реалізації інтернаціоналізації вищої освіти зага-
лом та навчання іноземних студентів зокрема, а також завдання, які ставляться перед 
системою державного управління цим процесом.

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, державне управління, підготовка 
іноземних студентів, адаптація іноземних студентів, експортний потенціал вищої освіти.
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Костюк Т. А.  Государственное управление интернационализацией высшего 
образования в Украине с точки зрения обучения иностранных студентов

Украина активно интегрируется в европейские и мировые образовательные 
процессы и сталкивается с необходимостью правильно управлять национальной 
системой образования и науки. Лучший способ улучшить качество в отрасли – 
изменить национальное законодательство и регулятивные акты в соответствии с 
международными стандартами. Но очень часто приходится адаптировать отраслевые 
стандарты в соответствии с довольно низким уровнем иностранных студентов. В статье 
рассматриваются проблемы, возникающие при реализации интернационализации 
высшего образования в целом и обучения иностранных студентов в частности, а также 
задачи, которые ставятся перед системой государственного управления этим процессом.

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, государственное 
управление, подготовка иностранных студентов, адаптация иностранных студентов, 
экспортный потенциал высшего образования.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

У статті розглядаються особливості формування механізмів державного регулювання 
державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні. Проаналізовано питання підвищен-
ня ефективності державного регулювання економіки. Охарактеризована мета держав-
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Постановка проблеми. Подальший 
розвиток державно-приватного парт-
нерства (далі – ДПП) потребує зважених 
підходів з боку держави, що передбачає 
вдосконалення механізмів державного ре-
гулювання. Нагальна потреба в залученні 
інвестицій, розвитку регіонів, розбудові 
інфраструктури в країні потребує відпо-
відних регуляторних дій. З огляду на те, 
що в результаті реалізації проектів ДПП 
вирішуються соціально важливі питання, 
завданням державного регулювання роз-
витку ДПП є визначення мети, стратегіч-
них цілей, засобів, механізмів та інстру-
ментарію реалізації державної економічної 
політики.

У науковій літературі галузі «Держав-
не управління» триває дискусійне обго-
ворення питань, пов’язаних з механіз-
мами державного регулювання різних 
сфер та секторів економіки, визначення 
суб’єктів та об’єктів регулятивної діяль-
ності, функцій державного регулювання, 
особливостей окремих механізмів, засо-
бів, методів та інструментів державного 
регулювання. У контексті вищевказаної 
проблематики є різні погляди науковців 
на підходи до досліджень особливостей 

механізмів державного регулювання роз-
витку державно-приватного партнерства, 
окремих галузей та сфер суспільної діяль-
ності, що безпосередньо пов’язана з реа-
лізацією інфраструктурних проектів із ви-
користанням ДПП.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вивченню механізмів держав-
ного регулювання різних сфер економі-
ки, зокрема сфери ДПП, присвятили свої 
праці О. Амосов, А. Дєгтяр, Ю. Ковбасюк, 
М. Латинін, Т. Піхняк, О. Радченко, О. Че-
чель та інші. Незважаючи на ґрунтовні до-
слідження, залишається не повною мірою 
розглянутою проблематика особливостей 
механізмів державного регулювання роз-
витку ДПП в Україні.

Мета статті. Метою статтi є аналіз те-
оретичних підходів і подальше вдоско-
налення сутності та змісту механізмів 
державного регулювання розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ре-
алізуючи економічну політику, держава 
постійно виконує певну взаємопоєднану 
множину управлінських функцій, серед 
яких істотну роль відіграє регулювальна 
функція. У середовищі ринкового само-
регулювання відбуваються постійні змі-
ни, які можуть приводити до створення 
диспропорцій, нерівномірностей, досяг-
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нення приватної мети окремими суб’єкта-
ми господарської діяльності, невідповід-
ного забезпечення реалізації соціальних 
та публічних інтересів. Таким чином, 
ринкові механізми, засновані на законах 
економіки (адекватність виробничих від-
носин, рівень і характер продуктивних 
сил, зростання потреб, попит і пропози-
ція та ін.), в економічному житті країни 
поєднуються з механізмами державного 
регулювання [1]. Маючи за мету зба-
лансувати приватні та публічні інтереси 
в межах країни, керуючись політикою 
розвитку всіх сфер діяльності на основі 
соціальних орієнтирів, держава здійснює 
процес регулювання, що дає можливість 
рухатися в напрямі досягнення встанов-
лених цілей.

Мета державного регулювання еконо-
міки може бути визначена як забезпечен-
ня сталого розвитку економіки в Україні, 
соціальна стабільність, високий рівень 
глобальної конкурентоспроможності. 
Основні завдання державного регулю-
вання економіки: стабільний економіч-
ний розвиток; повна та продуктивна за-
йнятість трудових ресурсів; економічна 
ефективність; інституційний розвиток  
[2, c. 107].

У процесі реалізації інвестиційних 
проектів державно-приватного парт-
нерства держава виступає суб’єктом 
господарської діяльності, що співпра-
цює з приватним партнером. Одночасно 
держава реалізує владні повноваження, 
регулюючи економічну діяльність. Це 
вимагає шукати баланс між приватними 
і суспільними інтересами в межах здійс-
нення ДПП. Владні повноваження засно-
вані як на санкціях, обмеженнях, так і на 
державній підтримці. Заходи державної 
підтримки та стимулювання ДПП є дією 
повноважень держави у регулятивній 
площині. Державна підтримка (субси-
дії для соціальних проектів, податкові 
пільги) може істотно підвищити прива-
бливість проекту ДПП або стати важли-
вим чинником залучення інвестора до 
співпраці, що загалом забезпечить ба-
ланс державного і приватного інтересу. 
Таким чином, держава може вимагати 
встановлення державно-регульованих 
цін на товари, послуги, роботи приват-

ного партнера на створюваних об’єктах 
соціального характеру (заклади освіти 
та охорони здоров’я і т.ін.) [3].

Регулюючи підприємницьку діяльність, 
держава захищає публічні та приватні ін-
тереси, забезпечуючи сприятливе конку-
рентне середовище, свободу економічної 
діяльності, стимулюючи підприємницьку 
активність. Забезпечення оптимального 
балансу державних і приватних інтере-
сів, регулювання та дозвіл, імперативні 
та диспозитивні економічні основи є сту-
пенем втручання держави в економічні 
відносини [4, с. 140]. Держава встанов-
лює відповідні межі реалізації інтересів 
підприємців та межі втручання держави 
в діяльність підприємницької сфери, регу-
люючи кредитно-фінансову, інвестиційну, 
інфраструктурну політику, створюючи ін-
ституційне середовище.

Міжнародні фінансові організації визна-
чають як важливі чинники ефективного 
розвитку ДПП: інституційну структуру, що 
має базуватися на чіткій державній полі-
тиці та прихильності певному політичному 
слідуванню; нормативно-правову базу; 
допоміжні механізми експертизи, закупі-
вель та управління контрактами, стандар-
тизації та оцінки. Вищевказані механізми, 
які держава може створювати і використо-
вувати, демонструють рівень ДПП у країні 
поряд з елементами, які перебувають під 
безпосереднім контролем держави: роз-
винені фінансові ринки, макроекономічні 
умови для бізнесу та інвестиційний клімат 
у країні [5].

У процесі державного регулювання ста-
білізується соціально-економічний стан 
держави та формуються чинники еконо-
мічного зростання за рахунок певних дій 
[6]. До вищевказаних дій ми можемо від-
нести реалізацію функцій держави шля-
хом застосування механізмів державно-
го регулювання (управління) розвитком 
ДПП. Кожна функція державного управ-
ління мусить мати відповідний механізм 
її реалізації [7]. Окремими функціями 
державного регулювання можна визна-
чити: цільову, стимулюючу, норматив-
ну, коригувальну, соціальну, контрольну 
[8]. Таким чином, реалізацію відповідних 
функцій мають забезпечувати ефективні 
механізми регулювання.
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З огляду на те, що методологічно дер-
жавне регулювання економіки засноване 
на підходах, принципах та логіці управ-
ління соціально-економічним розвитком 
країни, то структура механізму державно-
го регулювання має включати принципи, 
які сприятимуть ефективному його функ-
ціонуванню [2, c. 107]. В основу принци-
пів державного регулювання сфер еконо-
міки закладено: наукову обґрунтованість; 
погодження інтересів, системність, ціле-
спрямованість, пріоритетність; комплек-
сність; адаптивність; мінімальну достат-
ність; ефективність [9, с. 33]. 

Складний механізм державного регу-
лювання поєднує у собі різні елементи: 
економічні, мотиваційні, організаційні, 
політичні та правові. Регулювання кори-
гує роботу системи (елементів системи), 
маючи на меті досягнення системою (еле-
ментами системи) стану, який забезпе-
чує її діяльність відповідно до визначених 
характеристик. Зазначений вид діяльно-
сті розуміється як процес регуляції з ме-
тою отримання необхідного рівня взає-
модії та злагодженості окремих частин 
[10, с. 53].

Механізми державного регулювання 
є процесом (у межах функціонування 
системи чи підсистеми) взаємодії суб’єк-
та з об’єктом, що врегульовує супереч-
ності явища чи процесу в державно-
му управлінні, послідовно реалізуючи 
дії, які спираються на основоположні 
принципи, цільову орієнтацію, функціо-
нальну діяльність із використанням від-
повідних їй форм і методів регулюван-
ня [11, с. 421]. Механізми державного 
регулювання визначають як спосіб дій 
суб’єкта регулювання на основі базових 
принципів та функцій, що реалізується 
використанням відповідних форм, мето-
дів і засобів ефективного функціонуван-
ня системи державного регулювання для 
досягнення поставленої мети та розв’я-
зання суперечностей [12].

Процес впливу суб’єкта регулювання на 
об’єкт потребує визначення суб’єктного 
та об’єктного складу, окреслення страте-
гічної мети цілей та принципів державного 
регулювання сфери розвитку ДПП в Украї-
ні в межах єдиної системи (рис. 1). Процес 
регулювальної діяльності передбачає реа-

лізацію владних загальних та спеціальних 
функцій уповноважених державних орга-
нів на основі принципів, які відображають 
наукові підходи до особливостей форму-
вання механізмів державного регулюван-
ня розвитку ДПП. 

У результаті впливу механізмів – ор-
ганізаційно-адміністративного, організа-
ційно-економічного, організаційно-пра-
вового, організаційно-інформаційного 
та ін. механізмів (у складі комплексного 
механізму) на керований об’єкт, остан-
ній переходить в інший стан відповід-
но до встановлених цільових орієнти-
рів. Використовуючи зворотний зв’язок, 
суб’єкт регулювання контролює резуль-
тати свого впливу на основі отриманих 
показників.

Принциповим є дослідження природи 
і сутності кожного з механізмів держав-
ного регулювання розвитку ДПП. Зважа-
ючи на відсутність єдиного розуміння се-
ред науковців щодо домінування якогось 
окремого механізму чи визначення одних 
механізмів елементом інших, на нашу 
думку, в системі державного регулюван-
ня слід розглядати комплексний меха-
нізм, елементами якого є окремі функці-
ональні механізми. У процесі здійснення 
державного регулювання розвитку ДПП 
механізми мають тісний зв’язок між со-
бою, з огляду на їх складну комплексну 
природу, а отже, використання інстру-
ментів, методів та засобів може містити 
в собі адміністративний, правовий, еко-
номічний та інший характер. Реалізація 
механізму передбачає визначення, ана-
ліз і розробку напрямів, умов і методів 
регулювання [13, c. 42]. 

Механізм державного регулюван-
ня розвитку ДПП є сукупністю процесів 
(у межах системи) цілеспрямованого 
впливу органів державної влади (суб’єк-
та) відповідно до наявних функцій 
та принципів, для передачі проактивної 
(попереджувальний характер на основі 
планування, координації, коригування) 
та реактивної дії (адаптивність та дина-
мічність реагування) на параметри об’єк-
та регулювання для стабілізуючої зміни 
стану об’єкта або подолання окремих су-
перечностей, керуючись встановленою 
метою, цілями (компенсація бюджетно-
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го дефіциту, розбудова інфраструкту-
ри, надання суспільно важливих якісних 
послуг та ін.) та державною політикою 
у сфері розвитку ДПП.

Механізм державного регулювання як 
спосіб передачі управлінських рішень пе-
редбачає наявність відповідних методів, 
інструментів та засобів впливу на керова-
ний об’єкт. 

Організаційно-адміністративний меха-
нізм забезпечує реалізацію державного 
впливу на об’єкт регулювання на основі 
особливостей елементів суб’єктного (ор-
гани влади, інститути громадянського су-
спільства) та об’єктного (розвиток ДПП) 
складу системи управління (регулюван-
ня), цільових орієнтирів, адміністратив-
них інструментів та методів, закріплених 
функціональних можливостей, організа-
ційних структур, а також встановлення їх 
функціонування.

Організаційно-правовий механізм дер-
жавного регулювання – це механізм дії 
встановленими конституційно-правови-
ми нормами в державі, нормативно-пра-
вовим забезпеченням, підзаконними ак-
тами на основі юридично забезпечених 
прав та визначених обов’язків суб’єктів 
та об’єктів регулювальної діяльності, ме-
тодами правового регулювання (імпера-
тивний, диспозитивний), шляхом встанов-
лення обов’язків, заборон та дозволів, що 
має за мету розв’язання певних супереч-
ностей та проблем, реалізуючи правову 
можливість функціонування сфери ДПП. 

Організаційно-економічний меха-
нізм  є механізмом реалізації державної 
політики в економічній сфері (кредит-
но-фінансова, інвестиційна, інноваційна, 
податкова тощо) шляхом використання 
економічних методів та інструментів, що 
має на меті вплив держави на дію ринко-
вого середовища задля забезпечення роз-
витку ДПП.

На нашу думку, складовими елемен-
тами механізму державного регулювання 
розвитку ДПП, шляхом яких здійснюєть-
ся процес впливу на об’єкт регулювання, 
є: методи, інструменти, засоби, політика 
(рис. 2).

Як методи державного регулювання за-
стосовують: загальні (прямого адміністра-
тивного і непрямого регулюючого впливу 
з боку органів державної влади на відпо-
відний об’єкт регулювання) та спеціальні 
(адміністративні, економічні, соціально-по-
літичні, морально-етичні, науково-аналі-
тичні тощо) [14]. Крім іншого, використо-
вуються прямі та непрямі методи.

Політика держави в такому разі спря-
мована загалом на розвиток держав-
но-приватного партнерства, але всебічне 
регулювання вказаного процесу обов’яз-
ково включає реалізацію політики дер-
жави в інших сферах, які пов’язані з ре-
алізацією інфраструктурних проектів на 
основі ДПП.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
можна зробити висновок, що дія суб’єк-
та державного регулювання розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм державного регулювання розвитку ДПП 

Методи Інструменти Засоби Політика 

- прямої дії; 
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- загальні; 
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- мікроекономічні 

- стандартизація; 
- стимулювання 

(пільги); 
- обмеження; 
- контролінг 

 

- інвестиційна; 
- податкова; 

- регіональна; 
- бюджетна; 
- кредитна; 

- конкурентна; 
- соціальна; 

- інфраструктурна 

Рис. 2. Складові елементи механізму державного регулювання розвитку ДПП
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ДПП на керований об’єкт відбувається за 
рахунок комплексного механізму, який 
складається з сукупності функціональних 
механізмів (організаційно-адміністратив-
ний, організаційно-економічний, органі-
заційно-правовий та ін.), що реалізують 
відповідні функції владних повноважень, 
побудовані на загальних та спеціальних 
принципах, забезпечують досягнення 
мети та цілей регулювальної діяльності 
за допомогою необхідних методів, інстру-
ментів, засобів та політики відповідно до 
стану ринкового середовища.

У технології реалізації завдань дер-
жавного регулювання розвитку ДПП за-
пропонована структура та наповнення 
елементів системи державного регулю-
вання економічними процесами дає мож-
ливість у подальшому уточнювати склад 
суб’єктів та об’єктів регулювання, кори-
гувати мету та цілі, доповнювати принци-
пи, розширювати способи дії механізмів 
(методи, інструменти, засоби, політику). 
Загалом на основі розуміння теоретич-
них аспектів дії механізмів державного 
регулювання доцільно планувати та ко-
регувати подальші практичні кроки щодо 
формування тактичних та стратегічних 
напрямів розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні.
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Круглов В. В. Особенности механизмов государственного регулирования 
государственно-частного партнерства в Украине

В статье рассмотрены особенности формирования механизмов государственного ре-
гулирования развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в Украине. Проа-
нализированы вопросы повышения эффективности государственного регулирования 
экономики. Охарактеризована цель государственного регулирования и определены 
формы его успешного осуществления. Рассмотрена сущность понятия «механизмы го-
сударственного регулирования». Определены цели государственного регулирования 
развития ГЧП в Украине. Выделены проблемные аспекты функционирования механиз-
мов государственного регулирования развития ГЧП. Описаны методы государственного 
регулирования экономической сферы для оптимального внедрения механизмов регу-
ляторной политики. Даны предложения по решению современных проблем механизмов 
государственного регулирования развития ГЧП в Украине.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственное регули-
рование, комплексный механизм, инфраструктура, проект.

Kruhlov V. Specifics of state regulation mechanisms of public-private partnership 
development in Ukraine

In the article the features of forming of mechanisms state regulation of public-private 
partnership (РРР) development in Ukraine are considered. The issue of increasing the ef-
ficiency of state regulation of the economy is analyzed.  Characterized purpose of govern-
ment regulation and determined forms its successful implementation. The essence of the 
concept “mechanisms state regulation” is defined. It is determined the main aims of mech-
anisms state regulation of public-private partnership development in Ukraine. The problem 
aspects of functioning of state regulation of public-private partnership development are 
selected. We describe the methods of state regulation of the economic sphere for optimal 
implementation of mechanisms for regulatory policy. Suggestions in relation to directions of 
decision of existent problems of state regulation of public-private partnership development 
in Ukraine are given.

Key words: public-private partnership, state regulation, complex mechanism, infra-
structure, project.
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Постановка проблеми. Становлен-
ня демократичної, правової, соціальної 
держави, розвиток засад демократично-
го громадянського суспільства, інтеграція 
України у Європейське співтовариство по-
требують професіоналізації управлінських 
кадрів в умовах змін, викликів суспільства 
та здійснення демократичного врядуван-
ня та розвитку ринкових відносин і кон-
куренції. 

Нинішній стан професіоналізації публіч-
них службовців не повною мірою відпові-
дає сучасним вимогам публічної служби. 
У цьому аспекті особлива роль належить 
системі професійної підготовки магістрів 
за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» в Україні. 

Необхідність вирішення зазначених 
проблем й усунення їх негативних проявів 
викликала потребу в модернізації системи 
професійної підготовки магістрів з публіч-
ного управління та адміністрування.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Окремі аспекти досліджуваної 
проблеми знаходять відображення у пра-
цях багатьох українських учених, зокре-
ма В. Бакуменка, В. Бульби, К. Ващенка, 

А. Гука, В. Дзюндзюка, Д. Карамишева, 
В. Князєва, В. Корженка, О. Крутій, В. Мар-
тиненка, П. Надолішнього, О. Поступної, 
Д. Олійника, О. Радченка, А. Рачинсько-
го, І. Розпутенка, В. Солових, С. Серьогі-
на, В. Толкованова, В. Чмиги, Ю. Шарова, 
С. Хаджирадєвої та ін. 

Між тим практичний досвід формування 
професійних управлінських кадрів в умо-
вах модернізації та демократизації систе-
ми вищої освіти та системи державного 
управління в Україні на основі сучасних 
наукових досягнень та технологій пере-
дачі знань щодо здійснення ефективного 
публічного управління на прикладі кон-
кретного вітчизняного навчального за-
кладу нині ще не був розкритий у межах 
наукових публікацій.

Відтак метою статті визначено необ-
хідність розкрити напрями підвищення 
ефективності науково-освітньої діяльно-
сті з підготовки фахівців освітнього рів-
ня «магістр» за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі 
знань на основі практичного досвіду На-
ціональної академії державного управлін-
ня при Президентові України як головного 
державного навчального закладу з підго-
товки, перепідготовки та підвищення ква-
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ліфікації державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Як 
відомо, система кадрової роботи за кор-
доном спрямована передусім на професі-
оналізацію публічної служби. Нині Європа 
перебуває на етапі змін щодо підходів до 
навчання публічних службовців. Тому для 
України є надзвичайно цінним досвід за-
рубіжних країн щодо організації професій-
ної освіти публічних службовців, оскільки 
сучасні умови й виклики часу ставлять пе-
ред державою нові завдання і вимагають 
наявності високопрофесійних керівних 
кадрів зі стратегічним мисленням, здатних 
ефективно працювати в умовах реформ 
і загальносвітових тенденцій розвитку 
системи публічного управління та адміні-
стрування. 

У межах досліджуваної проблеми автор 
вважає необхідним зупинитися на таких 
блоках питань:

– реформування системи професійної 
підготовки публічних службовців;

– модернізація наукових досліджень 
у сфері публічного управління та адміні-
стрування;

– розвиток міжнародної діяльності для 
фасилітації процесу об’єднання зусиль 
учених і практиків з питань подальшого 
розвитку системи публічного управління 
та адміністрування в Україні щодо форму-
вання трансферабельних та транверсаль-
них компетенцій у публічних службовців.

Перший блок питань стосується інсти-
туціональних змін та напрямів вдоско-
налення системи професійної підготовки 
публічних службовців у контексті рефор-
мування Національної академії державно-
го управління при Президентові України 
(далі – Академії). 

Удосконалення системи підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів для органів держав-
ної влади та органів місцевого самовряду-
вання, підвищення ефективності наукових 
досліджень у галузі публічного управлін-
ня, забезпечення наукового супроводу 
Президентських державно-управлінських 
реформ – саме це лежить в основі модер-
нізації Академії, стратегії її реформування 
на сучасному етапі. Важливо підкресли-
ти, що стратегія розроблена з урахуван-

ням рекомендацій експертів європейських 
шкіл державного управління, зокрема 
Французької школи державного управ-
ління (ENA), у рамках реалізації проек-
ту Європейського Союзу з інституційного 
розвитку Twinning «Підтримка розвитку 
та удосконалення системи підготовки дер-
жавних службовців в Україні». 

Упродовж 2015–2018 років в Академії 
проведена масштабна робота з реформу-
вання основних напрямів її діяльності, що 
дало значимі позитивні результати у під-
готовці магістрів за спеціальностю «Пу-
блічне управління та адмінстрування». 

Зокрема, у навчальних програмах від-
бувається зміщення акцентів від менедж-
менту до лідерства. Нові програми нав-
чання слухачів Академії забезпечують 
розвиток стратегічного й аналітичного 
мислення, вміння оцінювати ризики й пра-
цювати горизонтально. 

Академічні програми підготовки магі-
стрів за спеціальністю «Публічне управ-
ління та адміністрування» передбачають 
поєднання глибокої теоретичної підго-
товки з набуттям практичного досвіду пу-
блічного управління. У професійному нав-
чанні слухачів значна увага приділяється 
таким питанням, як аналіз державної по-
літики, стратегічне управління, технології 
управління й прийняття управлінських рі-
шень, менеджмент організацій, механізми 
управлінського спілкування, проектний 
менеджмент, стиль роботи керівника, ор-
ганізація управлінської праці в державно-
му управлінні тощо. Програми базуються 
на між- та багатодисциплінарній моделі 
підготовки.

Академія продовжує роботу з упрова-
дження е-Learning, зокрема фахівці на-
вчального закладу разом з науково-пе-
дагогічними працівниками розробляють 
контент цієї системи – електронні підруч-
ники, мультимедійні курси, відеолекції, 
кейс-стаді, тренінги та інше. Вже зараз 
окремі лекції можна переглянути на сайті 
Академії. Зокрема, ознайомитися  з лек-
ціями директора програми Школи політи-
ки та державного управління Університету 
Торонто Ірвіна Студіна, ректора Універси-
тету міста Вінніпега (Канада) Ллойда Ек-
суорсі, президента консалтингової фірми 
“Brimeyer Fursman Executive Search” Рі-
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чарда Фурсмана, засновника та директо-
ра Міжнародного інституту менеджменту 
в Женеві, члена Римського клубу Богдана 
Гаврилишина тощо. 

В Академії формується нова програма 
онлайн-навчання, до якого залучаються 
провідні науково-педагогічні працівни-
ки закладу, навчально-наукових закла-
дів України та авторитетні іноземні вчені 
й експерти для викладання авторських 
курсів. 

Слід зазначити, що ініціатором вірту-
ального руху знань став Стенфордський 
університет, який у 2011 році започатку-
вав одразу три такі програми, які зібра-
ли 160 тисяч слухачів із 190 країн світу. 
Слідом за Стенфордським університетом 
пішли Мюнхенський і Женевський універ-
ситети, Політехнічна школа Парижа, уні-
верситети Рима і Копенгагена. 

У Великобританії набирає обертів ство-
рена в грудні 2012 платформа масових 
онлайн-курсів Futurelearn – понад 20 ві-
домих британських вузів, серед яких – 
університети Уорвіка і Бата, Королівський 
коледж Лондона і Сент-Ендрюського уні-
верситету. 

Зарубіжна система таких освітніх 
онлайн-програм виглядає так: віде-
о-лекції, тексти та практичні завдання, 
скайп-заліки тощо. Лекції можуть начиту-
вати як у прямому ефірі, так і зберігатися 
у спеціальних онлайн-архівах. Доступ до 
них здебільшого безкоштовний. Крім цьо-
го, є спеціальні форуми, де можна поспіл-
куватися з іншими слухачами й отримати 
консультацію викладача. 

По суті така освіта стирає кордони між 
країнами та розглядається як перспектив-
ний напрям трансінтернаціональної про-
фесійної підготовки управлінських кадрів 
в Україні. 

Важливим напрямом у розвитку публіч-
ного управління та адміністрування є пи-
тання розвитку лідерства та формування 
нової політичної еліти. Нині у кадровій 
політиці зарубіжних держав робиться ак-
цент на здатність і готовність публічних 
службовців до лідерства, вміння прийма-
ти зважені рішення, переконувати в їхній 
доцільності та втілювати їх у життя. Дослі-
дження, проведені в Туреччині, Австралії, 
Данії, Ізраїлі, США, показують, що, крім 

структурних, системних і процесних змін, 
успіх у розвитку держави досягається тоді, 
коли реформатори приділяли особливу 
увагу якості лідерів та підготовці так зва-
них трансформаційних лідерів, яких ха-
рактеризує краща комунікація з підлег-
лими, довіра і зосередження на створенні 
спільного бачення і цілей. 

Серед основних нових глобальних 
трендів розвитку науки у галузі публіч-
ного управління й адмінстрування можна 
відзначити низку актуальних напрямів до-
сліджень, якими нині займається світове 
наукове співтовариство. 

Одним з них є залучення таланови-
тої молоді на публічну службу (talent 
managment). Аналіз досвіду низки кра-
їн – США, Сінгапуру, Південної Кореї, 
Великобританії – показує, що в багатьох 
високорозвинених країнах організований 
систематичний міжконтинтальний пошук 
талановитої молоді. Наприклад, у Сінга-
пурі налагоджений систематичний пошук 
обдарованої молоді по всьому світу, а не 
тільки всередині країни. У результаті ак-
тивного вербування приплив фахівців 
у три рази перевищив «витік мізків». Саме 
ефективний менеджмент молодих талан-
тів у державному секторі дав  змогу Респу-
бліці Сінгапур стати безумовним лідером 
у сфері реформи публічної служби та при-
кладом ефективної соціально-економічної 
трансформації суспільства «із третього 
світу в перший». 

Одвічною є проблема широкого за-
лучення громадян до процесу прийнят-
тя рішень на різних рівнях. У цьому на-
прямі всесвітньо відома консалтингова 
фірма МакКінзі вказує на ще один акту-
альний тренд досліджень – феномен кра-
удсорсингу – принципово нової техноло-
гії публічного управління, заснованої на 
широкому залученні інтелектуального по-
тенціалу та знань мільйонів людей у при-
йнятті управлінських рішень, розробці 
програм і стратегій, контролі над їх вико-
нанням. 

Окрім того, нині набувають розвитку 
так звані «регіональні хаби» (від англ. 
hub – центр діяльності) у сфері публічного 
управління та адміністрування. Завданням 
такого «регіонального хабу» є зміцнення 
співробітництва та практики безперервно-
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го обміну передовим досвідом, аналіз по-
точних реформ публічної служби в країнах 
регіону, а також пошук загальних ефек-
тивних рішень, створення мережі експер-
тів і посилення її потенціалу, а також спри-
яння у вдосконаленні системи державного 
управління та державної служби та якості 
надання адміністративних послуг населен-
ню в регіоні. Крім того, «регіональний хаб» 
розглядається як науково-дослідний центр 
з мережевою структурою, в якому вико-
ристовуються кращі напрацювання цен-
трів і вузів, відбувається обмін знаннями 
і досвідом у сфері публічного управління 
та адміністрування. Таким чином, у регі-
ональному хабі акумулюються передові 
знання, які використовуються для підви-
щення ефективності державного управлін-
ня та державної служби в країнах регіону. 

Варто зазначити, що в цьому напрямі 
в Національній академії державного управ-
ління при Президентові України зробле-
ні певні кроки. Так, Академія ініціювала 
створення Міжрегіонального навчального 
центру з державного управління для під-
готовки державних службовців країн Схід-
ного партнерства з ЄС (Україна, Білорусь, 
Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія). 

У навчальному закладі створено інфор-
маційно-консультативний портал «Ефек-
тивна держава», що є центром Міжрегі-
ональної інформаційно-освітньої мережі 
підготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Завдяки функці-
онуванню порталу «Ефективна держава» 
стало можливим використання розподі-
лених інформаційних ресурсів для обміну 
досвідом у сфері публічного управління 
та адміністрування, а також забезпечен-
ня взаємодії з громадськістю, зовнішніми 
партнерами, зокрема міжнародними [1]. 

Нині важливою вбачається проблема 
конкурентоздатності наукових розробок 
у сфері публічного управління та адмі-
ністрування. Аналіз наукової активності 
в базах публікацій у світових наукових 
журналах через такі платформи, як Web 
of Knowledge, Scopus, Elsevier, ORCID, 
показав, що наукові праці українських 
учених у сфері публічного управління 
та адміністрування в цих наукометричних 
базах представлені не досить. Натепер 

в Академії проведено роботу щодо вне-
сення до реєстру міжнародних наукоме-
тричних баз даних наукового фахового 
видання Академії. 

Окрім того, одним із пріоритетних на-
прямів розвитку Академії є удосконалення 
науково-дослідної діяльності, а саме: 

– посилення ролі Академії у коорди-
нації науково-дослідної роботи в науковій 
галузі знань «Публічне управління та ад-
міністрування»; 

– наукового забезпечення навчаль-
ного процесу спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування»; 

– формування теоретико-методологіч-
них засад реалізації державної кадрової 
політики. 

З метою наукового забезпечення на-
вчального процесу створено нову систему 
формування комплексного науково-мето-
дичного забезпечення професійного нав-
чання управлінських кадрів шляхом підго-
товки: 

– базових академічних підручників для 
цільової підготовки магістрів публічного 
управління та адміністрування за відпо-
відними спеціальностями; 

– фундаментальних монографій з дер-
жавно-управлінських реформ; 

– енциклопедичних видань за пріори-
тетними напрямами розвитку державотво-
рення. 

Упродовж останніх років забезпечено 
підготовку: 

– двох базових академічних підручни-
ків: «Державне управління» й «Державна 
служба» та 40 навчальних посібників; 

– п’яти навчально-наукових видань 
з питань державно-управлінських реформ 
в економічній сфері, у сфері освіти, охо-
рони здоров’я; 

– «Енциклопедичного словника з дер-
жавного управління»; 

– 8-томної «Енциклопедії державного 
управління» та англо-українсько-росій-
ського словника термінів з державного 
управління;

– наукової доповіді Академії «Реформа 
системи державного управління та місце-
вого самоврядування в Україні: стан, ви-
клики та перспективи здійснення»;

– термінологічного словника «Публіч-
не управління» [3].
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Натепер зусилля Академії спрямовані 
на наближення навчання в аспірантурі до 
західних стандартів – докторських про-
грам (PhD). Цьому сприяв підготовлений 
разом з Німецьким університетом управ-
лінських наук (м. Шпайєр) поетапний 
план стосовно можливості розроблення 
та впровадження докторської програми 
(PhD) підготовки кадрів вищої кваліфікації 
з державного управління в Академії. 

Навчальний заклад проводить активну 
міжнародну діяльність. Зокрема, Акаде-
мія стала постійним учасником щорічних 
форумів директорів інститутів і шкіл дер-
жавного управління Європейського Союзу 
(DISPA), членом Міжнародного інституту 
адміністративних наук (IIAS), Мережі ін-
ститутів та шкіл державного управління 
Центральної та Східної Європи (NISPAcee), 
активно співпрацює з міжнародними парт-
нерами на основі 36 чинних угод [5]. 

Зауважимо, що надання освітніх по-
слуг в Академії здійснюється відповідно 
до визначених основних завдань сучасної 
реформи системи державного управлін-
ня та у контексті запровадження нового 
законодавства України, реалізації інших 
структурних реформ і програм розвит-
ку держави, метою яких є впровадження 
європейських стандартів життя, підви-
щення ефективності публічного управлін-
ня та адміністрування й фундаментальна 
трансформація на шляху до сталого роз-
витку. Адже сучасні умови цієї трансфор-
мації вимагають від державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання високого рівня професійної компе-
тентності та професійного розвитку, здат-
ності оперативно адаптуватися до змін 
конкурентного середовища та готовності 
постійно розвивати свої знання та нави-
чки впродовж усього життя.

Окрім того, сучасні світові трансфор-
маційні процеси, принципи належного 
врядування, новітні технології передба-
чають високі вимоги до сучасної ефек-
тивної системи професійного навчання, 
яка має бути гнучкою, інноваційною, 
орієнтованою на професійний розвиток 
та кар’єрне зростання, а також здатною 
оперативно реагувати на запити держав-
них службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Тому нинішня 

діяльність Академії спрямована на до-
сягнення інформаційно-аналітичної, на-
вчально-методичної, організаційно-кон-
сультативної мети. Використовуючи 
сучасні інформаційно-комунікативні ін-
струменти навчальний заклад спромож-
ний забезпечити розвиток інноваційних 
навичок, які відповідно до міжнародних 
досліджень будуть необхідні професіона-
лам 2020 року. Серед них: соціальний ін-
телект; адаптивне та проектувальне мис-
лення; крос-культурна компетентність; 
мислення, яке спрямоване на моделю-
вання ситуації; здатність застосовувати 
нові медійні технології; міждисциплінар-
ність знань та вмінь; когнітивна здатність 
управляти великим обсягом інформації; 
вміння працювати в команді за допомо-
гою віртуальних засобів.

Тож нині на перший план виходить нав-
чання за освітніми онлайн-платформами 
відповідно до особистісних потреб та са-
морозвитку публічних службовців, що дик-
тує необхідність впровадження освітніх ін-
новацій та новітніх IT-технологій, зокрема 
електронного навчання, smart-техноло-
гій, хмарних технологій, методів критич-
ного мислення, впровадження у навчаль-
ний процес гейміфікації (один із трендів 
сучасної освіти, запровадження елементів 
ігрових механік в освітній процес. Вико-
ристовується для підвищення якості осві-
ти, вирішення проблем оволодіння нави-
чками, підвищення мотивації), технології 
портфоліо тощо.

Сучасні умови вимагають від публічних 
службовців готовності постійно розвивати 
свої знання та навички впродовж усього 
життя, що є можливим завдяки навчанню 
за онлайн-курсами, участі у школах про-
фесійної майстерності, у тренінгах, де-
батах, мозкових штурмах, ділових іграх, 
work-shop, у веб-квестах, форумах тощо.

У цьому процесі важливим є впрова-
дження в Академії інноваційних форм 
освіти: 

1) постійного оволодіння новими ком-
петенціями;

2) здатності функціонувати у нових мо-
делях економічної та суспільно-політичної 
діяльності; 

3) еспоненційного розвитку технологій 
і прискореного зростання обсягу знань.
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Саме тому Академія визначила сво-
єю основною місією  підвищення рівня 
професійної компетентності управлін-
ських кадрів відповідно до європейських 
стандартів освіти та з урахуванням су-
часних вимог до якості і змісту освіти; 
формування в них спеціальних знань, 
умінь і навичок, необхідних для реаліза-
ції публічної політики та впровадження 
принципів належного врядування, від-
повідального й ефективного виконання 
управлінських функцій.

У процесі підготовки магістрів з публіч-
ного управління та адміністрування Акаде-
мія постійно використовує сучасні форми, 
інтерактивні методи та засоби навчання, 
інноваційні моделі та освітні технології пе-
редачі знань з метою створення конкурен-
тоспроможного освітнього середовища.

Зміст навчальних робочих програм 
формується на основі компетентнісно-
го, практико та особистісно орієнтовано-
го підходів із урахуванням тренінгового 
складника та попередньо вивчених інди-
відуальних освітніх потреб. У цьому фор-
маті передбачено, що навчальні програми 
досить гнучкі, інноваційні та адаптовані 
до вимог часу. 

Таким чином, завдяки впровадженню 
в Академії інноваційних форм навчання 
формується сучасна, орієнтована на по-
треби громадянського суспільства система 
професійного розвитку кадрового потен-
ціалу державного управління і місцевого 
самоврядування з урахуванням європей-
ського вектора розвитку і стратегічного 
курсу держави на здійснення глибинних 
структурних перетворень у всіх сферах 
суспільно-політичного й соціально-еконо-
мічного життя.

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Сьогодення Української 
держави свідчить про пріоритетність, 
обов’язковість вирішення проблеми про-
фесіоналізму як виклику сучасності, адже 
країнами-лідерами є ті держави, які ви-
ходять з того, що найвигідніші інвести-
ції – це інвестиції у людський капітал, а 
перспективи соціально-економічного роз-
витку вони пов’язують насамперед з якіс-
тю освіти. Вітчизняна система освіти, не-
зважаючи на намагання реформування 
за європейськими зразками, в основному 

лише виглядає європейською, але не є та-
кою за суттю. І причини цього не тільки 
в недостатньому фінансуванні науково-о-
світньої сфери. Вони набагато глибші.

Слід усвідомлювати, що покращення 
якості освіти – це комплексне поняття, 
яке зазнає коректив разом з наддинаміч-
ними змінами у світі. Сучасна освіта має 
орієнтуватися на інноваційну економіку, 
розвиток людини, запити міжнародного 
ринку праці. Іншими словами, вона має 
відповідати інтересам економіки, суспіль-
ства та окремих людей. Ця мета не є ані 
абстрактною, ані недосяжною. 

По-перше, держава має стимулювати 
розкриття економічного потенціалу нау-
ки, але перед цим  чітко визначити  точ-
ки зростання економіки й стимулювати 
спрямування інтелектуальних та мате-
ріальних ресурсів у найперспективніші 
економічні галузі. 

По-друге, державі також належить го-
ловна роль у встановленні партнерських 
відносин між приватним бізнесом та осві-
тою, ініціатива у створенні мережевих 
структур, що пов’язували би науково-до-
слідницькі центри, провідні вузи та біз-
нес-організації. Наука, освіта та бізнес 
мають бути інтегровані у єдину систему.

І головне – спрямування політичної 
волі на те, щоб розвиток держави був під-
порядкований алгоритму – конкуренто-
спроможна особистість – конкурентоздат-
на освіта – конкурентоздатна економіка.

Автор вважає, що забезпечення конку-
рентоздатності освіти на сучасному етапі 
потребує:

– перегляду кількості та структури за-
кладів вищої освіти, а також навчальних 
напрямів і спеціальностей, приведення їх 
у відповідність до потреб держави; 

– встановлення рівнів градації вищих 
навчальних закладів, розробки відповід-
них положень і проведення акредитації 
навчальних закладів на відповідність цим 
положенням;

– створення умов для реалізації прин-
ципу автономності вищих навчальних за-
кладів. Вища школа України має багаті 
традиції демократичного управління, за-
кладені в статути навчальних закладів, 
зокрема: виборність керівного, профе-
сорсько-викладацького складу. Необхідно 
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переглянути статути навчальних закладів 
і звільнити їх від невластивих нашару-
вань;

– введення системи моніторингу якості 
освіти. Контроль якості має зосередитися 
не тільки на навчальному процесі, кадрах, 
науково-методичному забезпеченні, мате-
ріальній базі а, насамперед, на контролі 
знань студентів, слухачів, визначаючи 
їхню компетентність і спроможність задо-
вольняти вимоги ринку праці;

– забезпечення прямого зв’язку між 
сферою освіти і ринком праці.

Загалом інтеграція України до європей-
ської спільноти та модернізація системи 
вищої освіти України в галузі знань «Пу-
блічне управління та адміністрування» 
сприятиме професійному розвитку вищих 
керівних кадрів державної служби, здат-
них забезпечити ефективність державної 
політики у сфері державного управління 
та лідерство у проведенні адміністратив-
ної і економічної реформ, дасть можли-
вість Україні стати повноцінним членом 
Європейського Союзу. 

Однак модернізація системи вищої 
освіти, зокрема і в сфері підготовки ма-
гістрів з публічного управління та адмі-
ністрування, вимагає подальшого погли-
бленого наукового обстеження кращих 
зарубіжних практик у цій галузі знань 
з метою їх адаптації до українських реалій 
та презентації результатів впроваджен-
ня такого досвіду вітчизняними вищими 
навчальними закладами для освітнього 
співтовариства. 
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Ларина Н. Б. Профессионализация управленческих кадров как фактор 
модернизации системы публичного управления и администрирования 
в Украине

В статье раскрываются современные тенденции профессиональной подготовки бу-
дущих управленческо-административных кадров Украины в условиях фундаменталь-
ной трансформации государства на пути к устойчивому развитию, реформированию 
системы профессиональной подготовки публичных служащих и модернизации отече-
ственной системы высшего образования с целью повышения эффективности публично-
го управления и администрирования.

Кроме того, в статье освещены особенности профессиональной подготовки маги-
стров по специальности 281 «Публичное управление и администрирование» в Нацио-
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Larina N. Profesionalization of management personnelas as a factor 
of modernization of the system of the public management and administration in 
Ukraine

The article reveals the current trends in the professional training of future managers and 
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on the path to sustainable development, reform of the system of professional training of 
public servants and modernization of the domestic system of higher education with the aim 
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Національної академії державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У статті розглянуто понятійне поле управління земельними ресурсами територіальних 
громад. Обґрунтовано, що управління земельними ресурсами територіальних громад в 
умовах децентралізації влади сьогодні є важливою науковою проблемою в галузі науки 
державного управління. Автором узагальнено визначення таких понять, як «управління 
земельними ресурсами», «територіальна громада», «механізм», «управління», «децентра-
лізація влади». Доведено, що завдяки уточненню понятійного апарату можливі подальші 
наукові розвідки у сфері управління земельними ресурсами територіальних громад. 

Ключові слова: державне управління, земельні ресурси, управління земельними 
ресурсами, землекористування, територія, територіальні ресурси.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі реформування відносин у державному 
управлінні потребує докорінних змін у сфері 
управління земельними ресурсами територі-
альних громад. Адже в Україні земля як чин-
ник добробуту і зростання, як природний 
ресурс і досі залишається недооціненою, 
що сприяє безконтрольному становленню 
ринкових відносин у земельній сфері, супе-
речливості земельного законодавства. На 
нашу думку, в умовах децентралізації вла-
ди під час визначення повноважень органів 
місцевого самоврядування виникає необхід-
ність уточнити понятійне поле досліджен-
ня, що сприятиме подальшому вивченню 
питання управління земельними ресурсами 
територіальних громад в Україні.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Теоретичні й методичні аспекти, 
зміст поняття «державне управління зе-
мельними ресурсами», «управління земель-
ними ресурсами» розглядали такі зарубіжні 
та вітчизняні науковці, як Д. Бабміндра, 
В. В’юн, В. Горлачук, Д. Гнаткович, Д. До-
бряк, М. Лавейкін, Л. Новаковський, які 
проаналізували понятійний апарат системи 
державного управління земельними ресур-
сами та змістовні характеристики процесів, 
що відбуваються в цій сфері діяльності. 

Вагомий внесок у розробку окремих ас-
пектів державного управління земельними 
ресурсами зробили В. Боклаг, О. Ботезат, 

В. Другак, М. Ковальський, Р. Курильцев, 
Ю. Литвин, О. Мордвінов, А. Мерзляк, 
О. Охрій, В. Пересоляк, О. Проніна, Г. Ша-
рий, О.Чеботарьова, В. Чувпило, В. Ци-
плухіна, А. Юрченко та ін. 

Значний внесок у розвиток теоретичних 
та прикладних основ управління земель-
ними ресурсами зробили економісти-зем-
левпорядники: І. Бистряков, В. Будзяк, 
Ю. Дехтяренко, Й. Дорош, О. Дорош, 
В. Горлачук, Л. Новаковський, А. Сохнич, 
А. Третяк, М. Федоров та ін. 

Незважаючи на широке коло наукових 
розробок з управління земельними ресур-
сами територіальних громад, вітчизняною 
наукою недостатньо досліджено питання 
розвитку земельних відносин в умовах 
об’єднання та децентралізації. Отже, вра-
ховуючи складність та багатоаспектність 
питання, сьогодні відсутні дослідження 
щодо повноважень управління земельни-
ми ресурсами сільських, селищних рад. 

Метою статті є уточнення понятійного 
поля управління земельними ресурсами 
територіальних громад у наукових дороб-
ках вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Виклад основного матеріалу. Істо-
ричні шляхи розвитку сфери управління 
земельними ресурсами територіальних 
громад у кожній країні визначалися як за-
гальними закономірностями історичного 
розвитку суспільства, так і особливостями 
земельного ладу, економічної й політичної 
системи кожної окремої країни.
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Наприклад, система управління земель-
ними ресурсами в Європі диференціюється 
на три (хоч і взаємопов’язані, але досить 
відокремлені) частини: Land-Policy;Land-
administration; Land-management.

Управління за європейською системою 
складається з власне управління (Land-
management) і земельного адміністру-
вання (Land-administration). Євро-
пейська модель управління земельними 
ресурсами територіальних громад та зе-
мельними відносинами ґрунтується на по-
нятті регулювання.

В Україні використовується загальне 
поняття «управління земельними ре-
сурсами» [1]. За відсутності такого по-
няття в Європі вважається, що управління 
охоплює не тільки земельні ресурси, але 
і нерозривно пов’язані з ними земельні 
відносини. Тобто в європейській системі 
державного регулювання земельних від-
носин виділяється загальним поняттям, що 
включає земельну політику, землеустрій 
та управління земельними ресурсами.

У нашому дослідженні ми зупинилися 
на таких понятійних категоріях.

«Місцеве самоврядування» – пра-
во територіальної громади (жителів міста, 
селища, села чи добровільного об’єднан-
ня у сільську громаду жителів кількох сіл) 
самостійно вирішувати питання місцевого 
значення у межах Конституції і законів 
України. Це поняття стосується не тільки 
базового рівня, але й субрегіонального 
(райони) та регіонального (області, АРК), 
що визначено Конституцією України [2].

На законодавчому рівні «повсюдність 
місцевого самоврядування» [3] визна-
чено як принцип, за яким місцеве самовря-
дування на всіх рівнях має здійснюватися 
на всій України, що означає відсутність 
територій, на які не поширюється юрис-
дикція органів місцевого самоврядування 
всіх рівнів. Указаний принцип є частиною 
загального принципу повсюдності влади, 
який передбачає також повсюдність дер-
жавної влади.

Неможливо не зазначити, що однією 
з головних цілей сталого розвитку ООН на 
2016–2030 роки є проблема розвитку гро-
мад у світі.

У цьому контексті, аналізуючи чинне 
законодавство, слід зазначити, що термін 

«територіальна громада» пронизує чима-
лу кількість чинних законодавчих та нор-
мативно-правових актів. Так, відповідно 
до Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [3] від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1997, № 24, ст. 170), під 
терміном «територіальна громада» ро-
зуміють жителів, об’єднаних постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр.

Окрім того, відповідно до Указу Прези-
дента України «Про заходи щодо впрова-
дження Концепції адміністративної рефор-
ми в Україні (Розд. VII), м. Київ, 22 липня 
1998 року № 810/98», територіальною 
громадою визначається спільнота меш-
канців, жителів населених пунктів (сіл, 
селищ, міст), об’єднана загальними ін-
тересами власного життєзабезпечення, 
самостійного (в межах законів) вирішен-
ня питань місцевого значення як безпосе-
редньо, так і через органи місцевого само-
врядування [4].

Останніми роками відбулася серйоз-
на зміна політичного курсу країни в бік 
децентралізації, тому понятійне поле до-
повнилось терміном «об’єднана тери-
торіальна громада» [5] як об’єднання 
кількох поселень, що мають єдиний адмі-
ністративний центр.

Наступним етапом дослідження по-
нятійного поля є аналіз терміна «меха-
нізм», який має грецьке походження 
(грец. – μηχανή mechané) і трактується 
першочергово в технічному розумінні як 
машина, тобто система рухомих ланок або 
деталей, що призначена для передання 
чи перетворення (відтворення) руху [6]. 
Із часом цей термін був перенесений май-
же у всі сфери життєдіяльності. Таким чи-
ном, з’явилися поняття «господарський 
механізм», «економічний механізм», «ме-
ханізм стимулювання», «управління якіс-
тю» тощо.

Під «управлінням» [6] розумієть-
ся, як правило, перетворення інформації 
про стан об’єкта в командну інформацію 
від суб’єкта. Це цілеспрямований програ-
мований чи довільний вплив на об’єкти 
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задля досягнення кінцевої мети за допо-
могою явищ, процесів, коли є з ними вза-
ємодія в режимі детермінованої чи довіль-
ної програми.

З іншого боку, управління – це склад-
ник функціонування систем організації 
різної природи: біологічних, технічних, 
соціально-економічних. У кожній із них 
існують об’єкти, які підпорядковують собі 
інші, тобто керують ними, змушують руха-
тися в певному напрямі, виконувати зада-
ні дії, організовують таку діяльність у ці-
лому [7].

У поєднані виходить, що «механізм 
управління» – це інструмент, за допо-
могою якого система управління здійс-
нює вплив на об’єкт управління. У процесі 
управління він здійснює декілька функцій: 
доставляє інформацію органу управління, 
забезпечує реалізацію (виконання) рішень, 
які приймаються органом управління.

Можна сказати, що механізм управлін-
ня – це сукупність компонентів системи 
управління (принципів, функцій, методів, 
ресурсів), призначених для доставляння 
органу управління інформації про об’єкт 
управління і здійснення впливу на об’єкт 
управління з метою забезпечення функці-
онування та (або) розвитку системи

Механізм управління розглядають 
складником системи управління, що за-
безпечує дієвий вплив на фактори, стан 
яких зумовлює результат діяльності об’єк-
та управління.

Даючи визначення поняттю «децен-
тралізація», слід зазначити, що це систе-
ма управління, за якою частина функцій 
центральної влади переходить до місце-
вих органів самоуправління; скасування 
або послаблення централізації (Великий 
тлумачний словник української мови) [8].

А «децентралізація влади» [9] – це 
передання політичних, адміністративних 
повноважень від державних органів влади 
органам місцевого самоврядування. Пов-
новаження (разом із фінансами) переда-
ються найближче до людей, де їх можна 
реалізовувати найбільш ефективно. Пере-
дання повноважень супроводжується пе-
реданням необхідних ресурсів для вико-
нання цих повноважень та встановленням 
державного контролю за законністю актів 
місцевого самоврядування.

В Україні також діє Європейська хар-
тія місцевого самоврядування – до-
кумент, прийнятий 15 жовтня 1985 року 
під егідою Конгресу Місцевих та Регіо-
нальних Влад Європи та відкритий для 
підписання державами-членами Ради Єв-
ропи. Документ набув чинності 1 вересня 
1988 року. Хартія визначає основні прин-
ципи та механізми дії самоврядних орга-
нів влади в державах-членах Ради Євро-
пи. Децентралізація влади, застосування 
принципу субсидіарності (вирішення кон-
кретних проблем на найближчому до по-
всякденних потреб людей щаблі влади) 
є головною ідеєю хартії. Це перший такий 
документ, що гарантує виконання прин-
ципу субсидіарності [10].

Вищі адміністративні органи повинні ви-
рішувати конкретні проблеми лише тоді, 
коли їх вирішення силами місцевих адміні-
страцій є неефективним або неможливим. 
Документ фіксує політичні та економіч-
ні права місцевого самоврядування, його 
незалежність від центральної влади, його 
обов’язок захищати громадян від зловжи-
вань із боку національної та пан’європей-
ської бюрократії. Принципи Хартії засто-
совуються до всіх видів органів місцевого 
самоврядування. Україна ратифікувала 
Хартію 15 липня 1997.

Прийнята Кабінетом Міністрів України 
1 квітня 2014 року (№333-р) Концепція 
реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації 
влади в Україні [11] – документ, який 
визначає напрями, механізми і строки фор-
мування ефективного місцевого самовря-
дування та територіальної організації вла-
ди для створення і підтримки повноцінного 
життєвого середовища для громадян, на-
дання високоякісних та доступних публіч-
них послуг, становлення інститутів прямо-
го народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад.

Обов’язково присутній і термін «межі 
об’єднаної територіальної громади», 
що є зовнішніми межами юрисдикції рад те-
риторіальних громад, які об’єдналися [12].

Надзвичайно важливої ваги набуває 
термінологічне визначення земельних ре-
сурсів, що є об’єктом величної кількості 
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наукових дискусій стосовно гносеологіч-
ного складника. Існує декілька визначень.

Так, «земельні ресурси»:
1) сукупний природний ресурс поверх-

ні суші як просторового базису розселен-
ня і господарської діяльності, основний 
засіб виробництва в сільському і лісовому 
господарстві (Закон України «Про охоро-
ну земель» (ст. 1) м. Київ, від 19 червня 
2003 року № 962-IV; Міністерство охоро-
ни навколишнього природного середо-
вища та ядерної безпеки України. Наказ 
«Про затвердження Методики визначен-
ня розмірів шкоди, зумовленої забруд-
ненням і засміченням земельних ресурсів 
через порушення природоохоронного за-
конодавства (Методика, п. 2) № 171, від 
27.10.97, м. Київ)[12];

2) землі, які використовують або мо-
жуть бути використані в галузях народного 
господарства (Екологія та охорона навко-
лишнього середовища: Словник-довід-
ник / Уклад.: Сохнич А.Я., Андріїшин М.В., 
Снітинський В.В., Солярчук Д.І., Горланчук 
В.В., Вюн В.Г.; За ред. д-ра екон. Наук, 
проф. Сохнича А.Я. Львів: НВФ «Українські 
технології», 2006. 252 с. (с. 113).

Окремою категорією виступають «зем-
лі» [13] – генетично самостійні ділянки 
верхньої, найактивнішої частини суші, ос-
новний засіб сільського господарства і лі-
сового виробництва з характерними при-
родно-господарськими властивостями, які 
визначають використання земель, а також 
заходи з окультурення й охорони. (Геоде-
зичний енциклопедичний словник / за ре-
дакцією Володимира Літинського. Львів: 
Євросвіт, 2001. 668 с.: іл. (с. 198)).

В одиночному розумінні треба також 
визначити термін «земля» [14]:

1) є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною дер-
жави; (Земельний кодекс України (ст. 1),  
м. Київ, від 25 жовтня 2001 року № 2768-III; 
Цивільний кодекс України (ст. 373) м. Київ, 
від 16 січня 2003 року № 453-IV);

2) поверхня суші з ґрунтами, корисними 
копалинами та іншими природними елемен-
тами, що органічно поєднані та функціону-
ють разом із нею;(Закон України «Про охо-
рону земель» (ст. 1). м. Київ, від 19 червня 
2003 року № 962-IV; Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища 

та ядерної безпеки країни. Наказ Про За-
твердження Методики визначення розмірів 
шкоди, зумовленої забрудненням і засмі-
ченням земельних ресурсів через порушен-
ня природоохоронного законодавства (Ме-
тодика, п. 2) № 171, від 27.10.97, м. Київ;

3) найважливіша частина навколиш-
нього природного середовища, яке харак-
теризується простором, рельєфом, кліма-
том, ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами, що є головним засобом 
виробництва в сільському і лісовому гос-
подарстві, а також просторовим базисом 
для розміщення підприємств та органі-
зацій усіх галузей народного господар-
ства; (ВРУ Землі). Терміни та визначен-
ня. ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84), від 
28.10.1985 №3453 [V3453400-85];

4) означає земну біопродуктивну систе-
му, що включає в себе ґрунт, воду, рос-
линність, іншу біомасу, а також екологічні 
й гідрологічні процеси, що відбуваються 
всередині системи; (КОНВЕНЦІЯ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ про боротьбу 
з опустелюванням у тих країнах, що по-
терпають від серйозної посухи та/або опу-
стелювання, особливо в Африці (ст. 1), від 
17.06.1994 [995_120]).

Іншим за своєю природою є визначення 
поняття «земельна ділянка» [15]:

1) це частина земної поверхні з установ-
леними межами, певним місцем розташу-
вання, з визначеними щодо неї правами.

Право власності на земельну ділянку 
поширюється в її межах на поверхневий 
(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, 
ліси і багаторічні насадження, які на ній 
знаходяться. Право власності на земельну 
ділянку розповсюджується на простір, що 
знаходиться над та під поверхнею ділян-
ки на висоту і на глибину, необхідні для 
зведення житлових, виробничих та інших 
будівель та споруд; (Земельний кодекс 
України (ст. 79), м. Київ, від 25 жовтня 
2001 року №2768-III; Фонд державного 
майна України. Наказ «Про затвердження 
Класифікатора державного майна (Класи-
фікатор, розд. 3), від 15.03.2006 № 461»);

2) частина земної поверхні з установле-
ними межами, певним місцем розташуван-
ня, з визначеними щодо неї правами; (Закон 
України «Про оцінку земель» (ст. 1), м. Київ, 
від 11 грудня 2003 року № 1378-IV);
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3) частина земної поверхні з установле-
ними межами, певним місцем розташуван-
ня, цільовим (господарським) призначенням 
та з визначеними щодо неї правами; (По-
датковий кодекс України (ст. 14), м. Київ, 
від 2 грудня 2010 року № 2755-VI ).

Виокремити треба й дефініцію «тери-
торія» [16], яка є складником поняття те-
риторіальна громада:

1) частина земної поверхні у визначе-
них межах (кордонах) із властивими їй 
географічним положенням, природними 
та створеними діяльністю людей умовами 
та ресурсами, а також із повітряним про-
стором та розташованими під нею надра-
ми; (Закон України «Про планування і за-
будову територій (ст. 1) № 1699-III, від 
20 квітня 2000 року, м. Київ»);

2) сукупність земельних ділянок, які ви-
користовуються для розміщення об’єктів 
загального користування: парків, скве-
рів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, 
проїздів, шляхів, площ, майданів, набе-
режних, прибудинкових територій, пля-
жів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, 
навчальних, спортивних, історико-куль-
турних об’єктів, об’єктів промисловості, 
комунально-складських та інших об’єктів 
у межах населеного пункту.(Закон Укра-
їни «Про благоустрій населених пунктів» 
(ст. 1), м. Київ, від 6 вересня 2005 року 
№ 2807-IV);

3) частина земної поверхні з повітря-
ним простором та розташованими під нею 
надрами у визначених межах (кордонах), 
що має певне географічне положення, 
природні та створені в результаті діяльно-
сті людей умови і ресурси; (Закон України 
«Про регулювання містобудівної діяльно-
сті» (ст. 1) від 17.02.2011 року № 3038-VI);

4) частина земної поверхні з визначе-
ними кордонами або межами. (Мусієнко 
М.М. та ін. Екологія: Тлумачний словник. 
Київ: Либідь, 2004. 376 с. (с. 311))

Для розширення понятійного поля ок-
ремо треба дати визначення поняттю «зе-
мельний фонд» [17]:

1) сукупність усіх земель у межах від-
повідних рад і країни в цілому. (Екологія 
та охорона навколишнього середовища: 
Словник довідник / Уклад.: Сохнич А.Я., 
Андріїшин М.В., Снітинський В.В., Соляр-
чук Д.І., Горлачук В.В., Вюн.; За ред. д-ра 

екон. Наук, проф. Сохнича А.Я. Львів: 
НВФ «Українські технології», 2006. 252 с. 
(с. 113);

2) усі земельні угіддя в межах адміні-
стративних одиниць. (Геодезичний ен-
циклопедичний словник / За редакцією 
Володимира Літинського. Львів: Євросвіт, 
2001. 668 с.: іл. (с.197)).

Усі процеси, які відбувають на землі, із 
землею або навколо неї, є частиною по-
няття «земельні відносини» [18], під 
якими слід розуміти:

1) суспільні відносини щодо володіння, 
користування і розпорядження землею; 
(Земельний кодекс України (ст.2), м. Київ, 
від 25 жовтня 2001 року №2768-III);

2) взаємовідносини щодо володіння, 
користування та розпорядження земля-
ми, управління земельними ресурсами, 
що перебувають у державній, приватній 
і комунальній власності, організації ко-
ристування, обліку та охорони земель, 
що забезпечує поліпшення та впорядку-
вання, формування ринку землі, іпотеки 
тощо.(Екологія та охорона навколишнього 
середовища: Словник довідник / Уклад.: 
Сохнич А.Я., Андріїшин М.В., Снітинський 
В.В., Солярчук Д.І., Горлачук В.В., Вюн.; 
За ред. д-ра екон. Наук, проф. Сохни-
ча А.Я. Львів: НВФ «Українські техноло-
гії», 2006. 252 с. (стор. 113).

Ураховуючи те, що в Україні викори-
стання земель сільськогосподарського 
призначення вимушено набуло орендний 
характер (через дію мораторію), досить 
вживаним стало поняття «землекорис-
тування» [19]:

1) вид використання землі з урахування 
покриву її поверхні; (Державний комітет 
України по земельних ресурсах «Технічні 
вказівки щодо визначення меж земель-
них ділянок спільної та спільної часткової 
власності фізичних і юридичних осіб на 
забудованій території у населених пунк-
тах» (п. 1.5 Заг. полож.) від 18.05.1998, 
«Землевпорядний вісник» № 3, 1998);

2) порядок, умови і форми користування 
землею (у 5 знач.), яка належить державі, 
колективам чи окремим особам; (Великий 
тлумачний словник сучасної української 
мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – 
К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1728 с. 
(с. 457).



2018 р., № 3 (32) том 2

73

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
у результаті дослідження понятійного 
поля управління земельними ресурсами 
територіальних громад в умовах децен-
тралізації влади узагальнено визначення 
таких понять, як «управління земельни-
ми ресурсами», «територіальна грома-
да», «механізм», «управління», «децен-
тралізація влади». Завдяки уточненню 
окремих понять можливі подальші нау-
кові розвідки щодо нормативного-пра-
вового забезпечення у сфері управління 
земельними ресурсами територіальних 
громад. 
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Малоокий В. А. Понятийное поле исследования управления земельными 
ресурсами территориальных общин

В статье рассмотрено понятийное поле управления земельными ресурсами террито-
риальных общин. Обосновано, что управление земельными ресурсами территориаль-
ных общин в условиях децентрализации власти сегодня является важной научной про-
блемой в области науки государственного управления. Автором обобщен определения 
таких понятий, как «управление земельными ресурсами», «территориальная община», 
«механизм», «управление», «децентрализация власти». Доказано, что благодаря уточ-
нению понятийного аппарата возможны дальнейшие научные исследования в области 
управления земельными ресурсами территориальных общин.

Ключевые слова: государственное управление, земельные ресурсы, управление 
земельными ресурсами, землепользование, территория, территориальные ресурсы.

Malookyy V. Conceptual field of research on the management of land resources 
of territorial communities

The article considers the conceptual field of land resources management of territorial 
communities. It is grounded that the management of land resources of territorial commu-
nities in the conditions of decentralization of power today is an important scientific problem 
in the field of state administration science. The author summarizes the definitions of such 
concepts as «land management”, “territorial community”, “mechanism”, “management”, 
“decentralization of power”. It is proved that due to the refinement of the conceptual ap-
paratus, further scientific research in the field of land resources management of territorial 
communities is possible.

Key words: state administration, land resources, land resources management, land use, 
territory, territorial resources.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Висвітлено один із напрямів досягнення оптимальної продуктивності використання 
природних систем із використанням програмного забезпечення. Зазначено умови впро-
вадження програмного забезпечення для оптимізації та раціоналізації використання 
природних ресурсів. Розглянуто концептуальні принципи комплексного характеру для 
використання інформаційних технологій щодо оптимізації природокористування. Ок-
реслено алгоритм використання інформаційних технологій для усунення екологічних 
проблем та управлінських недоліків. 

Ключові слова: географічні інформаційні системи, програмне забезпечення, приро-
докористування,  ресурси, навколишнє середовище.

Постановка проблеми. Умови сьо-
годення вимагають нових заходів щодо 
захисту природних ресурсів та навколиш-
нього середовища. Тому актуальним пи-
танням стає те, наскільки оптимальним 
є використання інформаційних технологій, 
що можуть аналізувати природно-антро-
погенні системи, багатофакторні та значні 
обсяги даних. Основним напрямом є вико-
ристання географічних емоційних систем 
із застосуванням сучасних комп’ютерних 
технологій. Слід сказати, що просторо-
вий аналіз є основним напрямом розвитку 
програмного забезпечення у сфері приро-
докористування та навколишнього сере-
довища, особливо географічних інформа-
ційних систем. 

Однак треба розуміти, що механізм при-
родокористування є компонентом госпо-
дарського механізму природокористуван-
ня та природоохоронної діяльності, але 
його імплементація в Україні є неефек-
тивною. В Україні природокористування 
розглядається організаційно-економічним 
механізмом. Унаслідок такого комплек-
сного розгляду недостатнім є врахуван-
ня інституційних елементів, що є одним із 
найвагоміших моментів впливу на раціо-
налізацію природокористування. Наразі 
стоїть питання того, наскільки актуальним 
є використання програмного забезпечен-
ня та доцільність використання цього за-
безпечення державним органом.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Проблемами природо-
користування та висвітленням питання 
комплексного використання природних 
ресурсів займалися такі вчені: А. Алімов, 
Б. Буркінський, С. Генсірук, М. Федоренко, 
Т. Хачатуров та ін. У роботах Ф. Вольвач, 
Б. Данилишина, С. Дрогунцова, Т. Туни-
ці окреслено проблематику раціонального 
природокористування та висвітлено ос-
новні ціннісні установки суспільства щодо 
навколишнього середовища. Питання ін-
теграції оптимального інструментарію ін-
формаційного забезпечення визначено 
в працях вітчизняних учених, зокрема 
у роботах О. Балацького, Б. Буркинсько-
го, О. Веклич, Т. Галушкіної, Л. Гринів, 
А. Гусєва, Б. Данилишина, С. Дорогунцо-
ва, Т. Іванової, Л. Мельника, Є. Мішеніна, 
Н. Пахомової, О. Рюміної, Є. Хлобистова 
та ін. Виникає питання щодо раціональ-
ності використання природних ресурсів 
унаслідок постійних змін під впливом сус-
пільно-економічних, суспільно-політичних 
процесів у країні та активного зростання 
суспільного запиту на використання ін-
формаційного забезпечення.

Метою статті є визначення актуаль-
ності щодо використання інформаційного 
забезпечення для державного контролю 
природокористування.

Виклад основного матеріалу. Унас-
лідок активного розвитку суспільства 
зростає потреба у використанні ресурсів, 
особливо природних, тому їх раціональ-
не використання є актуальним питанням.  
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Одним із напрямів досягнення оптимальної 
продуктивності є використання природ-
них систем із мінімальними порушеннями, 
які визначено у «Концепції національної 
екологічної політики України на період до 
2020 року». Імплементація цієї концепції 
є важливою, тому що вона описує основ-
ні підходи менеджменту у сфері охорони 
довкілля, що визначає баланс природоко-
ристування. Також у Концепції представ-
лено оптимальні підходи щодо викори-
стання природно-ресурсного потенціалу 
(як суспільно-економічний процес залу-
чення, охорони та відтворення умов при-
родного середовища, що вимагають сис-
теми управління) [1].

Найбільш позитивним моментом може 
стати використання інформаційних тех-
нологій у межах використання ринкових 
інструментів для вирішення існуючих еко-
номіко-екологічних проблем. Однак для 
провадження певного програмного забез-
печення для оптимізації та раціоналізації 
використання природних ресурсів є кон-
кретизація, що стає можливою завдяки 
кадастровому огляду ресурсів певних те-
риторій; визначенню основних об’єктів, 
що є складником природного комплексу; 
можливим наслідкам використання при-
родно-ресурсного потенціалу; визначен-
ня вектора використання основних ресур-
сів господарської діяльності.

Використання інформаційних техноло-
гій для оптимізації природокористуван-
ня має спиратися на такі концептуальні 
принципи комплексного характеру вико-
ристання природних ресурсів, як соціаль-
на паритетність, системність, територіаль-
на інтегративність, проблемно-ситуаційна 
спрямованість, суб’єктивно-об’єктивна 
паритетність. Механізми, що регулюють 
використання природних ресурсів, мають 
такі складники: регулятивний, норматив-
ний та адміністративний. Проте для при-
йняття оптимального рішення потрібно 
мати релевантне інформаційне забезпе-
чення. Нагляд державних органів влади 
за природокористуванням обов’язково по-
винен мати ефективну систему контролю 
за станом середовища, зокрема це систе-
ма що виконує функцію моніторингу. 

За допомогою інформаційного забез-
печення можна здійснювати регуляр-

но оцінку стану середовища природного 
та ресурсного потенціалу, в якому мож-
лива життєдіяльність суспільства. Спира-
ючись на принципи системного підходу 
до концептуального забезпечення дер-
жавного регулювання, слід зазначити, що 
визначення пріоритетних напрямів, ме-
тоди досягнення пріоритетів, оптимальне 
функціонування державних органів влади 
має стати основною прерогативою вико-
ристання програмного забезпечення [1].

Інформаційні технології можуть бути 
використані для усунення екологічних 
проблем та управлінських недоліків згідно 
з таким алгоритмом: 1) визначення про-
блемних ділянок, що мають екологічну не-
безпеку; 2) окреслення рівня забруднення 
та його масштабів згідно з географічними 
координатами; 3) внесення даних до про-
грамного забезпечення, що відповідає за 
регіональні бази екологічних забруднень 
та безпек; 4) перевірка даних, що занесені 
в базу спеціалістами, уточнення даних (за 
необхідності); 5) визначення заходів для 
ухвалення управлінських рішень щодо ос-
новних екологічних проблем; 6) імплемен-
тація заходів, що були визначені; 7) зміна 
даних у базі щодо поточного стану; 8) ви-
значення основних заходів щодо ітератив-
ного процесу екологічної проблеми.

За допомогою сучасних засобів навіга-
ції та програмних додатків до них можли-
во визначати географічні координати на 
місцевості, що дають можливість швидко 
фіксувати проблемні ділянки екологічної 
небезпеки. Одним із таких прикладів є до-
даток GeoLine 1.2 для Android, за допо-
могою якого можна отримати координати 
точок на мобільному пристрої, визначити 
відстань, обчислити периметр площі полі-
гону за заданими параметрами (точками). 
Основна екологічна інформаційна систе-
ма, що характеризується так, як експерт-
на автоматизована система для екології 
та природоохоронній діяльності, повинна 
мати такі три компоненти:

- програмні засоби управління базами 
даних, за допомогою яких можна зберіга-
ти та оперативно використовувати необ-
хідну інформацію;

- геоінформаційна система, що тран-
сформує інформацію про територію, ви-
значаючи набір предметних шарів на 
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електронні карти місцевості, та надає про-
сторову екстраполяцію розрахункових по-
казників;

- пакети прикладних програм, що міс-
тять у собі бібліотеки, метою яких є за-
безпечення максимальною кількістю гото-
вих математичних рішень, щоб тематично 
вирішити будь-яку аналітичну проблема 
у сфері природокористування.

Одним з актуальних видів програмного 
забезпечення є бази даних, за допомогою 
яких можна зберігати дані про забруд-
нення та екологічну небезпеку. Також із 
баз даних можливо брати інформацію для 
вирішення цих проблем у сфері екології. 
Бази даних, що використовуються для 
збереження інформації у сфері природо-
користування, можуть бути побудовані за 
такими принципами:

- часткова база даних, що заносить 
дані за одним із різновидів екологічних 
проблем, а потім відбувається агрегуван-
ня з іншими базами даних;

- глобальна база даних, що має всі 
дані за різними типами екологічних про-
блем.

Найбільш популярною базою даних, 
що використовують у мережі Інтернет, 
є MySQL. Головною причиною актуаль-
ності MySQL є її простота, однак потрібно 
знати основні SQL-запити для підтримки 
цілісності й суперечності даних на рівні 
сервера додатків. Також однією з попу-
лярних баз даних є PostgreSQL. Для про-
ведення статистичного аналізу бази даних 
щодо природокористування використо-
вують таке програмне забезпечення, як 
Statgraphics [8].

Слід зауважити, що моніторинг є од-
ним з елементів організаційного механіз-
му природокористування. Його основною 
метою є забезпечення збирання, обро-
блення, збереження та аналізу інформації 
про природокористування, а також слугує 
для розроблення науково-практичних ре-
комендацій під час ухвалення та впрова-
дження управлінських рішень. У сучасних 
умовах Україна має розгалужену систему 
екологічного моніторингу навколишнього 
середовища. Імплементація моніторингу 
здійснюється на державному, регіонально-
му та локальному рівнях, а також за пев-
ний період формується звіт із бази даних. 

Спираючись на Закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля», слід сказати, 
що програмне забезпечення повинно слі-
дувати виконанню таких основних проце-
дур, як 1) підготовка суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля 
відповідно до статей 5, 6 та 14 цього За-
кону; 2) проведення громадського обго-
ворення відповідно до статей 7, 8 та 14 
цього Закону; 3) аналіз уповноваженим 
органом відповідно до статті 9 цього За-
кону інформації, наданої у звіті з оцінки 
впливу на довкілля, а також будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, та інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 4) надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї 
частини Закону; 5) урахування висновку 
з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності відпо-
відно до статті 11 цього Закону [2; 4].

Неоднозначний характер екологічних 
елементів природно-антропогенних сис-
тем, багатоманітність і великі обсяги да-
них, що повинні оброблятися, визначають 
основні системи автоматизації й екологіч-
ного картографування з використанням 
сучасних інформаційних технологій. Тому 
слід зазначити, що основним видом про-
грамного забезпечення будуть географіч-
ні інформаційні системи (далі – ГІС). Сут-
ність географічних інформаційних систем 
полягає у використанні сучасних інфор-
маційних технологій для картографування 
та аналізу об’єктів навколишнього сере-
довища. Географічні інформаційні систе-
ми мають можливість використовувати 
дані, управляти базами даних, диктувати 
картографічні дані, аналізувати та засто-
совувати різні аналітичні засоби в карто-
графії в геології, метрології, землеустрої, 
екологічному управлінні, транспорті.

Географічно інформаційні системи слід 
диференціювати на міські, муніципаль-
ні, природоохоронні. Під час визначення 
напряму цього програмного забезпечен-
ня слід керуватися завданнями, які тре-
ба здійснити. Упровадження геоінфор-
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маційних проектів, зокрема розроблення 
географічних інформаційних систем, має 
включати такі етапи: передпроектні до-
слідження та визначення функціональ-
них можливостей використовуваних про-
грамних засобів, системне проектування, 
власне розроблення географічних інфор-
маційних систем, тестування на невелико-
му територіальному фрагменті.

Також можливо використовувати про-
грамне забезпечення для вивчення різних 
екологічних питань (від альтернативних 
транспортних засобів для міських переве-
зень до визначення парникових викидів 
у природне середовище). Географічні ін-
формаційної системи – компонування різ-
них елементів, що формують комплексні 
системи для визначення поставлених цілей. 
Якщо характеризувати графічні інформацій-
ні системи, то це програмне забезпечення, 
спрямоване вирішити питання природоко-
ристування за допомогою обчислювальної 
інтерактивної системи блока просторового 
розподілу інформації, яка складається із за-
собів збирання, зберігання та подання кар-
тографічної інформації [6; 7; 9].

Розвиток географічних інформаційних 
систем є основним завданням державних 
органів влади (як один з основних напря-
мів національної політики інформатиза-
ції). Чітко визначена система екологічного 
моніторингу дає можливість скористатися 
інформацію про екологічний стан та ви-
значити основні напрями державної по-
літики у галузі охорони довкілля, балан-
сування між використанням природних 
ресурсів та екологічною безпекою. Сам 
принцип роботи географічних систем – це 
математичне та програмне забезпечення, 
що формує координовані просторово мо-
делі території, моделювання просторових 
процесів та їх аналіз, маніпулювання, збе-
реження атрибутивних даних [3; 4; 5; 9].

Сформована схема (рис. 1) відображає 
екосистему функціонування географічних 
інформаційних систем, у якій висвітлю-
ються такі складники географічних інфор-
маційних систем, що виступають основни-
ми елементами функціонування цього 
програмного забезпечення, а саме: під-
система соціально демографічної ситуації, 
підсистема реєстрації даних, підсистема 
лабораторних досліджень, підсистема об-

роблення результатів, підсистема аналізу, 
підсистема виведення запитів, підсистема 
картографічної основи з адресним планом. 

Також зображено основні напрями ро-
боти географічних інформаційних систем, 
у яких повинно використовуватись про-
грамне: створення, оновлення й актуа-
лізація даних, забезпечення належними 
умовами отримання даних, просторово-ча-
совий аналіз використання природних ре-
сурсів, структурування отриманих даних, 
визначення тематичних шарів даних ви-
користання природних ресурсів та нане-
сення шкоди навколишньому середовищу, 
синтез інформації, за якою приймаються 
поточні рішення. За допомогою наявних 
даних у географічних інформаційній сис-
темі можливо формувати довгострокові 
плани (стратегії), а також можлива авто-
матизація звітів щодо отриманих даних. 

Основними факторами впливу на роз-
роблення географічних інформаційних 
систем є соціальні, політичні, економічні 
та екологічні. Основними напрямами роз-
витку географічних інформаційних систем 
є проведення експертизи даних поточного 
стану природних ресурсів та аналіз при-
родокористування, розроблення методик, 
за допомогою яких утримуються та агрегу-
ються дані. Слід не забувати про складни-
ки екологічної експертизи, а також оцінку 
потенціалу, впроваджувати нові функціо-
нальні можливості географічно інформа-
ційних систем.

Висновки та пропозиції. Аналіз до-
слідження та управління механізмами 
природокористування, що виникають як 
система зв’язків організаційного характе-
ру господарсько-фінансової діяльності між 
відповідними структурами, ставлять перед 
державними органами влади запити щодо 
основних напрямів функціонування. До 
основних напрямів функціонування нале-
жить екологічна експертиза, моніторинг 
навколишнього середовища, екологічний 
аудит та аудит наявних ресурсів, розро-
блення координації, природоохоронна ді-
яльність відповідними органами. А також 
слід трансформувати організаційні під-
ходи щодо управління та регулювання 
ресурсної бази України на основі нових 
інструментів у вигляді географічно інфор-
маційних систем.
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Матвийчук О. А. Информационное обеспечение государственного контроля 
природопользования

Освещено одно из направлений достижения оптимальной производительности ис-
пользования природных систем с использованием программного обеспечения. Указаны 
условия внедрения программного обеспечения для оптимизации и рационализации ис-
пользования природных ресурсов. Рассмотрены концептуальные принципы комплекс-
ного характера для использования информационных технологий по оптимизации при-
родопользования. Определен алгоритм использования информационных технологий 
для устранения экологических проблем и управленческих недостатков.

Ключевые слова: географические информационные системы, программное обе-
спечение, природопользования, ресурсы, окружающую среду.

Matviichuk O. Information supply of the state enrollment control
One of the directions of achieving the optimum productivity of using natural systems with 

the use of software is highlighted. The conditions of implementation of the software for opti-
mization and rationalization of the use of natural resources are determined. The conceptual 
principles of the complex nature for the use of information technologies concerning the opti-
mization of nature use are considered. The algorithm of the use of information technologies 
for the elimination of environmental problems and managerial deficiencies is outlined.

Key words: geographic information systems, software, nature management, resources, 
environment.
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УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ

У статті здійснено аналіз основних тенденцій та структури залучення прямих інозем-
них інвестицій у суспільно-економічне життя України та її регіонів. Охарактеризова-
но механізми державного регулювання щодо залучення прямих іноземних інвестицій 
в Україну. Проведено розподіл регіонів України залежно від обсягів залучених прямих 
іноземних інвестицій та обґрунтовано досвід кожної групи у частині залучення інвес-
тицій. Визначено рейтинг соціально-економічних макрорегіонів України з точки зору 
залучення прямих іноземних інвестицій, а також рівня інвестиційної ефективності. Ви-
явлено позитивний досвід заохочення та використання прямих іноземних інвестицій 
регіонів та соціально-економічних макрорегіонів – лідерів у цій сфері. 

Ключові слова: механізми державного регулювання, прямі іноземні інвестиції, ре-
гіони, макрорегіони, соціально-економічний розвиток, суспільно-економічне життя, ін-
вестиційна ефективність, тенденції та пріоритети, рейтинг.

Постановка проблеми. Забезпечен-
ня позитивного іміджу, сталого розвитку 
України та її регіонів багато в чому зале-
жить від залучення додаткових інвести-
цій у різні сфери суспільно-економічно-
го життя. Також сучасні українські реалії 
диктують необхідність оновлення системи 
державного регулювання окремих сфер, 
а курс на євроінтеграцію змушує україн-
ський уряд сприяти досягненню «євро-
пейських стандартів» шляхом реалізації 
низки реформ. При цьому докорінна тран-
сформація багатьох процесів у державі 
потребує залучення додаткових інвес-
тицій із-за кордону, оскільки внутрішніх 
джерел для цього процесу недостатньо.

Водночас у державі не застосовуються 
ті механізми та інвестиційні стимули, що 
використовує більшість зарубіжних кра-
їн. Останніми роками основна увага у ча-
стині покращення інвестиційного клімату 
була спрямована переважно на спрощен-
ня умов ведення бізнесу (лібералізацію 
та дерегуляцію), внаслідок чого країна 

покращила свої позиції, увійшовши у по-
передні роки до списку 25 країн-реформа-
торів умов ведення бізнесу, й у рейтингу 
«Doing Business 2018» опинилась вже на 
76 місці (займаючи за окремими складни-
ками кращі позиції, ніж багато країн Схід-
ної Європи, зокрема за отриманням кре-
дитів посіли 29 місце, отриманням дозволу 
на будівництво – 35, оподаткуванням – 43 
[1]). Проте це суттєво не вплинуло на 
кількісні показники залучених прямих 
іноземних інвестицій в Україну. За роки 
соціально-економічної нестабільності від-
булось певне скорочення.

Крім того, істотною в Україні залиша-
ється диференціація рівня залучених ін-
вестицій залежно від окремого регіону. 
Так, більша частина загального обсягу 
прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) 
в Україні припадає на м. Київ. Однак 19 
її областей залучили сумарно лише сьому 
частину загального показника. Це зумов-
лює актуальність дослідження основних 
тенденцій залучення прямих іноземних 
інвестицій та інструментів стимулювання © Мерзляк А. В., Скрябіна Д. С., 2018
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в регіони Україні в системі суспільно-еко-
номічного життя.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Значний внесок у теоретич-
не обґрунтування та аналіз практичного 
досвіду залучення прямих іноземних ін-
вестицій зробили такі зарубіжні  вчені, як 
С. Баренс, Дж. Бейлі, О. Гелбрейт, П. Дж. 
Гітман, Дж. Грінвуд, Р. Фіндлі, А. Хіршман 
та ін. Проблемам державного регулюван-
ня залучення та стимулювання прямих 
іноземних інвестицій у країну присвячено 
наукові праці таких вітчизняних науков-
ців, як В. Бодров, М. Долішній, А. Задоя, 
В. Мартиненко, О. Передерій, А. Переса-
да, Ю. Петруня, В. Федоренко, А. Шаров, 
І. Яремчук та ін. 

Метою статті є аналіз сучасних тен-
денцій та пріоритетів залучення прямих 
іноземних інвестицій у регіони України 
та механізмів регулювання в системі сус-
пільно-економічного життя та з урахуван-
ням соціально-економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Інвес-
тиційне співробітництво України з іншими 
країнами залишається перспективним на-
прямом реалізації  державної зовнішньо-
економічної політики. Останніми роками 
було здійснено низку позитивних зрушень 
в інвестиційній сфері (спрощена дозвіль-
на процедура, вдосконалена податкова 
система, забезпечено більш високий рі-
вень гарантій інвестицій тощо). Водночас 
залишається низка завдань, що постають 
у цій сфері перед державою та її регіонами 
і на подальшу перспективу (підвищення 
рівня інвестиційної привабливості шляхом 
детінізації та демонополізації економіки, 
перерозподіл потоку залучених інвестицій 
на користь вкладання у високотехнологіч-
ні та наукомісткі виробництва, розвиток 
внутрішньої інфраструктури), що має при-
звести до модернізації економіки в цілому 
та окремих її галузей.

Останніми роками державними органа-
ми влади було реалізовано низку заходів 
з удосконалення механізмів державного 
регулювання процесу залучення інозем-
них інвестицій у частині покращення ін-
вестиційного клімату в Україні, а саме:

– адміністративно-правовий механізм: 
запроваджено при Президентові України 
Раду вітчизняних та іноземних інвесторів; 

скасовано адміністративний бар’єр для 
залучення закордонного капіталу в кра-
їну в контексті обов’язковості реєстрації 
іноземних інвестицій; упроваджено націо-
нальний режим для іноземних інвесторів, 
що гарантує рівні права з вітчизняними 
інвесторами; 

– організаційний механізм: спрощення 
дозвільних процедур (активна реалізація 
принципу «єдиного вікна» та «єдиного 
офісу»); відміна ліцензування низки видів 
діяльності;

– економічний механізм: стимулювання 
переходу країни на інноваційну модель роз-
витку через поступове зниження рівня по-
датку на прибуток; покращення інвестицій-
ної привабливості країни через зменшення 
ставки ПДВ; реалізація «автоматичного» 
відшкодування ПДВ платникам податків, 
які своєчасно виконують податкові зобов’я-
зання та зобов’язання щодо Єдиного реє-
стру податкових накладних [2].

Аналіз основних тенденцій залучен-
ня прямих іноземних інвестицій в Украї-
ну свідчить про різкий спад обсягів у пе-
ріод соціально-економічної нестабільності 
в України (з 53,7 млрд. дол. США у 2014 р. 
до 36,1 млрд. дол. США у 2016 р.) та по-
чаток поступового зростання у 2017 р. 
(37,5 млрд. дол. США). За даними Дер-
жавної служби статистики України, станом 
на 01.01.2017 р. 26,2 млрд. дол. США або 
69,9% усього потоку прямих іноземних 
інвестицій надходили з країн ЄС (напри-
клад, на початок 2000-х рр. закордонні 
інвестиції з країн ЄС становили лише тре-
тину всіх надходжень), що свідчить про 
те, що ЄС є ключовим партнером України 
у сфері інвестиційного співробітництва. Із 
європейських країн п’ятірку лідерів у сфе-
рі прямого інвестування в Україну на цей 
період становили Кіпр (9,7 млрд. дол. 
США), Нідерланди (5,9 млрд. дол. США), 
Велика Британія (2 млрд. дол. США), Ні-
меччина (1,6 млрд. дол. США), Франція 
(1,3 млрд. дол. США) [3].

Основною формою реалізації інвестицій-
ного співробітництва України з країнами ЄС 
є співпраця з Європейським інвестиційним 
банком (далі – ЄІБ), головним завданням 
якого є фінансова підтримка довгостроко-
вих інвестиційних проектів на території ЄС 
(із 2008 р. й на території країн ініціативи 
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«Східне партнерство») з метою оновлення 
та розвитку інфраструктури, підвищення 
конкурентоспроможності окремих галу-
зей, реалізації політики енергозбережен-
ня тощо. Кошти, які направляються ЄІБ 
в Україну, використовуються задля: 

– удосконалення інфраструктури у сфе-
рі транспорту та енергетики (модернізація 
ГЕС, будівництво ліній електропередач, ре-
монт газотранспортної системи, модерніза-
ція транспортних шляхів сполучення тощо); 

– розроблення енергоефективних техно-
логій та реалізація заходів щодо охорони на-
вколишнього середовища (проекти у сфері 
водовідводу та водопостачання, енергозбе-
реження та опалення в громадських будів-
лях, утилізації твердих відходів і т.д.); 

– реалізації проектів в освітній сфері 
(як пріоритетного напряму фінансуван-

ня на сучасному етапі визначено заходи 
щодо енергозбереження у приміщеннях 
навчальних закладів); 

– підтримки українського приватного ді-
лового сектора (співпраця  з ПАТ «Ерсте 
Банк» (Австрія), ПАТ «Банк «Форум» (ФРН, 
група Коммерцбанк), ПАТ «Укрексімбанк» 
та «Укрсоцбанк» (Італія, група Унікредіт) 
та іншими провідними банками ЄС у сфері 
фінансування проектів за участю україн-
ських приватних підприємств) [4].

Аналіз структури залучених ПІІ в еко-
номічну сферу суспільного життя свідчить 
про те, що найбільші обсяги інвестицій 
були спрямовані на фінансову та стра-
хову діяльність (26,4%), промисловість 
(25,8%) та оптову та роздрібну торгівлю, 
ремонт автотранспортних засобів і мото-
циклів (13,6%) (рис. 1).

 

Промисловість  
9,7 млрд. $ США 

(25,8%) 

Будівництво 
1 млрд. $ США 

(2,8%)  

Оптова та 
роздрібна 

торгівля; ремонт 
автотранспортних 

засобів і 
мотоциклів 

5,1 млрд. $ США 
(13,6%) 

Транспорт, 
складське 

господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 

1,1 млрд. $ США 
(2,9%) 

Інформація та 
телекомунікації 
2,1 млрд. $ США 

(5,5%) 

Фінансова та  
страхова 
діяльність 

9,9 млрд. $ США 
(26,4%) 

Операції з  
нерухомим 

майном 
3,8 млрд. $ США 

(10%) 

Професійна, 
наукова  

та технічна 
діяльність 

2,3 млрд. $ США 
(6%) 

Діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного  
обслуговування 
1,5 млрд. $ США 

(4%) 

Інші  
1,1 млрд. $ США 

(3%) 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  
в економічну сферу суспільного життя, 2017 р. *

* Складено за даними Державної служби статистики України [3] (без урахування АР Крим, м. Севастополь та ча-
стини зони проведення антитерористичної операції (наразі – Операції об’єднаних сил))
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Водночас слід зазначити, що обсяги за-
лучення іноземних інвестицій у регіони 
України не повністю свідчать про цільову 
та структурну ефективність залучених ко-
штів. Це стосується того, що в сучасних 
умовах частка залучених у банківську 
сферу коштів використовується для кре-
дитування споживчого попиту на імпортну 
продукцію, підтримуючи при цьому іно-
земних виробників; спостерігається не-
рівномірність розподілу залучених ПІІ за 
галузями та регіонами України, зокрема 
найбільша частка залучених коштів кон-
центрується в м. Київ, монополізовано ок-
ремі ринки іноземними інвесторами та про 
фактичну відповідність статистичних да-
них «реальним» показникам (насамперед 
через наявність факту реалізації тіньо-
вих схем виведення капіталу українських 
фінансово-промислових груп в офшор-
ні зони ще у період великої приватизації 
та повернення наразі вітчизняного капіта-
лу в країну).

Також, на жаль, дані про вкладені ПІІ 
в економічну сферу суспільного жит-
тя регіонів нашої держави свідчать про 
те, що кошти виробничого призначення 
не вкладаються у стратегічні високотех-
нологічні та наукомісткі виробництва 
(серед яких продукція оборонно-про-
мислового комплексу, авіаційна та ае-
рокосмічна галузі, електроніка, оптое-
лектроніка, виробництво електронних 
обчислювальних машин та засобів зв’яз-
ку тощо), а йдуть на розвиток галузей 
четвертого (автомобілебудівна, хімічна, 
нафтопереробна промисловості та ін.), 
третього (важке та електротехнічне ма-
шинобудування, виробництво та прокат 
сталі, неорганічна хімія, будівництво лі-
ній електропередач та ін.), другого (вуг-
ледобувна галузь, чорна металургія, об-
роблення металу і т.д.) технологічних 
укладів [5, с. 287]. 

За даними Державної служби статис-
тики України, у 2017 р. (табл. 1) ліде- 
ром за обсягами залучених прямих 
іноземних інвестицій було м. Київ 
(22,4 млрд. дол. США). Наступ-
ні позиції займали Дніпропетров-
ська (3,5 млрд. дол. США), Київ- 
ська (1,5 млрд. дол. США), Одесь-
ка (1,3 млрд. дол. США), Донецька 

(1,2 млрд. дол. США), Львівська 
(1,1 млрд. дол. США) та Полтавська 
області (1 млрд. дол. США). Найниж-
чі показники мали Кіровоградська 
(58,9 млн. дол. США), Чернівецька 
(57,1 млн. дол. США) та Тернопіль-
ська області (48,2 млн. дол. США). По-
зитивну динаміку в частині залучення 
прямих інвестицій за період із 2013 р.  
по 2017 р. продемонстрували Чернігів-
ська (зростання на 136,3 млн. дол. США 
або в 2,3 рази), Івано-Франківська 
(зростання на 183,9 млн. дол. США або 
28,6%) та Полтавська області (зростання 
на 60,7 млн. дол. США або 6,4%). Реш-
та регіонів мали протягом цього періо-
ду тенденцію до спаду цього показника 
(як і загальний обсяг прямих інвестицій, 
укладених в економіку Україні в цілому 
(37,5 млрд. дол. США у 2017 р. проти 
51,7 млрд. дол. США у 2013 р.)).

Загалом, усі регіони України можна 
умовно розподілити за 4 групами залежно 
від обсягів залучених ПІІ: регіони-лідери 
із залучення прямих інвестицій; регіони, 
які слідують за лідером; регіони з помір-
ним рівнем залучення прямих інвестицій; 
регіони зі слабким рівнем залучення пря-
мих інвестицій (табл. 2). 

Лідером із залучення прямих інвестицій 
в Україні є м. Київ, до якого у 2017 р. було 
спрямовано майже 60% усього обсягу 
прямих іноземних інвестицій, залучених 
країною за цей період. Досягненню такого 
високого показника сприяє налагоджен-
ня тісної співпраці міста з європейськими 
партнерами (так, наприклад, створення 
центру I-Hub за підтримки Уряду Норвегії, 
діяльність якого спрямована на підтрим-
ку проектів та підприємств ІТ-сфери), ак-
тивного використання інструментом сти-
мулювання прямих інвестицій програми 
здешевлення кредитів для суб’єктів мало-
го та середнього підприємництва (зокре-
ма завдяки співпраці з Німецьким Банком 
Розвитку та підтримці Федерального мініс-
терства економічного розвитку та співро-
бітництва Німеччини на здешевлені кре-
дити, відсоткова ставка за якими складає 
7,5%, через Українсько-Німецький Фонд 
виділено 10 млн. євро) [6].

Із-поміж областей України за цей пе-
ріод найвищі позиції за обсягами залуче-
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Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економічну 

сферу суспільного життя України у розрізі регіонів за 2013–2017 рр. *

Найменуван-
ня регіону
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2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Вінницька 248,2 309,4 223,0 187,8 180,0 -68,2 -27,5 229,7
Волинська 380,5 341,3 271,2 247,1 249,4 -131,1 -34,5 297,9

Дніпропетров-
ська 9880,1 8913,0 5775,8 4009,9 3491,1 -6389,0 -64,7 6414,0

Донецька 3566,7 3789,1 2322,0 1748,0 1249,6 -2317,1 -65,0 2535,1
Житомирська 336,9 362,9 259,8 222,7 216,3 -120,6 -35,8 279,7
Закарпатська 406,4 437,5 334,2 311,8 317,0 -89,4 -22,0 361,4

Запорізька 1027,6 1075,3 843,4 682,7 859,1 -168,5 -16,4 897,6
Івано- 

Франківська 642,7 813,8 925,9 836,6 826,6 183,9 28,6 809,1

Київська 1798,2 1951,5 1750,3 1593,4 1516,8 -281,4 -15,6 1722,0
Кіровоград-

ська 90,9 147,1 70,6 52,5 58,9 -32,0 -35,2 84,0

Луганська 785,5 826,4 578,2 443,9 436,4 -349,1 -44,4 614,1
Львівська 1315,8 1379,5 1197,7 1101,0 1111,4 -204,4 -15,5 1221,1

Миколаївська 244,7 282,8 228,9 212,8 213,5 -31,2 -12,8 236,5
Одеська 1629,1 1671,7 1430,4 1330,1 1330,4 -298,7 -18,3 1478,3

Полтавська 942,3 1064,7 1039,4 1000,1 1003,0 60,7 6,4 1009,9
Рівненська 277,9 292,6 242,5 199,6 159,5 -118,4 -42,6 234,4
Сумська 386,5 422,7 263,3 199,1 190,0 -196,5 -50,8 292,3

Тернопільська 63,9 68,9 55,8 49,2 48,2 -15,7 -24,6 57,2
Харківська 2174,3 2131,9 1728,8 1554,6 639,0 -1535,3 -70,6 1645,7
Херсонська 251,5 275,2 208,2 211,0 201,3 -50,2 -20,0 229,4

Хмельницька 205,1 224,5 189,1 165,5 158,2 -46,9 -22,9 188,5
Черкаська 882,5 887,9 512,9 348,0 334,4 -548,1 -62,1 593,1

Чернівецька 64,2 80,2 68,6 59,1 57,1 -7,1 -11,1 65,8
Чернігівська 105,0 128,4 99,8 92,1 241,3 136,3 129,8 133,3

м. Київ 23998,6 25825,6 20105,5 19296,0 22425,1 -1573,5 -6,6 22330,2
Разом: 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 37513,6 -14191,7 -27,4 43960,6

* Розраховано за даними Державної служби статистики України [3] (без урахування показників АР Крим та  
м. Севастополь у 2014–2017 рр., а також без частини зони проведення антитерористичної операції (наразі – Опе-
рації об’єднаних сил))

них прямих іноземних інвестицій займає 
Дніпропетровська область (3,5 млрд. 
дол. США або 9,3% від загального обся-
гу). Це зумовлено тим, що область має 
багато промислових об’єктів для інвесту-
вання (Група Метінвест, ДТЕК, ПАТ «Ін-
терпайп – Нижньодніпровський трубопро-
катний завод», ПрАТ «Дніпропетровський 
олійно-екстракційний завод», ДП ВО 
«Південний машинобудівний завод ім. 
О.М. Макарова», холдинг «Агро-союз», 

ТОВ «Маїссадур Семанс Україна» тощо), 
супроводжує низку національних («Інду-
стріальні парки України», «Чисте місто», 
«Вчасна допомога», «Відкритий світ», 
«Енергія природи») та регіональних ін-
вестиційних проектів [7].

До областей, які було віднесено до гру-
пи регіонів із помірним рівнем залучення 
прямих інвестицій, належать Донецька, 
Київська, Львівська, Одеська, Полтавська 
області. До них надходило у 2017 р. су-
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Таблиця 2
Розподіл регіонів України за обсягом залучення  

прямих іноземних інвестицій у 2017 р. *

Група Регіони, які входять до групи
Частка групи 

у загальному обсязі 
залучених прямих 

інвестицій, %
Регіони-лідери  
з залучення  

прямих інвестицій
м. Київ 59,8

Регіони, які слідують  
за лідером Дніпропетровський 9,3

Регіони з помірним  
рівнем залучення прямих 

інвестицій
Донецький, Київський, Львівський, Одеський, 

Полтавський 16,5

Регіони зі слабким  
рівнем  залучення  
прямих інвестицій

Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, 
Житомирський, Закарпатський, Запорізький, 

Івано-Франківський, Кіровоградський,  
Луганський, Миколаївський, Рівненський, 
Сумський, Тернопільський, Харківський,  

Херсонський, Хмельницький, Черкаський, 
Чернівецький, Чернігівський

14,4

* Складено авторами (без урахування показників АР Крим та м. Севастополь, а також без частини зони прове-
дення антитерористичної операції (наразі – Операції об’єднаних сил))

Таблиця 3
Обсяги залучення прямих іноземних інвестицій  

у розрізі соціально-економічних макрорегіонів України *

Найменування 
макрорегіону

Області, які 
входять до 

макрорегіону

Обсяг прямих 
інвестицій по 
макрорегіону,  
млн. дол. США

Абсолютне 
відхилення, 

млн. дол. США
Відносне 

відхилення, %

2013 р. 2017 р.

Західний 

Волинська,  
Закарпатська, 

Івано-Франківська, 
Львівська,  
Рівненська,  

Тернопільська, 
Хмельницька,  
Чернівецька 

3356,5 2927,4 - 429,1 - 12,8

Північний 
Житомирська, 

Київська, Сумська, 
Чернігівська 

2626,6 2164,4 - 462,2 - 17,6

Південний 

Автономна  
Республіка Крим,  

Миколаївська, 
Одеська,  

Херсонська 

2125,3 1745,2 - 380,1 - 17,9

Центральний
Вінницька,  

Кіровоградська, 
Полтавська,  
Черкаська 

2163,9 1576,3 - 587,6 - 27,2

Східний 

Дніпропетровська, 
Донецька,  
Запорізька,  
Луганська,  
Харківська 

17049,3 6642,7 - 10406,6 - 61,0

Разом  
по Україні: 27321,6 15056,0 - 12265,6 - 44,9

* без урахування показників АР Крим та без частини зони проведення антитерористичної операції (наразі – 
Операції об’єднаних сил); також не враховано показник м. Київ (з огляду на суттєве перевищення показника по 
Україні)
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марно 16,5% усіх прямих іноземних інвес-
тицій в Україні. Ця група регіонів розвиває 
свій інвестиційний потенціал через реалі-
зацію низки інвестиційних проектів та про-
грам сприяння залученню інвестицій, що 
передбачає формування інституційного 
середовища для активізації інвестиційної 
діяльності, просування інвестиційного по-
тенціалу, реалізацію іміджевої стратегії, 
розвиток міжнародної співпраці. Перспек-
тивним напрямом у сфері залучення пря-
мих іноземних інвестицій для цієї групи 
регіонів є розвиток індустріальних парків, 
на території яких би розміщувалися під-
приємства приладобудування, машино-
будування та інших сфер виробництва, 
створюваних на основі впровадження но-
вих технологічних розробок, логістичні 
підприємства, підприємства інформацій-
них, телекомунікаційних технологій та на-
нотехнологій, виробництва електроніки, 
харчової та переробної промисловості, 
підприємства з розроблення та виробни-

цтва високотехнологічних медичних виро-
бів, біотехнології тощо.

Розглядаючи тенденції залучення пря-
мих іноземних інвестицій у розрізі соціаль-
но-економічного розвитку регіонів Украї-
ни, доцільно розрахувати обсяги прямих 
інвестицій, які надходили до таких п’яти 
макрорегіонів України (класифікація за-
пропонована В. Баштанником [8]): Захід-
ного, Північного, Південного, Центрально-
го, Східного (табл. 3).

Із-поміж макрорегіонів України най-
більші обсяги ПІІ залучались до Східного 
макрорегіону. Якщо розглянути динаміку 
цього показника, то за період із 2013 р. до 
2017 р. відбулось суттєве його зменшення 
(на 61%) через соціально-економічну не-
стабільність у цьому регіоні та неврахуван-
ня частини даних по Донецькій та Луган-
ській областях у статистичних підрахунках. 
За експертною оцінкою, ці області відкри-
вають нові можливості для інвестування на 
найближчу перспективу, оскільки потре-

Таблиця 4
Рейтинг областей України за рівнем інвестиційної ефективності,  

4 квартал 2017 р. *

Рівень рейтингу Область Кількість  
набраних балів

Місце  
в рейтингу

ineA – максимальний  
(понад 200 балів)

Дніпропетровська 236 1
Волинська 218 2
Львівська 208 3
Київська 203 4
Закарпатська 202 5

ineB – високий  
(від 181 до 200 балів)

Івано-Франківська 190 6
Харківська 190 7
Полтавська 185 8
Вінницька 181 9

ineC – вище середнього  
(від 161 до 180 балів)

Одеська 165 10
Запорізька 161 11

ineD – середній  
(від 141 до 160 балів)

Черкаська 159 12
Миколаївська 158 13
Житомирська 151 14

ineE – нижче середнього  
(від 121 до 140 балів)

Рівненська 140 15
Тернопільська 132 16
Чернігівська 128 17
Кіровоградська 122 18

ineF – низький  
(від 101 до 120 балів)

Херсонська 120 19
Хмельницька 111 20
Чернівецька 110 21

ineG – мінімальний  
(менше 101 бала) Сумська 72 22

* Дані рейтингового агентства Єврорейтинг [9]
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бують значних капіталовкладень у віднов-
лення та розвиток, а також створення но-
вих робочих місць для переселенців. 

Відносно сталою можна вважати позицію 
Західного регіону, який посідає 2 місце се-
ред макрорегіонів України за цим показни-
ком та який мав лише незначне скорочен-
ня обсягів ПІІ з 2013 р. по 2017 р. на рівні 
12,8%. Саме в Західному регіоні було від-
крито перший в Україні регіональний під-
розділ Офісу залучення та підтримки інвес-
тицій, створений КМУ України 19.10.2017 р., 
оскільки регіон відрізнявся сталим та про-
гресивним підходом місцевих органів вла-
ди до підтримки інвестицій та потужним ін-
вестиційним потенціалом, підтвердженням 
чого є позиції західних областей у рейтингу 
інвестиційної ефективності (табл. 4). Залу-
ченню ПІІ до Західного регіону сприяє та-
кож і близькість до сусідніх країн ЄС.

Так, три західні області (Волинська, 
Львівська, Закарпатська) мають макси-
мальний рівень рейтингу (понад 200 ба-
лів) та одна область (Івано-Франківська) – 
високий (190 балів), що робить у цілому 
Західний регіон інвестиційно-ефективним 
(рівень у рейтингу ineC є вище середньо-
го – 164 бали) (табл. 5).

На схожому рівні знаходиться Централь-
ний регіон (162 бали). Високий рівень ін-
вестиційної ефективності притаманний 
Східному макрорегіону (196 балів), зокре-
ма через лідируючі позиції у частині залу-
чення ПІІ Дніпропетровської області.

Рейтинг інвестиційної ефективності ба-
зується на оцінці результатів використан-
ня інвестицій у регіоні (зокрема інвести-

ційна активність – капітальні інвестиції, 
іноземні інвестиції та будівельні роботи, 
а також соціально-економічний ефект 
від інвестицій (заробітна плата, введен-
ня житла в експлуатацію, працевлашту-
вання безробітних та надані послуги)). 
Дослідження результатів рейтингу дали 
змогу встановити, що належним ступенем 
успішності залучення інвестицій, а також 
позитивним впливом на підвищення рівня 
благоустрою та соціально-економічного 
розвитку регіону характеризуються Схід-
ний, Західний та Центральний регіони.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
вищевикладене дало змогу відзначити не-
рівномірність в обсягах залучення прямих 
іноземних інвестицій у регіони України, що 
зумовлює необхідність звернути увагу на 
досвід заохочення та використання пря-
мих іноземних інвестицій тих областей, що 
є лідерами у цій сфері, та диференціювати 
підходи до державної політики у цій части-
ні відповідно до рівня суспільно-економіч-
ного розвитку окремого макрорегіону. Так, 
із позитивного досвіду інвестиційно-ефек-
тивних регіонів можна виокремити такі 
аспекти: участь регіону у реалізації наці-
ональних та регіональних проектів; вико-
ристання інструменту державно-приватно-
го партнерства, що дозволяє акумулювати 
кошти з різних джерел фінансування; за-
стосування інвестиційних стимулів, на-
приклад, програм здешевлення кредитів; 
розвиток інвестиційної інфраструктури, 
створення індустріальних парків; сталий 
та прогресивний підхід місцевих органів 
влади до підтримки інвестицій тощо.

Таблиця 5
Рейтинг соціально-економічних макрорегіонів України  

за рівнем інвестиційної ефективності, 4 квартал 2017 р. *
Найменування 
макрорегіону

Області, які входять  
до макрорегіону

Усереднений бал 
по макрорегіону Рівень рейтингу

Західний 
Волинська, Закарпатська,  
Івано-Франківська, Львівська,  
Рівненська, Тернопільська,  
Хмельницька, Чернівецька 

164 ineC –  
вище середнього

Північний Житомирська, Київська, Сумська, 
Чернігівська 139 ineE –  

нижче середнього

Південний Миколаївська, Одеська, Херсонська, 
АР Крим 148 ineD –  

середній

Центральний Вінницька, Кіровоградська,  
Полтавська, Черкаська 162 ineC –  

вище середнього

Східний Дніпропетровська, Донецька,  
Запорізька, Луганська, Харківська 196 ineB –  

високий
* Розраховано авторами за даними рейтингового агентства Єврорейтинг
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Мерзляк А. В., Скрябина Д. С. Механизм государственного регулирования 
процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы Украины 
в системе общественно-экономической жизни

В статье проведен анализ основных тенденций и структуры привлечения прямых 
иностранных инвестиций в общественно-экономическую жизнь Украины и ее регионов. 
Охарактеризованы механизмы государственного регулирования привлечения прямых 
иностранных инвестиций в Украину. Сгруппированы регионы Украины в зависимости 
от объемов привлеченных прямых иностранных инвестиций, обоснован опыт каждой 
группы в части привлечения инвестиций. Определен рейтинг социально-экономиче-
ских макрорегионов Украины с точки зрения привлечения прямых иностранных инве-
стиций, а также уровня их инвестиционной эффективности. Выявлен положительный 
опыт стимулирования и использования прямых иностранных инвестиций регионов и 
социально-экономических макрорегионов – лидеров в этой сфере.

Ключевые слова: механизмы государственного регулирования, прямые иностранные 
инвестиции, регионы, макрорегионы, социально-экономическое развитие, общественно-э-
кономическая жизнь, инвестиционная эффективность, тенденции и приоритеты, рейтинг.

Merzlyak A., Scriabina D. Mechanism of public regulation of the process of foreign 
direct investment attraction to the regions of Ukraine in the system of socio-
economic life

In the article the main tendencies of attraction and the structure of foreign direct invest-
ments to the socio-economic life of Ukraine and its regions are analyzed. The mechanisms 
of public regulation of direct foreign investments attraction in Ukraine are characterized. 
The regions of Ukraine according to the volumes of attracted foreign direct investments are 
grouped and the experience of each group in the sphere of attraction of investments is sub-
stantiated. Socio-economic macro- regions of Ukraine from the point of view of attraction of 
foreign direct investments, as well as their investment efficiency are defined. Positive expe-
rience of stimulation and use of direct foreign investments by regions and socio-economic 
macro-regions – leaders in this sphere are revealed.

Key words: mechanisms of public regulation, direct foreign investments, regions, mac-
roregions, socio-economic development, socio-economic life, investment efficiency, trends 
and priorities, rating.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ  
ПРОБЛЕМ МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

У статті досліджено проблематику державного управління щодо визначення систем-
них та комплексних підходів у питаннях фрагментарності міграційного процесу. Розгля-
нуто міграційні процеси в Україні щодо низького рівня інституційної спроможності роз-
робити комплексну систему нормативно-правового забезпечення міграційного процесу 
та контролю з боку регулятора. Зазначено мету регулювання міграційного процесу, що 
досягається завдяки комплексу цілей міграційної політики. Окреслено супутні компо-
ненти характеристик та призначення заходів для процесу міграції в Україні. Запропо-
новано алгоритм теоретичних підходів щодо вирішення проблем міграційного процесу в 
Україні. Розкрито всі кроки вирішення проблем міграційного процесу в Україну згідно з 
наданим алгоритмом теоретичних підходів щодо вирішення проблем міграційного про-
цесу в Україні. На основі проведеного дослідження сформовано висновки щодо держав-
ного регулювання міграційного процесу та його кінцевих результатів.

Ключові слова: країна-реципієнт, міжнародна міграція, дисбаланс трудових ресур-
сів, регіональний розвиток.

Постановка проблеми. Головним 
фактором сталого розвитку України є ви-
значення всіх чинників, факторів та ас-
пектів міграційного процесу з урахуван-
ням національних інтересів, базуючись 
на соціально-економічному, політичному, 
етнокультурному, географічному станови-
щі країни. Унаслідок глобалізації відносин 
трудова міграція в міжнародних економіч-
них процесах є основною формою соціаль-
них, політичних та економічних відносин, 
а також є важливим фактором у питаннях 
вирішення щодо візового режиму. Про-
блематикою на державному управлінні 
щодо міграційних процесів є визначення 
системних та комплексних підходів у пи-
таннях фрагментарності міграційного про-
цесу на основі вищезазначених факторів. 

Основна проблематика міграційного 
процесу полягає у виникненні дисбалан-
су трудових ресурсів України під впли-
вом трансформації виробничих підходів, 
упровадження інноваційних технологій, 
збільшення частки інтернаціоналізації 
фінансових потоків, зміни перманентних 
елементів національних економік, а також 
у зв’язку з розвитком науково-технічної 

та інформаційно-комунікаційної сфери 
в Україні. Процес трудової міграції змінює 
всі процеси в суспільстві та створює дисба-
ланс в економічних, політичних, соціаль-
них, природних процесах, але водночас 
знижує рівень соціальної напруженості, 
імплементацію можливостей прав людини 
на гідне життя. Основні підходи держав-
ного управління в питаннях міграційних 
процесів за роки незалежності тільки під-
креслюють нерівномірний розподіл орга-
нізаційно-управлінських повноважень, 
нерівномірний розподіл ресурсів, а також 
низький рівень державного регулювання 
в питаннях міграційної поведінки, мінімі-
зації її наслідків.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. У науковій сфері є чимало робіт 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених 
щодо розгляду певних аспектів держав-
ного регулювання міграційних процесів. 
Визначення основних теоретичних засад 
регуляторного впливу на імміграційні про-
цеси розглядали такі вчені, як М. Дени-
сенко, В. Іонцев, Е. Лібанова, О. Мали-
новська, В. Моісеєнко, В. Перевєдєнцев, 
О. Позняк, І. Прибиткова, О. Пуригіна, 
Т. Регент, Л. Рибаковський, Ю. Римарен-
ко, С. Сардак, О. Хомра, Б. Хорєв та ін. 
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Питаннями міжнародної трудової мігра-
ції та її основні проблеми було визначено 
у наукових працях Е. Лібанова, І. При-
биткова, О. Позняка; питаннями форму-
вання та створення міграційної політики 
України займалися О. Малиновська, У. Са-
дова, С. Мосьондз, М. Шульга, О. Хомра, 
В. Мойсеєнко та ін. Але подальший розви-
ток вирішення проблем міграційного про-
цесу має бути спрямований на визначен-
ня теоретичних підходів щодо вирішення 
проблем міграційного процесу в Україну.

Мета статті – дослідити та розробити 
алгоритм теоретичних підходів щодо ви-
рішення проблем міграційного процесу 
в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Укра-
їна вважається державою, що має висо-
кий рівень міграційного ризику. Однак 
міграційні процеси в Україні слід розгля-
дати в контексті низького рівня інститу-
ційної спроможності, а також розробити 
комплексну систему нормативно-право-
вого забезпечення міграційного процесу 
та контролю з боку регулятора. Фрагмен-
тарність української політики визначаєть-
ся у невизнаних елементах, що формують 
систему міграційної політики. Регулятор-
ний вплив на міграційні процеси не до-
статньою мірою використовує інструменти 
для налагодження співпраці із зарубіж-
ними партнерами, зокрема з державами 
Європейського Союзу, щоб підвищити со-
ціальні стандарти трудових мігрантів за 
кордоном. Стан речей щодо висококва-
ліфікованого населення, прояви його мі-
грації до країн далекого та близького за-
рубіжжя та появи некваліфікованої сили 
в розвинутих регіонах країни є основною 
проблемою регулювання міграції робочої 
сили в Україні. Тому державна політи-
ка має бути спрямована на рівні всіх гі-
лок влади, громадських організацій і ЗМІ, 
а також інших політичних суб’єктів для 
досягнення балансу міграційного проце-
су (як висококваліфікованої, так і низь-
кокваліфікованої робочої сили).

Міграційна політика України має певні 
прогалини, особливо в таких питаннях, як 
визначення основних домінантних компо-
нентів у трудовій еміграції громадян та ім-
міграції іноземної робочої сили, процеси 
яких відбуваються на рівні масштабних 

та соціально-значущих ознак поза держа-
вою. Ускладнюється це питання демогра-
фічним станом у країні, міграційними по-
токами зі Сходу, що мають усі характерні 
ознаки невпорядкованості та дисбалансу 
у своїх трудових пріоритетах. Визначення 
тенденції міграційного процесу (причин, 
періодичності та спрямованості) дасть 
можливості уникнути негативних наслід-
ків. Тому має бути визначено алгоритм 
упровадження ефективних інструментів, 
що дасть можливість підвищити ефектив-
ність управління на рівні всіх гілок вла-
ди. Залучення державних органів влади 
в міграційні процеси є важливою части-
ною уникнення подальших проблем щодо 
регулювання відносин трудових мігрантів 
з іншими країнами. У цьому контексті за-
значені відносини визначаються взаємо-
відносинами трудових мігрантів з Украї-
ни та державними органами влади інших 
країн (країн-реципієнтів мігрантів).

Багатоаспектність питання міжнародно-
го руху трудових ресурсів виникає внаслі-
док об’єктивного регулювання зовнішньої 
трудової міграції. Регулювання міграцій-
них потоків здійснюється як на світовому 
(міждержавному) рівні, так і на національ-
ному. Одне з основних місць у регулюванні 
міграційних процесів займає еміграційний 
складник, що складається з таких трьох 
стадій міграційного процесу, як виїзд на-
ціональних трудових ресурсів за кордон, 
перебування в чужій країні, а також по-
вернення додому. Нормативно-правова 
база, що регулює міграційні процеси, ви-
значається в таких нормативно-правових 
документах, як Конституція держави, На-
ціональне Законодавство, дво- і багато-
сторонні міжнародні угоди. Основна мета 
регулювання міграційного процесу дося-
гається завдяки таким цілям, як створен-
ня середовища для того, щоб забезпечити 
зворотну трудову міграцію; імплементація 
прав та свобод громадян України на пере-
міщення та працевлаштування; належний 
захист прав та інтересів трудових мігран-
тів у країнах-реципієнтах; покращення 
ситуації на національному ринку праці; 
використання грошових потоків, що над-
ходять із країн-реципієнтів від трудових 
мігрантів, мають ефективно використову-
ватися на користь національної економіки; 
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створення обмежень для кваліфікованих 
кадрів, яких не вистачає в країні-донорі 
трудових мігрантів; підвищення експорт-
ного потенціалу [1].

Одним із перспективних напрямів регіо-
нального розвитку в контексті міграційної 
політики в державі є використання Про-
грами ЄС «Підтримка політики регіональ-
ного розвитку в Україні» (далі – ППРРУ) 
для того, щоб уніфікувати та вдосконали-
ти підходи відносно планування та імпле-
ментації регіонального розвитку. На ос-
нові цієї програми можна впроваджувати 
систему елементів, що впливає на реалі-
зацію процесів регіонального розвитку 
«знизу вгору», які в Україні або відсутні, 
або є дуже фрагментарними. Методологія 
Європейського Союзу покликана підви-
щити ефективність управління регіональ-
ним розвитком, що є одним із ключових 
моментів на тлі зростаючих настроїв серед 
населення в бік імміграційного процесу. 
Використання механізмів підтримки по-
літики регіонального розвитку в Україні 
дасть змогу збалансувати розвиток регіо-
нів та громад. Таким чином, система під-
тримки політики регіонального розвитку 
включає в себе основні компоненти циклу 
розвитку суспільства: грошові відноси-
ни, соціальні та екологічні, що впливають 
на взаємозв’язок між усіма членами су-
спільства. Покращення адміністративних 
послуг та визначення просторової орга-
нізації щодо міграційного процесу буде 
сприяти використанню конкретних ін-
струментів у соціальному середовищі, що 
знаходиться в межах міграційних настро-
їв. Методологія Програми ЄС «Підтримка 
політики регіонального розвитку в Украї-
ні» розвиває активну співпрацю між усіма 
зацікавленими суб’єктами витрачати свій 
час на проекти. У свою чергу, з’явиться 
можливість створити нові робочі місця 
та вдосконалити вже існуючі місця за сво-
їми інтересами та потребами. Ця програма 
включає в себе розгляд проектів розвит-
ку сусідніх регіонів у визначенні основних 
потенційних інноваційних місцевих техно-
логій для того, щоб створити нові робочі 
місця та знизити рівень еміграції в інші 
країни [2].

Міграційний процес є додатковим пи-
танням у вдосконаленні чинного зако-

нодавства. Ця проблема стосується те-
оретичних підходів щодо дій органів 
внутрішніх справ, що стосується контро-
лю за зовнішніми та внутрішнім рухом мі-
грантів. Як правило, контроль імперативу 
соціально-політичних відносин у контек-
сті міграційних процесів є неоднозначним, 
тому законодавчі органи влади повинні 
мати придатні підходи до сучасних реа-
лій, для створення переконливих мето-
дів контролю форм переселення з метою 
підвищення економічного зростання кра-
їни та соціального розвитку суспільства. 
Важливо визначити філософію соціаль-
ного адміністрування переміщення мігра-
ційних потоків, зважаючи на стандарти 
організації цього процесу, тобто слід по-
кращити інструменти державного контро-
лю, обґрунтувати логічність дій, які будуть 
використані і відокремлені рішеннями на 
рівні чинного законодавства. Спрямуван-
ня зусиль на забезпечення належного 
удосконалення та підтримки достатньо-
го рівня соціально-політичної надійності 
в державі. Визначення основних етапів, 
що є найбільш поширеними в міграційно-
му процесі, підвищення передумов щодо 
рівня виконання соціальних зобов’язань 
державних організацій, поліпшення умов 
за кордоном імплементації заходів щодо 
української культури в умовах проголо-
шення курсу налагодження тісних зв’язків 
із ЄС [3].

Виклавши наведені вище міркування 
щодо характеристики та призначення за-
ходів для процесу міграції в Україні, слід 
указати на супутні компоненти: а) мето-
дичні заходи держави щодо використан-
ня регуляторного впливу на еміграційний 
процес; б) законодавчий, економічний 
та політичний вплив держави на різні 
форми руху міграційного процесу в Укра-
їні; в) приведення в дію універсальних  
інструментів впливу на міграційні проце-
си, зокрема щодо населення з міграційним 
потенціалом, яке проживає у провінційних 
регіонах [4, c. 102].

Заходи державних органів влади до мі-
граційного руху мають формуватися на 
основі економічного, соціального та полі-
тичного стану в країні: забезпечення на-
ціональної безпеки та національних інте-
ресів, а також національних методологій 
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у здійсненні державних заходів міграцій-
ного процесу; неприйняття обмежених 
і неврегульованих процедур переселення 
населення як усередині країни, так і за її 
межами, методами державного контролю 
за допомогою фінансових та соціальних 
інструментів впливу з урахуванням ви-
значення потенціалу міграційних потоків 
переміщення; знизити незаконний мігра-
ційний рух на основі багатосторонніх до-
мовленостей; співпраця та координація 
у відкритих асоціаціях, що займаються 
міграційними процесами, зокрема тру-
довими; належним чином брати участь 
українських представників у форумах про 
міграційні процеси щодо вирішення пи-
тання проблематики легальності трудових 
мігрантів, дотримуючись загальноприйня-
тих принципів співпраці, як правило, за 
загальновизнаними стандартами та стан-
дартами світового права [5, c. 22; 6]. 

Регулювання міграційного процесу 
в межах міжнародної трудової міграції слід 
визначити в таких фазах, як 1) фаза моні-
торингу, до якої слід віднести науково-тех-
нічні технологічні визначенні заходи, що 
визначають систематичний контроль за мі-
граційним процесом і мають такі напрями 
своїх дій: а) моніторинг процесів міграції; 
б) моніторинг та оцінка наслідків мігра-
ційного процесу; в) моніторинг та аналіз 
законодавчої бази у сфері міграції; г) мо-
ніторинг організаційно-адміністративного 
забезпечення процесів трудової міграції 
(як зовнішньої, так і внутрішньої); 2) фаза 
розроблення та ухвалення рішень (у нау-
кових дослідженнях визначають цю про-
блематику управлінських рішень завдяки 
технологій ухвалення рішення (теорія ме-
неджменту) [7], системний підхід (еконо-
мічний аналіз) [8], моделей ухвалення рі-
шень (теорія менеджменту та економічний 
аналіз)). 

На нашу думку, слід окреслити основні 
етапи ухвалення рішень щодо контролю 
міжнародної трудової міграції: 1) діагнос-
тика проблеми; 2) формування сценарних 
підходів до ухвалення рішення; 3) ухва-
лення рішення; 4) деталізація рішення, 
розроблення організаційних заходів;  
5) підведення підсумків про виконання рі-
шення та оцінки отриманих результатів. 
Регулювання міжнародної трудової міграції 

неможливе без урахування того факту, що 
вона здійснюється на різних рівнях ієрар-
хії державного управління міграційними 
процесами з використанням різних інстру-
ментів у межах чинного законодавства. 
Імплементація дій суб’єктів державного 
регулювання міжнародної трудової міграції 
здійснюється на таких рівнях, як держав-
ний, інтеграційний, міжнародний [9].

В умовах сьогодення державна мігра-
ційна політика має виконуватися на рів-
ні органів місцевого самоврядування. 
Яскравим прикладом є комітет Харків-
ської міської ради, де було створено де-
партамент реєстрації, що частково має 
функції ДМС. Основною функцією Депар-
таменту реєстрації є такі: 1) формування 
та ведення Реєстру територіальної гро-
мади; 2) реєстрація фізичних осіб, а та-
кож зняття фізичних осіб із реєстрації. Ці 
зміни стали необхідними в просуванні но-
вих інституційних механізмів державного 
управління в міграційних процесах. Важ-
ливим елементом стало формування но-
вих інституційних механізмів регулювання 
державних міграційних процесів. Одні-
єю з особливостей міграційного процесу 
стало створення в структурі Міністерства 
соціальної політики України структурного 
підрозділу – відділу організації соціаль-
ного захисту внутрішньопереміщених осіб 
Управління організації соціального захи-
сту постраждалих унаслідок надзвичай-
них ситуацій. У квітні 2016 р. було сфор-
мовано профільне Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій і вну-
трішньопереміщених осіб, а також запро-
ваджено нову посаду – віце-прем’єр-міні-
стра з питань Антитерористичної операції 
й окупованих територій [10].

Згідно з наданим алгоритмом теоретич-
них підходів щодо вирішення проблем мі-
граційного процесу в Україну на Рис. 1, 
варто детальніше висвітлити послідовність 
дій щодо контролю міграційних процесів. 
Основними проблемами регулятора є ін-
ституційна спроможність, політична фра-
гментарність, нормативно-правове забез-
печення. Державні органи влади з метою 
врегулювання процесу міграції в країні ма-
ють здійснювати систематичний контроль 
у таких напрямках, як фаза розроблення 
та ухвалення рішення, моніторинг органі-
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Рис. 1. Алгоритм теоретичних підходів щодо вирішення проблем  
міграційного процесу в Україну

заційно-адміністративного забезпечення, 
моніторинг та аналіз законодавчої бази, 
моніторинг процесів міграції, моніторинг 
та оцінка наслідків міграційного процесу. 
При цьому етапами ухвалення рішень є діа-
гностика проблеми, формування сценарних 
підходів, ухвалення рішення, деталізація 
рішення, підведення підсумків. Метою вре-
гулювання міграційних процесів є вирішен-
ня багатоаспектності напрямів міграційних 
питань. До основних заходів державних 
органів влади належить участь міжнарод-

них подій щодо регулювання міграційних 
процесів, забезпечення національної без-
пеки, врегулювання міграційних процедур, 
постійна комунікація з міжнародними асо-
ціаціями, що впливають на міграційні про-
цеси на глобальному рівні.

Висновки і пропозиції. На основі ви-
щевикладеного слід зауважити, що дер-
жавне регулювання міграційного проце-
су є неоднозначним, зокрема в кінцевих 
результатах. Здійснення регуляторного 
впливу має застосовуватися на націо-
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нальному, регіональному та міжнародно-
му (глобальному) рівнях, використовуючи 
соціально-психологічні інструменти, орга-
нізаційні та суспільні на міграційні потоки 
для уникнення негативних наслідків для 
розвитку суспільства в Україні. Однак дер-
жава має дбати про громадян країни, що 
виїжджають за її межі як трудові мігранти. 
Зміна інституційних підходів щодо дер-
жавного регулювання міграційних про-
цесів вимагає кардинальних зміни діяль-
ності органів влади як на національному, 
так і на місцевому рівнях. Треба брати до 
уваги потреби «знизу вгору», зокрема за 
наявності таких на рівні місцевого само-
врядування для уникнення конфліктних 
ситуацій у міграційних процесах.
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Муц Луай Файсал. Теоретические подходы к решению проблем мигра- 
ционных процессов в Украине

В статье исследовано проблематику государственного управления по поводу опреде-
ления системных и комплексных подходов в вопросах фрагментарности миграционного 
процесса. Рассмотрены миграционные процессы в Украине относительно низкого уров-
ня институциональной способности разработать комплексную систему нормативно-пра-
вового обеспечения миграционного процесса и контроля со стороны регулятора. Указа-
но цель регулирования миграционного процесса, что достигается благодаря комплексу 
целей миграционной политики. Определены сопутствующие компоненты характеристик 
и назначения мер для процесса миграции в Украине. Предложен алгоритм теоретиче-
ских подходов к решению проблем миграционного процесса в Украине. Раскрыты все 
шаги решения проблем миграционного процесса в Украине согласно предоставленно-
го алгоритма теоретических подходов к решению проблем миграционного процесса в 
Украине. На основе проведенного исследования сформирован выводы относительно 
государственного регулирования миграционного процесса и его конечных результатов.

Ключевые слова: страна-реципиент, международная миграция, дисбаланс трудо-
вых ресурсов, региональное развитие.
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Muts Luai Faisal. Theoretical approaches to solving problems of migration 
process in Ukraine

In the course of the study, there was a problem of public administration that identified 
systemic and integrated approaches to the fragmentation of the migration process. The 
migration processes in Ukraine regarding the low level of institutional capacity to develop a 
comprehensive system of regulatory and legal support for the migration process and control 
by the regulator are considered. The purpose of the regulation of the migration process, 
which is achieved through a set of objectives of the migration policy, is stated. The accom-
panying components of the characteristics and appointment of measures for the migration 
process in Ukraine are outlined. The algorithm of theoretical approaches to solving the 
problems of the migration process in Ukraine is proposed. All steps of solving the problems 
of the migration process in Ukraine are disclosed in accordance with the given algorithm of 
theoretical approaches to solving the problems of the migration process in Ukraine. On the 
basis of the research, conclusions were drawn regarding the state regulation of the migra-
tion process and its final results.

Key words: recipient country, international migration, imbalance of labor resources, 
regional development.
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Визначення видів оцінювання службовців органів доходів і зборів є актуальним як у 
практичному, так і теоретичному рівні через те, що чинне законодавство не визначає і 
не класифікує види державної служби, тому й не визначає види оцінювання службовців 
органів доходів і зборів. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування видів оці-
нювання службовців органів доходів і зборів, що дозволить установити не тільки місце 
кожного з цих видів, але і визначити зв’язки одного з одним та розкрити внутрішню 
закономірність. Установлено, що, незважаючи на різноманіття підходів до визначення 
видів оцінювання державних службовців, у цій статті ми поділяємо оцінювання служ-
бовців органів доходів і зборів на такі види: оцінювання під час підбору на державну 
службу та оцінювання під час проходження державної служби.

Ключові слова: державна служба, органи доходів і зборів, оцінювання, критерії, 
посадові особи, службовець.

Постановка проблеми. Визначення 
видів оцінювання у державній службі, зо-
крема службовців органів доходів і зборів, 
є неможливим без звернення до теоретич-
них напрацювань як вітчизняних, так і за-
рубіжних науковців, оскільки чинне за-
конодавство не визначає і не класифікує 
види державної служби, тому й не визна-
чає види оцінювання службовців органів 
доходів і зборів. Тому в сучасній науковій 
літературі існують різноманітні підходи до 
класифікації видів державної служби, що 
залежить від вибору того чи іншого крите-
рію для класифікації.

Проте предмет дослідження вітчизня-
них учених із проблеми, що розглядаєть-
ся, здебільшого пов’язаний із розглядом 
питань визначення видів оцінювання 
у державній службі в межах Закону Укра-
їни «Про державну службу» 1993 р. 
Проведені дослідження ґрунтувалися 
у межах адміністративного права, теорії 
державного управління, менеджменту, 
соціології та політології. Проте питання 
визначення видів державної служби, зо-
крема у системі органів доходів і зборів 
у сучасних умовах залишились поза ува-
гою науковців, що й зумовлює актуаль-
ність цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблему визначення видів оці-
нювання персоналу державної служби 
досліджували такі науковці, як Г. Атаман-
чук, О. Турчинов, В. Травін, Л. Пашко, 
О. Оболенський, С. Серьогін, Н. Нижник, 
Г. Щокін, В. Бовтрук, В. Сороко, Г. Леліков 
та ін. Крім того, цим питанням присвяче-
но також праці таких зарубіжних учених: 
А. Ауера, К. Демке, Ю. Старілова, С. Сту-
денікіна, Н. Тарасової та інших.

Учені запропонували чимало характе-
ристик щодо визначення видів держав-
ної служби та класифікувальних харак-
теристик, що безпосередньо мали вплив 
на визначення видів оцінювання служ-
бовців органів доходів і зборів. У цих 
працях зроблено аналіз видів державної 
служби, зокрема зроблено акцент на ін-
формацію, яка має значення для аналі-
зу, зважаючи на професійну оцінку пер-
соналу органів влади.

Виділення не вирішених раніше ча-
стин загальної проблеми. Незважаючи 
на значну увагу з боку вчених, питан-
ня визначення видів оцінювання служ-
бовців органів доходів і зборів залиша-
ється недостатньо розробленим, тому 
потребує нових теоретико-методологіч-
них підходів у визначенні критеріїв для 
класифікації оцінювання як результату  
діяльності органів доходів і зборів. 
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Метою статті є науково-теоретичне 
обґрунтування видів оцінювання службов-
ців органів доходів і зборів, що дозволить 
установити не тільки місце кожного з цих 
видів, але і визначити зв’язки одного з од-
ним, розкрити внутрішню закономірність.

Виклад основного матеріалу. У нау-
ковій літературі відсутня єдина точка зору 
стосовно виокремлення видів оцінювання 
у державній службі. Саме тому вбачаєть-
ся за необхідне звернутися до поширених 
у науковій джерелах класифікацій оціню-
вання, що здійснюються на підставі різних 
критеріїв.

Аналіз законодавства про державну 
службу дозволяє виокремити залежно від 
об’єкта такі види оцінювання у державній 
службі (у його широкому розумінні):

На думку В.М. Колпакова, залежно 
від суб’єкта, який здійснює оцінювання, 
можна виокремити такі види: по-перше, 
самооцінювання – аналіз та контроль за 
ефективністю та якістю результатів ді-
яльності здійснюється з боку державного 
службовця. Таке оцінювання здебільшого 
є індивідуально-орієнтованим, оскільки 
оцінка є суб’єктивною; по-друге, оціню-
вання безпосереднім керівником для оці-
нювання загальних результатів діяльності 
за передбачений звітний період; по-третє, 
колегіальне оцінювання, що здійснюєть-
ся: а) керівниками вищого рівня; б) спе-
ціально створеними оціночними (конкурс-
ними) комісіями; в) експертними групами; 
г) зборами трудового колективу; д) на ос-
нові широкого обговорення [4, с. 56]. 

За критерієм взаємозв’язку об’єкта 
і суб’єкта Л. Приходченко поділяє оціню-
вання на дві узагальнені групи:

а) внутрішнє – оцінювання, що викону-
ється власними силами державних органів 
влади. Причому доцільно розрізняти оці-
нювання, що проводиться вищим органом 
державної влади (внутрішньосистемне) 
та що проводиться незалежним державним 
органом (надсистемне). Якщо коло суб’єк-
тів оцінювання звужене тільки до учасни-
ків програми або політики, то такий процес 
оцінювання називається самооцінюванням;

б) зовнішнє – оцінювання із залученням 
незалежних експертів та фахівців у визна-
ченій сфері, представників громадськості, 
засобів масової інформації, державних комі-

сій із розслідувань, аналітичних центрів [5]. 
Окрім цього, якщо країна бере участь у між-
народних угодах, що закріплюють загаль-
новизнані стандарти дотримання прав і сво-
бод людини і громадянина, то до суб’єктів, 
які здійснюють зовнішнє оцінювання, мож-
на віднести членів світового співтовариства 
(наприклад, громадські спілки, структури, 
угруповання і релігійні об’єднання, рухи, 
економічні та військові союзи). Це є можли-
вим, якщо країна бере участь у міжнародних 
угодах, що закріплюють загальновизнані 
стандарти дотримання прав і свобод люди-
ни і громадянина. Загалом, виокремлення 
названих суб’єктів оцінювання є достат-
ньо обґрунтованим та виваженим, оскільки 
вони не є службовцями конкретного органу 
державної влади та не перебувають у під-
порядкованості керівника органу державної 
влади, тому є незалежними та самостійними 
суб’єктами оцінювання.

А. Круглова класифікує оцінювання 
залежно від форми його проведення на 
індивідуальне та групове. Під індивіду-
альну форму оцінювання підпадає один 
конкретно визначений службовець, де пе-
ревіряється його діяльність, рівень знань, 
компетентності, професійності, фізичних 
можливостей тощо. Під час групового оці-
нювання здійснюється перевірка окремої 
групи службовців (наприклад, працівни-
ків, які перебувають на однакових посадах 
у відділі; працівників, які працюють в одно-
му структурному підрозділі). Під час такої 
форми оцінювання здійснюється оцінюван-
ня всієї сукупності правовідносин, які вини-
кають між визначеною групою осіб, а також 
досліджується не кожний окремий внесок 
працівника в реалізацію загальної мети, а 
досягнення поставленої мети в цілому. Під 
час невиконання або неналежного вико-
нання окремого завдання відповідальність 
лежить не на окремому працівникові, а на 
всьому структурному підрозділі [6, c. 86]. 

Відповідно до позиції І. Поліщук, процес 
оцінювання державних службовців може 
бути поділений на три види (залежно від 
критерію оцінювання): 1) оцінка резуль-
татів роботи (оцінюється якість виконання 
посадових обов’язків: виконання планів 
робіт (терміни, якість), досягнення постав-
лених цілей); 2) оцінка кваліфікації (ви-
значається рівень кваліфікації службовця 
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(знання, навички, досвід), еталон у вигля-
ді вимог посади, яку він займає на момент 
оцінювання, і вимоги посади, на яку він 
претендує); 3) оцінка особистісних якостей 
(визначаються базові якості працівника як 
особистості, а потім, як і в попередньому 
разі, отриманий психологічний портрет зі-
ставляється з еталоном (набором важли-
вих для професіонала якостей)). Крім того, 
визначається мотиваційна сфера кожного 
службовця. Отримана інформація дозво-
ляє визначити те, наскільки оцінюваний 
службовець відповідає етико-моральному 
середовищу органу (соціально-психологіч-
ному клімату) [7, с. 300]. Проте, як уба-
чається, виокремлення названих видів оці-
нювання дещо звужує поняття та сутність 
оцінювання у державній службі в цілому.

Диференціацію оцінювання можна 
здійснити за критерієм часу його прове-
дення на [6, с. 99]: 

а) попереднє (проводиться безпосереднім 
керівником державного службовця або 
суб’єктом призначення, що має вираження 
в оцінюванні виконання службовцем перед-
бачених за посадою обов’язків та завдань, 
дотримання трудової дисципліни, трудового 
розпорядку, правил етичної поведінки тощо. 
Крім того, попереднє оцінювання зазвичай 
здійснюється без застосування відповідних 
засобів та методів його проведення); 

б) оперативне (застосовується під час 
безпосереднього виконання державним 
службовцем передбаченого завдання, 
прийняття рішення чи вчинення іншої дії 
з метою надання подальшого правового 
оцінювання його діяльності); 

в) підсумкове оцінювання (проводиться 
за підсумками роботи, що здійснювалася 
протягом звітного періоду або протягом 
виконання поставленого перед державним 
службовцем або органом державної влади 
плану).

Залежно від форми проведення оцінки 
діяльності державних службовців у різних 
видах державної служби, оцінювання по-
діляється на:

1) оцінювання результатів діяльності 
державних службовців (для адміністра-
тивних державних службовців); 

2) атестацію (для спеціалізованих 
та мілітаризованих державних службов-
ців) [8, c. 279]. 

На підставі аналізу наукової літератури 
з досліджуваної проблеми можна виділити 
такі види оцінювання службовців, як оці-
нювання кадрового потенціалу держав-
них службовців та оцінювання діяльності 
службовця.

Наведемо авторські визначення цих де-
фініцій. Так, під оцінюванням кадрового 
потенціалу державних службовців ми ро-
зуміємо визначення двох видів якостей, 
зокрема універсальних якостей особисто-
сті (комунікабельність, ерудиція, чесність 
тощо) та специфічних, що зумовлені ха-
рактером державної служби.

Оцінювання діяльності службовця 
здійснюється у таких напрямах, як оціню-
вання результативності діяльності та ви-
значення ефективності діяльності. 

Незважаючи на різноманіття підходів до 
визначення видів оцінювання державних 
службовців, у цій статті ми обстоюємо по-
зицію, що оцінювання службовців органів 
доходів і зборів слід поділяти на такі види: 
оцінювання під час підбору на державну 
службу та оцінювання під час проходжен-
ня державної служби.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
питання визначення видів оцінювання дер-
жавних службовців здебільшого збігається 
з визначенням видів оцінювання службовців 
органів доходів і зборів через те, що посадо-
ві особи органів доходів і зборів визнаються 
державними службовцями на законодавчому 
рівні, проте проходження державної служби 
в органах доходів і зборів, крім загального 
законодавства про державну службу, ще 
регламентується галузевими законодавчи-
ми актами. Відповідно до ст. 569 Митного 
кодексу України, працівники органів дохо-
дів і зборів, на яких покладено виконання 
завдань, зазначених у статті 544 Митного 
Кодексу, здійснення організаційного, юри-
дичного, кадрового, фінансового, матері-
ально-технічного забезпечення діяльності 
цих органів, є посадовими особами. Посадо-
ві особи органів доходів і зборів є державни-
ми службовцями. Крім того, особи, вперше 
прийняті на службу до органів доходів і збо-
рів на посади, які передбачають виконання 
завдань, зазначених у статті 544 Митного 
Кодексу, здійснення організаційного, юри-
дичного, кадрового, фінансового, матері-
ально-технічного забезпечення діяльності 
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цих органів, приймають Присягу державних 
службовців, якщо раніше вони не приймали 
такої Присяги, а правове становище поса-
дових осіб органів доходів і зборів визна-
чається Митним Кодексом (а в частині, не 
врегульованій ним), то законодавством про 
державну службу та іншими актами законо-
давства України [9].

Виходячи із вищенаведеного та у зв’яз-
ку з відсутністю законодавчо визначення 
видів оцінювання службовців органів до-
ходів і зборів, визначаємо такі види служ-
би: 1) оцінювання кандидатів на державну 
службу під час вступу на службу; 2) оці-
нювання практичної діяльності державних 
службовців під час проходження держав-
ної служби, що містить оцінювання під час 
випробовування, результатів проведення 
атестації посадової особи, а також під час 
підвищення кваліфікації та інших заходів 
пов’язаних із проходженням служби.
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Олийнык А. Н. Виды оценивания государственных служащих: 
общетеоретический аспект

Определение видов оценки служащих органов доходов и сборов является актуальным 
как в практическом, так и теоретическом уровне, поскольку действующее законодательство 
не определяет и не классифицирует виды государственной службы и не определяет виды 
оценки служащих органов доходов и сборов. Целью статьи является научно-теоретическое 
обоснование видов оценивания служащих органов доходов и сборов, что позволит устано-
вить не только место каждого из этих видов, но и определить связи друг с другом и раскрыть 
их внутреннюю закономерность. Установлено, что, несмотря на многообразие подходов к 
определению видов оценки государственных служащих в данной статье, оценивание служа-
щих органов доходов и сборов разделяем на следующие виды: оценивание при подборе на 
государственную службу и оценивание при прохождении государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, органы доходов и сборов, оценивание, 
критерии, должностные лица, служащий.

Oliynyk A. Types of estimation of employees of the bodies of incomes and charges: 
the general theoretical aspect

Determining the types of assessment of employees of the revenue and fee bodies is relevant 
both at the practical and theoretical level, not because the current legislation does not define or 
classify the types of civil service, nor, therefore, determines the types of assessment of officials 
of the revenue and fee bodies. The purpose of the article is the scientific and theoretical sub-
stantiation of the types of estimation of the employees of the bodies of incomes and charges, 
which will allow to establish not only the place of each of these kinds, but also to determine the 
connection with each other and to reveal their internal regularity. It has been established that in 
spite of the diversity of approaches to determining the types of civil servants’ evaluation in this 
article, we share the assessment of employees of the revenue and fee bodies for the following 
types: assessment in the selection of civil service and assessment during the civil service.

Key words: public service, income and fee systems, assessment, criteria, officials, official.
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ  
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

У статті проведено оцінку ринку легкої промисловості України. Досліджено особли-
вості розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості в умовах імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Зони вільної торгівлі з ЄС. На ос-
нові аналізу сучасної державної політики виділено основні проблеми розвитку легкої 
промисловості в Україні. Для розвитку галузі на українському ринку та покращення її 
можливостей на європейському ринку запропоновано напрями державного механізму 
підвищення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості.

Ключові слова: державний механізм, конкурентоспроможність, легка промисло-
вість, євроінтеграція.

Постановка проблеми. Зростання 
національної конкурентоспроможності 
є метою державної економічної політики 
й інструментом реалізації моделі сталого 
економічного розвитку. Сучасна еконо-
мічна ситуація в Україні визначає еконо-
мічне зростання головним пріоритетом 
розвитку країни. 

Серед чинників, які впливають на еко-
номічний розвиток країни, виокремлюють 
ефективність уряду, конкурентоспро-
можність галузей економіки, економіч-
ні показники та стан інфраструктури. За 
допомогою цих чинників можна оцінити 
конкурентоспроможність країни. Найваж-
ливішими питаннями політики держави 
у макроекономічному аспекті є вибір і об-
ґрунтування співвідношень між темпами 
зростання всієї економіки і її галузей. Фор-
мування ефективних механізмів держав-
ного регулювання легкої промисловості 
в Україні дозволить досягти стабільного 
функціонування галузі, підвищити конку-
рентоспроможність вітчизняних товарів на 
європейському та міжнародному ринках 
та створити нові виробничі потужності.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Теоретичну і методологічну ос-
нову конкурентоспроможні легкої про-
мисловості та інших галузей економіки 
України становлять праці таких вітчизня-
них учених: М.Ю. Барна [1], Л.Е. Касьян 
[2], В.В. Коваленко [3], П.О. Куцик [1], 
В.М. Посторонко [4], Б.Б. Семак [1] та ін. 
Ці науковці окреслили основні методи 
оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємств та перспективи її розвитку. У сучас-
ній економічній літературі [5–7], в якій 
досліджуються проблеми економічного 
зростання та фактори його динаміки, ви-
значається система чинників, які вплива-
ють на рівень конкурентоспроможності. 

На сучасному етапі розвитку економіки 
не вистачає уваги науковців у обґрунту-
ванні та розробленні наукових підходів 
до формування ефективних механізмів 
державного регулювання легкої промис-
ловості для підвищення її конкуренто-
спроможності на національному та міжна-
родному ринках.

Мета статті – визначити напрями дер-
жавного механізму підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств легкої про-
мисловості в Україні для її економічного 
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розвитку та ефективного євроінтеграцій-
ного процесу.

Виклад основного матеріалу. Роз-
ширення євроінтеграційних зв’язків Укра-
їни, посилення залежності національної 
економіки від процесів глобалізації та, як 
наслідок, підвищення міжнародної конку-
ренції актуалізує проблему розвитку наці-
ональної конкурентоспроможності. Оцінка 
конкурентоспроможності економік різних 
країн проводиться на базі моніторингу 
бізнес клімату, дослідження державно-
го управління, ступеня глобалізації еко-
номіки, рівня економічної свободи, рівня 
розвитку людського потенціалу, рівня ко-
румпованості суспільства [7]. У рейтин-
гу Всесвітнього економічного форуму за 
2017–2018 рр. Україна посіла 81-е місце 
серед 137 країн світу, втративши чотири 
позиції за рік (табл. 1) (на основі [8]).

Українська легка промисловість сьо-
годні є потужним багатогалузевим комп-
лексом із виробництва товарів народного 
споживання та одна із небагатьох галузей 
господарства зі швидким обігом капіта-
лу. Галузь утворює потужний виробничий 
потенціал, здатний виробляти широкий 
спектр товарів широкого вжитку і промис-
лового призначення. Легка промисловість 
України об’єднує 23 види економічної ді-
яльності, які згруповано у три основні 
розділи (табл. 2).

В Україні до цього часу не визначе-
на стратегічна лінія державної політики 
та відсутнє системне бачення розвитку 
легкої промисловості. Промислова політи-

ка як частина державної економічної по-
літики має сформувати стратегію розвит-
ку сектора легкої промисловості України. 
Необхідне надання статусу пріоритетної 
галузі легкій промисловості й відповідна 
зміна законодавства. Підприємства легкої 
промисловості потребують комплексу за-
ходів нормативно-правового забезпечення 
у сфері виробництва, експорту та імпорту 
української продукції, захисту прав влас-
ності, усунення адміністративних бар’єрів, 
сприяння інноваційній діяльності.

Сьогодні в Україні через нерівномір-
не розміщення продуктивних сил, а та-
кож унаслідок природних та історичних 
особливостей її розвитку обсяг продукції 
легкої промисловості на душу населення 
відрізняється по областях більше ніж у  
10 разів: найбільший у Житомирській об-
ласті, найнижчий – у Волинській. Сучас-
ний стан підприємств цієї галузі характе-
ризується наявністю жорсткої конкуренції, 
необхідністю гнучко реагувати на неодно-
значні зміни ситуації на ринку [9].

Легка промисловість України є однією 
з найбільш соціально значущих галузей 
промисловості, однак її частка в загальній 
структурі реалізованої продукції поступо-
во зменшується (табл. 3).

За результатами аналізу визначено, що 
темпи зростання обсягів реалізованої про-
дукції легкої промисловості відстає від об-
сягів зростання продукції промисловості. 

Як внутрішнє, так і зовнішнє середови-
ще легкої промисловості ставлять жорсткі 
умови для побудови ефективних систем 

Таблиця 1
Україна у рейтингу за Індексом глобальної конкурентоспроможності

2010–2011 
(139 країн) 

2013–2014 
(148 країн) 

2014–2015 
(144 країни) 

2015–2016 
(140 країн) 

2016–2017 
(138 країн) 

2017–2018 
(137 країн) 

89 84 76 79 85 81

Таблиця 2
Структура легкої промисловості України

Розділ Характеристика
Текстильне вироб-

ництво 
ткацьке виробництво, виробництво трикотажного полотна, килимів, канатів, 
мотузок, нетканих матеріалів, інших текстильних виробів, крім одягу, тощо

Виробництво одягу 
виробництво одягу зі шкіри, виробництво робочого, спіднього, верхнього одя-

гу та аксесуарів, виготовлення виробів із хутра, виробництво трикотажного 
і в’язаного одягу, панчішно-шкарпеткових виробів тощо

Виробництво шкіри,  
вироби зі шкіри  

та інших матеріалів
виробництво взуття, дублення й оздоблення шкіри, вичинка і фарбування 

хутра, виробництво дорожніх виробів, сумок тощо
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державного управління. Широкий імпорт 
товарів сприяє витисненню з ринку про-
дукції легкої промисловості вітчизняного 
виробництва. У 2016 р. галузь почала на-
бирати обертів завдяки зростанню обсягів 
продукції, інвестицій в основний капітал 
та кількості працівників. 

Легка промисловість тісно пов’язана 
з багатьма суміжними галузями промис-
ловості та обслуговує весь господарчий 
комплекс, сприяє розвитку сільського 
господарства, хімічної та машинобудівної 
промисловості, чим підвищує економічну 
і стратегічну безпеку держави [4]. Досто-
вірна оцінка можливостей підприємства, 
його сильних і слабких сторін дозволяє 
відпрацювати успішну конкурентну стра-
тегію та визначити положення підприємств 
на ринку. Досягнення цієї мети можливе 
лише за наявності оперативної й об’єктив-

ної оцінки конкурентоспроможності [5]. 
Підприємства галузі легкої промисло-

вості виробляють широкий асортимент то-
варів споживчого, виробничо-технічного 
та спеціального призначення (табл. 4).

Із наведеної табл. 4 можна зробити ви-
сновок, що найбільшими темпами зростан-
ня протягом 2013–2017 рр. характеризу-
ється ткацьке виробництво, виробництво 
інших текстильних виробів, текстильне 
виробництво. Структура споживання то-
варів легкої промисловості України сьо-
годні зберігає свої пропорції; пріоритет 
у споживанні належить індивідуальному 
споживачеві (населенню). 

На формування і використання іннова-
ційного потенціалу здійснюють вплив такі 
чинники зовнішнього і внутрішнього сере-
довища: державна політика у галузі еко-
номіки; державні заходи із забезпечення 

Таблиця 3
Легка промисловість у структурі реалізованої промислової продукції [10]

2013 2014 2015 2016 2017
млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % 

Промисловість 1322,4 100,0 1428,8 100,0 1776,6 100,0 2158 100,0 2608 100,0
Переробна  
промисловість 817,7 61,8 903,7 63,3 1139,2 64,1 1312,7 60,8 1619,5 62,1

Легка  
промисловість 9,6 0,7 11,5 0,8 17,4 1,0 20,3 0,9 25,4 1,0

Таблиця 4
Індекси промислової продукції за видами діяльності  

за 2013–2017 роки, % до попереднього року [10]
Показник 2013 2014 2015 2016 2017

Промисловість 95,7 89,9 87,0 102,8 100,4
Переробна промисловість 92,7 90,7 87,4 104,3 104,8
Текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів

94,1 98,6 92,0 102,2 107,2

Текстильне виробництво 93,4 103,9 96,8 104,9 112,6
Ткацьке виробництво 85,4 98,1 109,4 105,8 114,8
Виробництво інших текстильних 
виробів 95,9 104,5 93,2 105,4 113,0

Виробництво одягу 95,2 102,0 92,1 101,0 104,4
Виробництво одягу, крім хутряного 96,3 95,6 94,7 102,6 105,6
Виробництво шкіри, виробів  
зі шкіри та інших матеріалів 92,7 84,0 84,5 101,5 107,0

Дублення шкур і оздоблення шкіри; 
виробництво дорожніх виробів, 
сумок, лимарно-сідельних виробів; 
вичинка та фарбування хутра

113,2 81,4 82,7 98,5 107,7

Дублення шкур і оздоблення шкіри; 
вичинка та фарбування хутра 115,4 77,5 75,4 93,7 104,0

Виробництво взуття 82,6 85,7 85,7 103,3 106,6
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доступу інноваційно-орієнтованих підпри-
ємств і установ до фінансування; фінан-
сова підтримка державою інвестиційних 
проектів; нормативно-правова база регу-
лювання інноваційної й інвестиційної ді-
яльності; механізм державно-приватного 
партнерства в інноваційній сфері; свобо-
да доступу зовнішніх інвесторів до ринку; 
галузева ідеологія застосування нових 
технологічних рішень на підприємствах; 
трансферт інноваційних технологій між 
підприємствами однієї галузі; інноваційна 
активність суб’єктів підприємницької ді-
яльності на ринку [1]. 

У 2007 р. Міністерством було розро-
блено низку заходів, направлених на 
вдосконалення державного регулювання 
розвитку легкої промисловості, підтрим-
ку інноваційно-інвестиційних проектів, 
удосконалення структури виробництва 
з урахуванням розвитку світових ринків 
товарів легкої промисловості, розвиток 
вітчизняної сировинної бази, проведен-
ня ефективної митно-тарифної політи-
ки, забезпечення сертифікації продукції 
і впровадження систем управління якістю, 
а також науково-технічне забезпечення 
технологічного переоснащення підгалузей 
легкої промисловості. Крім того, раніше 
Кабінет міністрів України схвалив концеп-
цію Державної програми розвитку легкої 
промисловості на період до 2011 р. [11].

У 2014–2015 рр. валютне регулювання 
Нацбанку (обов’язковий продаж 75% ва-
лютної виручки, 90-денний строк розра-
хунків за експортно-імпортними операція-
ми, ускладнення купівлі іноземної валюти) 
стримувало роботу вітчизняних експорте-
рів, знижувало привабливість отримання 
кредитів в іноземній валюті, що призводи-
ло до затримок у розрахунках і порушен-
ня умов зовнішньоекономічних контрак-
тів. Це рішення призвело до скорочення 
експорту, зменшення обсягу виробництва 
продукції, зниження надходжень до бю-
джету.

Економіку України можна віднести до 
переважно сировинних. Тому в грудні 
2016 року Кабінет Міністрів затвердив по-
ложення про Національний комітет про-
мислового розвитку, який повинен надава-
ти рекомендації щодо переходу на сучасну 
індустріальну модель економіки на основі 

інноваційних технологій. У червні 2017 р. 
Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі презентувало документ під назвою 
Пропозиції до Першочергового плану дій із 
промислового розвитку України [12]. 

Нині вітчизняні підприємства легкої про-
мисловості працюють в умовах імплемента-
ції Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
а також Зони вільної торгівлі з ЄС. Споді-
вання на покращення ситуації у виробни-
цтві товарів легкої промисловості у зв’язку 
з членством України у Світової організації 
торгівлі (СОТ) не , адже значне скорочен-
ня їх виробництва відбулося у результаті 
зниження рівня митно-тарифного захисту 
внутрішнього ринку під час вступу 5 лютого 
2008 року України до СОТ. Середньоарифме-
тична ставка імпортного митного тарифу на 
товари легкої промисловості в Україні ста-
новить 5,3%, а в країнах ЄС – 9,8%. Так, 
наприклад, на пряжу бавовняну та тканини 
бавовняні ставка імпортного мита в Україні 
«0», в країнах ЄС – 6,4–8,0%; така ж ситу-
ація із митами на послуги з виготовлення 
одягу до країн ЄС. Таким чином, членство 
України в СОТ не дало українським вироб-
никам отримати рівні можливості доступу 
до зовнішніх ринків [13].

За 2017 рік обсяги імпорту та експор-
ту з Європи перевищили обсяги імпорту 
та експорту з країн СНД (табл. 5). Різниця 
в показниках зумовлена тим, що україн-
ський виробник в основному поставляє до 
країн Європи лише послуги (виробництво 
товарів із давальницької сировини), а до 
країн СНД здійснюється прямий експорт. 
Це є прийнятним для Європейської сторони 
і підтверджується її тарифною пропозицією 
щодо скасування до нуля ставок ввізних 
мит на текстиль груп 50–53 походжен-
ням з України. Однак наполягання Євро-
пейською стороною на таке ж скасування 
Україною ввізних мит на текстиль та взут-
тя, походженням із ЄЄ (при цьому на взут-
тя Європейська сторона зберігає свої ввізні 
мита протягом 5 років), є дискримінацій-
ним щодо українських виробників.

В Угоді про асоціацію між Україною 
та ЄЄ пропонується також поступове ска-
сування Україною:

- ставок експортних мит на шкірсиро-
вину, починаючи з 2013 року зі ставкою 
12,5% до нуля у 2023 році, що суперечить 
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Закону України «Про вивізне (експортне) 
мито на живу худобу та шкіряну сирови-
ну» зі змінами від 16.11.2006 №356-У, 
яким відповідно до вимог СОТ установле-
но ставки вивізного мита на шкірсирови-
ну за кодами згідно з УКТЗЕД 4101, 4102, 
4103900000 [14];

- ввізного мита на товарну позицію 
6 309 (одяг та інші вироби, що використо-
вувались) протягом 5 років із запровад-
женням вхідних цін. Майже весь обсяг 
імпорту цих товарів в Україну (98%) заво-
зиться з країн Європи.

Суттєвим бар’єром у пожвавленні екс-
порту до країн ЄС є також відмінності 
в технічних і санітарних стандартах, си-
стемах стандартизації та сертифікації, ве-
теринарному та екологічному контролі. 
Адаптація стандартів ЄС дасть змогу при-
брати бар’єри та отримати кращий доступ 
на ринки ЄС. Однак і в цьому разі класична 
зона вільної торгівлі матиме обмежений по-
зитивний вплив на економіку України [15].

Висока питома вага імпорту, що став 
причиною посилення стратегічної й то-
варної залежності держави від закордон-
них країн, відсутність цивілізованого 
ринку споживчих товарів, що виражаєть-
ся в загостренні конкуренції на внутріш-
ньому ринку між українськими й закор-
донними товаровиробниками потребують 
додаткової уваги посиленню контролю 
за споживанням товарів легкої промис-
ловості [15]. 

Для вирішення означених проблем не-
обхідним є розроблення та впроваджен-
ня нових напрямів державного механіз-
му підвищення конкурентоспроможності 
легкої промисловості для розвитку галу-
зі на українському ринку та покращення 
її можливостей на європейському ринку 
(рис. 1.).

Висновки і пропозиції. На основі 
проведеного дослідження визначено, що 
сьогодні українська легка промисловість 
є потужним багатогалузевим комплексом 
з виробництва товарів народного спожи-
вання, який здатний виробляти широкий 
спектр товарів широкого вжитку і промис-
лового призначення. 

Аналіз динаміки та структури розвитку 
легкої промисловості України показав, що 
темпи зростання обсягів реалізованої про-
дукції легкої промисловості відстає від об-
сягів зростання продукції промисловості. 
Досліджено особливості розвитку вітчиз-
няних підприємств легкої промисловос-
ті в умовах імплементації Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, а також Зони 
вільної торгівлі з ЄС. Виділено основні 
проблеми розвитку легкої промисловос-
ті в Україні: відсутність нормативної бази 
захисту внутрішнього ринку від контра-
банди товарів; неконтрольований імпорт; 
проблема захисту українського виробни-
ка; низький рівень іноземних інвестицій; 
відсутність середньо- і довгострокового 
кредитування на сприятливих засадах; 
дефіцит стратегічно важливих для галузі 
видів сировини; високий ступінь зноше-
ності основних засобів виробництва.

Для вирішення проблем галузі запро-
поновано напрями державного механізму 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств легкої промисловості (поліпшен-
ня кадрового потенціалу, детінізація вну-
трішнього ринку, удосконалення системи 
тарифікації на енергоносії для промислових 
підприємств, спрощення дозвільних проце-
дур, законодавство, цінова, митна політи-
ка, конкуренція, інфраструктура). Реаліза-
ція запропонованих напрямів забезпечить 
економічний розвиток галузі та покращен-
ня її можливостей на європейському ринку.

Таблиця 5
Експорт-імпорт регіонів України  у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС 

у 2016 році ( на основі [10])

Рік

Експорт Імпорт
СНД ЄС СНД ЄС

у % до 
загального 

обсягу 

у %  
до 

2015

у % до 
загального 

обсягу 

у %  
до 

2015

у % до 
загального 

обсягу 

у %  
до  

2015

у % до 
загального 

обсягу

у %  
до 

2015
2015 20,5 52,5 34,1 76,5 27,9 60,7 40,9 72,8
2016 16,6 77,3 37,1 103,7 21,8 81,7 43,7 111,8
2017 9,5 215,8 27,4 80,4 31,3 89,1 19,3 211,9
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Орлова Н. С., Лисютин А. И. Направления государственного механизма 
повышения конкурентоспособности предприятий легкой промышленности 
в Украине

В статье проведена оценка рынка легкой промышленности Украины. Исследованы 
особенности развития отечественных предприятий легкой промышленности в условиях 
имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также Зоны сво-
бодной торговли с ЕС. На основе анализа современной государственной политики вы-
делены основные проблемы развития легкой промышленности в Украине. Для развития 
отрасли на украинском рынке и улучшения ее возможностей на европейском рынке 
предложены направления государственного механизма повышения конкурентоспособ-
ности предприятий легкой промышленности.
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Orlova N., Lisyutin A. The directions of the government mechanism of increasing 
the competitiveness of light industry enterprises in Ukraine

The article evaluates the market of light industry in Ukraine. There is investigated the 
peculiarities of the domestic light industry enterprise’s development under the conditions of 
the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU, as well as 
the Free Trade Area with the EU are explored. The main problems of light industry develop-
ment in Ukraine are analyzed based on the analysis of modern state policy. The direction of 
the government mechanism to improve the competitiveness of enterprises of light industry 
are proposed for the development of industry in the Ukrainian market and to improve its 
capabilities in the European market offered.

Key words: government mechanism, competitiveness, light industry, eurointegration.
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В. К. Подорваний 
здобувач навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ОСВІТОЮ З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Статтю присвячено питанням реалізації механізмів регулювання соціального, право-
вого, кадрового та організаційного забезпечення управління системою освіти з особли-
вими умовами навчання.

Акцентується увага щодо ролі різних підходів в організації системи управління вищою 
освітою. Особлива увага приділяється досвіду зарубіжних країн в організації управління 
підготовки спеціалістів пожарно-рятувальної служби та можливість адаптації цього дос-
віду до українських реалій.

Ключові слова: державне регулювання, система управління вищою освітою,вищи 
навчальні заклади з особливими умовами навчання, механізми управління освітою.

Постановка проблеми. Цілком оче-
видно, що сьогодні неможливо уявити собі 
існування ефективної держави без дієвої 
системи управління освітою, що відпові-
дає вимогам сучасності. 

Реформування системи освіти, що від-
бувається в Україні, передбачає підготов-
ку фахівців, здатних забезпечити пере-
творення не лише в техніці, технологіях, 
інформаційних системах, а й у вирішенні 
питань управління організаціями різної 
соціальної спрямованості, особливо тих, 
що забезпечують відповідний потенціал 
національної безпеки держави.

Реалізація державної політики у сфері 
вищої школи спрямована на реалізацію 
механізмів регулювання її соціального, 
правового, кадрового та організаційно-
го забезпечення. Це пов’язано з тим, що 
кадровий потенціал держави безпосеред-
ньо впливає на ефективність державного 
управління, а від оптимальної організацій-
ної структури часто залежить успішність 
реалізації державної політики. Саме тому 
до системи підготовки вищих управлін-
ських кадрів у сфері цивільного захисту 
України пред’являються високі вимоги.

Сучасний світ ставить перед людиною 
вимогу не лише вчитися й переучува-
тися, але й змінювати систему ціннос-
тей, установок, поглядів, стати новою 

особистістю, яка домінуватиме в Україні 
в найближчому майбутньому. Саме тому 
предметом постійної уваги теоретиків 
і практиків державного управління стає 
пошук ефективних механізмів держав-
ного управління вищою освітою та опти-
мального розподілу повноважень між різ-
ними рівнями управління.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Серед закордонних учених, які 
досліджували проблеми розвитку вищої 
школи, можна назвати Ф. Альтбаха, Г. Бек-
кера, М. Ван дер Венде, Е. Денісона, Дж. 
Кендріка, Дж. Тулі, Л. Кроксфорда та ін.

Ґрунтовне дослідження різних аспектів 
державного управління розвитком вищої 
школи здійснено у працях В. Андрущен-
ко, В. Бесчастного, Ю. Вітренко, О. Васи-
льєвої, О. Дація, С. Домбровської, М. Згу-
ровського, А. Кобець, І. Лопушинського, 
В. Лугового, П. Надолішного та ін.

Питанням підготовки фахівців у вищій 
школі з особливими умовами підготовки 
присвячено роботи О. Роміна, С. Полтора-
ка та інших учених.

Мета статті – дослідити механізми дер-
жавного регулювання освітою з особливи-
ми умовами навчання в контексті зарубіж-
ного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Осві-
та в сучасних умовах визначається як дуже 
широкі й високорозвинені, диференційова-
ні, багаторівневі соціальні системи (підсис-
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теми суспільства) безперервного вдоскона-
лення знань і навичок членів суспільства, 
які виконують найважливішу роль у соціалі-
зації особистості, її підготовці до отримання 
того чи іншого соціального статусу та вико-
нання відповідних ролей у стабілізації, інте-
грації та вдосконаленні суспільних систем.

Вища освіта – це рівень освіти, що 
здобувається на базі середньої осві-
ти у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) 
та підтверджується офіційно визнаними 
документами (дипломами, сертифіката-
ми і т.д.). У більш широкому трактуван-
ні вища освіта – це результат засвоєння 
такої сукупності систематизаторів, знань 
і навичок діяльності, що дозволяє спеціа-
лістові самостійно й відповідально вирішу-
вати дослідницькі та практичні завдання, 
творчо використовуючи й розвиваючи до-
сягнення культури, науки і техніки.

У сучасних умовах, як зазначає україн-
ський дослідник О. Ромін, реформування 
системи вищої освіти неможливе без попе-
реднього визначення головних пріорите-
тів державної політики, які задають магі-
стральній напрям державного управління 
в цілому. У цьому контексті сфера освіти 
взагалі й вища школа, зокрема через своє 
особливе положення в суспільстві, є не 
стільки метою здійснення реформ, скільки 
засобом виходу з постійних криз, умовою 
стійкого поступального розвитку економі-
ки країни, що особливо актуально для су-
часної України [4. c. 12].

Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», вища освіта визначаєть-
ся сукупністю систематизованих знань, 
умінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, інших компетентностей, здобутих 
у закладі вищої освіти (науковій установі) 
у відповідній галузі знань за певною ква-
ліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 
складністю є вищими, ніж рівень повної 
загальної середньої освіти [1].

Вища освіта забезпечує фундаменталь-
ну наукову, професійну та практичну під-
готовку, здобуття громадянами ступенів 
вищої освіти відповідно до покликання, 
інтересів і здібностей, удосконалення на-
укової та професійної підготовки, перепід-
готовку та підвищення кваліфікації.

Вища освіта в цілому має відповідати 
таким загальним ознакам:

– здійснюється на базі повної загальної 
середньої або професійної освіти;

– отримується у вищому навчальному 
закладі;

– здійснюється за відповідними освіт-
ньо-професійними, освітньо-науковими 
та науковими програмами, що відпові-
дають установленим стандартам вищої 
та вищої військової освіти;

– має на меті задоволення потреб су-
спільства та держави, її Збройних Сил 
у підготовці висококваліфікованих фахів-
ців, які володіють потрібними наукови-
ми знаннями та практичними навичками 
в обраній галузі діяльності, різних рівнів, 
ступенів і кваліфікацій для виробничої 
та соціальної сфер;

– спрямована на забезпечення найбільш 
повного задоволення потреб у розвитку 
здібностей і творчого потенціалу у фун-
даментальній науковій, загальнокультур-
ній та спеціальній підготовці особистості, 
можливість її активної, вільної та кон-
структивної участі у розвитку суспільства; 
завершується присвоєнням відповідного 
ступеня і (або) кваліфікації та її підтвер-
дженням відповідним документом (дипло-
мом) про отримання вищої освіти [3–4].

Як зазначав відомий американський 
учений Т. Парсонс, «необхідної для про-
фесійної діяльності компетентності, як 
правило, досягають тільки за допомогою 
просунутої формальної освіти, що зосе-
реджена сьогодні в академічних умовах. 
Професія в найчистішому вигляді – це 
академічна професія, професія пошуку 
і передання знань. Вона оточена кільцем 
професій, що присвячені приданню знань 
до завдань громадського порядку (право), 
здоров’я (медицина), ефективності дер-
жавних і приватних організацій (публічне 
управління), ефективного використання 
ресурсів поза соціальним середовищем 
(технологією) і т.д.» [5, с. 131]. 

Сучасна українська система вищої осві-
ти – сукупність взаємодіючих спадкоєм-
них освітніх програм і державних освітніх 
стандартів різного рівня, де «стандарт 
освіти визначає вимоги до обов’язкових 
компетентностей та результатів навчання 
здобувача освіти відповідного рівня; за-
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гальний обсяг навчального навантаження 
здобувачів освіти; інші складники, перед-
бачені спеціальними законами» [2]. Крім 
того, система освіти також складається 
з мережі освітніх установ, що реалізують 
незалежно від організаційно-правових 
форм, типів і видів, органів управління 
освітою й підвідомчих їм установ та орга-
нізацій.

Основним складником системи вищої 
освіти є вищі навчальні заклади. Відповід-
но до законодавства, вищий навчальний 
заклад – це освітній заклад, що заснова-
ний і діє на підставі законодавства Укра-
їни про освіту, має статус юридичної осо-
би і реалізує відповідно до ліцензії освітні 
програми «Метою вищої освіти є здобут-
тя особою високого рівня наукових та/
або творчих, мистецьких, професійних 
і загальних компетентностей, необхідних 
для діяльності за певною спеціальністю чи 
в певній галузі знань [1].

На наш погляд, під час класифікації ЗВО 
України поряд із класичною типологією 
(за професійною спрямованістю) можна 
використовувати альтернативну систему: 
вищі навчальні заклади можуть бути кла-
сифіковані й за іншими підставами. Так, 
якщо за основу класифікації взяти соці-
альний статус, престиж, то можна виділи-
ти елітарні вузи, середні та вузи з низьким 
освітнім рівнем [6, с. 12].

Якщо за основу класифікації взяти спе-
ціалізацію, то можна виділити гуманітарні, 
технічні, сільськогосподарські, педагогіч-
ні, художні та інші ЗВО.

У деяких країнах до ЗВО належать і ко-
леджі. Крім світських, існують і духовні 
ЗВО. Також ЗВО поділяються на державні 
й недержавні, комерційні та некомерційні. 
У структурі державного управління систе-
ми вищої освіти України сектор недержав-
ної освіти поступово набуває все більш 
значне місце.

У низці країн університети і коледжі 
є державними установами, що фінансу-
ються безпосередньо з державних дже-
рел. 

Так, у Франції вища освіта управляєть-
ся в загальнодержавному масштабі з цен-
тралізованим управлінням. Структура всіх 
навчальних курсів має відпрацьовуватися 
спеціальним регулюючим органом, що діє 

у загальнонаціональному масштабі й від-
повідає перед міністерством вищої освіти.

Випускникам після закінчення ЗВО при-
своюються ступені двох видів (самого уні-
верситету й держави). На думку відомого 
вченого Е. Гідденс, національні ступені 
у Франції розглядаються більш престиж-
ними й цінними, ніж ті, що присвоюються 
університетами, оскільки ступені, що при-
своюються державою, повинні відповідати 
єдиним стандартам. Наприклад, низка по-
садових позицій у державному апараті за-
міщуються тільки володарями національ-
них ступенів; їм також віддають перевагу 
під час найму на роботу в промисловості 
[7, с. 196].

Британська система вищої освіти більше 
централізована, на відміну від французь-
кої. Університети і коледжі фінансуються 
державою, а викладачі всіх рівнів отриму-
ють зарплату, яка визначається відповідно 
до загальнонаціональної системи ставок. 
Сьогодні англійські ЗВО мають те, що іно-
ді називають «стандартним дипломом». 
Це означає, що ступінь, отриманий у Лес-
терському або Лідському університеті, від-
повідає ступеню, присвоєному за тією ж 
спеціальністю в Кембриджському або 
Оксфордському університеті, або ступеню, 
присвоєному в будь-якому іншому політех-
нічному ЗВО або коледжі. Проте Оксфорд 
і Кембридж набагато більш винахідливі під 
час набору студентів, близько половини 
яких є випускниками закритих середніх 
навчальних закладів (платних шкіл).

У Німеччині в системі вищої школи зна-
чна частка університетів і вищих навчаль-
них закладів мають університетський 
статус. Конкурсне зарахування до ЗВО 
практикується тільки на медичні, ветери-
нарні й деякі інші спеціальності, за якими 
запроваджено обмеження щодо прийому. 
Термін навчання – 4–6 років, що завершу-
ється захистом дипломної роботи та під-
сумковим іспитом.

Сучасна українська система вищої 
освіти дещо схожа на англійську, але 
відрізняється своєрідністю, що зумовле-
но національними особливостями та гео-
політичним положенням країни, а також 
станом її економіки. Державні й приватні 
ЗВО, які пройшли процедуру акредитації, 
існують паралельно, а відповідно до існу-
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ючих нормативних актів немає особливих 
відмінностей між дипломами, що видають-
ся ними: всі дипломи є державного зраз-
ка. Однак відмінності між ними все ж існу-
ють і мають істотний характер.

Аналіз сучасної українського вищої 
освіти свідчить про її кризовий стан. До 
старих негативних тенденцій додалися 
й нові. Головною проблемою, на нашу дум-
ку, є те, що перестала діяти стара система 
управління, а нову так і не було створе-
но. Характерно, що руйнування радян-
ської (т.зв. «адміністративно-командної») 
системи управління вищою освітою відбу-
валося в межах «демократичної реформи 
вищої школи». У її основі була структурна 
перебудова, що передбачає багаторівневу 
систему освіти. Були проголошені принци-
пи автономії (зокрема у виборі методич-
ної системи, черговості проходження на-
вчальних курсів, правил комплектування 
студентських контингентів) і внутрішньо-
го самоврядування.

У зміненій геополітичній та економічній 
ситуації на ключових посадах у державі 
та суспільстві, зокрема в органах управ-
ління вищою освітою, залишилися люди, 
виховані на старих традиціях. Здебіль-
шого нинішні керівники не здатні, на наш 
погляд, мислити на перспективу, управ-
ляти розвитком підлеглих організаційних 
структур, тому часто вони приймають не-
обґрунтовані управлінські рішення, спря-
мовують країну не туди, куди вимагають 
обставини і ситуація, що склалася. На 
думку багатьох відомих учених-управлін-
ців, «шкода від неправильної зовнішньої 
й внутрішньої політики, непродуманих 
державних рішень взагалі не піддається 
обчисленню».

На нашу думку, сьогодні в системі ви-
щої освіти України спостерігаються такі 
кризові процеси (курсив наш – П.В.):

1) комерціоналізація – розширення 
платної основи навчання, що має не лише 
плюси, а й мінуси, приймаючи часто по-
творні форми. Таким чином, уже у ЗВО 
студенти отримують уроки аморальності, 
формують соціальні настанови, від яких їм 
буде непросто позбутися, потрапивши на 
керівні пости;

2) зниження рівня загальної підготов-
ки студентів і випускників ЗВО. Якщо до 

кінця 60-х рр. у СРСР рівень підготовки 
і система освіти були, можливо, найвищи-
ми на планеті, то сьогодні спостерігається 
зворотна картина. Тут можна назвати без-
ліч причин. Одна з них – скорочення бю-
джетного фінансування, що розпочалося 
на початку 1990-х рр.;

3) система вищої освіти все більше стає 
одним із показників соціальної стратифі-
кації. Українське суспільство стрімко пе-
реходить від порівняно демократичної 
системи вищої освіти (доступної представ-
никам усіх соціальних груп, відкритої для 
контролю і впливу з боку суспільства) до 
його елітарної моделі;

4) регіоналізація – повне замикання 
абітурієнтів на своїх регіональних ЗВО 
і пов’язана з цим децентралізація системи 
вищої освіти;

5) «витік мізків» – це ще один кризовий 
процес, із яким стикаються українські ЗВО

Названі кризові процеси відбуваються 
на тлі безперервної моральної деградації 
наукової інфраструктури, відтоку науко-
вих кадрів із ЗВО, погіршення якісного 
складу наукових співробітників і профе-
сорсько-викладацького складу, ослаблен-
ня бажання молоді пов’язувати свою долю 
з наукою.

Водночас слід підкреслити, що криза – 
це ще не катастрофа, а лише важкий етап 
у житті суспільства. Не можна не вказати на 
той факт, що кількість вищих навчальних 
закладів в Україні зростає. Це збільшення 
відбувається за рахунок комерційних, не-
комерційних та інших приватних вишів.

Як уже зазначалось, важливим аспек-
том системи вищої освіти, що безпосе-
редньо впливає на систему національної 
безпеки, виступають ЗВО, які покликані 
вирішити проблему кадрового «голоду» 
щодо забезпечення національної безпеки 
держави. Одним із них є підготовка фахів-
ців у сфері цивільного захисту населення 
від надзвичайних ситуацій. Тому одним із 
головних завдань ЗВО сфери цивільного 
захисту України є якісна підготовка ква-
ліфікованих фахівців із вищою освітою 
і підготовка науково-педагогічних і нау-
кових кадрів вищої кваліфікації, яка нате-
пер неможлива без удосконалення систе-
ми управління ЗВО як у цілому, так і його 
складниками. 
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Під час управління ЗВО необхідно врахо-
вувати велику кількість факторів, які неод-
нозначно пов’язані один з одним і впливають 
на динаміку функціонування ЗВО. Трудно-
щі управління такою системою пов’язані 
з великою кількістю якісних характеристик, 
оцінка яких є складним завданням, що пев-
ною мірою вирішується за допомогою нових 
інформаційних технологій.

Сьогодні структура ЗВО у сфері цивіль-
ного захисту та чисельність особового 
складу визначається, виходячи з необ-
хідності комплексного вирішення постав-
лених перед ЗВО завдань, а також нака-
зами та директивами органів державного 
управління.

Відомо, що призначенням системи ви-
щої професійної освіти вищих навчаль-
них закладів з особливими умовами нав-
чання, зокрема вишів у сфері цивільного 
захисту, є підготовка фахівців із вищою 
професійною освітою для заміщення пер-
винних посад фахівців пожежно-ряту-
вального профілю. 

Під час визначення як стратегічних, 
так і найближчих перспектив системи 
професійної освіти у будь-який період її 
розвитку (особливо в період реформ) ва-
гомим завданням є наукове обґрунтуван-
ня її змісту.

Відомо, що в сучасних умовах у межах 
нової освітньої парадигми, яка вимагає ін-
новаційного підходу до процесу підготов-
ки висококваліфікованих фахівців, голов-
на мета інноваційної освіти формулюється 
як збереження і розвиток творчого потен-
ціалу людини на основі загальнолюдських 
цінностей.

Головний принцип такої освіти полягає 
у спрямованості на формування світогля-
ду, заснованого на багатокритеріальності 
рішень і відповідальності за свої дії.

Важливим для системи професійної осві-
ти є відповідь на питання про те, як спів-
відносяться зазначені вище мета і прин-
цип із цілями вищої професійної освіти. 
Відомо, що сучасна вітчизняна наука під 
метою вищої професійної освіти розуміє 
такий передбачуваний результат діяль-
ності, за якого максимально задовольня-
ються реальні потреби системи цивільного 
захисту України, всього суспільства і того, 
хто навчається.

За такого підходу до поняття мети пер-
ший її складник – це задоволення штатних 
потреб системи цивільного захисту Укра-
їни у фахівцях, що володіють сформова-
ною спеціальною компетентністю на осно-
ві професійної мотивації та патріотизму.

Другий складник – виховання соціаль-
но адаптованої особистості.

Третій складник (мета того, хто на-
вчається) полягає в отриманні курсантом 
обраної ним професійної освіти за всіма 
напрямами майбутньої професійної діяль-
ності, а також у задоволенні своїх потреб 
в інтелектуальному, культурному та мо-
ральному розвитку. Отримання такої осві-
ти має забезпечити його самореалізацію 
(як фахівця високого профілю у професій-
ній сфері) та кар’єрне зростання.

Однак слід зазначити, що останніми 
роками спостерігається неузгодженість 
цілей на рівнях «держава», «система ци-
вільного захисту України», «система про-
фесійної освіти», «конкретний ЗВО у сфе-
рі цивільного захисту України».

Таким чином, загальна мета вищої про-
фесійної освіти визначається системою 
взаємопов’язаних приватних цілей, кож-
на з яких виступає складною, відкритою 
системою. Отже, зміст вищої професійної 
освіти також необхідно розглядати склад-
ною, відкритою, динамічною системою 
з великою кількістю зовнішніх і внутріш-
ніх, прямих і зворотних зв’язків і контурів 
управління, що змінюється відповідно до 
політико-управлінських завдань, що вирі-
шуються державою, соціальних процесів 
і науково-технічного прогресу.

У цьому контексті зміст освіти виступає 
похідною від конкретного змісту профе-
сійної і соціальної діяльності випускника. 
Очевидно, що забезпечити відповідність 
цілей і змісту вищої професійної осві-
ти рівню розвитку сфери, професійної 
діяльності та соціальних змін можливо 
лише через організацію та проведен-
ня систематичних прогностичних дослі-
джень. Метою таких досліджень є ство-
рення прогностичної моделі випускника 
ЗВО у сфері цивільного захисту України, 
тобто систематизація відповідей на такі 
питання: що він повинен знати, вміти, 
якими навичками та особистісними яко-
стями володіти, якими мають бути ре-



Право та державне управління

114

зультати процесу навчання, виховання 
і розвитку особистості з кожної спеціаль-
ності на кожному рівні формування. Тому 
певний інтерес може становити розгляд 
цього питання через так званий «систем-
но-діяльнісний підхід».

У межах системно-діяльнісного підхо-
ду до предметних цілей навчання відно-
сять тільки вміння, а знання виступають 
основою формування. Уміння включають 
у себе знання і певний ступінь треновано-
сті в діяльнісному застосуванні. При цьому 
окремому вмінню (системі вмінь) відпові-
дає окреме знання (система знань).

Отже, дисциплінарний за своєю струк-
турою зміст повинен забезпечити ви-
рішення інтеграційних за своєю суттю 
дидактичних завдань. У сучасній вищій 
освіті можна виділити два напрями. зо-
крема фундаментальне і прикладне. 
В основі фундаментальної освіти лежить 
розуміння законів, що дозволяють сприй-
мати навколишній світ у різноманітті 
та єдності, в основі прикладної – глибокі 
професійні знання, вміння і навички та їх 
розуміння, що необхідні для постановки 
і вирішення професійних завдань, а та-
кож основи системного пізнання, бачення 
універсальних закономірностей розвитку 
предметної сфери.

Система освіти, вбираючи досягнен-
ня науково-технічного прогресу, готує 
і постачає кадри організаційним струк-
турам, від яких залежить розвиток нау-
ки, техніки, підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів. Усі ці елементи утворюють 
діалектичну єдність, наявність протиріч 
у ньому створює проблемні ситуації. Ос-
новний методологічний принцип вивчення 
і дослідження – об’єднання всіх елементів 
у системну модель.

Досвід Японії, США і країн Півден-
но-Східної Азії свідчить про те, що соці-
ально-економічне процвітання і розвиток 
базуються на ефективній системі освіти. 
Розуміння цього зумовило те, що всі роз-
винені країни у 60–70 рр. XX ст. здійс-
нили кардинальні реформи своїх освітніх 
систем.

Висновки і пропозиції. На нашу 
думку, сьогодні Україна в цьому сенсі 
дещо відстає. При цьому ситуація неод-
нозначна: педагогічна теорія розробила 

ефективні дидактичні системи, але впро-
вадження у широку педагогічну практи-
ку немає. Такий розрив між педагогіч-
ною теорією і практикою пояснюється 
низкою соціально-економічних причин. 
Україні потрібні фахівці нової формації 
з конкурентоспроможним рівнем квалі-
фікації. Для вирішення цього завдання 
необхідно докорінно міняти технологію 
навчання. Зміна технології навчання – 
це найважливіший складник нової систе-
ми вищої освіти.

Аналіз сучасного стану освіти в Укра-
їні та світових тенденцій її розвитку доз-
воляють зробити висновок про те, що 
вона підлягає глибокому реформуванню. 
Сьогодні потреба в освіті продовжує зро-
стати. Необхідність розвитку і вдоскона-
лення освітнього процесу в системі про-
фесійної освіти цілком очевидна у зв’язку 
з безперервним оновленням вимог до 
рівня підготовки фахівців пожежно-ряту-
вального профілю і труднощами опера-
тивного оновлення цих вимог у педаго-
гічній технології.

Рівень сформованості особистісних яко-
стей і психологічної готовності до служби 
в силових структурах і у сфері цивільного 
захисту України, зокрема випускників ви-
шів, стає сьогодні одним з основних по-
казників якості професійної освіти. Зміню-
ються функції освіти, вона вже не є лише 
сферою підготовки кваліфікованих фахів-
ців, а стає основним засобом формування 
особистості майбутнього офіцера

В Україні перехід до навчання у ЗВО, 
де готують фахівців сфери цивільного за-
хисту України на основі державних освіт-
ніх стандартів вищої професійної освіти, 
виявив серйозні протиріччя між бажаною 
стандартизацією фундаментальної підго-
товки фахівця і його галузевою профе-
сійною підготовленістю за призначенням. 
З одного боку, ослаблення державного 
замовлення на підготовку фахівців для 
конкретних галузей економіки та дер-
жавного управління призвело до необ-
хідності посилення фундаментального 
змісту підготовки фахівця з метою більш 
швидкої адаптації випускників до ринко-
вих відносин, з іншого – зайва комерці-
алізація вищої освіти не завжди сприяє 
отриманню якісної освіти.
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Подорваный В. К. Механизмы государственного регулирования образования 
с особыми условиями обучения в контексте зарубежного опыта

Статья посвящена вопросам реализации механизмов регуляции социального, право-
вого, кадрового и организационного обеспечения управления системой образования с 
особыми условиями обучения. Анализируется роль разных подходов в организации си-
стемы управления высшим образованием. Особое внимание уделяется опыту зарубеж-
ных стран в организации управления подготовки специалистов пожарно-спасательной 
службы и возможность адаптации этого опыта к украинским реалиям.

Ключевые слова: государственное регулирование, система управления высшим 
образованием, высшие учебные заведения с особыми условиями образования, меха-
низмы управления образованием.

Podorvanyi V. Mechanisms of State Regulation of Education with Special Learning 
Conditions in Foreign Experience Context

The paper elucidates the issues of implementing the mechanisms for regulation of social, 
legal, staffing, and organizational provision of management of the system of special learning 
conditions education.

The emphasis is laid on the role of different approaches to organization of the higher ed-
ucation management system. A special attention is paid to international experience in the 
field of managing the training of specialists for firefighting and rescue service and possibility 
of adapting this experience to the Ukrainian realities.

Key words: state regulation, education management system, higher education manage-
ment system, higher educational institutions with special learning conditions, mechanism of 
education management.
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The problem formulation. Nowadays in 
Ukraine the system of providing administra-
tive services needs to review its own func-
tions and change understanding of the mean-
ing term ‘public services’. After long years 
of discussion about the role of public ser-
vices within the creation of the single mar-
ket, the framework for public services has 
become more and more precisely. This 
specific rulemaking provision on the func-
tioning of public services constitutes a ma-
jor change in the existing legal framework 
and thus far the high point in the fight for 
a specific legal status for public services. 
It goes without saying that this rulemaking 
provision is designed to bear legislation spe-
cifically designed to meet the particular mis-
sion of public services and thereby, at least 
to a certain extent, replace the predominant 
focus of the existing legal framework on 
competition rules and their implementation.

During many years in European Union 
countries institution of ombudsman has 
been exist and citizens feel positive atti-
tude to protect their rights. There why for 
Ukraine is very important to analyze func-
tions of ombudsman for scientific feasibil-
ity study to establishment of a structural 
unit for monitoring unreasonable refusals 
by state bodies. Such an approach will im-

prove the institutional mechanism for pro-
viding administrative services in Ukraine 
and will eradicate the remnants of bureau-
cracy and corruption. 

Recent research analysis. Among 
the Ukrainian scientists can distinguish 
the works of V. Averyanova, R.Voitovicha, 
I. Koliushka, S. Kravchenko, V. Kuybidy, 
А. Lipentseva, K. Nikolayenko, V. Tymosh-
chuka, V. Soroko, Y. Surmina, who declare 
the necessity of building a fundamentally 
new effective system of providing admin-
istrative services in Ukraine in the context 
of European integration processes.

An important contribution was made by 
such foreign researchers as Epaminondas 
A. Marias, Claes Eklundh, Jon Andersen, 
Michael Mills, Katja Heede, Eilschov Holm, 
Malaret Garcia, Tom Madell, who stud-
ied the historical genesis of the institution 
of the ombudsman, conducted a compar-
ative analysis of their functions in differ-
ent European countries. At the same time, 
the issue of the possibility of introducing 
the institution of an ombudsman in the na-
tional system for the provision of adminis-
trative services remains unresolved.

The purpose of the article is to ana-
lyze functions of ombudsman in the member 
states of the European Union and provide 
the opportunity of the implementing om-
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budsman functions into the system of pro-
viding administrative service in Ukraine.

The main material. The office of om-
budsman was established for the first time 
in Scandinavia as a means for the people 
to defend themselves against administra-
tive abuses. It was as early as 1809 when 
Swedish Constitution established a Jus-
tice ombudsman responsible for supervis-
ing public officials and protecting the citi-
zens from bureaucratic practices. In 1915 
an independent military ombudsman was 
established in Sweden and in 1919 Fin-
land introduced provision for establishing 
an ombudsman into its new Constitution. 
With the introduction in 1952 of a military 
ombudsman by Norway and a general om-
budsman in 1953 by Denmark, Scandina-
via confirmed its historical contribution to-
wards protecting citizens’ rights.

The Scandinavian experience was fol-
lowed by the controversial establishment 
of a military ombudsman in the Federal Re-
public of Germany in 1957 and the estab-
lishment of general ombudsmen in the Unit-
ed Kingdom (UK) in 1967, in France in 1973 
and later on in the other member states. 
Sweden, Denmark, the UK and Spain have 
demonstrated their preference for parlia-
mentary ombudsmen. Ombudsmen also 
function in The Netherlands and Ireland. 
In Portugal the ombudsman co-exists with 
the Committee on Petitions of the Portu-
guese Parliament [1, p. 17–19].

With this historical tradition in the mem-
ber states of the Union, it is hardly surprising 
that proposals for the creation of an ombuds-
man at supranational level were submitted 
during the Intergovernmental Conference 
on Political Union. Following Spanish pro-
posals, the European Council in Rome on 
14 and 15 December 1990 reacted favora-
ble to the idea of establishing a European 
ombudsman [2].

The Spanish proposal on the European 
ombudsman was further endorsed by Den-
mark, a member state where the ombuds-
man has proved to be a highly success-
ful institution. In the Memorandum which 
the Danish government issued on 4 October 
1990 [3], it sated that in order to strength-
en the democratic basis the aegis of the Eu-
ropean Parliament.

The institution of the European om-
budsman was approved at political level 
by the European Council in Rome. Meeting 
on 14 and 15 December 1990, the Heads 
of states and governments of the twelve 
stated that consideration should be given to 
the possible institution of a mechanism to 
defend citizens’ rights as regards Communi-
ty matters (Ombudsman) [3]. 

The existence of the Committee on Pe-
titions of the European Parliament as well 
as the national ombudsmen and the ambi-
tious Spanish proposals being significantly 
limited. Accordingly, the Treaty on European 
Union limited the ombudsman’s jurisdiction 
only to examining instances of maladmin-
istration in the activities of the Communi-
ty institutions or bodies with the exception 
of the Court of Justice and the Court of First 
Instance acting in their judicial role. 

Yet the powers of the European ombuds-
man are very important. He has jurisdiction 
to treat complaints regarding cases of mal-
administration occurring in the framework 
of the most powerful Community institu-
tions, such as the Council and the Com-
mission. Moreover the ombudsman is em-
powered to request the member state’s 
authorities, via the Permanent Representa-
tions of the member states of the European 
Communities, to provide any information 
that may help to clarify instances of mal-
administration by Community institutions 
or bodies. 

The European ombudsman together with 
the Committee on Petitions of the Europe-
an Parliament, are non-judicial bodies com-
petent to safeguard citizens’ political, civil 
and social rights vis-à-vis the Community 
institutions. The models already followed 
are the committee on petition of the nation-
al parliaments as well as the national om-
budsman [4, p. 25].

In order to carry out his work, the Eu-
ropean ombudsman must have access to 
all documents, possibly subject to a pledge 
of professional secrecy and confidentiality; 
the relation between public administration 
and European ombudsman must be based 
on trust and on a kind of “legal privilege”, as 
recognized under English law.

Very important question is whether 
the ombudsman could be brought before 
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the European Court of Justice. This possibil-
ity might arise under Article 178 EC.

According to Article 4 of the European 
Parliament Decision on the ombudsman’s 
duties [5], the ombudsman and his staff are 
bound by Articles 214 EC [6], 47(2) ECSC 
[7] and 194 EAEC. They are in particu-
lar obliged in the course of their inquiries. 
Furthermore, they are required to threat 
in confidence any information which could 
harm the person lodging the complaint or 
any other person involved.

The word “ombudsman” simply means 
“representative” and it is used in many dif-
ferent contexts in Sweden. To make the role 
of the Swedish ombudsman institution easier 
to understand need go back in time to 1713. 
In that year the Swedish autocratic King, 
Charles XII, who had by then been abroad 
waging war for 13 years, created the office 
of the King’s highest ombudsman in order 
to improve the quality of the Swedish judi-
cial and administrative organizations. When 
creating this office, King Charles relied on 
the fact that the work of the Swedish ad-
ministration consisted to a very large extent 
of the application of statutes and other legal 
rules and that the officials were responsible 
for their actions under criminal law [8, p. 11].

Thus the ombudsman, later renamed 
the Chancellor of Justice, was given 
the tasks, on behalf of the King, to see that 
judges and other public officials obeyed 
the law in their work and to prosecute any 
official found at fault. 

It is obvious that this first office of om-
budsman was in no way a democratic institu-
tion. It should be noted, however, that King 
Charles recognized the principle of the rule 
of law and that he did not consider himself 
to be above the law [8, p. 12].

Today, the main provisions concerning 
the Swedish parliamentary ombudsman 
are to be founded in the 1974 Constitu-
tion. The activities of the ombudsman form 
part of the government’s parliamentary 
control. Cabinet Ministers are supervised 
by the Swedish Parliament, the Riksdag, 
itself, whereas the rest of the administra-
tive authorities of the State, courts of law 
and local government are supervised by 
the ombudsman in their role as heads 
of ministries. 

The main objective of the ombudsman’s ac-
tivities is to safeguard the principle of the rule 
of law and – in the case of the Swedish om-
budsman – to protect the rights and freedoms 
of the individual as laid down in the Constitu-
tion and Swedish law.

The ombudsman do not side with the com-
plainants against the authorities, but repre-
sent the Riksdag and the idea of impartial 
justice instead. The decisions by the om-
budsmen are based on law, and the om-
budsmen have practically no mediating role 
of the king found in some other countries. 

It is laid down in the Swedish Constitu-
tion that the ombudsmen have access to all 
official files and documents, however secret 
they may be. Also all officials are obliged to 
give the ombudsmen any information they 
may request and to assist them with inves-
tigations and in other ways.

Another characteristic shared with 
the prosecutor is the right of the ombuds-
men to take initiatives of their own. 

The ombudsman institution is usually 
described as an extraordinary organ. This 
means that the ombudsmen do not in any 
way take part in the authorities’ ordinary de-
cision-making activities and that they do not 
function as an appeal body. Thus the om-
budsmen cannot change a decision made 
by a court or an administrative agency, nor 
can they order a court or an authority to act 
in a certain way. This is obviously the other 
side of the ombudsmen’s independence. 

The ombudsmen’s main weapon nowa-
days is instead the power to state their views 
on the actions of the authorities and their of-
ficials. If, for instance, an ombudsman finds 
a measure inadequate, improper or unwise, 
he will say so and point out how, in his opin-
ion, the matter should have been handled. 
The ombudsmen also have the right, with-
in the framework of a specific case, to lay 
down guidelines for proper judicial and ad-
ministrative behavior. Such guidelines are 
based on the ombudsman’s interpretation 
of the law and on common sense. 

Anybody can complain to the Swedish 
ombudsmen. The complainant need not be 
personally concerned in the matter. There is 
no fee and only a minimum of formalities. 
However, complaints should preferably be 
made in writing [8, p. 14].
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Denmark set up its ombudsman office in 
1955. To some extent the old Swedish sys-
tem as a model for the Danish ombudsman 
in the early 1950s. However, in several re-
spects the Danish institution was shaped 
differently to the Swedish model. 

The ombudsman office in Denmark was de-
signed to pursue two objectives, in particular:

First, the ombudsman was to act on be-
half of Parliament in relation to administra-
tive agencies, strengthening the control tra-
ditionally exercised by the supreme elective 
body over ministers and their officials. Such 
strengthening was considered necessary 
because of the growing power, especially 
the wide, quasi-legislative power which had 
been delegated to Danish government servic-
es, and because of the increasing complexity 
of the administrative process [9, p. 29].

Second, the ombudsman was to safe 
guard law and order for the individual: a sort 
of appeal institution for citizens in conflict 
with administrative agencies. The Om-
budsman was meant to be “the protector 
of the man in the street against injustices, 
against arbitrariness, and against the abuse 
of power on the part of the executive”.

From its origin, the Danish ombudsman 
system has been based on the principle that 
the personal element is of great value to 
the performance of the ombudsman’s func-
tions, and for this reason endeavors have 
always been made to maintain the ombuds-
man institution as an institution of limited 
size without any traditional bureaucratic ap-
pearance.

There are three characteristic aspects 
of the Danish model:

1) the ombudsman as a controller of indi-
viduals or of authorities;

2) the ombudsman and judicial review;
3) the ombudsman and Parliament  

[9, p. 29].
A perusal of the Danish Ombudsman Act 

leaves one with the impression that the Of-
fice is primarily designed as a disciplinary 
authority. The function of the Danish om-
budsman is to investigate whether persons 
under his jurisdiction (cabinet ministers, 
civil servants, and all other persons in 
government service) have committed er-
rors or been negligent in the performance 
of their duties. 

As compared to judicial review, access to 
the ombudsman is very easy. There are no 
formalities and there are no costs involved. 
On the other hand, the ombudsman cannot 
formally nullify or amend an administrative 
decision at issue; he can merely state his 
views on a matter brought before him. 

The ombudsman might also on the basis 
of an individual complaint enter into a di-
alogue with the appropriate authorities on 
the expediency, rather than the legality, 
of its policies or internal standards serving 
as guidelines for the exercise of adminis-
trative discretion. Today the ombudsman 
mostly states his view on the legality of ad-
ministrative decisions.

It is an important element in the Dan-
ish conception of the ombudsman idea that 
the ombudsman is the representative of Par-
liament, and that he exercises his functions 
of controlling government services on behalf 
of Parliament.

The existence of a good working relation-
ship between Parliament and ombudsman 
is beyond doubt a necessity for the proper 
functioning of his Office. How such working 
relationships are secured of course depends 
to a very large extent on the constitution-
al framework within which the ombudsman 
works. 

To summarize one can say that the om-
budsman serves three functions in society:

1) the institution serves to prevent mal-
practice by the administration.

2) the Office is to some extent a solver 
of disputes between citizens and the admin-
istration.

3) the ombudsman contributes to devel-
oping new standards of administrative be-
havior. 

The Office of the ombudsman in Ire-
land was set up under an Act of Parlia-
ment, passed in 1980. The legislation was 
not implemented, however, until July 1983 
when a Ministerial Order was made bring-
ing the provisions of the act into operation. 
The Office commenced operations on 1 Jan-
uary 1984.

The legislation under which the Office 
was established was influenced to a great 
extent by the ombudsman legislation in op-
eration in Denmark and in New Zealand. 
The ombudsman offices in many countries 
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were studied by the draftsmen and it was 
decided at the end of the day that the Dan-
ish and New Zealand models were the most 
attractive from an Irish viewpoint.

The area of maladministration defined in 
the ombudsman Act is that an action was or 
may have been taken:

– without proper authority;
– on irrelevant grounds;
– as a result of negligence or careless-

ness;
– based on erroneous or incomplete in-

formation;
– improperly discriminatory;
– based on an undesirable administra-

tive practice;
– otherwise contrary to fair or sound ad-

ministration [10, p. 53].
The ombudsman ‘only’ has the power to 

express criticism and issue recommenda-
tions. Prior to the modifications of the Om-
budsman Act in 1996, the ombudsman could 
take another kind of decision: he could also 
order the prosecuting authorities to bring 
a case before the courts if he deemed that 
a civil servant had committed a crime or or-
der the administrative authority concerned 
to institute disciplinary investigations [11]. 
Those powers where however never used, 
and were therefore removed in 1996 leaving 
the ombudsman with the power to “express 
criticism, make recommendations and oth-
erwise state his views of a case”.

The way in which the ombudsman ex-
press his views or criticism has crystallized 
during the years, presenting a spectrum 
reaching from “desirable’ or “more consider-
ate” to “extremely unjustifiable”. If the om-

budsman finds no reason for comment or 
grounds of criticism, this may imply actual 
agreement with the authority’s decisions but 
it may also reflect the fact that special ex-
amination limitations (especially with regard 
to discretionary decisions) preclude the om-
budsman from considering the matter close-
ly and possibly comment critically. 

Thus, I propose to review national sys-
tem of providing administrative services ac-
cording to the course of Ukraine towards to 
the European Union and create new struc-
ture inside of every administrative services 
center, main tasks which will be inspection 
and analyze of unsubstantiated decisions 
taken by government structures. 

In this way let’s consider organizational 
mechanism of providing administrative ser-
vices based on the ombudsman’s functions. 
This can be illustrated schematically by 
which the relationships between rule, public 
authority and society (figure 1).

The purpose of rules governing the activi-
ties of public authorities – whether a consti-
tution, law, guideline or policy – is to protect 
citizens against arbitrary behavior by such 
authorities. This presumes that rules have 
been created which the public authorities un-
derstand and apply in their relationship with 
the society. A mechanism of control being rule 
development and the way the public authority 
interprets them, whereas a mechanism of re-
dress concerns the activities of the admin-
istrative ombudsman which address an indi-
vidual citizen directly. A redress mechanism 
will supervise the application of the law 
and principles in individual cases with as its 
primary purpose to restore the relationship 

 
 

Public authority 

Inspection and analyze of 
unsubstantiated decisions 

(Administrative 
Ombudsman) 

Rule 

Society 

Fig. 1. Relationships between rule, public authority and society in the concept of protecting 
citizens’ rights by administrative ombudsman
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between a public authority and a private in-
dividual with a legitimate interest, whereas 
a mechanism of control regulates the rules 
that govern all activity of public authorities. 

The distinction between control and re-
dress ombudsmen is of course not as black 
and white. This is because in the end they 
both seek to ensure that citizens can rely on 
certain rules. Just as any control mechanism 
serves in the end to ensure that the rights 
of citizens are protected, any redress mech-
anism has the effect of modifying adminis-
trative practices, which is what the control 
mechanism is supposed to do.

Such structure of interaction between cit-
izens – administrative ombudsman – public 
authorities will improve confidence and help 
to become more transparent and legitimate 
for Ukrainian system.  

Conclusions and proposals. The Eu-
ropean ombudsman is an institution which, 
if used properly, can provide the citizens 
of the Union with an important and costless 
means to defend themselves against Commu-
nity bureaucracy. This is very important for 
the functioning of the European Union which 
should be as close as possible to its citizens.

The practical effect of the ombudsman in-
stitution is to a large extent preventive. Ad-
ministrative errors do not happen simply be-
cause of the existence of the ombudsman. 
This is partially due to the fact that officials 
know that their actions might be scrutinized 
by the ombudsman. Another important fac-
tor is that in their decisions the ombuds-
men lay down guidelines for proper judicial 
and administrative behavior.

The general point that should be empha-
sized is that ombudsmen have no power to 
make legally binding decisions. This might be 
seen as a weakness but paradoxically it can 
be strength, because it enables ombudsmen 
to do two things, which they could not other-
wise do: First they can apply broader criteria 
in examining cases than the courts can do – 
because they are not making legally binding 
decisions. Second they can be more accessi-
ble than the courts. By that I mean the formal 
and the procedural condition for complaining 
to an ombudsman is generally less restrictive 
than those for taking a case to the court. 

Taking into account the historical stages 
of the emergence of the ombudsman institu-

tion in European countries, the introduction 
of the administrative ombudsman institution 
at all state levels, including the system of pro-
viding administrative services, will solve a lot 
of problems for citizens of Ukraine:

– stop the adoption of unauthorized or 
unjustified decisions by state authorities or 
local self-government bodies in relation to 
subjects of economic activity;

– monitor the activities of civil servants 
in cases of negligent or unfair performance 
of their duties;

– eradicate the elements of corruption 
schemes when making a negative decision 
when obtaining administrative services.

Thus, based on the materials studied, it 
would be advisable to consider establishing 
the Institute of the administrative ombuds-
man at the legislative level in Ukraine.

References:
1. Constantino Nassis. Good Administration 

in the European Union: The role 
of the European network of ombudsmen, 
UK, London: Esperia Publications Ltd, 
2009, 122 p.

2. Towards trans-European networks 
for a Community action programme. 
Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament. 
COM (90) 585 final, 10 December 1990. 
[EU Commission – COM Document]. URL: 
http://aei.pitt.edu/2935/

3. Memorandum from the Danish 
Government, 4 October 1990, reprinted 
in: F. Laursen and S. Vanhoonacker (eds), 
The Intergovernmental Conference on 
Political Union. Institutional Reforms, 
New Policies and International Identity 
of the European Community, Maastricht: 
European Institute of Public Administration, 
1992. pp. 293–303.

4. K. Heede, European ombudsman: redress 
and control at Union level, The Hague: 
Kluwer law international, 2000, 335 p.  

5. European Parliament resolution of 15 Janu- 
ary 2015 on the annual report on 
the activities of the European Ombudsman 
2013 (2014/2159(INI)). Article 2(3), note 
15. URL: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-
TA-2015-0009&language=EN

6. Treaty Establishing the European 
Community as Amended by Subsequent 
Treaties Rome, 25 March 1957, URL: http://
www.hri.org/docs/Rome57/Part6.html



Право та державне управління

122

7. Treaty constituting the European Coal 
and Steel Community and connected doc-
uments. Luxembourg: Publishing Servic-
es of the European Communities, complex 
pagination. ”Treaty constituting the Euro-
pean Coal and Steel Community”, auteur:x, 
p. 1–90. URL: https://www.cvce.eu/ 
content/publication/1997/10/13/11a21 
305-941e-49d7-a171-ed5be548cd58/
publishable_en.pdf

8. Claes Eklundh. The Scandinavian 
Model / ed. by Epaminondas A. Marias. 
The Netherlands, Maastricht: European 

Institute of Public Administration, 1994. 
pp. 11–16.

9. Michael Mills. The Irish ombudsman / ed. by 
Epaminondas A. Marias. The Netherlands, 
Maastricht: European Institute of Public 
Administration, 1994. pp. 53–70.

10. Jon Andersen. The Danish ombudsman / ed. 
by Epaminondas A. Marias. The Netherlands, 
Maastricht: European Institute of Public 
Administration, 1994. pp. 29–33.

11. Ombudsman Act, Australia, 1976. Articles 9 (1), 
9(2), 22. URL: https://www. legislation.gov.au/ 
Details/C2018C00010

Розмаріцина Н. А. Порівняльний аналіз функцій омбудсмена: новий спосіб 
удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні

У статті розглянуто етапи історичного виникнення інституту омбудсмена в скандина-
вських країнах як механізм захисту прав громадян від зловживання державною владою 
і ухвалення необґрунтованих рішень чиновниками. На підставі основних законодав-
чих актів, що регулюють сферу діяльності омбудсменів, проведено порівняльний аналіз 
функцій цього інституту в різних країнах Європейського Союзу. Обґрунтовано необхід-
ність створення адміністративного омбудсмена у сфері надання адміністративних послуг 
в Україні.

Ключові слова: омбудсмен, адміністративні послуги, публічна влада, Європейський 
Союз, необґрунтовані рішення, механізм захисту прав громадян.

Розмарицына Н. А. Сравнительный анализ функций омбудсмена: новый 
способ усовершенствования системы предоставления административных 
услуг в Украине

В статье рассмотрены этапы исторического возникновения института омбудсмена 
в скандинавских странах как механизм защиты прав граждан от злоупотребления 
государственной властью и принятия необоснованных решений чиновниками. На 
основании основных законодательных актов, регулирующих сферу деятельности 
омбудсменов, проведен сравнительный анализ функций этого института в разных 
странах Европейского Союза. Обоснована необходимость создания административного 
омбудсмена в сфере предоставления административных услуг в Украине.

Ключевые слова: омбудсмен, административные услуги, публичная власть, 
Европейский Союз, необоснованные решения, механизм защиты прав граждан. 
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті досліджено значення і зміст публічних консультацій. Розглядаються пробле-
ми проведення публічних консультацій в Україні, аналізуються недоліки й переваги 
нормативно-правового забезпечення, а також практична діяльність інститутів грома-
дянського суспільства у цьому процесі. Наводяться аргументи щодо необхідності уніфі-
кації та перспективи єдиної законодавчої регламентації в сучасній Україні.

Ключові слова: громадська участь, публічні консультації, публічна політика, орга-
нізації громадянського суспільства.

Постановка проблеми. Із переходом 
від тоталітарної до демократичної системи 
державного управління перед урядом поста-
ла необхідність розвивати вміння виробляти 
та втілювати рішення за умови наявності 
в суспільстві альтернативних поглядів на 
державну політику. Створення вмінь і про-
цедур в уряді для залучення громадян і вра-
хування різних поглядів та інтересів – го-
ловне завдання, що має бути вирішене для 
посилення демократії та поліпшення якості 
урядової політики в Україні. Саме публічні 
консультації орієнтовані на забезпечення 
безпосередньої участі громадян у процесах 
розроблення правових актів, підзвітності 
суб’єктів владних повноважень, підвищення 
якості та легітимності владних рішень.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Про актуальність проблемати-
ки публічних консультації свідчить також 
чималий інтерес до неї з боку вітчизняних 
науковців. Її висвітленню та аналізу при-
святили свої праці О. Возіянов, Т. Гуржій, 
Б. Николаїшин, Р. Стадніченко, Л. Уса-
ченко, Р. Усенко та інші вчені. Проте до-
сліджень, присвячених вивченню акту-
альних проблем публічних консультацій, 
є замало, що може свідчити про недостат-
ність вивченості питання.

Метою статті є висвітлення актуаль-
них проблем законодавчого регулюван-
ня суспільних відносин у сфері публічних 
консультації та розроблення перспектив-
них напрямів вирішення.

Виклад основного матеріалу. Висту-
паючи регулятором суспільних відносин, 
правова норма покликана забезпечити 
бажану поведінку суб’єктів регулювання, 
але забезпечення такої поведінки – це за-
сіб для досягнення більш глибоких цілей, 
що мають суспільно значимий зміст.

Пряме втручання держави в публічну 
політику останнім часом замінюється більш 
ефективними засобами правового впли-
ву, що пов’язано з включенням у процес 
обговорення нормативно-правових актів 
будь-яких зацікавлених суб’єктів, що пов-
ністю відповідає Концепції адміністратив-
ної реформи. До правомочних державних 
органів належать органи виконавчої вла-
ди, які є розробниками нормативних пра-
вових норм. Концепція адміністративної 
реформи закріпила «процедуру публічно-
го доведення органами виконавчої влади 
необхідності введення додаткових функ-
цій». У свою чергу, громадські організації 
не можуть самостійно здійснювати заходи 
публічного регулювання, але є ключовою 
ланкою, яка слугує вирішенню завдань 
щодо зняття адміністративних бар’єрів.

Публічні обговорення спрямовані на 
формування активного громадянсько-
го суспільства, де домінують рівноправні 
відносини соціального партнерства або 
суб’єкт-суб’єктні відносини, тобто опора 
на аргументовані зауваження громадян, 
інститутів громадянського суспільства, 
бізнес-структур та громадських об’єднань 
є базисом, що визначає доцільність вве-
дення того чи іншого заходу регулювання.
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Перехід країни до демократичної систе-
ми правління, коли громадянам гаранту-
ють участь у державному управлінні через 
вибори та участь у політичних партіях, 
створює політичну конкуренцію в суспіль-
стві. За наявності багатьох конкуруючих 
інтересів перемога жодної політичної сили 
на виборах не гарантує належної підтрим-
ки в суспільстві. Будь-яка дія уряду має 
вплив на різні інтереси, викликає і під-
тримку, і опір, приносить вигоду одним 
і втрати іншим. Водночас в інтересах уря-
ду є забезпечення якнайширшої підтрим-
ки його дій серед усіх зацікавлених сто-
рін, знаходження балансу інтересів між 
усіма учасниками такого діалогу. Напри-
клад, рішення щодо підвищення розміру 
податку на імпорт автомобілів має нега-
тивний вплив на імпортерів і споживачів, 
зважаючи на підвищення ціни і позитивні 
наслідки для вітчизняних виробників зав-
дяки зменшенню конкуренції імпортованої 
продукції. Існування політичної конкурен-
ції та її економічні наслідки також при-
зводять до гострої зацікавленості різних 
груп інтересів мати вплив на формування 
державної політики й здійснювати оцінку 
та контроль за її реалізацією. Процес пу-
блічних консультація як ключовий інстру-
мент вироблення політики, з одного боку, 
дає можливість уряду пояснювати свої дії 
та заручатися підтримкою різних груп ін-
тересів, а з іншого – дає легітимну можли-
вість громадськості брати активну участь 
у вирішенні державних справ.

Проведення публічних консультацій – це 
один із найдешевших і ефективних спосо-
бів отримання найсвіжішої інформації ем-
піричного характеру про існуючу ситуацію 
в аналізованій сфері. Публічні консульта-
ції є єдиним способом отримання реальної 
інформації про проблему в умовах стислих 
термінів процедури аналізу нормативних 
правових актів. Добре організовані публіч-
ні консультації дають зворотний зв’язок від 
представників усіх зацікавлених сторін, 
діяльність яких порушується регулюван-
ням, що дозволяє сформувати об’єктивну 
оцінку позитивних і негативних ефектів 
від упровадження запропонованих змін. 
Результати публічних консультацій, якщо 
публічні консультації проводяться за вста-
новленою формою, максимально прозорі, 

тому дозволяють серйозно зміцнити засно-
вану на таких результатах позицію того чи 
іншого органу державної влади щодо ана-
лізованого питання.

Проведення публічних консультацій 
допомагає:

- залучити до обговорення кращих 
експертів аналізованої галузі з власним 
розумінням існуючої ситуації та організу-
вати конструктивну дискусію;

- забезпечити дотримання балансу ін-
тересів різних сторін, порушених регулю-
ванням;

- виявити в процесі проведення публіч-
них обговорень непрямі напрями впливу 
регулювання і скорегувати результати по-
переднього аналізу впливу регулювання;

- уточнити і зібрати інформацію по од-
ному або декільком аспектам регулюван-
ня і поліпшити на її основі існуючі поло-
ження акту;

- підвищити причетність громадськос-
ті до розробки регулювання в цікавих для 
них сферах діяльності.

Під час організації та проведенні пу-
блічних консультацій командою держ-
службовців необхідно розуміти, що вони 
з представниками зацікавлених сторін 
«грають за одну команду», оскільки го-
ловне завдання обох сторін – підвищити 
ефективність регулювання.

Основні принципи, якими слід керува-
тися в процесі організації та проведення 
публічних консультацій:

- максимальне залучення в процес 
публічних обговорень усіх зацікавлених 
груп;

- максимальне врахування інтересів 
груп;

- забезпечення прозорості процедур, 
підзвітність, об’єктивність і незалежність 
вибору респондентів;

- організація публічних обговорень на 
найбільш ранньому етапі розробки акту;

- інформування про проведення пу-
блічних обговорень достатньої для залу-
чення необхідної кількості зацікавлених 
груп;

- залучення представників експертно-
го співтовариства в межах проведення пу-
блічних обговорень.

В Україні доречність, інструментальна 
й політична роль публічних консультацій 
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осмислювалась політиками та суспіль-
ством поступово, що призвело до право-
вої та регіональної неоднорідності послу-
говування цим інструментом. Закон «Про 
місцеве самоврядування» ще в 1997 р. 
декларував такі форми участі представни-
ків громади, як загальні збори за місцем 
проживання, внесення місцевої ініціативи, 
громадські слухання, участь у засіданнях 
рад [1], проте необхідні умови для реаліза-
ції цього права визначались у статуті кож-
ної територіальної громади, що призвело 
до різної інтенсивності участі, навіть у ме-
жах одного регіону. Права на публічну ін-
формацію, звернення, електронні петиції, 
місцевий референдум, створення органів 
самоорганізації населення (які могли б ви-
конувати партнерську функцію), механіз-
ми соціального діалогу, наглядових рад, 
громадських рад при органах виконавчої 
влади – усі були розпорошені різними нор-
мативними актами, що приймались у різні 
роки та відображали навіть різні держав-
ницькі підходи до розбудови партисипа-
тивних практик і врахування думки грома-
дян. Щодо участі у розробленні державної 
політики як національного, так і місцевого 
рівня, то такі механізми запроваджуються 
нерівномірно і містяться не лише в різних 
законах, а й у великій кількості підзакон-
них актів (від постанов Кабінету Міністрів 
та стратегій розвитку державного управ-
ління до регламентів та внутрішніх розпо-
ряджень окремих органів). 

Сьогодні основним нормативно-право-
вим актом із питань організації та прове-
дення публічних консультацій є Порядок 
проведення консультацій із громадськістю 
з питань формування та реалізації держав-
ної політики, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996 [2]. Свого часу прийнят-
тя цього документа стало надзвичайно 
важливим кроком із залучення широкої 
громадськості до державно-політичного 
процесу. Порядок визначив цілі публічних 
консультацій, окреслив коло учасників, 
систематизував організаційні форми, упо-
рядкував процедуру планування та прове-
дення. Будучи комплексним актом, він за-
безпечив не лише системне регулювання 
відповідної сфери суспільних відносин, а 
й правове підґрунтя для розбудови мережі 

громадських рад при органах виконавчої 
влади – спеціалізованих консультатив-
но-дорадчих органів, покликаних сприяти 
участі громадськості у формуванні та реа-
лізації державної політики.

Означені обставини викликали теоре-
тичні та практичні дискусії про необхідність 
гарантування права участі громадян та уні-
фікації публічних консультацій єдиним за-
коном. Протягом останніх років Групою 
експертів у межах проекту Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні та Секретаріату 
Кабінету Міністрів України «Вдосконален-
ня інституційної спроможності Уряду Укра-
їни та громадянського суспільства для 
ефективної співпраці у процесах прийнят-
тя рішень» було напрацьовано пропозиції 
до законопроекту про публічні консульта-
ції, організовано обговорення під час круг-
лих столів у регіонах України, проведено 
експертизу державними органами та між-
народними інституціями (зокрема Бюро 
з демократичних інститутів і прав людини 
ОБСЄ), проект Закону «Про публічні кон-
сультації» [3] було підготовлено, але досі 
не внесено до Верховної Ради.

З одного боку, згідно з оцінкою регіо-
нальних і закордонних експертів, а та-
кож висновком фахівців, зробленим на 
замовлення Бюро з демократичних інсти-
тутів і прав людини ОБСЄ [4], вказаний 
законопроект не позбавлений недоліків 
як у формулюванні головних принципів 
публічних консультацій, так і у переліку 
форматів і процедур. З іншого боку, деякі 
дослідники, серед яких В. Купрій та Л. Па-
ливода, ще декілька років тому вказували 
на те, що самі «інститути громадянсько-
го суспільства засвідчують неготовність 
демонструвати належний професіона-
лізм у проведенні громадської експертизи 
та громадського моніторингу, дискреди-
туючи цим самими власне ідею, а також 
незнання призначення цих інструментів 
здійснення демократичного контролю за 
владою» [5, с. 7].

Ми цілком поділяємо позицію необхід-
ності вдосконалення вітчизняної норма-
тивної бази задля кращої реалізації гро-
мадянами права на участь в управлінні 
місцевими та державними справами, про-
те вважаємо, що законодавчі ініціативи, 
що наразі розробляються, мають урахову-
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вати кращі практики та рекомендації єв-
ропейського співтовариства, можуть мати 
як формат законодавчого акту, так і бути 
підсилені розробленням Кодексу кращих 
вітчизняних практик і керівних принципів 
залучення громадськості. 

Зважаючи на регіональну політи-
ко-культурну неоднорідність української 
місцевої еліти, принципи та форми залу-
чення громадян, що закріплені законом, 
стимулювали б перегляд статутів територі-
альних громад, практик рад і виконкомів, 
що не змінювались десятиріччями. У кон-
тексті реформи децентралізації та при-
йняття нових статутів об’єднаних тери-
торіальних громад, унормування практик 
громадської участі на рівні всієї держави 
дозволило б мінімізувати свавілля локаль-
них органів управління та забезпечити 
більш конструктивну участь населення 
в імплементації реформи. 

До того ж певна уніфікація та модерні-
зація форм публічних консультацій умож-
ливить облік та аналіз, причому не лише 
на рівні державних органів, а й на рівні 
територіальних громад, надасть можли-
вість порівняння та просування кращих 
практик із залучення громадян, а також 
сприятиме полегшенню формування гро-
мадянської компетенції та розуміння єди-
них механізмів участі.

Розширення переліку форм консульта-
цій потребує посилення фінансового, ор-
ганізаційного та кадрового забезпечення 
діяльності підрозділів органів влади з пи-
тань взаємодії з громадськістю. Ці підроз-
діли мають бути структурно відокремлені 
від інших підрозділів відповідних органів 
влади. Варто розглянути можливість їх під-
порядкування безпосередньо керівникові 
органу чи одному з його заступників. До 
участі у тренінгах (чи інших освітніх захо-
дах) із питань взаємодії з громадськістю 
та публічних консультацій мають залуча-
тись не лише працівники підрозділів орга-
нів влади з питань взаємодії з громадські-
стю, але і працівники (службовці) інших 
структурних підрозділів, які опосередкова-
но залучаються до організації, проведення 
консультацій із громадськістю чи опрацю-
вання результатів консультацій [6, с. 6]. 

Варто розглянути можливість закрі-
плення на законодавчому рівні обмежень 

максимального складу громадських рад 
при органах влади або обмежень пред-
ставництва (квот) у складі громадських 
рад для інститутів громадянського суспіль-
ства з такими ж сферами спеціалізації. Єв-
ропейська практика свідчить про те, що 
однією з альтернатив громадським радам 
може бути створення консультативно-до-
радчих органів при відповідних органах 
влади з предметною спеціалізацією. Якщо 
такий підхід застосовуватиметься в Укра-
їні, то до претендентів на представництво 
у складі таких органів мають установлю-
ватись додаткові вимоги щодо досвіду ді-
яльності/спеціалізації.

Висновки і пропозиції. Публічні кон-
сультації належать до заходів, поклика-
них забезпечувати реалізацію балансу 
інтересів різних сторін, яких стосується 
регулювання, за своєю суттю публічні 
консультації – це різновид форм демокра-
тії обговорення або консультативної демо-
кратії, яка займає проміжне місце між пря-
мою і представницькою демократією.

Вітчизняні норми, що регулюють мож-
ливості громадської участі, є розпороше-
ними з безлічі правових актів, що при-
ймались у різні роки та відображали різні 
концепції взаємовідносин влади та гро-
мадськості. На рівні місцевого самовря-
дування це призвело до залежності гро-
мадян від доброї волі місцевої еліти, адже 
статути територіальних громад установ-
люють різні кількісні та процедурні вимо-
ги для реалізації навіть того обмеженого 
переліку форм участі громадян, що вста-
новлений, але не деталізований Законом 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
понад 20 років тому. 

Разом із подальшою роботою над Про-
ектом необхідно здійснити широкий 
комплекс нормотворчих, організаційних, 
інформаційних та інших заходів, спрямо-
ваних на побудову в Україні інтегральної, 
багаторівневої системи залучення громад-
ськості до процесів публічного адміністру-
вання. Зробити це можна тільки у межах 
цілеспрямованої політики держави, котра 
б  ґрунтувалась на засадах плановості, 
комплексності, послідовності, участі, про-
зорості, консенсусу та відповідальності. 
Із цією метою впровадження стандартів 
і механізмів належного врядування має 
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бути проголошене стратегічним напрямом 
адміністративної реформи, а відповідний 
напрям діяльності – знайти відображення 
в законодавстві, актах стратегічного пла-
нування, а також у політичних рішеннях 
керівництва держави.

Французький учений Ж. Карбонье за-
значив, що ефективність закону, який за-
безпечує свободу дії, полягає не в дії, а 
в самій свободі, тобто в можливості оби-
рати будь-який допустимий варіант дії. 
Такий закон завжди має невидиму ефек-
тивність психологічного впливу на людей 
[7, с. 28].
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Русынюк Н. Н. Публичные консультации: актуальные проблемы 
и перспективы правового регулирования

В статье исследовано значение и содержание публичных консультаций. Рассматри-
ваются проблемы проведения публичных консультаций в Украине, анализируются не-
достатки и преимущества нормативно-правового обеспечения, а также практическая 
деятельность институтов гражданского общества в этом процессе. Приводятся аргумен-
ты о необходимости унификации и перспективы единой законодательной регламента-
ции в современной Украине.
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The article explores the meaning and content of public consultations. The problems of 

conducting public consultations in Ukraine are considered, the weaknesses and advantag-
es of normative legal provision of this type, as well as the practical activity of civil society 
institutions in this process. Arguments about the need for unification and the prospect of a 
unified legislative regulation in modern Ukraine are presented.
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Постановка проблеми. У сфері дер-
жавного управління, як і в інших складни-
ках соціальної діяльності, все більше місце 
займають процеси моделювання як роз-
витку об’єкта управління, так і управлін-
ської діяльності органів державної влади. 
Процес стратегічного планування є одним 
із найбільш адекватних для застосування 
модельного підходу в процесі його дослі-
дження та практичного удосконалення. 
Дослідники вказують, що «настійна необ-
хідність розроблення ефективних моделей 
стратегічного планування усвідомлюється 
нині на всіх рівнях управління» [1, с. 93]. 
Науковці вважають, що саме завдяки цьо-
му можна вирішити проблеми декларатив-
ності стратегій розвитку українського су-
спільства та його освітньої сфери. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Проблематика стратегіч-
ного планування в системі державного 
управління є надзвичайно актуальною 
в умовах системних трансформацій і дослі-
джується у роботах С. Бутівщенко, В. За-
горського, З. Бурика, Т. Іщука, Л. Лав-
рищевої, С. Попова та багатьох інших 
вітчизняних і зарубіжних авторів. Уста-
новлено чіткі кореляції між якістю стра-
тегічного планування та успішністю реа-
лізації стратегічних проектів у діяльності 
органів державної влади. Водночас осо-
бливості галузевого освітнього стратегіч-

ного планування в контексті становлення 
інноваційної моделі державного управлін-
ня та потреб використання системно-мо-
дельних підходів до планування та реа-
лізації стратегічних інновацій в освітній 
сфері є недостатньо дослідженим аспек-
том проблеми.

Метою статті є визначення особливос-
тей використання системно-модельного 
підходу в стратегічному державному пла-
нуванні розвитку системи освіти.

Виклад основного матеріалу. Сьо-
годні управлінська практика у системі 
державного стратегічного планування 
в освітній царині має своїм результатом 
стратегічні документи, що зводяться до 
певних цільових чи ціннісно-програмую-
чих орієнтирів та фундаментальних прин-
ципів, засад і настанов. Тобто ми маємо 
лише концептуальну основу стратегічного 
управління, тоді як необхідними є орієнти-
ри для практичного стратегічного управ-
ління у вигляді планомірного процесу реа-
лізації освітньої стратегії, який спирається 
на чіткі вимірні показники, для досягнен-
ня яких упроваджуються конкретні освітні 
проекти, цільові програми [2, с. 37]. Не-
вдачі у реформуванні вітчизняної освіти 
пояснюються саме невідповідністю між 
засадами та практикою стратегічного пла-
нування системних трансформацій та по-
требами швидких і упорядкованих змін, 
що диктуються системними модерніза-
ційними процесами. Відсутність взаємо-
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зв’язку між стратегічним розвитком освіти 
та глобальними тенденціями змін в укра-
їнському суспільстві породжують пробле-
му хаотичності галузевих реформ, а також 
розбіжність із соціальними потребами. Ви-
рішення цієї проблеми можливе лише на 
шляху стратегічного планування освітніх 
змін на основі системного моделювання як 
їх самих, так і процесів управління освіт-
німи трансформаціями. 

Упровадження модельних підходів 
у сферу стратегічного планування в освіті 
слід уважати одним із найбільш перспек-
тивних напрямів оптимізації державного 
управління галуззю, а також розглядаєть-
ся дослідниками у межах функціональної 
інтерпретації управлінської діяльності, 
коли «удосконалювання управління не 
є «специфічною сферою» суспільної ді-
яльності, а є однією з функцій управління 
«у специфічній сфері» суспільної діяльно-
сті, зокрема у сфері організації й діяльно-
сті самих суб’єктів управління» [3, с. 255].

Сьогодні принципи та засади стратегіч-
ного управління і планування достатньо 
широко застосовуються в управлінні роз-
витком різних об’єктів, включаючи освіту, 
що відкриває перспективи застосування 
системно-модельних підходів. Це тим більш 
актуально, що існує і нормативно-право-
ва, і концептуальна основа моделювання, 
а також упровадження ефективних моде-
лей стратегічного планування у держав-
ну систему галузевого управління. При 
цьому існує проблема суб’єктно-управ-
лінської компетентності, оскільки суб’єкти 
освітньої діяльності та структури держав-
ного управління галуззю не мають до-
статнього досвіду і кваліфікації для ефек-
тивного використання сучасних моделей 
стратегічного планування. Модельний 
підхід є оптимальним інструментом вирі-
шення цієї проблеми; за його допомогою 
забезпечується «методологічна допомога 
в розробленні моделі стратегічного пла-
нування» та виокремлюються «основні 
складники моделі стратегічного плануван-
ня» [4, с. 19].

На доцільність використання модель-
ного підходу у сфері стратегічного пла-
нування освітнього розвитку дослідники 
вказують і у зв’язку зі складністю та ди-
намізмом самого об’єкта управління. На 

його основі можливе ефективне викори-
стання інструментом інноваційних змін 
можливостей спланованої самоорганізації 
системи в контексті взаємодії з іншими 
освітніми суб’єктами та ринкових прин-
ципів організації освітньої діяльності. При 
цьому йдеться про поєднання модельного 
підходу із системним, оскільки стратегіч-
не планування розвитку такого складно-
го об’єкта, як освіта, якому властиві різ-
норідність, динамізм, різноспрямованість 
та асинхронність змін, можливе лише за 
умов цілісності, комплексності та взаємо-
узгодженості управлінських дій. Модель 
стратегічного планування має поєднува-
ти різновекторні процеси, взаємозалежні 
схеми управлінської діяльності та різно-
манітні інформаційні моделі. Дослідники 
вказують на необхідність поєднання та-
ких моделей, як імітаційна (показує схе-
ми взаємовпливу та взаємодії учасників 
освітнього процесу); математична (харак-
теризує освітній процес у кількісних пара-
метрах); інформаційна (відображає бази 
даних й інформаційні потоки у освітньому 
середовищі, що моделюється) [5, с. 43].

Моделювання має змістовний характер, 
а тому здійснюється на основі розуміння 
найважливіших принципів стратегічно-
го планування. Ідеться про поведінковий 
характер цього процесу. Це модель пове-
дінки та діяльності освітніх суб’єктів щодо 
обґрунтування та реалізації стратегії роз-
витку галузі чи її складників. Важливо, 
з одного боку, постійно конкретизувати 
плани розвитку і представляти цілі у ви-
гляді вимірних показників і практичних 
заходів, а з іншого – планування страте-
гії розвитку має здійснюватися, виходячи 
з можливостей адаптації до змін знань, 
навичок, цінностей, мислення педагогів 
та освітянських управлінців. Тому моделю-
вання здійснюється як багатоструктурне, 
різнорівневе, динамічне представлення 
освітньої системи, відображене у суб’єк-
тних уявленнях, потребах та здатностях. 

Модель має ґрунтуватися на доміну-
ванні принципу взаємодії у процесі стра-
тегічного планування освітньої діяльності. 
Детермінація цього процесу здійснюється 
на кількох рівнях, які мають бути поєднані 
у процесі моделювання. Загальносоціаль-
ний, нормативний, ціннісний, змістовний 
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виміри стратегічного планування в освіті 
регламентуються системою державного 
галузевого управління і мають конститую-
вальний характер для стратегічної діяль-
ності освітніх суб’єктів. Проте не менше 
значення має і безпосередня орієнтація 
на навколишнє соціокультурне середо-
вище освітнього закладу (як механізм 
реалізації «клієнталізму» та «освітнього 
маркетингу»). Також слід ураховувати 
і власні інтенції та потенціал до стратегіч-
ного розвитку освітніх суб’єктів. Так, мо-
дель стратегічного планування має вигляд 
суб’єкт-об’єктної взаємодії у певному соці-
окультурному середовищі.

І у ціннісному, і у змістовному відно-
шенні модель стратегічного планування 
в освіті реалізується у межах загальноци-
вілізаційної стратегії коеволюційного ста-
лого розвитку. Так, освітня стратегія – це 
стратегія забезпечення балансу, рівно-
ваги різновекторних освітніх та соціаль-
них процесів, тобто це діяльність щодо 
забезпечення ефективного управління 
інноваційними змінами, пов’язаними з пе-
реходом системи освіти на засади стало-
го (постіндустріального, ноосферного, 
постмодерного тощо) розвитку. Надан-
ня сталості інноваційним змінам в освіті 
є ключовою детермінантою використання 
стратегічного планування як модельної 
основи здійснення освітніх реформ. Мо-
дель стратегічного планування в освіті – 
відображення та програмування динамі-
ки розвитку та освітніх трансформацій на 
основі розуміння загальноцивілізаційної 
стратегії розвитку.

Обов’язковою рисою стратегічного пла-
нування має бути зростання ефективності 
освітньої галузі в умовах недостатніх ре-
сурсів і постійно мінливих потреб суспіль-
ства. Це вимагає, з одного боку, серйоз-
ного наукового обґрунтування, що може 
сповільнювати динамізм стратегії галузе-
вого розвитку, а з іншого – постійної ува-
ги до врахування все нових чинників, що 
впливають на цей розвиток. Тому моделі 
стратегічного планування в освіті мають 
бути гнучкими і варіабельними, відкрити-
ми для змін і не надто складними у вико-
ристанні та науковому інструментарії.

Стратегічне планування в умовах 
системних змін за визначенням носить 

якісний характер, тобто визначає проце-
си формування нової якості освітньої сис-
теми. Ураховуючи неоднозначність цього 
процесу, моделі стратегічного планування 
в освіті мають бути сценарного характеру, 
оскільки саме сценарний підхід забезпе-
чує оптимальний вибір варіантів розвитку 
в умовах невизначеності. 

Найбільш виразно потреби в застосу-
ванні модельного підходу проявляють-
ся під час стратегічного планування ін-
новаційного розвитку освіти. Останній 
у науковій літературі інтерпретується як 
результат спланованої, цілеспрямованої 
системно повторюваної інноваційної ді-
яльності, що внаслідок своєї організова-
ності має і планово-управлінський вимір 
[6, с. 45]. Водночас важливим є і соці-
альний контекст моделювання, оскільки 
стратегічне планування інноваційного 
розвитку освіти здійснюється на перетині 
процесів управління соціальним розвит-
ком та реформування усієї системи дер-
жавної влади в Україні. 

Управлінський вимір процесу моделю-
вання стратегічного планування в освіті 
визначається насамперед функціональ-
ною визначеністю досліджуваного фе-
номена, оскільки державне управління 
в галузі реалізується як функція системи 
влади. Ми інтерпретуємо функцію дер-
жавного управління як постійно віднов-
люваний та цілеспрямований вплив ор-
ганів державної влади на освіту як об’єкт 
управління, що відображає структуруван-
ня регулюючих впливів на основі певних 
специфічних характеристик (предмет, 
зміст способи впливів на освіту чи власні 
складники управлінської підсистеми). Ін-
новаційний характер стратегічного плану-
вання (як управлінської функції) не лише 
суттєво збільшує потенціал розвитку ос-
вітньої галузі, а й максимізує здатність 
державного управління освітою щодо ви-
користання внутрішніх ресурсів адміні-
стративного реформування, упроваджен-
ня інноваційних моделей управлінської 
діяльності.

Функціонально стратегічне планування 
в освіті (як складник інноваційних моде-
лей державного управління) визначається 
державною освітньою політикою та стра-
тегією. Саме під цим безпосереднім впли-
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вом відбувається розроблення, артикуля-
ція та здійснення різноманітних освітніх 
програм і проектів, що виступають інстру-
ментами досягнення стратегічних цілей 
освітнього розвитку. Роль державної освіт-
ньої  політики та стратегії полягає у виборі 
найбільш оптимального механізму реаліза-
ції потенціалу галузі до розвитку в контек-
сті освітніх потреб країни. Саме для цього 
необхідним є моделювання, яке дозволяє 
системно і цілісно вписувати стратегію 
у тенденції розвитку галузі й навколиш-
нього соціокультурного середовища. 

Цілісність, яку забезпечує моделюван-
ня процесу стратегічного планування, 
є необхідною умовою для інноваційної 
визначеності розвитку як освітньої галу-
зі, так і системи державного управління 
освітою. При цьому моделі стратегічно-
го планування освіти, моделі освітнього 
розвитку, моделі державного управління 
освітою є взаємопов’язаними, оскільки 
всі вони за характером і спрямованістю 
є інноваційними, а за цільовою орієнтаці-
єю – стратегічними. Інноваційна модель 
стратегічного планування в освіті має роз-
глядатися механізмом взаємозв’язку між 
інноваційним розвитком галузевої системи 
державного управління та становленням 
інноваційної моделі розвитку освіти. Вона 
також забезпечує взаємовизначеність ок-
ремих інновацій на управлінському рівні 
інноваційних змін структурних складників 
освітньої системи. 

Стратегічне планування на модельному 
рівні забезпечує відображення у систе-
мі галузевого державного тих інновацій-
них характерних рис вітчизняної системи 
освіти, які визначають базові тенденції 
її розвитку і потреби у змінах характеру 
і структури державного управління галуз-
зю. Інструментарій стратегічного плану-
вання дозволяє визначати ефективність 
тих чи інших моделей державного управ-
ління освітою на основі системного ана-
лізу її морфологічних і функціональних 
властивостей. Водночас у межах моделю-
вання стратегічного планування відкри-
ваються можливості встановлення чіткої 
взаємодетермінації інноваційно-техноло-
гічних процесів на рівні освіти, управлін-
ня освітою та інших сфер життєдіяльності 
суспільства. Так, через механізми страте-

гічного планування в освіті на галузеве 
управління передається вплив модерніза-
цій них процесів різнопланового характе-
ру, наприклад, упровадження освітнього 
менеджменту чи стандартів європейського 
управління у межах Болонського процесу. 

Моделювання стратегічного плануван-
ня в освіті здійснюється на основі загальної 
структурно-функціональної моделі циклу 
галузевого управління, що носить проце-
суальний характер. У межах цієї моделі 
відкривається можливість розгляду місця 
стратегічного планування у загальній мо-
делі функцій державного управління, що 
включає планування освітньої діяльно-
сті, забезпечення її організаційних засад, 
мотивацію суб’єктів діяльності, контроль 
та взаємоузгодженість процесу реалізації 
цілей, управлінську комунікації та про-
цес прийняття і реалізації рішень. Така 
модель також розкриває взаємовпливи 
суб’єкт-об’єктного характеру між діяльніс-
тю органів державного управління освітою 
та складниками самої освітньої системи, 
впливи на взаємодії складників соціо-
культурного оточення. Будь-яка функція, 
представлена у цій моделі, реалізується 
як процес ухвалення управлінських рі-
шень і саме через останні безпосередньо 
впливає на всі складники освіти. Най-
більш важливими аспектами є створення 
організаційно-функціональних структур 
управління, мотивація освітніх суб’єктів 
до досягнення стратегічних цілей, моніто-
ринг процесу реалізації вказаних цілей із 
відображенням цього процесу в удоскона-
ленні управлінської організації.

Як уже було сказано вище, важливість 
ефективної моделі стратегічного плану-
вання в освіті визначається пріоритетні-
стю завдань інноваційного розвитку галузі 
та суміщенням цього процесу з адміністра-
тивною реформою. Указана модель є син-
тетичною за своєю природою, оскільки 
відображає динамічність модернізаційних 
процесів, взаємопроникність соціальних, 
освітніх та управлінських інновацій, чес-
ноти програмно-цільового підходу дер-
жавної стратегії розвитку, а тому поєднує 
функціональний та структурно-процес-
ний підходи до процесу моделювання. Із 
суб’єктного боку ідеться також про взає-
модію різних суб’єктів управління освітою 
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та узгодження інтересів і потреб різно-
манітних освітніх суб’єктів. Зміст процесу 
стратегічного планування в освіті також 
входить до складу елементів її моделі, тому 
остання має орієнтуватися на місію, цілі, 
завдання державного управління галуззю, 
визначення проблем освітнього розвит-
ку та способів вирішення, прогнозування 
та відбір стратегічних варіантів розвитку 
галузі і форм управління цим розвитком, 
оцінку та ефективне використання ресур-
сів освітнього розвитку, моніторинг проце-
су реалізації освітньої стратегії з відповід-
ними корекціями управлінських впливів. 

Зі змістовного боку цільові орієнти-
ри для моделювання стратегічного пла-
нування в освіті задаються змістовними 
аспектами освітніх інновацій. Саме вони 
визначають і основні напрями інновацій 
у державній системі управління галуззю. 
На основі наявних досліджень вітчизня-
них фахівців [7] виокремлюються такі на-
прями оптимізації цієї системи, як обґрун-
тування ефективної та цілісної державної 
освітньої стратегії і політики, формування 
дієвих механізмів взаємозв’язку та на-
ступності всіх рівнів вітчизняної освіти; 
упровадження механізмів самоорганізації 
та саморозвитку освітніх закладів та орга-
нізацій, включаючи фінансову автономію; 
застосування мережних форм організації 
освітньої системи і радикальні зміни у ме-
режі освіти з упровадженням мережних 
форм управління; акцентування освіти 
для задоволення особливих потреб спо-
живачів освітніх послуг із відповідними 
структурно-функціональними та організа-
ційними інноваціями; реорганізація про-
фесійно-технічної освіти з її максимальною 
інтеграцію з потребами безпосереднього 
соціального оточення (регіону, територі-
альної громади); реформування системи 
вищої освіти з урахуванням потреб ринку 
праці та можливостей державного замов-
лення; суттєве оновлення вимог до фахів-
ців та управлінців освітньої системи тощо. 

Вагоме значення має відображення 
у моделі стратегічного планування інно-
вацій, спрямованих на забезпечення яко-
сті та конкурентоспроможності вітчизня-
ної освіти. Ідеться про такий інноваційний 
управлінський інструментарій, як упро-
вадження нових цілей і стандартів освіти 

у межах концепції Нової української шко-
ли; оптимізація та формування цілісної 
державної системи оцінювання та моніто-
рингу якості освіти на всіх рівнях; упро-
вадження процедур підтвердження ква-
ліфікації у наявній європейській системі 
стандартів і відповідної організаційної ос-
нови для цього у вигляді незалежних цен-
трів підтвердження кваліфікації; запрова-
дження Національної рамки кваліфікацій; 
використання рейтингового інструмен-
тарію оцінювання якості освіти; подаль-
ша інформатизація освіти та формуван-
ня національного і регіональних освітніх 
просторів; узгодження освітніх програм 
та кваліфікаційних вимог із наявними ха-
рактеристиками, стандартами і вимогами 
до фахівців із боку виробництва, ринку 
праці з формуванням механізмів зацікав-
леності роботодавців у підвищенні якості 
вітчизняної освіти; практична переорієн-
тація всього освітнього процесу на рівні 
системи та кожного освітнього закладу, 
домінування показників зовнішньої ефек-
тивності над внутрішньою; ресурсне, ка-
дрове, ціннісне забезпечення переходу 
освітньої системи на засади неперерв-
ності, освіти протягом життя.

У межах сучасного розуміння засад ре-
формування системи освіти принципове 
значення має фінансовий вимір стратегіч-
ного планування та управління в галузі. 
Мають бути упроваджені нові принципи 
та стандарти бюджетного фінансування 
та ринкової діяльності освітніх закладів, 
при цьому принцип утримання освітніх 
закладів має бути замінений принципом 
формування бюджетів на основі контин-
генту учнів чи студентів (гроші йдуть за 
споживачем); максимальне полегшення 
для освітніх закладів процедур отримання 
позабюджетних коштів, зокрема унорму-
вання процесу «файндрайзингу» та інсти-
туту «ендавменту», системи грантового 
фінансування, надання освітніми закла-
дами платних послуг тощо з набуттям 
освітніми закладами самостійності у роз-
порядженні власними ресурсами; форму-
вання державного замовлення, виходячи 
з потреб розвитку народного господар-
ства (регіону, міста) на основі стратегіч-
них та поточних прогнозів потреби у фа-
хівцях різного профілю.
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Ці загальні напрями цілепокладання мо-
делювання стратегічного розвитку освіти 
доцільно конкретизувати на операційному 
рівні. Водночас потрібно мати на увазі, що 
модель стратегічного планування в освіт-
ній галузі визначається не лише змістом 
освітніх реформ, а орієнтацією на прак-
тичні потреби українського суспільства. 
Останні є результатом соціально-еконо-
мічного розвитку і ринкових потреб. Без 
урахування цього моделювання стратегіч-
ного розвитку галузі є безперспективним, 
«незважаючи на складну систему пла-
нових документів розвитку освіти, цілей 
та завдань її розвитку, результативність 
виконання планових завдань залишається 
на доволі низькому рівні» [7, с. 161].

Моделювання стратегічного плануван-
ня в освіті визначається не лише специфі-
кою об’єкта управління та його соціокуль-
турного середовища (потреб суспільства 
та ринку), а й безпосередньо процеса-
ми, що відбуваються в системі держав-
ного управління. Сьогодні здійснюють-
ся системні інновації в органах публічної 
влади, які впливають на напрями та меха-
нізми використання ефективних моделей 
стратегічного планування в освіті. Страте-
гічне планування поряд із низкою суміж-
них аспектів діяльності органів держав-
ної влади (упровадження системи аудиту 
та внутрішнього контролю; оптимізація 
функціональних імперативів центральних 
та місцевих органів виконавчої влади на 
основі моніторингово-оціночних проце-
дур; упровадження механізмів відкрито-
сті, прозорості, підзвітності у діяльності 
органів влади; введення в систему дер-
жавної служби єдиних стандартів управ-
ління персоналом) в нормативних доку-
ментах визначено одним із пріоритетних 
напрямів становлення моделі публічного 
управління в Україні [8, с. 41, 59]. Так, 
стратегічне планування протягом трива-
лого часу визначено до упровадження 
вітчизняними державно-управлінськими 
реформами. Його успішність визначаєть-
ся загальною ефективністю інноваційного 
менеджменту в системі державної влади. 
Вітчизняні дослідники цілком справедли-
во пов’язують цю успішність з упровад-
женням програмно-цільового управління 
як ефективного інструменту досягнення 

інноваційних цілей державного управлін-
ня [9], а також методів стратегічного ме-
неджменту як найефективнішого механіз-
му управління державно-управлінськими 
інноваціями в умовах невизначеності роз-
витку об’єкта управління та сценарного 
моделювання його розвитку.

Модель стратегічного планування 
в освіті має бути чітко пов’язана з проце-
сом здійснення управлінських інновацій, 
при цьому «ця модель заснована на при-
йнятті та реалізації ієрархії стратегічних 
і програмних рішень» [9, с. 139]. Практич-
на конкретизація моделі здійснюється на 
основі використання ефективного інстру-
ментарію ухвалення і реалізації управлін-
ського рішення. Цей аспект моделі стра-
тегічного управління спирається на добре 
розроблені підходи у межах теорії рішень, 
стратегічного, державного, інноваційно-
го, програмно-цільового менеджментів. За 
своєю суттю вплив останніх на моделю-
вання стратегічного планування в освіті 
схожий, проте основна відмінність фор-
мування моделей визначається формами 
об’єктивації та презентації управлінського 
рішення у межах того чи іншого підходу 
(рішення органу державної влади, страте-
гія, цільовий проект, програма тощо).

Висновки і пропозиції. Загалом, 
моделювання стратегічного планування 
в освіті здійснюється на комплементар-
ній основі з використанням інструмента-
рію управлінських дисциплін та з орієн-
тацією на цілепокладання освітянських 
реформ і управлінських інновацій. Кон-
кретизація такої моделі приваблива для 
планування інноваційної діяльності сис-
теми державного управління освітою 
в умовах різнорівневих та масштабних 
управлінських інновацій із високим рів-
нем невизначеності на засадах забез-
печення цілісності в поєднанні методів 
та механізмів управління, орієнтації на 
конкретний розвиток об’єкта управлін-
ня і управлінських ситуацій, сценарно-
го підходу до прогнозування. В умовах 
відходу в освіті від стратегічного пла-
нування на основі поточного (реактив-
ного) менеджменту та екстраполяції 
прогнозованих змін управлінська наука 
пропонує інноваційні моделі як основу 
ухвалення управлінських рішень страте-
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гічного характеру. Необхідно визначити 
можливості застосування потенціалу ін-
новаційних моделей управління у про-
цесі обґрунтування моделі стратегічного 
управління освітою. 

Список використаної літератури:
1. Ищук Т. Зарубежный опыт стратегиче-

ского планирования в системе высше-
го образования. Сибирская финансовая 
школа. 2009. № 3 (74). С. 93–99.

2. Бутівщенко С. Моделювання як засіб під-
вищення ефективності програмно-цільо-
вого управління вищою освітою. Вища 
освіта України. 2012. № 4. С. 37–43.

3. Лаврищева М. Пути совершенствова-
ния стратегического планирования дея-
тельности органов государственного 
управления. Экономика строительства 
и городского хозяйства. 2011. Т. 7. № 4.  
С. 253–260. 

4. Бондаренко Е. Стратегия развития муни-
ципальных образований на современном 
этапе. Международный журнал гумани-
тарных и естественных наук. 2016. Т. 1. 
№ 1. С. 18–21. 

5. Семенская О. стратегическое планирова-
ние как механизм управления региональ-

ной социально-экономической системой. 
Региональная экономика и управление: 
электронный научный журнал. 2013. 
№ 3 (35). С. 42–48.

6. Методологія державного управління: 
Слов.- довід. / уклад.: В. Бакуменко (кер. 
авт. кол.), С. Бутівщенко, Д. Безносен-
ко, О. Руденко та ін.; за заг. ред. В. Лу-
гового, В. Князєва. Київ: Вид-во НАДУ,  
2004. 196 с.

7. Загорський В., Бурик З. Стратегічні прі-
оритети планування розвитку освіти ре-
гіону відповідно до вимог ринку праці. 
Ефективність державного управління. 
2014. Вип. 38. С. 153–163. 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 04.03.2015 р. № 213-р 
«Про затвердження плану заходів Про-
грами діяльності Кабінету Міністрів 
України та Стратегії сталого розвит-
ку «Україна – 2020» у 2015 році. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua.

9. Попов С. Особливості програмно-цільово-
го управління державно-управлінськими 
нововведеннями системного характеру. 
Актуальні проблеми державного управ-
ління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Одеса, 2012. 
Вип. 3 (51). С. 138–142.

Хитько М. М. Системно-модельный подход к государственному 
стратегическому планированию в образовании

Статья посвящена актуальной проблеме исследования на основе системно-модель-
ного подхода процесса и механизмов государственного стратегического планирования 
в образовании. Осуществлен комплексный анализ проблематики моделирования стра-
тегического планирования в образовании, структурных составляющих этого процесса, 
содержательных особенностей целеполагания. Показана связь становления инноваци-
онных моделей государственного управления и использования моделей стратегическо-
го планирования в образовании.
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гическое планирование, образование, инновации.

Khitko М. System-model approach to state strategy planning in education
The article is devoted to the actual problem of research on the basis of the system-model 

approach of the process and mechanisms of state strategic planning in education. The com-
plex analysis of the problems of modeling strategic planning in education, structural compo-
nents of this process, and the content-specific features of goal-setting are carried out. The 
relationship between the formation of innovative models of state administration and the use 
of strategic planning models in education is shown.

Key words: state administration, modeling, system, strategic planning, education, in-
novations.
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Постановка проблеми. Розвиток тех-
нології Blockchain в умовах електронного 
управління все ще потребує обговорен-
ня в різних аспектах; ця технологія про-
понує новий метод надання та управлін-
ня державними службами, і залишається 
необхідність встановлювати стандарти, 
розгортати суцільні системи управління 
та забезпечувати адекватну безпеку, щоб 
переконатись, що сервіси та платформа 
є надійними, авторитетними та сприятли-
вими для довгострокового збереження.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Основна технологія Bitcoin, блок-
чан, нещодавно виникла як руйнівна ін-
новація з широким колом застосувань, 
потенційно здатна переробити наші взає-
модії у бізнесі, політиці та суспільстві у ці-
лому. Попри те, що науковий інтерес до 
даного питання зростає, всебічний ана-
ліз застосувань блокчейну з політичної 
та управлінської точки зору суттєво від-
сутній на сьогодні.

Мета статті – визначення основних 
сфер застосування блокчейн технологій 
з акцентом на виявлення можливих ефек-
тів їх використання при наданні держав-
них і муніципальних послуг для вирішення 
завдань оптимізації та підвищення ефек-
тивності державного управління.

Виклад основного матеріалу. Щоб 
побудувати довіру, уряди прагнуть бути 
максимально відкритими, прозорими та го-

товими до співпраці, і блокчейн може бути 
ключовим інструментом. Щоб мінімізувати 
бюрократію, вони прагнуть оптимізувати 
взаємодію громадян, фінансові операції 
та управління контрактами (проектами).

Blockchain пропонує новий підхід до 
підвищення прозорості та співпраці між 
урядами, бізнесом та громадянами. Реє-
струючи активи та запису змін у власності 
у розподіленій загальній книзі, прагнення 
до прозорості та право на конфіденцій-
ність не повинні суперечити один одно-
му. Важлива інформація може бути широ-
ко поширеною, бездоганно породжуючи 
справжню прозорість. 

Зміцнення довіри людей до уряду вклю-
чають управління економікою, ринковий 
нагляд, соціальне управління та держав-
ну службу. Відкрита влада означає, що 
інформація, що стосується громадськос-
ті, стає доступною для громадян, і окремі 
особи можуть контролювати роботу уря-
ду. Відкритий уряд, який спирається на 
незмінну інформацію у блок-схемі, прино-
сить не просто зручність для громадськос-
ті. Прозорість дає довіру, і коли люди мо-
жуть відстежувати походження будь-якої 
конкретної інформації, яка впливає на 
їхнє життя. Таким чином, затверджуючи 
технологію блокчейнів, уряд може зміцни-
ти їх авторитет і довіру до громадськості, а 
отже, керувати більш ефективно.

Держсектор є складним і інертним ме-
ханізмом, залишаючись при цьому цен-
тралізованою системою. Від розвинено-
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сті цієї системи залежить ефективність 
держуправління як такого, рівномірне 
покриття державними послугами потреб 
населення і підприємців. Організаційні 
структури держапарату часто фрагменто-
вані і майже завжди розрізнені, що робить 
складним обмін інформацією між департа-
ментами і відомствами.

Що стосується нещодавньої політичної 
динаміки, то рух до децентралізації мож-
на розглядати як частину більш широкого 
антиурядового явища, яке поступово ви-
никало у західних демократіях протягом 
останніх десятиліть, змінюючи відносини 
між громадянами та центральною владою. 

Відповідно до цієї нової тенденції різні 
групи інтересів у суспільстві менш схиль-
ні, ніж раніше, конкурувати один з од-
ним за контроль над державою: швидше 
вони перестають визнавати свою полі-
тичну монополію, підкреслюючи її слабкі 
показники та невдачі, а також вивчаючи 
нові можливості для організації діяльності 
та послуг більш ефективно.

Протягом останніх сорока років для цієї 
мети були розроблені різні моделі дорадчої 
демократії та децентралізованого публіч-
ного врядування, і у багатьох аспектах 
керування блокчейн є останнім розвитком 
цієї тенденції.

Водночас, погляд на державну монопо-
лію та пошук менш державних інструмен-
тів також проклали шлях до посилення 
взаємодії державних, приватних та неуря-
дових суб’єктів з метою виконання діяль-
ності громадського інтересу.

В останні десятиліття наслідки глобалі-
зації створили новий тиск на інститути для 
подальшої децентралізації та більш ак-
тивної політичної практики. Як результат, 
контроль та соціальна координація – які 
завжди були суттєвими ролями держави – 
стали набагато складнішими та перелом-
леними, ніж у минулому, і зараз вони пе-
редбачають обмін владою зі зростаючим 
числом недержавних акторів, оператив-
них агентств, зацікавлених сторін у мере-
жі на місцевому та глобальному рівнях.

Якщо це правильно впорядковано, де-
централізація державних послуг через 
блокчейн є можливим і бажаним, оскільки 
це може збільшити функціональність дер-
жавного управління.

Усі процеси, описані досі, мають одну 
з найважливіших проблем: вони вивча-
ють нові форми координації та взаємодії 
держави та суспільства, значно зміщуючи 
владу від центральних установ до окре-
мих осіб та/або ринків. Управління, за-
сноване на блокчейні, може розглядатися 
як остаточний етап цього процесу децен-
тралізації та позбавлення прав інституцій, 
оскільки:

– проголошує соціальні переваги са-
моврядування та безпосередню участь 
громадян у процесі прийняття рішень, 
подібно до дорадчої демократії (та інших 
альтернативних моделях управління);

– сприяє підвищенню першості еконо-
міки над політикою, дотримуючись логіки 
приватизації державних послуг, як це за-
кликає Нове державне управління («уря-
ди повинні стати більш схожими на біз-
нес»; «ринки можуть робити краще, ніж 
держава»).

За опитуванням учасників одного 
з останніх Всесвітніх економічних фору-
мів, уже до 2023 року технологія блокчейн 
буде активно використовуватися у сфері 
державних послуг провідними світовими 
державами. Більш того, близько 10% сві-
тового ВВП буде створюватися при безпо-
середньому використанні технології блок-
чейн. Основні вигоди від впровадження 
технології очікуються у скороченні опе-
раційних витрат (73% опитаних), скоро-
чення часу розрахунків (69% опитаних), 
скорочення ризиків (57% опитаних), 
зростанні можливості отримання додат-
кових доходів (51% опитаних). У резуль-
таті держава отримає значне скорочення 
бюрократичного апарату, практичне усу-
нення паперового документообігу, істотне 
зниження трансакційних витрат, повний 
контроль над діяльністю чиновників, ну 
і найголовніше, створення сприятливого 
середовища для бізнесу і громадян.

Швидкість, з якою різні державні депар-
таменти країн світу сьогодні починають ці-
кавитися застосуванням блокчейн-техно-
логій, не пропорційна реальному розвитку 
і рівню практичного впровадження даної 
технології – що цілком логічно і зрозумі-
ло. Система держуправління повинна бути 
стійкою, це вкрай статичний, малорухли-
вий механізм, і будь-яке впровадження по-
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винно довести свою ефективність. До того 
ж не всі блокчейн-рішення здатні масшта-
буватись і відповідати навантаженню. 

Одним із важливих переваг блок-
чейн-платформ є можливість викори-
стання механізму смарт-контрактів для 
автоматизації операцій з даними. Якщо 
блокчейн-реєстри містять юридично пра-
вомочні записи, скажімо, про власність, 
то механізм передачі цієї власності, а по 
суті процедуру внесення до реєстру запи-
су про нового власника, можна доручити 
спеціальній програмі – смарт-контракту. 
І якщо контракт зберегти у блокчейні, та-
ким чином виключивши можливість його 
несанкціонованої зміни, і одночасно за-
безпечити однозначність виконання ал-
горитму контракту (у будь-який момент 
часу, на будь-якому вузлі мережі блок-
чейн), то йому, як і записам у реєстрах, 
можна привласнити юридичну значущість. 
При цьому слід звернути увагу на те, що 
регламентують документи – державні за-
кони та інші нормативні акти – здебільшо-
го описують алгоритми дій з даними реє-
стрів. Тому є можливість формулювати їх 
на програмному рівні мовою смарт-контр-
актів і також помістити у блокчейн, де 
вони, набувши статусу смарт-законів, бу-
дуть виконуватися автоматично.

Виходить, що використання блокчей-
ну може перевести саму ідею урядування 
на новий рівень. Слід вести мову вже не 
просто про зручний сервіс надання по-
слуг громадянам і бізнесу, а про принци-
пове переформатування самої діяльності 
держави.

Найцікавішими (і перспективними) на-
прямками у блокчейні є все, що знахо-
диться за межами криптовалюти: охорона 
здоров’я і медицина, логістика, земельні 
кадастри, державний і корпоративний до-
кументообіг.

На хвилі інтересу урядів як розвинених, 
так і бідних країн до блокчейн-технології 
з’явилися і стартапи, вже з самого початку 
орієнтовані на побудову блокчейн-плат-
форм спеціально для E-government: ав-
стрійська Neocapita, Procivis у Швейцарії 
та Естонії.

Neocapita заявила про створення децен-
тралізованої платформи на основі private 
fully-permissioned blockchain Stoneblock, 

призначеної для вирішення найдорож-
чої проблеми електронного уряду – ство-
рення реєстрів. Так само інформація, що 
Neocapita веде переговори про впрова-
дження платформи Stoneblock в Афганіс-
тані і у Папуа-Новій Гвінеї.

Швейцарський стартап Procivis у співп-
раці з експертами електронного уряду 
з Естонії анонсували запуск пілотної вер-
сії «app store» для електронного уряду на 
базі блокчейна. Procivis ставить завдання 
створити додатки, що реалізують повний 
спектр послуг для громадян – таких, як 
цифрова ідентифікація, голосування, по-
дача податкових декларацій, ведення ка-
дастру та ін.

На недавньому форумі у Давосі було 
заявлено, що Україна знаходиться на 
14 місці у світі за розвитком блокчейну. 
Учасники української конференції за да-
ною тематикою озвучували навіть таку 
версію: децентралізація з використанням 
технологій блокчейн відображає одвічно 
(буквально генетичну) недовіру українців 
до держави, яка століттями нам нав’язува-
лася кимось ззовні.

Державне агентство з питань електро-
нного урядування України і американська 
компанія Bitfury – світовий лідер розвит-
ку blockchain – підписали меморандум про 
співпрацю. Про це повідомив на своїй сто-
рінці у Facebook прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман.

За словами прем’єра, документ перед-
бачає залучення передового досвіду аме-
риканської компанії до створення ефек-
тивної екосистеми для розвитку blockchain 
в Україні. У рамках партнерства компанія 
надасть широкий спектр рішень на базі 
блокчейну для сфери державного управ-
ління.

Електронні аукціони на Blockchain. 
23 березня 2016 року у Києві було під-
писано Меморандум про розвиток і впро-
вадження системи децентралізованих 
онлайн-аукціонів у державних галузях. 
У розробці платформи eAuctoin 3.0 бра-
ли участь IDF Reforms Lab, Distributed 
Lab, Ощадбанк, ПриватБанк, Microsoft, 
Unitybars. До прозорих торгів підклю-
чились шість майданчиків і два банки – 
Ощадбанк і ПриватБанк. Аукціон дозволяє 
здавати в оренду державне майно.
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Відкрита платформа електронної де-
мократії. E-Vox – ініціатива, спрямова-
на на підвищення прозорості у держав-
ному управлінні шляхом використання 
Blockchain в організації голосувань, рефе-
рендумів, підписання петицій. Так, коман-
да E-Vox у серпні 2016 року домовилася 
встановити систему голосування у ме-
рії міста Балта (Одеська область) – де-
путати змогли голосувати прямо зі своїх 
смартфонів і планшетів, залишаючи запис 
у Blockchain. Очікується, що через пару 
років системою будуть користуватися 
близько п’яти установ.

Електронний уряд. Концепція пор-
талу електронного уряду на блок-
чейн – E-Ukraine – була презентована на 
Blockchain Conference Kiev ще 19 берез-
ня 2016 року. Тоді платформа перебува-
ла на стадії написання ТЗ і повинна була 
стати точкою взаємодії громадян, бізнесу 
та держави, об’єднавши на одній плат-
формі аукціони, голосування, ведення 
держреєстрів і інші розподілені сервіси. 
Сподіваємося, що з підписанням меморан-
думу Blockchain-індустрія в Україні вийде 
на новий рівень розвитку.

Висновок. Нові технології завжди 
привертали багатонаціональні компанії, 
підприємства та уряди. Це багато у чому 
пояснюється їх обіцянкою поліпшити по-
точний спосіб роботи та надання послуг. 
Проте, застосувавши блокчейн у держав-
них секторах, це не стане легкою метою 
досягнення децентралізації влади. Роз-
робка технології блокчейнів у державних 
секторах все ще залишається дискусійною 
темою, що ця технологія пропонує новий 
метод надання та управління державними 
службами, і залишає необхідність вста-
новлювати стандарти, розгортати суціль-
ні системи управління та забезпечувати 
належну безпеку, щоб переконатись, що 
послуги та платформа є надійними, ав-

торитетними та сприятливими для довго-
строкового збереження.

Висновок полягає у тому, що управління, 
засноване на блокчейні, повинно розгля-
датися як організаційна теорія зі значними 
технічними та управлінськими перевага-
ми для ринків, приватних служб, спільнот, 
державного сектору, хоча це не означає 
залишатися на рівні політичної теорії.
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Щербак В. А. Blockchain как механизм управления в условиях децентра- 
лизации власти

В статье рассмотрены перспективы применения технологий распределенного реестра 
(Блокчейн) в различных социально-экономических сферах, связанных с государствен-
ным и местным управлением. Дан краткий анализ ситуации с распространением техно-
логии BLOCKCHAIN в мире. Исходя из информации открытых источников, исследован 
потенциал Украины с точки зрения возможности широкого внедрения этой технологии.

Ключевые слова: управление, местное самоуправление, децентрализация, блок-
чейн, смарт-контракт.

Shcherbak V. Blockchain as a mechanism of management in the conditions 
of decentralization of the government

The role of BLOCKCHAIN technology in public administration was examined. Considered 
are the advantages that this technology gives to traditional forms of serving the population. 
A brief analysis of the situation with the penetration of BLOCKCHAIN technology in the world 
is given. Based on the data from open sources, the rate of introduction of technology into 
the masses was studied, the potential of the Ukraine was evaluated from the point of view 
of the possibility of widespread introduction of this technology.

Key words: management, local self-government, decentralization, blockade, smart  
contract.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  
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У статті розглядаються практичні аспекти інноваційної трансформації системи дер-
жавного управління в Україні, найбільш актуальні в умовах наявності концептуальних 
засад адміністративного реформування. Здійснено обґрунтування адміністративної ре-
форми як системного механізму становлення інноваційної моделі державного управ-
ління. Виокремлено основні проблеми його інноваційного розвитку у контексті взаємо-
зв’язку з соціальною модернізацією українського суспільства. 

Ключові слова: державне управління, управлінські інновації, механізми управлін-
ня, адміністративна реформа, модель.

Постановка проблеми. Зараз інно-
ваційний розвиток системи державного 
управління можливий лише як становлен-
ня нової моделі державного управління, 
здатної постійно змінюватися і генерувати 
інновації в об’єкті управління. Тому мова 
йде не про окремі інновації чи інновацій-
ні проекти в органах державної влади, а 
про більш-менш узгоджені та синхронізо-
вані зміни усіх її структурних компонен-
тів, особливо тих, що мають системоутво-
рюючий характер стосовно інноваційних 
процесів, тобто пов’язані з практичною 
інноваційно-трансформуючою діяль-
ністю системного характеру. У зв’язку 
з цим найбільш «актуальним напрямком 
удосконалення державного управління 
є впровадження у його практику сучасних 
методів і технологій інноваційної діяль-
ності» [1, с. 91]. Не менше значення ма-
ють і інституційні інновації, оскільки саме 
вони мають забезпечити трансформацію 
соціальних інститутів відповідно до но-
вих вимог інноваційного розвитку країни 
та становлення нових, більш адекватних 
динамічному розвитку механізмів взаємо-
дії управлінських структур різного рівня 
і загалом у системі суб’єкт-об’єктних від-
носин управлінської системи.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблеми ефективного вико-
ристання потенціалу інновацій у держав-

ному управлінні активно досліджують 
Л. Антонюк, П. Бубенко, А. Гальчинський, 
Н. Круглова, Ю. Морозов, С. Покропивний, 
М. Портер, В. Семиноженко, В. Солов-
йов, Е. Уткін, Р. Фатхутдінов, Р. Фостер, 
К. Фрімен, Й. Шумпетер, В. Яковенко 
та інші фахівці. У своїх працях вони роз-
глядають питання створення та реалізації 
інновацій, формування інфраструктури 
та створення правової бази інноваційних 
процесів у державному управлінні у кон-
тексті управління інноваційним розвитком 
суспільства та його окремих сфер. Разом 
з тим проблема інструментарію, механіз-
мів формування інноваційної моделі дер-
жавного управління залишається на пери-
ферії наукових досліджень.

Мета статті – визначення характеру 
та проблемних аспектів становлення ме-
ханізмів інноваційного розвитку вітчизня-
ного державного управління.

Виклад основного матеріалу.  
Основна проблема практичного упрова-
дження механізму інноваційного розвит-
ку вітчизняного державного управління 
полягає у тому, що наявні організаційні 
структури є бюрократизованими, вони 
мало пристосовані до змін і конституюван-
ня інноваційного типу діяльності, а тому 
самі по собі інновацій не продукують ні 
у собі, ні в об’єкті управління. Джерела-
ми інновацій можуть бути тільки цілеспря-
мовані дії з певного центру інноваційного 
розвитку у системі державного управлін-



2018 р., № 3 (32) том 2

141

ня, що використовує певний інструмен-
тарій впливу, пов’язаний зі стратегічним 
плануванням системних інновацій.

Отже, можна констатувати, що для 
здійснення інноваційної трансформації ві-
тчизняної системи державного управління 
необхідні: Концепція становлення іннова-
ційної моделі державного управління, що 
обґрунтовує перехід до засад публічного 
управління; Доктрина реформування сис-
теми державного управління, в якій мають 
бути сформульовані стратегічні цілі інно-
ваційних перетворень і основні ресурси 
і механізми їх здійснення; Стратегічна 
програма модернізації системи вітчизня-
ного державного управління стосовно ін-
ституційної та функціональної трансфор-
мації системи державної влади; проект 
створення системи державного управлін-
ня інноваційною діяльністю, включаючи 
програму упровадження управлінських 
інновацій, що синхронізувала б модерні-
зацію суспільства та сфери державного 
управління; проект інфраструктурного за-
безпечення соціальних та управлінських 
інновацій на тих же комплементарних 
засадах; державна програма норматив-
но-правового супроводу інноваційних 
процесів у суспільстві та органах держав-
ної влади з її відповідним інституційно-ор-
ганізаційним та процесуальним забезпе-
ченням; державна програма формування 
фінансових механізмів підтримки іннова-
ційних проектів.

Ми згодні з дослідниками, які вважають 
метою інноваційної перебудови системи 
органів влади не просто галузеву ефек-
тивність, оптимізацію процесу прийняття 
і реалізації управлінських рішень, а «ре-
алізацію основних функцій інноваційного 
державного управління», до яких слід від-
нести насамперед наукове прогнозування 
інновацій, використання наукових досяг-
нень для розвитку економіки, ініціювання 
та підтримку інноваційної діяльності у су-
спільстві з боку органів державної влади 
[2, с. 9].

Що стосується практичної форми, то 
вже традиційно у нас у країні управлінські 
інновації розглядаються у межах проце-
су здійснення адміністративної реформи, 
результатом якої саме і має бути станов-
лення інноваційної моделі державного 

управління. Під назвою адміністративної 
реформи насправді розуміється досить 
складний комплекс інноваційних проце-
сів інституційного, управлінсько-куль-
турного, комунікаційного тощо характе-
ру, що поєднані у межах застосування 
системно-модельного підходу до здійс-
нення державно-управлінських іннова-
цій. Дана реформа описує модель все-
охоплюючих трансформацій вітчизняного 
державного управління у напрямі форму-
вання засад публічного управління, тоб-
то з орієнтацію на передові світові зразки 
організації діяльності органів державної 
влади. Цілепокладання у межах адміні-
стративної реформи має інноваційний 
характер і обґрунтовує цільові орієнтири 
державно-управлінських інновацій стра-
тегічного характеру, як то: становлення 
сучасної клієнталістської моделі надання 
якісних управлінських послуг; радикаль-
не звуження прямого управління органа-
ми державної влади діяльності економіч-
них суб’єктів та інститутів громадянського 
суспільства загалом; перехід на показни-
ки зовнішньої ефективності виконавчої 
влади на всіх рівнях тощо. 

Визначені цілі, хоча і є далеко не од-
нозначними та вичерпними, є достатні-
ми для характеристики адміністративної 
реформи як інноваційного процесу, вони 
у цілому виконали завдання сформулюва-
ти стратегічні напрями та ресурси іннова-
ційних змін вітчизняної системи держав-
ного управління, прояснити можливості 
і потенціал цієї системи сформувати інно-
ваційну модель, яка є адекватною вимо-
гам українського соціуму у процесі його 
модернізації. Інновації на рівні технологій 
і механізмів державного управління за-
безпечують ресурси досягнення вказаних 
цілей і відповідно соціальних результатів 
у напрямі становлення моделі публічного 
управління з якісним зростанням ролі гро-
мадянських інститутів та активізації кана-
лів їх впливу на трансформацію органів 
державної влади.

Таким чином, адміністративну рефор-
му можна у цілому вважати інструментом 
формування інноваційної моделі держав-
ного управління, оскільки вона орієнтує, 
з одного боку, на якісні і комплексні змі-
ни у системі державної влади, а з другого 
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боку – на формування нових взаємовідно-
син між державою та суспільством, грома-
дянами. Відповідно вітчизняні дослідники 
визначають її як «багатовимірне явище, 
яке з’єднує системні інновації, комплексні 
трансформаційні інновації та радикаль-
ні інновації, які змінюють саму природу 
державного управління» [3, с. 155]. У ме-
жах реалізації адміністративної реформи 
в Україні здійснюється практичний інно-
ваційний процес зміни моделі державного 
управління. Характеристики цього проце-
су дають підстави вважати його механіз-
мом становлення інноваційної моделі пу-
блічного управління за процесуальними 
ознаками. До останніх слід віднести на-
ступне: управлінські інновації мають по-
стійний, комплексний та взаємообумовле-
ний характер і відповідно орієнтовані на 
зміну якості управлінської системи; кон-
цептуальна основа практичного процесу 
реформування сформована на основі за-
сад інноватики та принципів стратегічного 
планування інноваційних змін; результат 
адміністративної реформи формулюється 
як радикальна модельна зміна системи 
державного управління, що характеризу-
ється як об’єкт інноваційних трансформа-
цій; механізми здійснення адміністратив-
ної реформи за своїми характеристиками 
є механізмами здійснення інноваційного 
процесу, оскільки включають його тради-
ційні складові у вигляді цілей і ресурсів 
інновацій, суб’єкт-об’єктної взаємодії, на-
явності інструментарію здійснення і вимір-
них показників досягнення успіху; рефор-
мування розглядається як неперервний 
процес трансформацій управлінської сис-
теми з поєднанням груп інноваційних змін 
різного циклу і формуванням механізмів 
неперервного самооновлення управлін-
ської системи.

Основні цільові орієнтири держав-
но-управлінських інноваційних змін ма-
ють модельний характер, тобто вони за-
дають основні параметри нової моделі, 
такі як перехід до засад управління за ре-
зультати; упровадження клієнталістської 
моделі, стандартів державних послуг, ад-
міністративних регламентів; становлення 
нової системи оцінки ефективності управ-
лінської діяльності на основі автоматизо-
ваної інтегрованої системи моніторингу 

наслідків роботи органів виконавчої вла-
ди у контексті взаємозв’язку соціальних 
та управлінських результатів; організа-
ційно-інституційне оформлення процедур 
надання державних послуг; упроваджен-
ня електронного урядування; формуван-
ня антикорупційних механізмів у системі 
державної влади на основі принципів пу-
блічного управління; формування відкри-
того та прозорого державного управління 
з суттєвим розширенням сфери публічного 
управління та ролі громадянських інсти-
тутів; інформатизація діяльності органів 
державної влади у процесі становлення 
мережно-просторових моделей управлін-
ської діяльності; чіткий взаємозв’язок між 
цілями та ресурсним забезпеченням інно-
ваційних змін з акцентуванням організа-
ційного та кадрового супроводу процесу 
реформування, становлення інноваційної 
управлінської культури організаційного 
та персонального характеру [4]. 

Адміністративна реформа виступає як 
інноваційний механізм розвитку вітчизня-
ного державного управління, орієнтуючи 
на кінцевий результат у вигляді нової сис-
теми публічного управління з новою якіс-
тю соціальної ефективності, а не внутріш-
ньої ефективності внаслідок скорочення 
витрат, а також регламентуючи структуру 
інноваційного процесу. Остання чітко від-
повідає усталеним уявленням у межах те-
орії інноватики і включає установчий етап 
реформ з виробленням стратегії інновацій-
них змін та їх забезпеченням ресурсами; 
процесуально-інституційний з упровад-
женням поєднаних взаємозв’язаними ці-
лями комплексних і різнорівневих іннова-
ції, що переводять у нову модельну якість 
базові складові системи державної влади; 
системний з переведенням на рівень но-
вої системної організації усіх нововведень 
у вітчизняному державному управлінні.

Механізми становлення нової моделі 
державного управління, визначені адмі-
ністративною реформою, мають і чітке 
змістовне наповнення, виходячи з дос-
віду подібних процесів в інших країнах. 
Зокрема, акцентується упровадження на 
національному підґрунті таких інновацій-
них моделей управлінської діяльності як 
система державного менеджменту, що має 
трансформувати бюрократичну модель 
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публічного адміністрування у менедже-
ріальну модель публічного управління; 
модель «New public management» із вико-
ристанням сучасних європейських засад 
поєднання клієнталізму та державного 
лідерства; моделі менеджменту персона-
лу у контексті засад концепції людського 
капіталу; принципів децентралізації як ос-
нови взаємодії органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування тощо.

Значення адміністративної реформи як 
механізму становлення інноваційної сис-
теми вітчизняного державного управління 
визначається у цілому її роллю як про-
цесу, що визначає характер майбутнього 
цієї системи та принципи і інструмента-
рій управління її інноваційними змінами 
у контексті процесу соціальної модер-
нізації. Незавершеність, незбалансова-
ність, утопічність (відірваність від реаль-
них можливостей) процесу реформування 
збільшує розрив між реальними можли-
востями системи державної влади щодо 
упровадження інновацій та все більшими 
потребами суспільства у цій царині і від-
повідно конфліктний потенціал взаємодії 
держави та громадянського суспільства.

Власне нова модель державного управ-
ління являє собою і нову модель управлін-
ня суспільством, і механізм формування 
нової моделі розвитку суспільства. Якщо 
говорити про нашу країну, то мова йде 
про заміну адміністративно-нормативної 
моделі моделлю державного управління 
на основі зовнішніх (соціальних) резуль-
татів. Отже, і адміністративна реформа 
орієнтує на комплекс управлінських ін-
новацій інструментального характеру, які 
забезпечують соціальну ефективність на 
основі переорієнтації діяльності органів 
державної влади з урахування ресурсів на 
оцінку соціальних результатів [5, с. 38]. 
При цьому дослідники вказують, що вка-
зана ефективність має носити не тільки 
якісний, а й вимірний характер, тобто має 
бути засвідчена відповідними показни-
ками, що демонструють збалансованість 
державних послуг, їх оптимальність, до-
ступність, технологічну довершеність, від-
повідність стандартам тощо [6, c. 404].

Вирішення вказаної проблеми бачиться 
на шляху впровадження у діяльність орга-
нів державної влади технологій оцінки за 

результатами, які практикуються у корпо-
ративно-приватному секторі. За кордоном, 
насамперед у США, цей процес адаптації 
бізнес-технологій до потреб державного 
управління здійснюється з 1960-х років. 
У розвинених європейських країнах теж 
сформувалися інноваційні форми органі-
зації процесу надання державних послуг 
на основі адаптованих із приватного сек-
тора засад договірного обслуговування. 
Відповідно на цій основі визначається 
результативність діяльності органів дер-
жавної влади як соціальний ефект від по-
слуг та ефективність на основі визначен-
ня співвідношення отриманих результатів 
при певних ресурсних затратах [7]. На 
нашу думку, в основі формування іннова-
ційних механізмів державного управління 
введення саме таких технологій дозволяє 
сформувати реальні передумови переходу 
на нову модель управлінської діяльності.

Безумовно, упровадження даних 
та інших нововведень вимагає цілеспря-
мованої діяльності не тільки стосовно їх 
планування, а й у контексті наявних пе-
репон цьому процесу. Невіддільним еле-
ментом здійснення інноваційних проектів 
у сфері державного управління є подо-
лання опору. Наявні як об’єктивні пере-
пони на шляху реформування, пов’яза-
ні з бюрократизацією органів державної 
влади, відсутністю гнучкості та механіз-
мів належного контролю, недосконалістю 
правового забезпечення, нововведень, 
корупцією тощо, так і суб’єктивні, викли-
кані наявною управлінською культурою, 
мотивацією, формами комунікації, кадро-
вої стратегії. Практика показує, що самі 
по собі всі ці перепони не зникають у про-
цесі здійснення маргінальних реформ чи 
навіть системних змін, але не підкріпле-
них цілеспрямованою інноваційною по-
літикою. Більше того, несистемне здійс-
нення управлінських інновацій загострює 
проблеми реформування державної вла-
ди і відповідно суперечності у розвитку 
об’єкта державного управління – укра-
їнського суспільства. Результатом такого 
загострення є посилення кризи і вимоги 
ще більш радикальних форм адміністра-
тивного реформування з ще більшим 
опором нововведенням з боку бюрокра-
тичного апарату. 
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У науковій літературі характеризують 
різні аспекти організаційно-системно-
го опору здійсненню адміністративного 
реформування, що дає підстави виділи-
ти основні з них. Найбільшу загрозу на 
сьогодні представляють бюрократизація 
виконавчої влади та корупція на всіх її 
щаблях. І соціальні, і управлінські ново-
введення тонуть у болоті бюрократичних 
процедур та корупційних схем. В умовах 
корупції взагалі будь-які нововведення 
трансформуються просто у нові системи 
поборів та схеми розкрадання держав-
них фінансів і ресурсів. Тому «до моменту 
вступу у силу, позитивний ефект від інно-
вацій часто стає неадекватним по відно-
шенню до поточної ситуації і його ефект 
зводиться до нуля» [8, с. 242].

На загальносистемному рівні основна 
проблема виявляється у радикальному 
ослабленні державних інститутів в Укра-
їні загалом. Це пов’язано не лише із зо-
внішніми чинниками, а головним чином 
через процеси відчуження держави від 
своїх громадян, засилля приватних інте-
ресів у діяльності її органів, відсутність 
реальних процесів становлення ефек-
тивної демократичної влади. Не остан-
ню роль відіграє і практика державного 
управління, яка здійснюється в умовах 
браку державної ідеології, послідовності 
у здійсненні державної політики та ре-
альних управлінських інновацій у вигля-
ді синхронізованих проектів адміністра-
тивного реформування.

Величезне негативне значення має си-
стема ієрархічної концентрації і центра-
лізації владно-управлінських функцій. 
При цьому сьогодні вже потрібно гово-
рити не лише про спадок тоталітарного 
минулого, а й про новітні вітчизняні тра-
диції концентрації владних повноважень 
у центрі на шкоду розвитку механізмів 
самоуправління та самоорганізації. Де-
концентрація і децентралізація у зв’язку 
з цим мають розглядатися як пріоритет-
ний шлях до структурно-функціональної 
перебудови всієї системи державного 
управління та місцевого самоврядуван-
ня. У першому випадку мова йде про пе-
редачу значної частини управлінських 
функцій призначеним на місця урядов-
цям чи сформованим структурам, а та-

кож дроблення влади на тому чи іншому 
рівні. У другому випадку основні управ-
лінські рішення передаються на нижчий 
рівень, при цьому регіональні та місцево-
го населення. Вважається, що внаслідок 
цього суттєво зростає ефективність де-
мократичних процедур, для яких рівень 
регіонів та територіальних громад є на-
багато сприятливіший, а також забезпе-
чується основа ефективного управління 
за результатами.

Слід також вказати на корпоративну 
обмеженість у межах відомчих інтересів 
системи виконавчої влади. Вона по суті 
стала інструментом просування та захи-
сту інтересів чиновництва, демонстру-
ючи тотальну неефективність як меха-
нізм управління державними інтересами, 
власністю та проектами. Центральні ор-
гани управління перетворилися у про-
фесійні вертикально інтегровані корпо-
рації, які захищають виключно власні 
інтереси та інтереси своїх клієнтів зі 
сфери бізнесу, при цьому державні ін-
тереси відходять на задній план. Відпо-
відно вони мають пряму зацікавленість 
у торпедуванні будь-яких змін, що під-
порядковують відомчі та приватні інте-
реси загальнодержавним. При цьому ця 
система дуже важко піддається рефор-
муванню, оскільки відсутні механізми як 
її кадрового оновлення, так і системних 
структурно-функціональних змін, при 
цьому гарантами ефективного опору но-
вовведенням є і наявна система наглядо-
вих та правоохоронних органів.

На інструментальному рівні найбіль-
шу загрозу являє відсутність науково об-
ґрунтованого та практично орієнтованого 
стратегічного планування розвитку систе-
ми державного управління. Всі розуміють 
невідповідність наявної моделі системи 
державної влади потребам інноваційного 
та демократичного розвитку країни в ін-
тересах громадян. Проте послідовної стра-
тегії інноваційних змін державних інститу-
тів немає, а з цим пов’язана і відсутність 
цілеспрямованої трансформації соціаль-
них інститутів. 

Нарешті, слід сказати і про кадровий 
потенціал управлінських інновацій. Від-
сутність цілеспрямованих реформ в управ-
лінні і у суспільстві приводить до дегра-
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дації людського капіталу країни загалом 
та особистісного потенціалу державних 
службовців зокрема. Високопрофесійні 
та етичні управлінські кадри є сьогодні 
величезним дефіцитом, причому не лише 
у системі державної влади, а й у приват-
ному секторі. За статистикою «індексів 
державного управління» Світового банку 
якість управлінця в Україні є однією з най-
нижчих в Європі.

За таких умов на сьогодні просто пла-
нування управлінських інновацій вже не-
достатньо, необхідно поєднувати іннова-
ційні реформи з механізмами їх адаптації 
до реальних умов. Адаптивне управління 
як основа адаптації процедур адміністра-
тивного реформування стає невідділь-
ною складовою формування нової моделі 
державного управління. Воно дає змогу 
поєднати заплановані зміни у структу-
рі та функціях органів державної влади 
з прогнозами тенденцій розвитку су-
спільства та наявними ресурсами здійс-
нення інновацій і подолання перепон на 
шляху цього процесу. Відтак у процесі 
реформ формується гнучка, збалансова-
на, відкрита, здатна до динамічного роз-
витку і виконання різноманітних функцій 
система державного управління, адек-
ватна завданням управління процесом 
модернізації українського суспільства. 
Отже, подолання опору реформам здійс-
нюється як попередження неузгоджено-
сті розвитку вітчизняної системи держав-
ного управління з інноваційними змінами 
суспільства.

Висновки і пропозиції. Таким чи-
ном, саме перехід до інноваційної мо-
делі державного управління забезпечує 
практичне реформування системи дер-
жавної влади і відповідно її адаптацію до 
вимог модернізації українського суспіль-
ства і його соціально-економічної сфери. 
Ефективним механізмом такої інновацій-
ної трансформації має стати адміністра-

тивна реформа, однак лише у випадку 
наповнення її конкретним інструменталь-
но-технологічним змістом. Реальність 
управлінського реформування визнача-
ється врахуванням ресурсів та ризиків 
з виходом на розуміння системних про-
блем. Відповідно у центрі подальших до-
сліджень має стати проблематика ресур-
сів, потенціалу та загроз, які виникають 
у процесі інноваційних змін системи ві-
тчизняного державного управління.
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Якименко С. В. Проблемы становления механизмов инновационного 
развития государственного управления в Украине

В статье рассматриваются практические аспекты инновационной трансформации 
системы государственного управления в Украине, наиболее актуальные в условиях 
наличия концептуальных основ административного реформирования. Осуществлено 
обоснование административной реформы как системного механизма становления ин-
новационной модели государственного управления. Выделены основные проблемы его 
инновационного развития в контексте взаимосвязи с социальной модернизацией укра-
инского общества.

Ключевые слова: государственное управление, управленческие инновации, меха-
низмы управления, административная реформа, модель.

Yakimenko S. Рroblems of mechanisms of innovative development of public 
administration becoming in Ukraine

The article deals with the practical aspects of the innovative transformation of the public 
administration system in Ukraine, which are most relevant in the presence of the conceptual 
foundations of administrative reform. The substantiation of administrative reform as a sys-
tem mechanism for the formation of an innovative model of public administration has been 
substantiated. The main problems of its innovation development are outlined in the context 
of the relationship with the social modernization of Ukrainian society.

Key words: public administration, managerial innovations, management mechanisms, 
administrative reform, model.
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Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ

Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є актуальним для поточного 
етапу соціально-економічного розвитку. Зарубіжний досвід формування інвестиційної 
політики регіону показує, що успішне здійснення регіональних інвестиційних проектів і 
програм сприяє економічному відродженню територій, реконструюванню й модернізації 
історичних центрів, де держава, впливаючи на інвестиційний клімат через організа-
ційно-правові, ресурсні фінансово-економічні механізми тощо визначає правила ринку 
капіталовкладень для різних видів підприємництва. 

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиційний процес, державне управління, 
державне регулювання, регіональний розвиток. 

Постановка проблеми. В умовах ста-
новлення і розвитку в Україні ринкових 
відносин особливу значущість набуває до-
слідження проблем інвестиційної діяльно-
сті на регіональному рівні, забезпечення 
переходу до більш якісного, інвестиційно-
го типу зростання, в основі якого лежать 
масштабні інвестиції. У найближчій пер-
спективі роль інвестицій різко зростати-
ме, оскільки вони є основою стабільного 
й стійкого економічного розвитку, який 
дозволить скоротити розрив в основних 
макроекономічних показниках між Укра-
їною і розвиненими країнами, створить 
передумови для гідного входження в Єв-
ропейський Союз. Якість життя населення 
та інші найважливіші характеристики роз-
витку сучасного суспільства теж залежать 
від темпів економічного зростання краї-
ни, тобто від залучення інвестицій. Звідси 
випливає, що управління інвестиційним 
процесом, забезпечення їхньої повної від-
дачі є одним з першочергових завдань як 

центральних, так і регіональних органів 
влади [1, с. 121]. Це підтверджує акту-
альність досліджуваної теми в публічному 
управлінні та адмініструванні.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Інвестиційну привабли-
вість регіонів та інноваційну політику дер-
жави розглядали у своїх працях А. Аса-
ул, О. Крайник, М. Крупка, A. Ландарь, 
В. Папп. Окремим аспектам державного 
регулювання інноваційного розвитку при-
свячені праці таких зарубіжних та україн-
ських учених, як: Г. Атаманчук, Л. Безчас-
ний, Р. Блейк, В. Бодров, А. Гальчинський, 
В. Геєць, Г. Гольдштейн, В. Гриньов, 
С. Ілляшенко, М. Латинін, Т. Лозинська, 
А. Мельник, М. Туган-Барановський, 
Л. Тулуш, Й. Шумпетер, Н. Фонштейн 
та ін. Важливий аналітичний та емпірич-
ний матеріал щодо формування й реаліза-
ції механізмів державного регулювання ін-
вестиційно-інноваційної діяльності містять 
праці таких учених, як: Ю. Бажал, С. Біла, 
І. Бланк, В. Воротін, М. Гаман, В. Гера-
симчук, А. Дєгтяр, С. Захаров, О. Іваниць-

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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ка, В. Ізюмська, О. Кіктенко, Т. Майоров, 
В. Маліков, В. Мартиненко, А. Мерзляк, 
О. Мордвінов, В. Огаренко, А. Пересада, 
В. Пілюшенко та ін.

Незважаючи на важливість і цінність 
наукових праць зазначених вище авто-
рів, нові реалії сьогодення потребують 
подальших розвідок у сфері державного 
регулювання інвестиційною діяльністю 
в регіонах України.

Мета статті – узагальнення світового 
досвіду формування системи державно-
го управління інвестиційними процесами 
в регіоні в наукових доробках вітчизняних 
і зарубіжних науковців задля його адапта-
ції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Зару-
біжний досвід формування інвестиційної 
політики регіону свідчить про те, що успіх 
регіональних інвестиційних програм і про-
ектів пов’язаний зі знаходженням гнучко-
го співвідношення участі в них приватних 
змішаних (приватно-державних) і громад-
ських організацій. Багато в чому успіху 
сприяє система так званого координаці-
йного управління, що передбачає пого-
дженість дій всіх учасників інвестиційної 
діяльності в регіоні. 

Так, зарубіжна практика формування 
державної інвестиційної політики на рівні 
регіону свідчить, що до функцій держави 
(відповідних урядових організацій) вхо-
дить сприяння координації управління регі-
ональною програмою і створення ефектив-
ного механізму її реалізації. Це включає: 

– забезпечення правового регулю-
вання, оформлення договірних відносин 
з муніципальними або регіональними ор-
ганізаціями по делегуванню їм відпові-
дальності, в тому числі в області зональ-
ного планування;

– створення умов для об’єднання фі-
нансових і матеріальних ресурсів, уста-
новлення пріоритетів податкового регу-
лювання (пільгове кредитування тощо);

– визначення форм відповідальності 
місцевих органів за реалізацію заходів 
у рамках інвестиційної політики й можливі 
негативні наслідки (порушення екологіч-
ного середовища, зонального земельного 
планування тощо);

– забезпечення зв’язку з громадськістю 
через засоби масової інформації для ши-

рокої демонстрації реалізованої інвести-
ційної політики в регіоні з метою залучен-
ня громадських організацій і населення 
до участі в ухваленні рішення про доціль-
ність і напрямки її подальшого розвитку 
[2, с. 48].

За кордоном інвестиційна політика регі-
ону є чинником стабілізації економіки, де 
кількість і глибина економічних і соціаль-
них проблем, що вимагають свого вирі-
шення, настільки велика, що єдиним мож-
ливим шляхом досягнення поставлених 
реформами цілей є поступовий і система-
тичний рух на шляху побудови нового ін-
вестиційного механізму в умовах розвитку 
ринкових відносин.

Інвестиція, будучи одним з головних 
інструментів державної економічної по-
літики, концентрує в собі її основні про-
блеми. Ключовим фактором, що визначає 
підходи до формування інвестиційної по-
літики в регіонах у закордонній практиці, 
є гострий дефіцит фінансових ресурсів 
держави. Причина його закладена в па-
дінні виробництва, що не припиняєть-
ся. Позначається також нерозв’язаність 
питань державного устрою та взаємодії 
державної і місцевої влади, неврегульо-
ваність відносин різних галузей влади 
в країні, що руйнує інвестиційну систему 
держави. Тому в закордонних економіках 
ціль розвитку інвестиційної політики регі-
ону – це, насамперед, за допомогою різ-
них пільг привернути увагу великих кор-
порацій та інших приватних підприємців 
до даної території.

Основний принцип сучасної держав-
ної інвестиційної політики – забезпечити 
існування глобально конкурентоздатної, 
інноваційної та ефективної державної ін-
вестиційної політики в Європі. З цього 
приводу заслуговує на уваги досвід Фран-
ції, в справі підвищення конкурентоспро-
можності її регіонів. 

Розвиток промислової політики Фран-
ції та її регіонів започатковано наприкін-
ці 40-х років, коли урядом було прийнято 
рішення щодо децентралізації промисло-
вих підприємств із регіону Парижу. Так, 
на тлі скорочення загальної чисельності 
населення країни населення столиці в пе-
ріод з 1880 р. по 1936 р. зросло втричі. 
Причому рівень зайнятості в паризькому 
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регіоні зріс на 45%, тоді як на решті тери-
торії – тільки на 3%. Серед причин такої 
адміністративної централізації був недо-
статній рівень транспортного сполучення 
між провінціями Франції, оскільки основні 
шляхи сполучення на той час були побу-
довані лише в напрямку столиця–провін-
ція–столиця, що призвело до концентрації 
владних, культурних, фінансових установ 
і організацій та промислових підприємств 
саме в Парижі. 

Протягом 50-х років уряд країни здійс-
нив ряд заходів щодо поліпшення ситуа-
ції. Політика законодавчих органів влади 
зосереджувалася на переміщенні промис-
лових підприємств зі столиці до провінції, 
яке стимулювалося за допомогою різнома-
нітних податкових пільг та субсидій, а та-
кож створення нових і розширення діючих 
підприємств у паризькому регіоні. 

Суттєво ситуація змінилася на почат-
ку 60-х років, коли були розпочати ре-
форми адміністративно-територіального 
устрою. Територія Франції була поділе-
на на 20 програмних департаментів, які 
виконували функції координації регіо-
нальних економічних програм. А потім, 
у 1963 році, було створено національне 
Агентство з питань координації та плану-
вання регіонального розвитку.  

В умовах жорсткої іноземної конкурен-
ції, в середині 70-х рр. ХХ ст. на французь-
кому ринку було ухвалено рішення підви-
щити конкурентоспроможність вітчизняної 
промисловості шляхом створення в кожній 
галузі одного-двох «національних чемпі-
онів» (найбільших підприємств). Їх ство-
рення відбувалося в межах державних 
«галузевих планів» шляхом злиття фірм 
[3, с. 380–385].

У 80-х роках політика в області кон-
курентоспроможності була націлена на 
створення так званих «вільних ніш», пе-
редбачалося, що «національні чемпіони» 
повинні захопити вільні ніші товарних рин-
ків, у тому числі світові на основі високого 
рівня технологічних переваг, що забезпе-
чує високу конкурентоспроможність.

Франція відома своїми традиціями 
у сфері планування територіального роз-
витку. Протягом 1947–2006 рр. було роз-
роблено 12 Національний Планів, до яких 
уведено і регіональний розділ. Так, п’ятим 

Національним Планом (1966–1970 рр.) пе-
редбачено підтримку сільського господар-
ського та слабких галузей промисловості. 

Сьогодні серед інструментів інвести-
ційної політики Франції використовується 
державне стимулювання науково-дослід-
них та конструкторських робіт для потреб 
промисловості, вони вийшли зараз на 
перше місце за ступенем стратегічної важ-
ливості, оскільки французька інвестицій-
на політика орієнтована на забезпечення 
глобальної конкурентоспроможності про-
мисловості на основі розвитку інновацій-
ного потенціалу нації, що заслуговує осо-
бливої поваги та аналізу.

Поряд з реалізацією регіональної по-
літики окремо кожної країни – члену Єв-
росоюзу на національному рівні, в Європі 
з середини 70-х років з метою допомоги 
найбільш відсталим (депресивним) регіо-
нам розпочався процес формування та ре-
алізації регіональної політики саме Євро-
пейського Співтовариства. 

Підписання Маастрихтської Угоди нада-
ло потужного поштовху проведенню нової 
наднаціональної політики з регулюван-
ня регіонального розвитку в межах ЄС.  
Одночасно активізується діяльність місце-
вих органів влади, спрямована на реалі-
зацію специфічних цілей розвитку місце-
вих співтовариств. Прикладом цього може 
бути прийняття Євросоюзом у 1990 р. 
Європейської Хартії про місцеве самовря-
дування. Цей етап розвитку регіональної 
політики відбувався на тлі нової економіч-
ної кризи, що охопила країни Заходу після 
1974 р. [4, с. 72].

З прийняттям у 1986 р. Єдиного Євро-
пейського Акта в Договорі про ЄС з’явив-
ся спеціальний розділ, який об’єднав 
різні інструменти економічної політики, 
спрямовані на зближення рівнів розвитку 
країн членів під загальною назвою «Еко-
номічне і соціальне об’єднання» (Стат-
ті 130а–130с), які визначають зміст та цілі 
регіональної політики ЄС. Так, у Стат-
ті 130а зазначено: «З метою гармонійного 
розвитку загалом, Співтовариство продов-
жує розширювати діяльність, спрямовану 
на посилення свого економічного та соці-
ального єднання. Зокрема, Співтовариство 
намагається скоротити диспропорції між 
різними регіонами та ліквідувати відста-
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лість регіонів, які знаходяться в неспри-
ятливих умовах. Відповідно до Статті 130с 
визначається завдання для Європейсько-
го Фонду Регіонального Розвитку: «внести 
вклад в усунення значних регіональних 
диспропорцій у Співтоваристві шляхом 
участі в розвитку та структурній перебу-
дові регіонів, що відстають у розвитку, а 
також у конверсії індустріальних регіонів, 
які знаходяться у занепаді» [5, с. 63]. 

До групи країн з яскраво вираженою 
моделлю соціальної ринкової економіки, 
де державна підтримка бізнесу адміністра-
тивними й економічними методами завжди 
була активною, відноситься Німеччина. 

Німецька модель регулювання еконо-
мічного і промислового розвитку включає 
п’ять рівнів: галузевий, технологічний, 
макроекономічний, регіональний і між-
державний, що пов’язане з формуванням 
державної політики в Європейському Со-
юзі в цілому. Для сучасної моделі інвес-
тиційної політики Німеччини характерне 
те, що вона грає ключову роль у процесі 
структурного пристосування і модернізації 
національної промисловості до умов гло-
балізації світового господарства. Проте 
її дія носить не стільки активний, «роз-
виваючий», скільки непрямий, «дозвіль-
ний» характер через підтримку інститутів 
і політики, що робить вплив на промис-
ловість загалом. Хоча в Німеччині є цілий 
ряд інвестицій, і створений широкий ін-
струментарій промислової політики, але 
селективна допомога галузям і фірмам 
є виключенням, а не повсякденною прак-
тикою. Ключову роль у зміцненні конку-
рентоспроможності німецької промисло-
вості відіграють такі напрями державних 
дій: дія на канали кредитування пріори-
тетних промислових галузей (особливо 
активно використовуються для структур-
ної перебудови промисловості в нових ні-
мецьких землях); активна підтримка нау-
ково-дослідних та конструкторських робот 
та інновацій в промисловості [6, с. 13–16].

Більшість регіональних проблем у Ве-
ликобританії виникла на 15–20 років ра-
ніше, ніж в інших країнах. На перше місце 
ставиться індустріальний розвиток, а ос-
новним підходом було широкомасштабне 
знесення старого і будівництво нового. 
Основними напрямами, що забезпечують 

підвищення інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності підприємств 
у Великобританії, є стимулювання відкри-
тої конкуренції на внутрішньому ринку, 
нейтральна податкова реформа, відміна 
валютного контролю, лібералізація зов-
нішньої торгівлі. 

Соціальне навантаження регіональна 
інвестиційна політика вперше отримала 
в урядовому документі «Промисловий роз-
виток регіонів» (1983 р.). Вважалося, що 
економічна доцільність проведення регіо-
нальної політики може бути обґрунтована, 
але вона не є очевидною. Подальше про-
довження розроблення й реалізації регі-
ональної політики є, скоріше, соціальним 
питанням, що має на меті на довгостроко-
вій основі скоротити дисбаланс між регіо-
нами відносно зайнятості населення. Але 
з часом соціальне значення регіональної 
політики багато в чому було втрачено, 
і згодом усе більша увага почала приділя-
тися залученню інвестицій та підвищенню 
конкурентоспроможності регіонів.

Мета сучасної інвестиційної політики 
Великобританії направлена на підвищення 
конкурентоспроможності й розвиток нау-
ково-технічного потенціалу заради досяг-
нення стійких темпів зростання економіки 
і продуктивності праці. Децентралізується 
і змінюється механізм управління господар-
ством. Для цього скасований контроль над 
заробітною платою, спрощені процедури 
регулювання цінами і дивідендами, істотно 
лібералізувався ринок праці, ліквідовані 
сертифікати на промислове будівництво, 
зросла роль органів місцевої влади. 

Політика дерегулювання охопила ва-
лютну і банківсько-кредитну сфери. Проте 
дерегулювання не означає відмови уряду 
від контролю над ринками (діють жор-
сткі закони, які регулюють багато аспек-
тів приватного підприємництва, в першу 
чергу, в області недопущення надмірної 
концентрації економічної влади в окре-
мих компаніях). Стимулювання конкурен-
ції – це мета такого регулювання. В об-
ласті лібералізації зовнішньоекономічної 
діяльності та глобалізації світової еконо-
міки Великобританія стала лідером. Роль 
держави в цій сфері тепер зводиться до 
контролю за якістю, надання інформацій-
но-консультативних послуг експортерам, 
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їх заохочення, особливо за успіхи в збуті 
наукоємної продукції. 

Сьогодні іноземні інвестиції розгля-
даються як важливе джерело створення 
додаткових робочих місць, виробничого 
і управлінського досвіду, засіб отримання 
нових технологій. Тому на них розповсю-
джується існуючий національний режим. 
Наслідком такої політики стало згортання 
конкурентоспроможних виробництв і на 
цій основі – загальне відносне скорочення 
оброблювальної промисловості і при цьо-
му зміцнення міжнародних позицій окре-
мих конкурентоздатних видів промислової 
діяльності [7, с. 65].

Серед індустріально розвинених кра-
їн особливе місце займає Швеція, в якій 
державне регулювання промислово-еко-
номічного і науково-технічного розвитку 
здійснюється в соціальній і виробничій 
інфраструктурі країни, яку часто назива-
ють «шведською моделлю». 

Державна власність Швеції реалізуєть-
ся у двох формах. Перша – придбання за 
рахунок бюджету контрольного пакету 
акцій акціонерних підприємств. Друга – 
створення державних фірм. Державні під-
приємства Швеції працюють за законами 
ринку. Державне підприємство без згоди 
з урядом не може бути продано або оголо-
шено банкротом. На основі теорії компро-
місів між державою і бізнесом будуються 
сьогодні гнучкі відносини ділового парт-
нерства в ринковій економіці Швеції і роз-
винених демократичних інститутах.

Основними напрямами сучасної ін-
вестиційної політики Швеції є: дерегу-
лювання і спрощення державних правил 
і регламентацій ведення бізнесу; розви-
ток промислової інфраструктури; сти-
мулювання науково-технічного прогресу; 
поступова відмова від підтримки хворих 
галузей; аналіз процесів інтернаціоналі-
зації світових промислово-господарських 
зв’язків; підвищення ефективності роботи 
державних підприємств; допомога малому 
бізнесу; підтримка спеціальних галузе-
вих і регіональних програм; інформаційна 
і консультаційна допомога. Інституційни-
ми органами проведення державної інвес-
тиційної політики є крупні фінансові, на-
уково-технічні і консультаційні установи. 
Вступ в Європейський Союз у середині 

1990-х років торкнувся специфіки «швед-
ської моделі». Держава була вимушена 
піти на деяке скорочення перерозподіль-
них процесів і комерціалізацію господар-
ства, хоча частка приватного сектора 
дещо виросла.

Сучасна шведська державна інвести-
ційна політика має тенденцію скорочення 
бюджетного фінансування програм, таких 
як сфера науково-дослідних та конструк-
торських робот, експортні кредити і га-
рантії, позики, субсидії за регіональними 
програмами, програми перепідготовки 
кадрів і створення нових робочих місць. 
Але вступ Швеції в ЄС дозволив виріши-
ти частину старих проблем (прискорити 
темпи зростання експортно-орієнтованих 
галузей промисловості, збільшити частку 
економіки, пов’язану із зовнішньоеконо-
мічними відносинами і притокам прямих 
іноземних інвестицій), за її результатами 
досягнуто позитивне сальдо балансу по-
точних операцій. Швеція, як і раніше, вхо-
дить до числа найрозвиненіших і конку-
рентоздатних країн світу [7, с. 71].

В країнах азіатського регіону держав-
на інвестиційна політика відноситься до 
агресивного типу, який властиві: експан-
сія на зовнішніх ринках, захист від імпор-
ту промислових товарів. Цей тип політики 
забезпечив швидкі темпи економічного 
зростання. Так, в Японії традиційно вва-
жається обов’язковим елементом коорди-
нація господарської діяльності поєднання 
державного регулювання і ринку. Причо-
му державна інвестиційна політика визна-
чається як комплекс заходів за рішенням 
довгострокових структурних задач на базі 
гнучкого вживання принципу галузевих 
пріоритетів.

В Японії основою державного регулю-
вання економіки є «адміністративно-юри-
дичне» законодавство. Правовий фунда-
мент інвестиційної політики складається 
із трьох головних блоків: законів про га-
лузеве регулювання і законів про статус 
міністерств і відомств, загальноекономіч-
ного законодавства.

Галузеві закони діляться на постійні 
й тимчасові. До постійних законів відно-
сяться нормативи постійної регламента-
ції. До тимчасових відносяться закони, які 
надають пільгові умови перспективним 
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галузям і визначають особливі заходи по 
відношенню до «структурно-хворих» га-
лузей, перелік яких динамічно змінюється 
залежно від загальноекономічної і про-
мислової кон’юнктури. Третій блок – це 
закони про статус міністерств і відомств, 
які визначають повноваження і механізми 
міжвідомчої координації по проведенню 
макроекономічної і промислової політики. 
З часом пріоритети державної інвестицій-
ної політики динамічно мінялися [7, с. 71].

У загальноекономічне законодавство 
включені закони, що створюють ключові 
параметри для підприємництва, такі за-
кони, як: про бюджет, оподаткування, 
землю, монопольну практику, корпорації, 
охорону природи, зовнішньоторговельні 
й валютні операції, трудові відносини. 

В кінці 1990-х рр. японський уряд схва-
лив план лібералізації національної еко-
номіки. План не тільки включав 917 по-
зицій, по яких пропонувалося знизити або 
повністю зняти існуючі регламентації, але 
й було збільшено число видів діяльно-
сті, де держава в тому або іншому ступе-
ні зменшувала бюрократичний контроль. 
Нові «ніші» для підприємництва були 
створені в цілях стимулювання конку-
ренції і підвищення ефективності як на 
мікро-, так і на макрорівні. На найближ-
чу перспективу залишаються основними 
напрямами інвестиційної політики Японії 
ті, які забезпечать створення середовища 
на мікрорівні, в якому національні фірми 
найбільшою мірою проявлять свою конку-
рентоспроможність на світових ринках. 

В Японії з кінця XX століття здійснюють-
ся помітні зміни від класичної експансіо-
ністської промислової політики до більш 
ліберальної, близької по своєму духу до 
американської. Проте повного переходу 
до англосаксонської бізнес-етики в най-
ближчому майбутньому можна не чекати, 
оскільки в країні розвернулася критика лі-
беральної політики уряду.

В південнокорейській моделі «направ-
леного економічного розвитку» закладе-
но також цікавий досвід, оскільки вона 
була реалізована в стислі, за історични-
ми мірками, терміни. Рада з економічно-
го планування розробляє п’ятирічні інди-
кативні плани економічного розвитку під 
жорстким адміністративним контролем 

держави, вони реалізуються за допомогою 
державного бюджету. По суті, здійснюючи 
там підприємницьку діяльність, держава 
взяла на себе величезні функції управлін-
ня економікою і безпосереднього керівни-
цтва промисловістю. В межах п’ятирічних 
планів Міністерство торгівлі і промисло-
вості проводило державну промислову 
політику через створені, за допомогою 
держави і з його участю, крупні концер-
ни-конгломерати, що виникли на базі сі-
мейно-кланових об’єднань. Унаслідок 
розвитку економіки країни напрями дер-
жавної інвестиційної політики динамічно 
змінювалися. Отже, пріоритетною стала 
наукоємна індустріалізація виробництва, 
починаючи з 1990-х рр., особливий роз-
виток промислової та побутової електро-
ніки, приладобудування, інформатики. Як 
показав досвід, цей напрям вимагає більш 
гнучкого поєднання жорсткого державно-
го регулювання, ринкових важелів і сти-
мулів [5, с. 63].

Величезні конгломерати стали втрача-
ти минулі конкурентні переваги, зіткнув-
шись на світових ринках з жорсткою кон-
куренцією. У країні став проводитися курс 
на згортання прямого втручання держави 
в економіку і формування нових відносин 
між державою і бізнесом. Цей курс перед-
бачав самостійність фінансового сектора, 
забезпечення рівних умов доступу комер-
ційних структур до кредитних ресурсів, 
реструктуризацію і розукрупнення най-
більших конгломератів, підтримку прогре-
сивних структурних перетворень і поси-
лення конкуренції. За рахунок полегшення 
доступу на внутрішній ринок нерезидентів 
і виходу з-під примусової опіки багатьох 
малих підприємств, цей курс дає тим са-
мим їм можливості гнучкої та ефективної 
діяльності. У зовнішньоекономічній полі-
тиці країна перейшла до участі південно-
корейського бізнесу у всьому комплексі 
світогосподарчих зв’язків від розробки до 
збуту і обслуговування кінцевої продукції, 
а також до забезпечення сумісності пів-
деннокорейських підприємницьких струк-
тур з їх зовнішніми партнерами.

Таким чином, сучасна інвестиційна по-
літика Республіки Корея, зберігаючи екс-
портну орієнтацію, пристосувалася до за-
дач інтеграції в конкурентне середовище 



2018 р., № 3 (32) том 2

153

глобальної економіки, проводячи активну 
структурну перебудову всередині країни 
на більш ліберальних основах.

У Греції забезпечення інвестиційного 
й регіонального розвитку донедавна ре-
алізувалося в межах єдиної законодавчої 
політики. Відповідний закон 1982 р. по-
винен був сприяти розвитку за межами 
району Афін і Салоників. Підтримка про-
ектів у зазначених районах здійснювала-
ся лише в тому випадку, коли вони задо-
вольняли спеціальним критеріям, зокрема 
таким, як захист довкілля або інвестиції 
в розвиток нових технологій. Однак зго-
дом, зі збільшенням кількості винятків із 
цього правила, акцент регіональної по-
літики в законодавстві країни ставав усе 
менш виразним.

В Ірландії регіональна інвестицій-
на політика також фактично є похідною 
в порівнянні із завданнями національного 
економічного розвитку. Основний акцент 
робиться на розвитку національної про-
мисловості, хоча це й супроводжується 
спробами домогтися рівномірного розвит-
ку територій.

У Португалії регіональна інвестиційна 
політика проводиться більш активно. Пе-
ріод 1994–1999 рр. став етапом, на якому 
донедавна тісно взаємопов’язані напрями 
промислового й регіонального розвитку 
врешті-решт було розділено, і розпоча-
лося розроблення чіткої регіональної по-
літики. Однак недостатня забезпеченість 
цієї політики фінансовими ресурсами та її 
спрямованість на надання допомоги малим 
фірмам були малопомітними на тлі фінан-
сових проектів ЄС, націлених на розвиток 
національної конкурентоспроможності. 

Для північноамериканського регіону 
характерне те, що інвестиційна політика 
офіційно не формулюється і не оформ-
ляється у вигляді державних документів, 
що розробляються структурами, відпові-
дальними за формулювання національної 
економічної стратегії. Цілі промислового 
розвитку входять як складова частина за-
гальноекономічної політики і зводяться, 
головним чином, до державного сприян-
ня формуванню середовища, що спри-
яє зростанню конкурентоспроможності, 
зміцненню позицій на внутрішніх товар-
них ринках, експансії на зовнішніх ринках 

товарів, посиленню рівномірності інвести-
ційного розвитку в регіональному розрізі 
[8, с. 180] .

США як країна з ліберальною економі-
кою стала підвищувати з 90-х рр. XX ст. 
роль держави і державного регулюван-
ня в соціально-економічному розвитку 
країни. Кардинальні зміни в державному 
регулюванні економічного і промислово-
го розвитку країни, що дали прекрасні 
результати, відбувалися з кінця 90-х рр. 
Були створені могутні системи державних 
інститутів, сформульована нова економіч-
на філософія взаємостосунків між держа-
вою і ринком. Зважаючи на те, що серце-
виною американської економіки є ринок, 
то могутня конкуренція між компаніями – 
основа інтенсивної інноваційної діяльності 
і підвищення економічної ефективності. 
Уряд США не ігнорує роль ринкових сил 
у здійсненні мети своєї програми. Уряд 
США використовує спонукальні мотиви 
бізнесу для реалізації своїх задач. Роль 
Уряду виявляється тоді, коли виявляється 
нездатність деякого ринку адекватно за-
довольняти суспільні потреби самостійно. 
Для забезпечення високої ефективності 
державних інвестицій в «людський капі-
тал», тобто в освіту, професійну підготов-
ку робочої сили, охорону здоров’я, від-
починок, в державі розроблена система 
стимулів. У США уряд сприяє отриманню 
середньої і вищої освіти, проводить по-
літику «рівних стартів». Президентська 
програма передової технології сприяє 
створенню умов для стійкого зростання 
продукції і конкурентоспроможності у ви-
сокотехнологічних галузях промисловос-
ті, внаслідок чого США мають найзрілішу 
ринкову економіку у світі, яка характери-
зується саме інноваційними і конкурен-
тоспроможними підприємствами в порів-
нянні з іншими країнами, а це є хорошим 
базисом у проведенні національної полі-
тики щодо формування конкурентоспро-
можної економіки.

Таким чином, серед загальних завдань, 
що є актуальними для всіх країн, можна 
виділити: створення й утвердження єди-
ного економічного простору і забезпе-
чення економічних, соціальних, правових 
і організаційних основ державності; від-
носне вирівнювання умов соціально-еко-
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номічного розвитку регіонів; пріоритетний 
розвиток регіонів, що мають стратегіч-
не значення для держави; максимальне 
використання природних, у тому числі 
ресурсних особливостей регіонів; попе-
редження забруднення навколишнього 
природного середовища.

На даному етапі, в умовах конкуренції, 
підприємства долають труднощі, продик-
товані внутрішнім і зовнішньоекономічним 
середовищем, що загострюється. 

Світовий досвід показує, що державна 
інвестиційна політика реалізується за допо-
могою програм пріоритетного розвитку. Ви-
ходячи з досвіду розвитку економіки Укра-
їни, доцільно підвищувати регулюючу роль 
держави в забезпеченні конкурентоспро-
можності виробництва на основі об’єднання 
«проблемних» промислових структур у ве-
ликі корпорації, в тому числі з державною 
участю. З другого боку, доцільно сумісно 
з органами місцевого самоврядування на-
давати всемірну підтримку розвитку мало-
го і середнього підприємництва, створенню 
конкурентного середовища.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
у результаті дослідження з’ясовано, що 
постала необхідність створення принци-
пово нових організаційних структур для 
успішного функціонування економічного 
механізму державної інвестиційної полі-
тики, побудованого на основі вивчення 
та узагальнення досвіду зарубіжних кра-
їн. Проте лише інституційного забезпе-
чення недостатньо для ефективної реа-
лізації державних інвестицій. Викликає 
занепокоєння недосконалість визначен-
ня державних пріоритетів інвестування. 
На сучасному етапі розвитку України ви-
никла об’єктивна необхідність удоскона-

лення механізмів інвестиційної діяльності, 
бо саме вона є вирішальною ланкою всієї 
соціально-економічної політики держави, 
яка забезпечує стабільне зростання краї-
ни загалом та її регіонів зокрема.
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Бучинский А. А. Мировой опыт формирования системы государственного 
управления инвестиционными процессами в регионе

Создание благоприятного инвестиционного климата в Украине является актуальным 
для текущего этапа социально-экономического развития. Зарубежный опыт формиро-
вания инвестиционной политики региона показывает, что успешное осуществление 
региональных инвестиционных проектов и программ способствует экономическому 
возрождению территорий, реконструкции и модернизации исторических центров, где 
государство, воздействуя на инвестиционный климат через организационно-правовые, 
ресурсные финансово-экономические механизмы и т.д. определяет правила рынка ка-
питаловложений для различных видов предпринимательства.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный процесс, государ-
ственное управление, государственное регулирование, региональное развитие.



2018 р., № 3 (32) том 2

155

Buchynskyi О. World experience in the formation of a system of public 
management of investment processes in the region

Creating a favorable investment climate in Ukraine is relevant for the current stage of 
socio-economic development. Foreign experience in the formation of the investment policy 
of the region shows that the successful implementation of regional investment projects and 
programs contributes to the economic revival of the territories, the reconstruction and mod-
ernization of historic centers where the state, influencing the investment climate through 
organizational, legal, resource financial and economic mechanisms, etc. determines the 
rules of the capital market for various types of business.

Key words: investment climate, investment process, public administration, state regu-
lation, regional development.
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місцевого самоврядування та управління містом 
Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Статтю присвячено важливим аспектам застосування та впровадження у вітчизня-
ній практиці делегування повноважень в управлінській діяльності, що є складником 
реінжинірингу процесів надання публічних послуг на місцевому рівні. Складність сьо-
годенних управлінських процесів, які відбуваються в суспільно-економічних відноси-
нах в епоху динамічних змін, спонукає до розуміння того, що одноосібне керівництво 
організацією є не тільки пережитком минулого, але є і виявом неефективних моделей 
менеджменту та потребує нових підходів у системі управління, тому досліджено моде-
лі управління організацією та запропоновано власну. Професіоналізація управлінської 
діяльності є важливою передумовою розвитку публічного управління на всіх рівнях, 
особливо на місцевому рівні. Застосування управлінської техніки делегування повно-
важень у межах організації та проведення моніторингу реалізації можливе за наявності 
достатнього рівня професіоналізму керівника, підпорядкованих керівників середньої 
ланки та підпорядкованих структурних підрозділів, що є важливим складником стилю 
державно-управлінської діяльності та що докорінно змінює управлінську систему на ос-
нові застосування методології реінжинірингу.

Ключові слова: організаційне управління, делегування повноважень, професіона-
лізм, публічні послуги, реінжиніринг процесів.

Постановка проблеми. Наше сього-
дення перебуває в умовах постійних змін 
в усіх сферах суспільного життя. Осо-
блива увага приділяється реформуванню 
внутрішнього складника публічного адмі-
ністрування. Важливим є дослідження ка-
тегорії делегування повноважень у межах 
організації, витлумачене в аспекті профе-
сіоналізму у сфері управлінської діяльно-
сті під час надання публічних послуг на 
місцевому рівні із застосуванням методо-
логії реінжинірингу. Адже в сучасних умо-
вах розвитку економіки та інформаційних 
технологій зростає значення інноваційно-
го розвитку, що надає організації «новий 
поштовх». 

Складність управлінських проце-
сів та динамічних змін, що відбуваються 
в суспільно-економічних відносинах, фор-
мує передумови розуміння, що одноосіб-
не керівництво організацією є не тільки 
пережитком іншої системи управління, 
але і виявом неефективних моделей ор-

ганізаційного менеджменту. Шляхом до 
вирішення цього питання може стати де-
легування повноважень у межах органі-
зації – передання керівником вищого рів-
ня до керівника середньої ланки або від 
керівника середньої ланки своїм безпо-
середнім підлеглим права самостійно ви-
рішувати питання та виконувати заздале-
гідь зумовлені завдання. 

Коли ми говоримо про реінжиніринг 
процесів, то розуміємо його комплексним 
поняттям, яке передбачає розроблення 
нових стратегічних підходів шляхом до-
корінного перепроектування існуючих 
станів, використовуючи цифрові техно-
логії. Делегування повноважень є одним 
із важливих інструментів, який можливо 
застосувати, маючи достатній рівень про-
фесіоналізму як керівника, так і працівни-
ка, який може стати керівником проекту 
та є наділеним правами й обов’язками, 
адже спроможність службовців до вико-
нання делегованих повноважень відобра-
жає суб’єктивний характер професіона-
лізму діяльності. На відміну від зарубіжної 
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науки та практики, у вітчизняній реально-
сті делегування повноважень у межах ор-
ганізації не відіграє значущої ролі, хоча за 
своїм змістом може радикально перетво-
рити вертикальну бюрократично-ієрархіч-
ну структуру в горизонтально-демокра-
тичну систему управління. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Серед науковців, які досліджу-
вали процеси делегування повноважень 
у сфері державного управління, варто ви-
ділити В. Гурієвську, Г. Одінцову, А. Ра-
чинського, В. Шарого. Зокрема В. Гурієв-
ська досліджує питання коучингу під час 
делегування повноважень [2, с. 25–26], 
Г. Одінцова визначає сутність поняття 
«делегування» та перешкоди на шляху 
делегування повноважень [10, с. 21–22], 
А. Рачинський досліджує питання прав 
працівника під час делегування йому по-
вноважень та дотримання правил пове-
дінки, що сприяють ефективності делегу-
вання повноважень [12, с. 74], В. Шарий 
досліджує зміст категорії «делеговані пов-
новаження» [17, с. 176]. Крім вітчизняних 
науковців, зазначеною проблематикою за-
ймались такі зарубіжні науковці, як Г. Віл-
кокс [9], Дж. Колінз [19], С. Моріс [9], 
М. Мескон [8], Р.Л. Дафт [13] досліджува-
ли класичні та неокласичні моделі управ-
ління організацією, особливо виділяючи 
дивізіональну структуру управління, яка 
добре пристосована до швидких змін у не-
стабільному оточенні та швидко реагує на 
стрімкі зміни в суспільстві. 

Метою статті є обґрунтування моделі 
делегування повноважень керівника у ме-
жах організації на основі професіоналізму 
в процесах надання публічних послуг на 
місцевому рівні із застосуванням методо-
логії реінжинірингу.

Виклад основного матеріалу. Су-
часні реалії функціонування публічної 
служби, зумовлені трансформаційними 
процесами у суспільстві та тенденціями 
формування сервісної держави, спонука-
ють до пошуку оптимального балансу в ді-
яльності службовців щодо поєднання ви-
значених і встановлених формалізованих 
вимог до здійснюваних ним повноважень 
та можливостей прояву його індивідуаль-
них творчих ініціатив. Володіючи певним 
рівнем професіоналізму та оперуючи кон-

кретно визначеним переліком повнова-
жень, службовець середньої ланки, якому 
делеговані певні функції, має можливість 
здійснювати процеси з надання публічних 
послуг на місцевому рівні за найменших 
витрат часу з індивідуальним підходом до 
кожного, застосовуючи горизонтальний 
складнику, відходячи від складних бю-
рократично-вертикальних процесів.

Професіоналізація є важливою умовою 
розвитку публічного управління на міс-
цевому рівні, про що свідчать такі суттєві 
ознаки, як наявність стійкої суспільної по-
треби в якісному управлінні; формування 
специфічного комплексу трудових функ-
цій і професійних стандартів для служ-
бовців; інституціоналізація трудових від-
носин, розвиток інститутів індивідуальної 
професіоналізації, насамперед професій-
ного навчання тощо [5].

Основними елементами та складниками 
механізму оцінки професійності службов-
ця є такі: соціально зумовлені риси (ці-
леспрямованість, морально-етичні якості, 
ставлення до роботи, мотивації праці); оз-
наки кваліфікації (знання, навички, вмін-
ня та звички, отримані працівником у про-
цесі навчання та роботи); психологічні 
особливості працівника (пам’ять, воля, 
почуття, відчуття тощо); сукупність орга-
нічних рис (тип нервової системи, темпе-
рамент, характер, емоційно-вольова сфе-
ра, здібності) [15].

Формування професіоналізму виступає 
процесом проходження психофізіологіч-
них особистісних змін, які відбуваються 
під час тривалого виконання людиною 
службових обов’язків, що забезпечують 
якісно новий, більш ефективний рівень 
вирішення складних професійних за-
вдань в особливих умовах та в умовах 
невизначеності. 

У науці і практичній діяльності закрі-
пилася особистісно-діяльнісна парадигма 
професіоналізму, яка базується на систем-
них уявленнях про становлення особи-
стості в професійній діяльності й полягає 
у поєднанні особистих психологічних яко-
стей службовця та достатнього рівня про-
фесійних знань, навичок, компетентно-
стей, що регулюють професійну діяльність 
та поведінку службовця, використовуючи 
норми професійної етики [7]. 
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У будь-якій організації, зокрема і в ор-
ганах державної влади та органах місце-
вого самоврядування, важлива роль від-
водиться керівникові. Під час дослідження 
цієї теми було розглянуто значну кількість 
професіограм спеціалістів різних професій, 
але коли пошуки були зведені до вузького 
розуміння саме професіоргами управлін-
ця, держслужбовця, з’ясувалося, що ін-
формація розпорошена в різних виданнях 
соціально-психологічного спрямування. 
Оскільки магістральним вектором нашого 
дослідження є реінжиніринг процесів на-
дання публічних послуг на місцевому рівні, 
то саме професійна діяльність посадовця, 
управлінця відображає результативність 
процесів, що відбуваються. Адже держава 
Україна обрала напрям руху назустріч лю-
дині, громадянину як сервісно-орієнтова-
на для задоволення потреб соціуму, тому 
вимоги до управлінця повинні відповідати 
вимогам до менеджера в комерційній сфе-
рі. Менеджер є основною інформаційною 
ланкою зв’язку організації із зовнішніми 
системами, формально та неформально 
відповідає за результати її діяльності, офі-
ційно представляє у зовнішньому оточенні 
під час проведення офіційних заходів. 

Менеджери в бізнесовій організації 
є суб’єктами здійснення управлінської ді-
яльності, здійснюють низку різноманітних 
функцій: пов’язані з ухваленням рішень; 
інформаційні ролі; міжособові ролі; мене-
джер виступає у ролі керівника, що фор-
мує стосунки у середині організації та поза 
її межами, мотивує членів організації на 
досягнення цілей, координує зусилля, ви-
ступає з’єднуючою ланкою перед вищим 
керівництвом, споживачами, постачаль-
никами, а також представляє всіх перед 
членами колективу, яким керує; менеджер 
повинен іти попереду та вести за собою 
своїх підлеглих, користуватись довірою 
і повагою, тобто бути лідером. Залежно від 
позиції менеджера в організації, завдань, 
які він вирішує, та функцій, які реалізує, 
наведені ролі можуть бути притаманні їм 
більшою або меншою мірою, хоча кожен 
менеджер обов’язково приймає рішення, 
працює з інформацією і виступає керівни-
ком певної організації чи проекту [14]. 

Досліджуючи політичні, соціальні, еко-
номічні та психологічні сили, які діють 

у суспільствах розвинутих країн, вивчаючи 
вплив цих сил на тих, хто займає управлін-
ські посади, можна зробити корисні уза-
гальнення про мінливість змісту роботи 
керівника. Ці узагальнення дають змогу пе-
редбачити ті здібності та вміння, які вимага-
ються від умілого управлінця у теперішній 
час і в майбутньому. Успішність менеджера 
залежить від рівня управлінської майстер-
ності, досвіду. Як зазначає В. Корнещук, 
управлінську майстерність визначає здат-
ність менеджера розуміти загальну перспек-
тиву організації; уміння обирати найкращий 
варіант управлінського рішення; уміння 
правильно розподіляти роботу та завдання, 
вибирати оптимальну техніку та засоби, пе-
редбачати розвиток ситуації; спроможність 
виконувати організаційні обов’язки, ефек-
тивно діяти в межах виділеного бюджету, 
компетентно виконувати завдання; здат-
ність безконфліктно взаємодіяти з людьми; 
логічно і доступно видавати розпоряджен-
ня, координувати інформаційні потоки [5].

Ключовою вимогою ефективності орга-
нізації є факт збігу формальної ролі керів-
ника та сутнісного лідера. 

За Бенісом, характер лідера має такі 
складники:

Лідер = компетентність +  
амбіційність + цілісність

Лідера визначають п’ять характерис-
тик: бізнес-освіченість; концептуальні 
здібності (творчий, винахідливий інте-
лект); попередній досвід; якість суджен-
ня (прийняття швидких та правильних рі-
шень за недостатньої інформації); уміння 
працювати з людьми (зацікавити їх, пове-
сти за собою і дати нагоду їм розкритися; 
мужність підібрати людей, які не «підда-
кують», а висловлюють за потреби влас-
ну, нехай навіть протилежну, думку) [16].

Інша модель, професійно-кваліфікацій-
на характеристика, що майже не оперує 
вимірюваними показниками професійної 
спроможності і з погляду оцінювання про-
фесійної придатності більшою мірою спи-
рається на освітній стандарт. Особливої 
уваги заслуговує освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, яка ґрунтується на пер-
винному моделюванні професійної спро-
можності працівника і містить комплекс 
вимірюваних якостей, які формуються на 
етапі професійного навчання [11].
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Аналіз питання делегування повнова-
жень виявив проблему небажання керів-
ника брати участь у такому процесі. Крім 
того, на практиці спостерігається заміна 
поняття делегування повноважень роз-
поділом функцій відповідно до ієрар-
хії управління. Останнє тісно пов’язане 
саме з централізацією і децентралізацією 
управління, а делегування повноважень 
виражається в переданні підлеглим (із волі 
керівника) певної частини повноважень, а 
також відповідальності за виконання. 

Децентралізація управління виражена 
через передання повноважень, які закрі-
плені в нормативно-правових документах 
загального та внутрішнього спрямуван-
ня, та пов’язана з визначенням конкрет-
них функцій. Проте дуже складно охопи-
ти увесь спектр того функціонала, яким 
наділена організація, тому під час розпо-
ділу повноважень знову можливе виник-
нення колізії через недостатність функцій 
або в разі дублювання. Крім того, після 
розподілу повноважень між підрозділами 
та керівниками часто виникає завдання 
делегування повноважень останніми сво-
їм підлеглим. 

Таким чином, децентралізація через 
розподіл функцій, дослідження спро-
можності організації роботи керівника 
та підлеглих, наявність достатнього дос-
віду та рівня професіоналізму підлеглих 
виступає передумовою до делегування 
повноважень, що відповідає принципам 
сервісно-орієнтованої держави під час на-
дання публічних послуг на місцевому рівні 
із застосуванням реінжинірингу та є фор-
мою демократизації управління. 

Повноваження, якими наділяється пра-
цівник, закріплюються під конкретні функ-
ції та завдання і передбачають одержання 
чітко визначених результатів. Для цього 
мають бути делеговані не тільки права, а 
й матеріальні та організаційно-адміністра-
тивні ресурси. 

Адже сучасна організація виглядає як 
відкрита соціальна система, яка має зв’я-
зок із зовнішнім середовищем; складена 
із взаємозалежних елементів, діяльність 
яких впливає на кінцевий результат усьо-
го організаційно-господарського управ-
ління; задовольняє потреби суспільства 
та має властивості, притаманні складним 

відкритим цілеспрямованим системам, 
які динамічно розвиваються. Досліджую-
чи велику кількість моделей управління 
організацією (як класичних, так і нео-
класичних), вважаємо, що дивізіональна 
модель управління, яка характеризуєть-
ся наявністю в організації автономних 
структурних одиниць, відображає струк-
турну новизну в управлінні організацією. 
Наприклад, у функціональній структурі 
керівники підрозділів та підпорядковані 
їм суб’єкти об’єднуються і працюють над 
досягненням різних завдань, а в дивізіо-
нальній структурі всередині кожного диві-
зіону створюються самостійні відділи, які 
працюють над досягненням визначеного 
конкретного завдання. 

Водночас керівники вищої ланки управ-
ління при дивізіональній структурі можуть 
делегувати повноваження керівникам са-
мостійних відділів, власні зусилля скон-
центрувати на стратегічних завданнях 
організації. Отже, структура, яку назива-
ємо дивізіональною, сприяє децентралі-
заційним процесам усередині організації: 
прийняття рішень, керування проектами, 
виконання конкретно визначених завдань 
делегуються як мінімум на один рівень 
ієрархії вниз, надаючи можливість, час 
і сили головному керівникові та його за-
ступникам виконувати стратегічні завдан-
ня організації [13].

Питання надання публічних послуг на 
місцевому рівні містить суспільний інтерес 
і зорієнтоване на споживача. Тому обира-
ти необхідно організаційну структуру, орі-
єнтовану на споживача. Деякі організації 
виробляють великий асортимент товарів 
або послуг, які відповідають запитам де-
кількох великих груп споживачів або рин-
ків. Кожна група або ринок має чітко ви-
значені або специфічні потреби. Якщо два 
або більше таких клієнтів стають особли-
во важливими для фірми, то вони можуть 
використовувати організаційну структу-
ру, орієнтовану на споживача, за якої всі 
її підрозділи групуються навколо певних 
груп споживачів [8]. 

Водночас дивізіональна структура 
управління також має свої недоліки, зокре-
ма провокує конкуренцію між структурни-
ми підрозділами за ресурси (насамперед 
за інвестиції) на рівні всієї організації; 
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може створювати проблему з обсягом по-
вноважень кожного менеджера (керівни-
ка структурного підрозділу); також мож-
ливе дублювання повноважень; потребує 
значних фінансових витрат [13].

Оскільки це дослідження має за мету 
висвітлити модель делегування повнова-
жень керівника у межах організації в про-
цесах надання публічних послуг на місце-
вому рівні, то пропонуємо власну модель, 
яка, на нашу думку, матиме практичне 
застосування та підвищить рівень обслу-
говування споживача послуг.

На рис. 1.1 зображена модель деле-
гування повноважень керівника у межах 
організації, де керівникові управління на-
дання публічних послуг делеговані повно-
важення керівником організації щодо: 

1) права здійснювати кадрові пере-
станови всередині управління для більш 
ефективної роботи персоналу, що є важ-
ливим аспектом постійного підвищення 
кваліфікації та розвиває компетентніс-
ний підхід і підвищує професіоналізм ко-
лективу;

2) підписування документів та листів, 
які стосуються компетенції управління; 

3) супроводження проектів, зокрема 
бути керівником проектів щодо покращен-
ня процесу надання публічних послуг на 
місцевому рівні щодо створення територі-
альних підрозділів організації (далі – ТП), 

щодо створення віддалених робочих місць 
(далі – ВРМ) для задоволення потреб спо-
живачів послуг;

4) добір персоналу для реалізації про-
екту щодо організації роботи у віддалених 
робочих місцях;

5) представництво департаменту з пи-
тань надання послуг перед іншими органі-
заційними структурами, які також є учас-
никами процесу. 

У свою чергу, керівникові відділу мето-
дологічного забезпечення діяльності ор-
ганізації делеговані повноваження щодо 
супроводження проектів та реалізації 
щодо залучення нових суб’єктів до співп-
раці, зокрема розроблення нових програм 
та пропозицій для участі у конкурсах для 
отримання грантів під розвиток сфери на-
дання публічних послуг із застосуванням 
нових підходів.

Одним з аспектів професіоналізму ді-
ючих керівників та потенційних керівни-
ків є техніка делегування повноважень 
та проведення моніторингу, що виступає 
важливим складником стилю держав-
но-управлінської діяльності та докорінно 
змінює управлінську систему, застосовую-
чи методологію реінжинірингу. 

Крім того, дослідження, проведене гру-
пою американських учених, дає підстави 
для висновку, що з психологічної точки зору 
молодим керівникам дуже важко відмовити-

 
 

Рис. 1.1. Модель делегування повноважень керівника у межах організації 
Авторська розробка
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ся від самостійного виконання певної робо-
ти, яка принесла їм успіх [18, р. 38].

Мистецтво делегування повноважень 
і здійснення контролю діяльності з метою 
забезпечення ефективного виконання 
підлеглими покладених на них завдань, 
обов’язків у практиці управління харак-
теризується як визначальна ознака якості 
праці самого керівника. Багато фахівців 
уважають, що керівництво і делегування 
є синонімами. Адже доведено, що саме 
від того, наскільки керівник досконало 
володіє технікою делегування, залежить 
ефективність роботи всього колективу 
[19, р. 170]. Адже коли керівник виконує 
завдання, що належать його підлеглому, 
то виникає питання щодо неспроможно-
сті та нездатності організувати якісне за-
стосування власного потенціалу та своїх 
підлеглих. Коли керівник уселяє впевне-
ність у своїх підлеглих щодо спроможно-
сті, а останні наполегливо прагнуть під-
вищувати власний потенціал, здобувати 
нові знання та навички, удосконалювати 
професіоналізм діяльності, впроваджу-
вати на практиці нові знання та ідеї, тоді 
управлінська діяльність має інший вигляд, 
є конкуруючою з подібними собі, наповне-
на інституційним змістом, який відображає 
необхідність переформатування існуючих 
процесів надання публічних послуг на міс-
цевому рівні.

Таким чином, делегування повнова-
жень надає підлеглим більшої мотивації до 
розвитку, відчуття самостійності та впев-
неності, що сприяє результативності 
управлінської діяльності. А спроможність 
сучасного керівника делегувати власні 
повноваження є мистецтвом управління, 
яке відображає новий складник управлін-
ської діяльності.

Висновки і пропозиції. У результа-
ті проведеного дослідження обґрунтова-
но підходи до формування моделі деле-
гування повноважень керівника у межах 
організації на основі професіоналізму 
в процесах надання публічних послуг на 
місцевому рівні із застосуванням методо-
логії реінжинірингу. Установлено, що за-
стосування дивізіонального управління 
організацією має як переваги, так і недолі-
ки; запропоновано авторську схему деле-
гування повноважень у межах організації. 

З’ясовано, що зміни в управлінській діяль-
ності вимагають переформатування про-
цесів у системі надання публічних послуг 
на місцевому рівні, а делегування повно-
важень керівника для побудови моделей 
державного та муніципального управлін-
ня із застосуванням інструментів реінжи-
нірингу є актуальним і потребує високого 
професійного рівня та формує передумови 
для підвищення рівня функціонування ор-
ганізації.

Перспективи подальших наукових до-
сліджень пов’язані з необхідністю дослі-
дження складників та уточнення інших 
функцій реінжинірингу в процесах надан-
ня публічних послуг на місцевому рівні. 
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Мотрина М. М. Делегирование полномочий как элемент реинжиниринга 
процессов предоставления публичных услуг на местном уровне

Статья посвящена важным аспектам применения и внедрения в отечественной прак-
тике делегирования полномочий в управленческой деятельности, является составной 
реинжиниринга процессов предоставления публичных услуг на местном уровне. Слож-
ность сегодняшних управленческих процессов, которые происходят в общественно-э-
кономических отношениях в эпоху динамичных изменений, побуждает к пониманию, 
что единоличное руководство организацией является не только пережитком прошлого, 
но и есть проявлением неэффективных моделей менеджмента и требует новых подхо-
дов в системе управления, поэтому исследованы модели управления организацией и 
предложена собственная. Профессионализация управленческой деятельности является 
важной предпосылкой развития публичного управления на всех уровнях, особенно на 
местном. Применение управленческой техники делегирования полномочий в пределах 
организации и проведения мониторинга их реализации возможно при наличии доста-
точного уровня профессионализма руководителя, подчиненных руководителей средне-
го звена и подчиненных структурных подразделений, является важной составляющей 
стиля государственно-управленческой деятельности и в корне меняет управленческую 
систему на основе применения методологии реинжиниринга. 

Ключевые слова: организационное управление, делегирование полномочий, про-
фессионализм, публичные услуги, реинжиниринг процессов.

Motrina M. Delegation of authority as an element of reengineering of the processes 
of providing public services at the local level

 The article is devoted to the important aspects of the implementation and implementa-
tion in the domestic practice of delegation of authority in management activities, which is 
part of the reengineering of the processes of providing public services at the local level. The 
complexity of the present day management processes that take place in socio-economic re-
lations in the era of dynamic change leads to the understanding that the sole management of 
the organization is not only a relic of the past but is also a manifestation of ineffective man-
agement models and requires new approaches in the management system, management 
of the organization and offered its own. The professionalization of management activities 
is an important рrerequisite for the development of public administration at all levels, and 
especially at the local level. The use of management techniques for delegation of authority 
within the organization and monitoring of their implementation is possible in the presence 
of a sufficient level of professionalism of the manager, subordinated to the managers of the 
middle level and subordinated structural units, which is an important component of the style 
of public management activity and radically changes the management system, based on the 
application of the methodology of reengineering.

Key words: organizational management, delegation of authority, professionalism, public 
services, reengineering of processes.
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Національної академії державного управління при Президентові України

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ТА ЗМІНИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ  
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У статті проведено аналіз системи управління на низовому рівні в Україні та євро-
пейських країнах на прикладі Швеції: Вивчено способи управління багатоквартирними 
будинками; проведено аналіз процесів ухвалення колективних рішень. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, Швеція, спільна власність, співвласники 
багатоквартирного будинку, принцип ухвалення колективних рішень.

Постановка проблеми. Уже бага-
то років в Україні на державному рівні 
та в експертному середовищі триває роз-
роблення механізмів активізації розвитку 
об’єднань співвласників багатоквартирно-
го будинку (далі – ОСББ), які мають стати 
головним інструментом реалізації рефор-
ми у сфері житлово-комунального госпо-
дарства, то є сенс проаналізувати на-
слідки реформування та систематизувати 
причини успіхів та невдач. 

Прийнятий 09 листопада 2017 року 
Верховною Радою України Закон «Про 
житлово-комунальні послуги», направле-
ний на регулювання відносин, що вини-
кають у процесі надання та споживання 
житлово-комунальних послуг, так і не 
введено в дію. Упровадження цього Зако-
ну знову відтерміновано (хоча і зроблено 
це в останній момент). На це була низка 
як об’єктивних (неготовність суспільства), 
так і суб’єктивних (відсутність відповідних 
підзаконних актів) причин. Сам Закон, 
що має ввести низку новел, не є доско-
налим, але й зволікання з уведенням його 
в дію не вирішує питання реформування 
в комунальній сфері. Деякі ініціативи роз-
робників цих законопроектів неоднознач-
но сприймаються експертами державних 
і громадських інституцій. 

Оскільки останнім часом висловлюють-
ся не просто різні, а іноді й протилежні 
думки щодо цих питань, то вважаємо за 
необхідне висвітлити особливості право-

вого регулювання даних аспектів воло-
діння та управління майном співвласників 
багатоквартирного будинку в законодав-
стві зарубіжних країн.

Приклади зарубіжного правового регу-
лювання створення організацій співвлас-
ників будинків свідчать про ефективність 
деяких моделей, підтверджену багаторіч-
ним досвідом. У цьому разі важливим є не 
просто копіювання чужої моделі та пере-
несення її в реалії українського суспіль-
ства (що, як показала практика, є не тіль-
ки недоцільним, але й іноді небезпечним), 
а створення власної моделі реформуван-
ня, яка б не просто була пристосована, 
але й відповідала потребам українського 
суспільства та обов’язково враховувала 
всі особливості (історичні та ментальні). 
Тільки за таких умов можливе ефективне 
проведення реформи та отримання пози-
тивних результатів.

Світ навколо нас не є сталою формою. 
Змінюється все, тому суспільство не є ви-
нятком. Так сталося, що українське сус-
пільство багато років перебувало майже 
в законсервованому стані. Після розпаду 
СРСР стало зрозуміло, що всі сфери життя 
потребують докорінних змін. Чверть сто-
ліття реформ не пройшли дарма для укра-
їнської спільноти. Деякі зміни були вдали-
ми, але деякі реформи показали, що, на 
жаль, виходу ще не знайдено.

Реформа місцевого самоврядування 
є однією з найважливіших та водночас 
найскладніша, оскільки стосується всіх 
сфер життя. Пошук шляхів та моделей не 
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припиняється, але наразі українське сус-
пільство не завжди готове до сприйняття 
запропонованих урядом варіантів вирі-
шення проблемних питань, що накопичи-
лися за останні десятиліття.

Потреба в реформуванні місцевого са-
моврядування зумовлена такими причи-
нами:

- забезпечення реального місцевого 
самоврядування на низовому рівні;

- забезпечення створення дієвих і са-
мостійних територіальних громад;

- розвиток громадянського суспіль-
ства.

Сучасний рівень місцевого самовряду-
вання в Україні дуже слабкий. Відсутність 
відповідних ресурсів для виконання за-
вдань і повноважень, криза житлово-кому-
нального господарства, жахливий стан сис-
тем інфраструктури, відсутність у більшості 
громад власних коштів ставлять під загро-
зу не тільки проведення будь-яких реформ 
(медичної, освітньої тощо), але й унемож-
ливлюють розвиток країни загалом. 

Аспектами вдосконалення існуючих ме-
ханізмів управління на місцях займались 
такі вчені: О. Амоші, С. Бандура, Є. Бойко, 
В. Бутов, С. Вовканич, Е. Остром та інші.

Майже всі сучасні проблеми суспіль-
ства (від вирішення питання глобального 
потепління, функціонування економіки 
конкретної країни і до вибору постачаль-
ника комунальних послуг в окремому ба-
гатоквартирному будинку) вимагають ух-
валення колективних рішень.

Постає питання: чому одні країни до-
сягли успіху в ухваленні таких спільних 
рішень і пішли далеко вперед, а інші за-
лишились у минулому (а деякі й позами-
нулому) столітті. Чому для одних спільнот 
ухвалення колективного рішення та вико-
нання його не є проблемою, проте сприй-
мається членами спільноти як природній 
закон, а для інших спільнот навіть ухва-
лити таке рішення стає неможливим, не 
кажучи вже про його виконання.

Цілком очевидно, що існуюча наразі 
в Україні модель управління у сфері жит-
лово-комунальних послуг (яка наразі є за-
лишками радянської моделі, покладеної 
на ринкову економіку, яка, у свою чергу, 
також має багато специфічних вад та не-
доліків) не тільки втратила функціональ-

ність, але й деколи дуже близька до кра-
ху. Оскільки часу для пошуків вирішення 
проблеми вже майже не залишилося, тому 
що ресурс житлово-комунальної інфра-
структури вичерпаний (яка успадкована 
від колишнього СРСР та є вкрай заста-
рілою не тільки фізично, але морально), 
то досвід більш успішних країн є просто 
незамінним. У такому разі проаналізова-
но досвід Швеції з управління багатоквар-
тирними будинками.

Метою статті є проведення теорети-
ко-правового аналізу комплексу проблем, 
пов’язаних з управлінням спільною власні-
стю в багатоквартирних будинках на при-
кладі такої європейської країни, як Швеція, 
а також (з урахуванням уже наявних тео-
ретичних і практичних результатів) вияв-
лення і аналіз особливостей діючих у до-
сліджуваній державі моделей управління 
спільною власністю на низовому рівні.

Виклад основного матеріалу.  
Останнім часом в Україні назріла проблема 
реформування такої важливої сфери існу-
вання суспільства, як житлово-комунальні 
послуги. Урядом країни та спеціалістами 
підготовлено та прийнято низку законо-
давчих актів, які направлені на впрова-
дження ефективної моделі управління 
та забезпечення якісного функціонування 
цієї системи, але суспільство стикнулось із 
низкою проблем, які унеможливили оста-
точне введення в дію цих законів та галь-
мують процеси реформування.

10 червня 2018 року мав вступити в дію 
Закон України «Про житлово-комуналь-
ні послуги», який кардинально міняє від-
носини між надавачами та споживачами 
цих послуг, а також ставить крапку на іс-
нуванні житлово-експлуатаційних контор 
(далі – ЖЕКів). Насправді цей закон стосу-
ється кожного українця. На жаль, Кабінет 
Міністрів України так і не ухвалив жодного 
підзаконного акту. Така ж ситуація скла-
лась із запровадженням пов’язаного Зако-
ну «Про комерційний облік теплової енергії 
та водопостачання», прийнятого в червні 
2017 року. Щоб уникнути колапсу в житло-
во-комунальному секторі, Верховна Рада 
прийняла окремий Закон, яким відтер-
мінувала введення в дію Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», що 
насправді не вирішує проблеми.
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Закон «Про житлово-комунальні послу-
ги» регулює надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком, постачання 
теплової енергії, гарячої води, централізо-
ваного водопостачання, централізованого 
водовідведення та поводження з побуто-
вими відходами, а також послуги з поста-
чання та розподілу електричної енергії 
і природного газу споживачам у житло-
вих, садибних, садових, дачних будинках.

Таким чином, якщо б вступив у дію но-
вий Закон «Про житлово-комунальні по-
слуги», то відразу в Україні б виникла 
патова ситуація: підприємства не можуть 
надавати житлово-комунальних послуг за 
нормами вже нечинного закону, а для на-
дання послуг за новим законом урядом не 
створена відповідна нормативна база. Для 
реалізації норм Закону «Про комунальні 
послуги» необхідно розробити та ухвали-
ти 34 нормативно-правових акти: 19 по-
станов уряду, 11 наказів Мінрегіонбуду, 
два накази Міненерговугілля, дві постано-
ви Національної комісії, що здійснює ре-
гулювання в енергетиці та житлово-кому-
нальному секторі (далі – НКРЕКП).  

Проте станом на початок червня 
2018 року жоден із цих документів не 
прийнятий, тоді як на виконання цих під-
законних актів органи місцевого самовря-
дування та надавачі послуг повинні ще 
розробити та прийняти низку своїх доку-
ментів, що також займе певний час.

Перенесення в часі закону про житло-
во-комунальні послуги не потребує додат-
кових витрат із державного або місцевих 
бюджетів. А от впровадження норм Зако-
ну «Про комерційний облік» потребує ко-
лосальних ресурсів.

Оскільки парламент ухвалював закони 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про 
комерційний облік теплової енергії та во-
допостачання», «Про Фонд енергоефек-
тивності» задля створення цілісної сис-
теми енергоефективності житла, то й це 
питання залишається відкритим.

Головна проблема із запровадженням 
Закону «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» – забезпечен-
ня стовідсоткового оснащення будівель 
вузлами комерційного обліку. Терміни пе-
редбачені в цьому Законі виявилися нере-
альними.

Фактичний рівень оснащення будівель 
лічильниками низький. За даними Мінре-
гіонбуду, на початок 2018 року облік те-
плової енергії налагоджений у 79,9% бу-
дівель, холодної води – 26,7%, гарячої 
води – 14,8%.

Оснащення лічильниками мають здійс-
нювати оператори інженерних мереж – ко-
мунальні підприємства, але у них немає ко-
штів, зате є величезні борги споживачів за 
надані послуги. Але за недотримання тер-
мінів Закон передбачає штрафні санкції.

Місцеві бюджети передбачили фінан-
сування оснащення лічильниками лише 
на 8%. Держава також не передбачила 
підтримки підприємствам для виконання 
вимог Закону «Про комерційний облік». 
Ураховуючи збитковість підприємств те-
пло- та водопостачання, банківська сфера 
з пересторогою ставиться до кредитуван-
ня таких заходів. Коло замкнулося.

Наразі єдиним можливим виходом із си-
туації, але не вирішенням проблеми, що 
склалась, стало відтермінування ще на 
один рік введення в дію цього Закону.

Споживачі зможуть самостійно вибрати 
постачальника комунальних послуг. За-
кон передбачає порядок укладання спо-
живачами договорів на отримання всього 
комплексу житлово-комунальних послуг: 
на послуги управління, водопостачання, 
поводження з відходами, газопостачання, 
електропостачання.

Цю норму впровадили, щоб прибрати 
з ринку монополію. Та поки незрозумі-
ло, як саме цю ідею реалізовуватимуть. 
Де-юре можна вибрати будь-кого, але 
де-факто вдасться вибрати лише управи-
теля, тобто компанію, яка виконуватиме 
функції ЖЕКів.

Закон передбачає чотири моделі дого-
вірних відносин між споживачами та вико-
навцями комунальних послуг:

- індивідуальний договір квартири 
(облік наданих послуг на вході в будинок 
та на вході у квартиру);

- індивідуальний договір будинку 
(облік наданих послуг лише на вході 
в будинок);

- колективний договір (укладається 
управителем або іншою уповноваженою 
особою (зокрема ОСББ) від імені та за до-
рученням співвласників);
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- колективний споживач (може висту-
пати юридична особа, що об’єднує індиві-
дуальних споживачів (ОСББ, ЖБК).

Закон «Про житлово-комунальні послу-
ги» зобов’язує українців користуватися ко-
мунальними благами на основі договорів 
із постачальниками комунальних послуг. 
Будинки, що не створили ОСББ й досі об-
слуговуються ЖЕКами, будуть виставлені 
на конкурс, де їм призначать управителя. 
Ціна послуги з управління будинком не 
регулюється на державному рівні, а вар-
тість послуг визначається за домовленістю 
сторін. А от тарифи на комунальні послуги 
встановлюватимуть місцеві органи влади 
або уповноважені державні органи.

Органи місцевого самоврядування та-
кож позбавлені можливості впливу на 
управляючі компанії. Таким чином, люди 
залишаються сам на сам з управителем 
та вкрай заплутаним законодавством, 
у якому іноді дуже складно розібратись 
навіть кваліфікованим спеціалістам.

Багатоквартирні будинки як спіль-
на власність. Досвід Швеції. Швеція 
має довгу історію кооперативного підпри-
ємства, зокрема у сфері житла. «Коопе-
ратив» означає економічне підприємство, 
яке діє на основі спільних дій та самодопо-
моги, слугуючи альтернативою публічному 
чи приватному підприємництву з принци-
пами відкритого членства, демократично-
го управління та кооперативної командної 
роботи, а також обмеженою рентабельні-
стю інвестицій [6]. Житлові кооперативи 
виникли в 1920-х роках за ініціативою міс-
цевих організацій орендарів і з того часу 
різко розширилися. На практиці житлові 
кооперативи надають мешканцям житло 
на умовах оренди, яка називається «пра-
ва на житло», яка дає право членам кори-
стуватись помешканням на необмежений 
строк (відповідно до правил, установлених 
у статуті житлового кооперативу), а також 
надання демократичної частки в управлін-
ні житловим кооперативом [7].

Члени кооперативу беруть участь у фі-
нансуванні як шляхом сплати основного 
гонорару або авансового платежу, що фі-
нансуються за допомогою іпотечних кре-
дитів, так і сплачуючи щорічну плату, що 
покриває частку в оплаті кредиту та опе-
раційних витратах кооперативу. Коли чле-

ни вирішують переїхати, то вони можуть 
продати свій кооперативний лізинг за 
ринковою ціною.

Кооперативне житло становить приблиз-
но 23% житлового фонду нації, і становить 
основну частину нового багатоповерхового 
будівництва. Цей тип володіння має такі ж 
податкові пільги, які надаються домашнім 
господарствам, зайнятим власниками.

У Швеції вирішено одне з головних пи-
тань, яке, на жаль, залишилось поза ува-
гою українських законодавців, що у землі 
є хазяїн. Тут неможливо купити квартиру 
та не стати власником частки в об’єднанні 
співвласників житла. Або земля, де роз-
ташований багатоквартирний будинок, 
у власності компанії, тоді квартиру в цієї 
компанії можна винаймати, але не воло-
діти нею, або земля перебуває у власно-
сті об’єднання співвласників житла, тоді 
особа, що купує квартиру у власність, 
неодмінно стає власником частки в цьому 
об’єднанні. 

Таким чином, у Швеції придбати квар-
тиру як окрему річ неможливо, адже на 
додаток особа отримує відповідальність за 
власну долю в об’єднанні.

У такому об’єднанні співвласників не-
можливо саботувати загальний ремонт, 
заміну комунікацій тощо (на відміну від 
ситуації, яка зараз в Україні). Члени об’єд-
нання відповідають за все, що стосується 
нерухомого майна: від прибирання снігу, 
будівництва, до паркування автомобілів. 
На об’єднання співвласників покладається 
відповідальність за пошук підрядних орга-
нізацій, отримання дозволів на будівниц-
тво та фінансування всіх цих витрат.

За своєю сутністю об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку – це ни-
зова одиниця місцевого самоврядування 
зі своєю економікою та статутом. Від того, 
наскільки успішно співвласники будуть 
керувати своїм спільним майном, залежить 
не тільки стабільність, але й майбутнє.

У статуті такого об’єднання визначають-
ся всі основні положення співіснування 
його членів, права та обов’язки, процедури 
ухвалення колективних рішень, умови при-
йняття та виключення з об’єднання. Неви-
конання положень статуту неможливе.

Для того, аби стати власником кварти-
ри в такому об’єднанні, необхідно отри-
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мати позитивне рішення його членів, які 
можуть дати дозвіл на прийняття до об’єд-
нання, а можуть і не дати такого дозволу. 
Тобто будь-якій особі може бути відмовле-
но в продажу квартири, тому що колектив 
співвласників не підтримав цю кандида-
туру. І навіть будь-яку особу може бути 
виключено з об’єднання співвласників 
та тим самим примушено особу продати 
квартиру в цьому будинку.

Як і в будь-якого іншого підприємства, 
в об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку є власні доходи та видат-
ки, кредитні кошти, списання та ризики.

Ось приклад можливих доходів такого 
об’єднання:

- щомісячні членські внески;
- доходи від надання в оренду ко-

мерційної нерухомості на території об’єд- 
нання;

- доходи від надання в оренду місць 
для паркування;

- відсоток від штрафів за паркування 
на території об’єднання всупереч прави-
лам;

- доходи від продажу надлишкових 
комунальних послуг іншим об’єднанням;

- банківські кредити;
- прибуток від цінних паперів та інших 

фондів тощо.
А ось приклад можливих видатків:
- купівля води, електрики, опалення, 

доступу до каналізації;
- вивезення відходів, сміття;
- прибирання території;
- технічне обслуговування будівель 

та споруд;
- ремонти;
- списання майна;
- проценти за кредитами;
- страхування майна та ризиків;
- оренда зелі, якщо вона не є у влас-

ності об’єднання;
- податки (будь-який прибуток об’єд-

нання, що не пов’язаний із нерухомістю 
та її орендою оподатковується) тощо.

Усе це тягне за собою багато ризиків: по-
чинаючи з підняття ставок на оренду землі, 
до банкрутства підрядних організацій. 

Якщо об’єднання співвласників уклало 
договір із підрядною організацією на ре-
монт будівлі, а остання збанкрутувала, то 
розраховуватись за кредитом (якщо для 

виконання робіт було отримано кредит) 
буде об’єднання, зокрема його члени, яке 
й отримувало на ці цілі кредит. Адміністра-
ція комуни в цих випадках не втручається, 
а вся відповідальність цілком і повністю по-
кладається на членів цього об’єднання.

Таким чином, у Швеції, перед тим як 
придбати квартиру у власність, необхідно 
ретельно вивчити річний звіт об’єднання 
співвласників цього багатоквартирного 
будинку та оцінити переваги, недоліки 
та ризики. Оскільки наслідками такого до-
говору купівлі-продажу будуть не тільки 
права на частину земельної ділянки та ча-
стину майна будинку, але й доля фінан-
сових зобов’язань, якщо в об’єднання 
є борги, то майбутній власник квартири 
ще й стане боржником.

Ураховуючи останнє, є також ризик бан-
крутства такого об’єднання. Об’єднання 
співвласників, яке не може розрахуватись 
за власними боргами, оголошує про бан-
крутство. Якщо проблему неможливо ви-
рішити збільшенням щомісячних внесків, 
то земля та майно продаються, а мешканці 
мають вирішувати власні проблеми само-
стійно або їх чекає соціальне житло.

Також слід зазначити, що такі ситуації 
трапляються дуже рідко, оскільки шведи 
дуже ретельно та дбайливо ставляться до 
всіх питань, пов’язаних із нерухомістю.

Висновки і пропозиції. Проаналізу-
вавши сучасний стан управління спіль-
ною власністю на рівні багатоквартирних 
будинків в Україні та Швеції, дослідивши 
останні висновки європейських експертів, 
можемо стверджувати, що організація міс-
цевого самоврядування на низовому рівні 
(рівні багатоквартирних будинків у Шве-
ції) є дуже корисним досвідом для Укра-
їни. Але також слід зауважити, що точно 
скопіювати швецьку модель для України 
не вдасться, але й не потрібно. Є норми, 
які мають бути впроваджені в українсько-
му суспільстві, але є й такі, впровадження 
яких буде мати непередбачувані або нега-
тивні наслідки.

По-перше, слід терміново на законо-
давчому рівні вирішити питання правового 
регулювання режиму земель багатоквар-
тирних будинків. Оскільки невирішеність 
цього питання унеможливлює визначення 
меж земельних ділянок для обслуговуван-
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ня таких будинків, необхідно розробити 
процедуру передання прибудинкових те-
риторій об’єднанням.

Досвід створення об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків у Швеції 
свідчить про автоматичне членство в об’єд-
нанні всіх власників квартир у такому бу-
динку. В українському суспільстві спостері-
гається негативна реакція мешканців таких 
будинків щодо цього питання, що спри-
чинена ризиком можливих зловживань із 
боку керівництва такого об’єднання, недо-
віри людей до нововведень та відсутність 
просвітницької діяльності з боку держави.

Запровадження порядку голосування 
співвласників, за яким кількість голосів 
залежить від загальної площі всіх квартир 
та нежитлових приміщень, відрізняється 
від юридичної конструкції, яка застосову-
ється у законодавстві багатьох зарубіжних 
країн: можливість власника приміщення 
впливати на ухвалення рішень щодо вико-
ристання спільного майна залежить лише 
від його частки у праві спільної власно-
сті. Певно, застосування принципу участі 
власників у вирішенні питань утримання 
та використання спільного майна будинку 
пропорційно до часток у спільній власно-
сті було б більш доцільним. 

Просвітницька діяльність із метою по-
пуляризації створення об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків (як 
найбільш ефективного способу управлін-
ня майном) має враховувати й такі ризики 
функціонування подібних об’єднань, як 
конфлікти інтересів організацій та меш-
канців будинку. Зарубіжний досвід ство-
рення асоціацій співвласників свідчить 
про перетворення самоврядних демокра-
тичних інституцій в інструменти ринку, за 
допомогою яких збільшується інвестицій-
на привабливість цього будинку як об’єк-
та нерухомості. Дуже часто досягнення 
цієї мети відбувається шляхом неприпу-
стимого регулювання приватного життя 
людини. 

Таким чином, підходи до вирішення цих 
складних питань мають бути виваженими 
та такими, які, спираючись на зарубіжний 
досвід, будуть ураховувати не тільки ві-
тчизняні реалії, але й менталітет україн-
ського суспільства.
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КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Статтю присвячено актуальним питанням професіоналізації сучасної публічної служ-
би. Зазначено, що комунікативна діяльність у публічному управлінні стала необхідним 
складником професійної діяльності публічних службовців, що зумовлює формування 
професійної комунікативної культури публічних службовців, яка має бути зорієнтована 
на сучасні тенденції розвитку публічного управління в Україні. Проаналізовано склад-
ники комунікативної культури, зокрема емоційний. Подано результати дослідження ко-
мунікативної толерантності публічних службовців у контексті формування комунікатив-
ної культури в публічному управлінні.

Ключові слова: професіоналізація публічної служби, комунікативна культура пу-
блічного управління, комунікативна діяльність, професійно-важливі якості публічних 
службовців, комунікативна компетентність, комунікативна толерантність.

Постановка проблеми. Пробле-
ма професіоналізації сучасної публічної 
служби є надзвичайно актуальною. Пра-
цівникам публічної сфери у контексті вдо-
сконалення своєї професійної майстерно-
сті необхідна повсякденна систематична 
праця з розширення світогляду, комуні-
кацій, оволодіння науковими методами 
оброблення сучасних інформаційних по-
токів, популяризації своєї діяльності че-
рез зв’язки з громадськістю, ЗМІ, мережу 
Інтернет тощо. Комунікативна діяльність 
стала необхідним складником професійної 
діяльності публічних службовців, допома-
гає вдосконалювати стиль, форми та ме-
тоди роботи, створює підґрунтя ефектив-
ної управлінської діяльності, що підвищує 
попит на виховання нової генерації дер-
жавних службовців як висококваліфіко-
ваних кадрів, спроможних швидко орі-
єнтуватись у сучасному інформаційному 
просторі [10]. У контексті спрямування 

до європейської спільноти пріоритетними 
стають питання професіоналізації публіч-
них службовців, що вимагають підвищен-
ня вимог до комунікативної діяльності як 
чинника встановлення зв’язків між держа-
вою та інституціями суспільства. Зважаю-
чи на вищезазначене, професійна кому-
нікативна культура публічних службовців 
має бути зорієнтована на сучасні тенденції 
розвитку публічного управління в Україні 
і має стати дієвим інструментом його роз-
будови. 

Водночас стрімкий характер розвит-
ку сучасного суспільства вимагає інфор-
маційно-комунікативної взаємодії су-
спільства і влади, що забезпечує перехід 
суспільства у русло інноваційного роз-
витку з розвинутими клієнт-центрова-
ними сервісами послуг у різних галузях, 
зокрема в освіті, науці, культурі, охоро-
ні здоров’я тощо. Майбутнє соціальних 
перетворень безпосередньо залежатиме 
від капіталу довіри суспільства до влади, 
який формується у комунікативній діяль-© Литвинова Л. В., 2018
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ності публічних службовців як під час ви-
рішення стратегічних питань, так і за умов 
безпосереднього контакту зі споживача-
ми (під час прийому громадян в органах 
публічної влади, ведення переговорів, 
виступів, участі в дискусіях тощо) [7; 9]. 
Питання формування та розвитку сучас-
ної комунікативної культури публічного 
управління є надзвичайно актуальними, 
оскільки становлення та розвиток кому-
нікацій у публічному управлінні змінюють 
вимоги до фахівців публічної служби, ви-
магають дедалі більше зусиль і передба-
чають розвиток професійної, соціальної, 
комунікативної та загально-особистісної 
компетентності останніх. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Компетентнісний підхід до ді-
яльності публічних службовців дає змогу 
виокремити професійну, соціальну, кому-
нікативну, особистісну, емоційну та інші 
види компетентностей. Окрему увагу су-
часні українські дослідники фахівці при-
діляють комунікативній компетентно-
сті (Н. Демедишина, Н. Драгомирецька, 
О.Євсюков, В. Сороко, Т. Федорів, С. Хад-
жирадєва та ін.). Так, Н. Драгомирецька 
тлумачить комунікативну компетентність 
складником процесу взаємовідносин дер-
жавної влади й суспільства в практич-
ному вимірі [3], Н. Демедишина трактує 
комунікативну компетентність державно-
го службовця як категорію державного 
управління – систему теоретичних знань 
про комунікативну діяльність у державно-
му управлінні, що містить комунікативний 
зміст, а також необхідні й достатні кому-
нікативні вміння і навички управлінців, 
спрямовані на ефективність і результа-
тивність діяльності (як професійно-особи-
стісної характеристики державного служ-
бовця); здатність до цілеспрямованого 
застосування на практиці комплексу не-
обхідних комунікативних знань, умінь і на-
вичок, достатніх для виконання професій-
них завдань [2]. Т. Федорів, досліджуючи 
комунікативну компетентність у контексті 
соціокультурної компетентності держав-
них службовців, визначає її інтегральною 
функціональною характеристикою, яка 
належить до соціальних представницьких 
компетентностей державних службовців 
і характеризується мовною, культурною, 

прагматичною, предметною, стратегіч-
ною та представницькою компетентністю 
[13]. Сучасний науковий дискурс щодо 
проблем публічного управління містить 
велику кількість робіт, які присвячені 
проблемам модернізації та трансформації 
публічної служби. До вивчення та аналі-
зу соціального складника звертаються 
провідні українські науковці [8; 12]. Не 
залишився поза увагою науковців і роз-
гляд проблем щодо розвитку людського 
ресурсу, комунікацій, професійної мобіль-
ності, вдосконалення організаційної куль-
тури [1; 4; 5]. Науковці наголошують на 
тому, що важливою ознакою комунікацій 
та комунікативної компетентності є емо-
ційність, емоційна регуляція у ситуаці-
ях комунікації, комунікативна установка 
та вміння слухати і чути співрозмовника, 
комунікативна толерантність. Попри знач-
ну кількість досліджень із проблем кому-
нікації, феномен комунікативної культури 
публічного управління та його емоційний 
складник залишаються недостатньо дослі-
дженим.

Мета статті – дослідити рівень кому-
нікативної толерантності публічних служ-
бовців у контексті формування комуніка-
тивної культури в публічному управлінні.

Виклад основного матеріалу. Про-
фесійна діяльність публічних службовців 
містить низку протиріч: з одного боку, 
вона повинна забезпечувати дотримання 
прав і інтересів громадян, а з іншого – ре-
алізацію законодавчих ініціатив, які спря-
мовані на інтереси держави. Діяльність 
державних інституцій визнається якіс-
ною та ефективною, коли оцінка резуль-
татів діяльності органів влади визнаєть-
ся позитивною в суспільстві. Протиріччя 
між результатами праці держслужбовців 
та громадськими оцінками змушують фа-
хівців звертатися до аналізу структури 
професійної діяльності та компетентності. 
Саме наявність, типовість і гострота про-
тиріч в організації, забезпеченні та змі-
сті праці публічних службовців зумовлює 
емоційно-негативне тло і конфліктність 
(як типову для середовища професійного 
спілкування). Більшість проблем і вини-
каючих труднощів в управлінні пов’язані 
з низькою соціально-психологічної ком-
петентністю, психологічною та комуніка-
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тивною культурою, хоча саме ці чинники 
визнаються одними з основних критері-
їв професійної майстерності. Професійна 
етика, майстерність ведення діалогу, ко-
мунікацій нерозривно пов’язані з понят-
тями честі й гідності, моральності, такту. 
Серед професійно важливих якостей, що 
забезпечують публічну службу як профе-
сійну діяльність, виділяють такі, що без-
посередньо пов’язані з комунікативною 
культурою, зокрема навички ведення пе-
реговорів, уміння швидко орієнтуватись 
у проблематиці завдань, узгодження рі-
шень, здатність до швидкого контакту 
з іншими людьми, взаємоповага, коорди-
нація своїх дій із діями інших тощо. Отже, 
сформована комунікативна культура пу-
блічної служби може розглядатися одним 
із найважливіших чинників формування її 
позитивного іміджу в суспільстві, стабілі-
зації та оптимізації суспільних відносин.

Сучасна комунікативна підготовка пу-
блічних службовців є інтуїтивною і не-
достатньою. Спостерігаються протиріччя 
між висновками наукових досліджень 
і практикою організації професійної під-
готовки та перепідготовки службовців. 
Актуальними стають питання модернізації 
та адаптації процесу професійного нав-
чання публічних службовців до сучасних 
реалій. Необхідно звернути увагу як на 
теоретичну, так і на практичну підготовку 
в галузі психології. Критеріями успішної 
соціально-психологічної  підготовки мож-
на вважати сформовану комунікативну 
культуру, стиль ділової взаємодії, ціннісну 
та комунікативну толерантність, емоційну 
та особистісну стабільність, уміння розв’я-
зувати конфлікти, що виникають.

Узагальнюючи думки дослідників із пи-
тань комунікативної культури, необхідно 
констатувати, що комунікативну культуру 
визначають як:

- сукупність комунікативних якостей 
особистості, нормативних вимог до рівня 
знань, умінь комунікантів до емоційного 
стану, що забезпечують успішність кому-
нікації;

- уміння здійснювати комунікації від-
повідно до норм, що історично склалися 
в цьому культурному середовищі, з ураху-
ванням психологічних механізмів впливу 
на адресата з використанням різноманіт-

них засобів комунікації з метою досягнен-
ня найбільшого результату.

Спільними підставами для формування 
комунікативної культури є:

- загальна ерудиція і культура особи-
стості професіонала;

- розвиненість мови, великий лексич-
ний запас (професійно значуща лексика);

- уміння діяти в запропонованих про-
фесійних обставинах;

- уміння прогнозувати прагматичний 
результат комунікації та спільної діяльно-
сті [6; 14].

Емоції є необхідним компонентом ко-
мунікативної взаємодії. Вони формуються 
в процесі діяльності, будучи відображен-
ням реакцій людини на внутрішні й зов-
нішні впливи. Виділено шість «емоційних» 
критеріїв комунікативної культури органі-
зації: 1) емоційну експресію; 2) емоційну 
сприйнятливість; 3) емпатію; 4) адекват-
ність емоцій; 5) комунікабельність (інгра-
тиацію); 6) толерантність [14, с. 385–415]. 
Важливим критерієм комунікативної куль-
тури організації виступає толерантність. 
Професійна комунікативна толерантність 
проявляється у генералізованому став-
ленні до робочих стосунків та людей, які 
беруть участь у комунікаціях, це харак-
теристика ставлення особистості, що по-
казує ступінь прийняття нею неприємних 
або неприйнятних, на її думку, психоло-
гічних станів, якостей і вчинків партнерів. 
У діловій комунікації додаткова енергія 
емоцій може допомагати або заважати ви-
рішенню виробничих завдань. Практика 
ділових комунікацій свідчить про різнома-
ніття проявів комунікативної толерантно-
сті: одні люди проявляють терпимість до 
оточуючих, інші ж уміють добре прихо-
вувати ворожість до партнерів або здатні 
силою переконання змусити себе не помі-
чати неприємні властивості іншого. Цілком 
доречно виділити три рівні толерантності: 
високий, середній та низький. Високий 
сприяє стримування негативних проявів; 
низький пов’язаний із безперешкодним 
виходом негативних емоцій, а середній 
рівень, що займає своє місце між зазна-
ченими рівнями, найбільш часто проявля-
ється в повсякденній практиці спілкуван-
ня. Загальна комунікативна толерантність 
визначає всі її форми (ситуативну, типо-
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логічну та професійну). Оскільки енерге-
тику негативної комунікативної установ-
ки неможливо приховати від сенсорних 
систем партнерів, то проблеми у комуні-
каціях призводять до постійної напруги, 
навіть коли партнери стримуються. «Пси-
хологічною ціною» такого становища бу-
дуть постійні стреси, нездорові стосунки, 
плинність кадрів та відсутність ефективної 
роботи в колективі. 

Зважаючи на важливість комунікацій 
у діяльності публічних службовців, нами 
було проведено дослідження рівня ко-
мунікативної толерантності за допомо-
гою методики діагностики комунікатив-
ної установки В. Бойка [11, с. 298–314]. 
Протягом 2017–2018 року в дослідженні 
брали участь державні службовці катего-
рій Б і В (загальною кількістю 376 осіб), 
працівники центральних органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, 
слухачі Національної академії державно-
го управління при Президентові України. 
Максимальний бал за кожним компонен-
том установки дорівнює 15. Максимальний 
бал за тестом (135) свідчить про абсолют-
ну нетерпимість до оточення, мінімаль-
ний (0) – про абсолютну толерантність до 
партнерів у різноманітних ситуаціях. Ре-
зультати психологічного дослідження пу-
блічних службовців за допомогою методи-
ки діагностики комунікативної установки 
В. Бойка подано у таблиці 1.

Узагальнені результати дослідження 
свідчать про те, що маємо тенденцію до 
середньої (ближче до низької) комуніка-
тивної толерантності опитаних публічних 
службовців. Такий стан речей є загаль-

ним для всіх категорій опитаних. Висо-
кий або достатній рівень комунікативної 
толерантності, комунікативної готовності 
демонструють лише 34% опитаних. Се-
ред основних психологічних проблем, що 
перешкоджають розвитку комунікативної 
толерантності, є надмірна категоричність 
в оцінках, негативна комунікативна уста-
новка, роздратування та несприйняття 
іншої думки, упереджене ставлення до 
партнерів із комунікації, намагання пере-
виховати або переробити під себе парт-
нера. Отже, психологічне забезпечення 
професійного та особистісного розвитку 
публічних службовців необхідне вже під 
час професійного навчання. Комуніка-
тивна культура є професійно-важливою 
ознакою публічної служби. Формування 
комунікативної культури методом «проб 
і помилок» слід визнати помилковою стра-
тегією, об’єктивно дорогою, суб’єктивною 
та ймовірнісною. Ступінь розвитку осо-
бистості значною мірою характеризуєть-
ся рівнем професіоналізму і професійною 
культурою, що відображає об’єктивну під-
готовленість і суб’єктивну готовність пу-
блічних службовців до вирішення профе-
сійних завдань, продуктивної предметної 
діяльності. Відомий радянський психолог 
К. Платонов зазначав, що професійна го-
товність фахівця – це суб’єктивний стан 
особистості, яка вважає себе здатною до 
виконання відповідної професійної діяль-
ності та прагне її виконувати. Тому в проце-
сі формування професійної комунікативної 
культури необхідно включати багаторівне-
вий соціально-психологічний практико-о-
рієнтований складник навчання. 

Таблиця 1

n Компоненти установки
Категорії публічних службовців

Б В
1. Несприйняття індивідуальності людини 5,95 5,51
2. Використання себе еталоном в оцінюванні інших 5,90 5,48
3. Консерватизм в оцінках 5,55 5,97

4. Невміння приховувати роздратування під час зіткнення 
з некомунікабельними якостями партнера 6,07 5,41

5. Намагання перевиховати партнера 6,01 5,10
6. Намагання переробити партнера «під себе» 5,79 6,02
7. Невміння прощати іншим помилки, непорозуміння 5,83 6,20

8. Нетерпимість до фізичного або психологічного  
дискомфорту партнера 4,76 3,20

9. Невміння пристосовуватись до партнера 4,96 4,49
Загальний бал Σ 50,82 47,38



Право та державне управління

174

Висновки і пропозиції. Професійну 
комунікативну культуру неможливо запро-
вадити директивними методами. До цього 
процесу потрібно залучати самих публіч-
них службовців, особливо під час навчан-
ня, підготовки та підвищення кваліфікації. 
Продуктивним є лише двобічний спосіб її 
запровадження: з одного боку, важливим 
є усвідомлення ролі професійної ділової 
комунікації як основи професійної комуні-
кативної культури, колективне вироблення 
її цінностей і норм кожним службовцем, а 
з іншого – управлінська воля з належним 
формальним забезпеченням та психологіч-
ним супроводом професійної комунікації як 
робочого інструменту публічної служби.

Комунікативна культура є професій-
но-важливою якістю публічної служби. 
Ступінь розвитку особистості значною 
мірою характеризується рівнем професі-
оналізму і його професійною культурою, 
що відображає об’єктивну підготовленість 
і суб’єктивну готовність публічних служ-
бовців до вирішення професійних завдань, 
продуктивної предметної діяльності.

Комунікативна толерантність публічних 
службовців є важливим психологічним склад-
ником формування комунікативної культури 
в публічному управлінні. Серед факторів, 
що перешкоджають розвитку комунікатив-
ної толерантності, є надмірна категоричність 
в оцінках, негативна комунікативна уста-
новка, роздратування та несприйняття іншої 
думки, упереджене ставлення до партнерів 
із комунікації, намагання перевиховати або 
переробити під себе партнера.

Ступінь розвитку публічного службовця 
значною мірою характеризується рівнем 
його професійної культури, відображає 
об’єктивну підготовленість і суб’єктивну 
готовність до вирішення професійних за-
вдань, що практично реалізується в про-
грамі його підготовки як цілеспрямовано 
організована послідовність вирішення 
професійних комунікативних завдань.
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Статья посвящена актуальным вопросам профессионализации современной публич-
ной службы. Отмечено, что коммуникативная деятельность в публичном управлении 
стала необходимой составляющей профессиональной деятельности публичных служа-
щих, что обуславливает формирование профессиональной коммуникативной культуры 
публичных служащих, которая должна быть ориентирована на современные тенденции 
развития публичного управления в Украине. Проанализированы структурные компо-
ненты коммуникативной культуры, в частности ее эмоциональная составляющая. Пред-
ставлены результаты исследования коммуникативной толерантности публичных служа-
щих в контексте формирования коммуникативной культуры в публичном управлении.
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Lytvynova L. Communicative tolerance of civil servants in the context 
of the formation of a communicative culture of public administration

The article is devoted to actual issues of professionalization of modern public service. 
It has been pointed out that communicative activities in public administration became a 
necessary component of the professional activities of public servants, which determines the 
formation of a professional communication culture for public servants, which should be ori-
ented towards the current trends of public administration development in Ukraine. The com-
ponents of the communicative culture, in particular its emotional component, are analyzed. 
The article presents the results of research on communicative tolerance of public servants 
in the context of forming a communicative culture in public administration.

Key words: professionalization of public service, communicative culture of public admin-
istration, communicative activity, professional qualities of public servants, communicative 
competence, communicative tolerance.
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