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ТЕОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЯК ДЖЕРЕЛО ПОШУКУ ЙОГО МАЙБУТНІХ МОДЕЛЕЙ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ òåîð³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó óçàãàëüíþâàëè äîñâ³ä 
éîãî ñòàíîâëåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ³ â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó ñòàëè äæåðåëîì ïîøóêó éîãî ìàéáóòí³õ 
ìîäåëåé. Àíàë³çóþòüñÿ ðîáîòè çàðóá³æíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ïîä³áí³ñòü ³ â³äì³íí³ñòü â ï³äõîäàõ äî îö³íêè 
ñóòíîñò³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñïåöèô³êè éîãî ïðîÿâó â ð³çíèõ êðà¿íàõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òåîð³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåôîðìóâàííÿ, ãðîìàäà, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ìîäåëü ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðàâîâà äåðæàâà.
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THEORIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A SOURCE 
OF ITS FUTURE MODELS SEARCHING

The article deals with the theory of local government, which for a long time synthesized the experience of its development 
and improvement in different countries and eventually become a source of finding its future models. Analyzes of foreign 
and domestic scientists, the similarities and differences in the approaches to assessing the nature of local government, the 
specifics of its manifestation in different countries.
We consider the historical aspect of origin theories of local government from the era of the French Revolution, which gave 
significant impetus to the constitutional movement in Europe. It is the concept of "self" began to use during the revolution 
to reflect the fact that the independence of the community and state.
The article noted that the consistent enforcement of the principles of local self-government was the logical conclusion of 
the basic principles of constitutional, legal state, which is replacing the centralized bureaucratic state and the so-called era 
of absolutism.
An important contribution in spreading the ideas of local governments in European countries played the Belgian Constitution 
in 1831. This constitution was the corresponding article, which was dedicated to community management and together with 
the three branches of government – legislative, executive and judiciary – recognized fourth power, the so-called municipal. 
You may safely say that since 1790 mankind has accumulated a wide experience in the formation and development of 
local government and its operations in different countries. This experience was generalized science and theories appeared 
in various local governments.
One of the first theories of local government launched the so-called German law school, which started and further 
development of theories of local government. Early German scientists theorized free community, also called the theory of 
natural rights community. Their theory was first explained the nature of local government. Its representatives – E. Meyer, 
A. Laband, A. Roessler – believed that the right of communities to head their own affairs as natural and inalienable as the 
human rights community that is primary to the state, therefore, the state must respect freedom community management.
Along with the theory of free community theory was the state government, the main provisions of which were also developed 
by German scientists of the XIX century and L.Shteynom R.Hneystom and subsequently developed pre-revolutionary 
Russian lawyers N.I. Lazarev, A.D. Gradovsky and V.P. Bezobrazov.
Within the theory of state government formed two main areas – political, which supported (upheld) R.Hneyst and legal 
support that (stood) L.Shteyn.
Also in the nineteenth century gained considerable popularity public (social and economic) theory of government, which had 
its supporters, such as R.Mol, A.I. Vasilchikov and V.M. Lyeshkov.

 © Áàëàáàºâà Ç. Â., Ïîíîìàðüîâ Â. Â., 2016.
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Proponents of the theory of public government tried to distinguish and fix the list of cases under the jurisdiction of local 
governments, and which in turn were different from affairs of state administration.
Along with the most common in academic circles theories of local government, there are also lesser-known theory, such as the 
Soviet theory; Theory of social security; Theory of municipal socialism.
After analyzing the various theories of local government can be summarized their main differences to differences of opinion 
on how the formation of local bodies and the nature of relations with the central government.
Based on existing theories of local government management practices appeared in two models of governance in place the so-
called European, which primarily uses position statist theory and Anglo-American, which is at the heart of community theory.
Keywords: theories of local self-government, reformation, mass, state administration, model of local self-government, legal 
state.
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ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАК ИСТОЧНИК ПОИСКА ЕГО БУДУЩИХ МОДЕЛЕЙ 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ òåîðèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè 
îáîáùàëè îïûò åãî ñòàíîâëåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ è â êîíå÷íîì èòîãå ñòàëè èñòî÷íèêîì 
ïîèñêà åãî áóäóùèõ ìîäåëåé. Àíàëèçèðóþòñÿ ðàáîòû çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ, ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå â 
ïîäõîäàõ ê îöåíêå ñóùíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñïåöèôèêè åãî ïðîÿâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåîðèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåôîðìèðîâàíèå, ãðîìàäà, ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, ìîäåëü 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî.

Програма реформ «Стратегія сталого роз-

витку «Україна – 2020» [6] потребує від держави 

вирішення нових правових, економічних, політичних 

та соціальних завдань, головними з яких є форму-

вання ефективної системи місцевого самоврядуван-

ня, як максимально наближеного до населення інсти-

туту, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності, запровадження дієвих механізмів 

соціальної взаємодії із самоврядними структурами. 

Актуальність обраної теми обумовлена також необ-

хідністю наукового осмислення історичного розвит-

ку місцевого самоврядування на основі теорій та 

сучасних концепцій місцевого самоврядування, що 

дає можливість обґрунтованого вибору оптимальної 

моделі його реформування в Україні.

Теоріям місцевого самоврядування присвя-

чені роботи В.Г. Ігнатова, Н.М. Коркунова, А.А. Яро-

шенко та інших вчених.

Шляхи становлення місцевого самоврядування в 

Україні досліджували А. Ткачук, В. Кравченко, В. Руб-

цов, О. Батанов, О. Орловський, А. Крупник, О. Бойко, 

М. Лациба та інші. Вивченню закордонного досвіду 

реформування місцевого самоврядування та його ви-

користання у пострадянських країнах присвячено пра-

ці таких вчених, як В. Бойцов, І. Козюра, С. Соскін, 

В. Чернікта та інші.

Ціллю статті є аналіз теорій місцевого само-

врядування як джерела пошуку шляхів його рефор-

мування у світі та становлення адекватних моделей.

Місцеве управління та місцеве самовряду-

вання в сучасному значенні з’явилося лише двісті ро-

ків тому – після Великої Французької революції, яка 

дала відчутний поштовх конституційному руху в євро-

пейських країнах. Саме ж поняття «самоврядування» 

почали використовувати під час самої революції, щоб 

відобразити факт самостійності громад від держави.

Міста середньовіччя зі своїм адміністративним, 

фінансовим та судовим правлінням, які були придбані 

або завойовані у тогочасних феодалів, ще з тих часів 

мали зародок самоврядування. Конституційний рух, 

поштовх якому в тогочасних європейських країнах 

дала вже згадана Велика Французька революція, при-

звів не тільки до появи абсолютно нових форм орга-

нізації влади в сфері державного управління, а й по-

ставив завдання для створення місцевого управління, 

як вільного від бюрократичної залежності центральних 

органів державної влади. Послідовне впровадження в 

життя початків місцевого самоврядування було логіч-

ним висновком з основних принципів конституційної, 

правової держави, яку приходить на зміну централізо-

ваній та бюрократичній державі так званої епохи аб-

солютизму.

Взаємовідносини особистості та держави, місце-

вих громад та центральних органів влади в умовах де-

мократичної, правової держави принципово інші, ніж в 

абсолютистській державі, яке Кант називав державою 

сваволі. Тому це природно, що місцеве самоврядуван-

ня, яке передбачає в контексті широку автономію, відо-

собленість в системі державної влади, стає ідеологією 

політичних рухів та правових реформ XIX сторіччя.

Вагомий внесок в поширення ідей місцевого са-

моврядування в європейських країнах зробила бель-

гійська конституція 1831 року. В цій конституції була 

відповідна стаття, присвячена общинному управлін-

ню, а поряд із трьома гілками влади – законодавчою, 

виконавчою і судовою владою – визнавалась четверта 

влада, так звана муніципальна.

Але історії відомі ще раніше ідеї організації общин-

ного управління. Ще у 1790 році ці ідеї були викладені 

французом Туре в доповіді, яка стосувалася законо-

проекту про реформу місцевого управління в Націо-

нальних зборах Франції. Ним були сформульовані дві 
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основні на його думку проблеми вчення про місцеве 
самоврядування:

• поняття про власні общинні справи, які властиві 
за своєю природою муніципальному управлін-
ню;

• поняття про справи державні, ведення яких пе-
редається державою до органів місцевого само-
врядування.

Отже, можна сміливо казати, що ще з 1790 року 
людство накопичувало різноманітний досвід станов-
лення та розвиток місцевого самоврядування і його 
функціонування в різних країнах. Цей досвід був уза-
гальнений наукою та постав у різноманітних теоріях 
місцевого самоврядування.

Одним з перших звернувся до цих проблем фран-
цузький вчений та державний діяч А. Токвіль. Він пи-
сав: «Громадські інститути грають для встановлення 
незалежності ту ж роль, що і початкові школи для на-
уки; вони відкривають народу шлях до свободи і вчать 
його користуватися цією свободою, насолоджуватися 
її мирним характером. Без общинних інститутів нація 
може сформувати вільний уряд, однак справжнього 
духу свобод вона так і не набуде. Скороминущі при-
страсті, хвилинні інтереси, випадкові обставини мо-
жуть створити лише видимість незалежності, однак 
деспотизм, загнаний усередину суспільного організму, 
рано чи пізно знову з'явиться на поверхні» [7, с. 65].

Велика кількість вчених по всьому світу виділяють 
різну кількість теорій місцевого самоврядування, вони 
коливаються від трьох до семи. Така ситуація склала-
ся у зв’язку з тим, що різні вчені використовують різно-
манітні підходи до визначення теорії місцевого само-
врядування. Але, на нашу думку, при вивченні теорій 
місцевого самоврядування важлива не кількість цих 
теорій, а їх якість, і як казав Н.І. Лазаревський, кожна 
з теорій вірна і не вірна одночасно, оскільки вказує на 
одну з ознак самоврядування, яку неприпустимо зво-
дити в абсолют стосовно всіх країн і випадків [3].

Одну з перших теорій місцевого самоврядування 
висунула так звана німецька правова школа, яка й 
започаткувала подальший розвиток теорій місцевого 
самоврядування. На початку німецькі вчені висунули 
теорію вільної громади, яка також називається теорі-
єю природних прав громади. Їхня теорія вперше пояс-
нила сутність місцевого самоврядування. Її представ-
ники – Е. Мейєр, О. Лабанд, О. Ресслер – вважали, 
що право громади на завідування своїми справами 
так само природне і невідчужуване, як і права людини; 
що громада є первинною по відношенню до держа-
ви, отже, держава має поважати свободу общинного 
управління. «Громада має право на самостійність і 
незалежність від центральної влади за самою своєю 
природою, причому держава не створює громаду, а 
лише визнає її» [5, c.13-14].

Ця теорія спиралася на ідеї природного права. 
Вона виходила з визнання громади природно сфор-
мованою органічною корпорацією, яка своєю сутністю 
незалежна від держави. Права громади на самовряду-
вання апріорним шляхом виводилися з самої природи 
громади як такої. Звідси в поняття самоврядування 
включили такі елементи: управління власними справа-
ми громади; громади є суб'єктами прав, що їм нале-
жать; посадові особи общинного управління є органи 
не держави, а громади.

На практиці ж ця теорія не знайшла свого практич-
ного застосування, оскільки в цій теорії відсутній чітко 
визначений об’єкт місцевого самоврядування, оскіль-
ки самоврядна одиниця – це сільська або міська гро-
мада, яка користується самостійністю у вирішені своїх 
справ, а її мешканці мають можливість самі розпоря-
джатися своєю долею в межах своєї території. Вони 
самі повинні були забезпечувати себе необхідним, в 
тому числі захищатися від зовнішньої небезпеки у ви-
гляді військового зазіхання на їхню територію. А при-
рівнювання до самоврядної одиниці більших територій 
залишається справою державної влади. В цих умовах 
нелогічно було доводити самостійність таких одиниць. 
спираючись на їх природний характер, як і заперечу-
вати інші види самоврядування, крім невеликих сіль-
ських і міських громад – це не відповідало дійсному 
стану речей.

При існуванні держави в суспільстві громада не 
може бути абсолютно вільною. Історія становлення 
і розвитку громади на Русі підтверджує даний факт: 
слов’янська громада потребувала держави – і ство-
рила її для забезпечення захисту, як від зовнішнього 
посягання, так і для розвитку економічних зв’язків.

Одночасно з теорією вільної громади з’явилася дер-
жавна теорія самоврядування, основні положення якої 
були розроблені також німецькими вченими XIX століт-
тя Л. Штейном і Р. Гнейстом, а у подальшому розвинені 
російськими дореволюційними юристами Н. І. Лазарев-
ським, А. Д. Градовським та В. П. Безобразовим.

Відповідно до цієї теорії, самоврядування – це одна 
з форм організації місцевого державного управління. 
Усі повноваження в галузі місцевого самоврядування 
надані державою, мають джерелом державну владу.

Однак на відміну від централізованого державного 
управління місцеве самоврядування здійснюється не 
призначеними урядовими чиновниками, а за безпо-
середньою участю місцевих жителів, які зацікавлені в 
результативності місцевого управління. Передача дея-
ких завдань державного управління у відання місцевих 
спільнот з точки зору державної теорії пояснюється 
тим, щоб забезпечити більш ефективне вирішення 
питань місцевого значення. При централізованому 
державному управлінні призначені «зверху» державні 
чиновники позбавлені елементарної ініціативи та са-
мостійності. За своєю суттб суті вони не залежать від 
місцевих жителів та не контролюються останніми.

В рамках державної теорії самоврядування сфор-
мувалися два основних напрямки – політичний, який 
підтримував (відстоював) Р. Гнейст, та юридичний, 
який підтримував (відстоював) Л. Штейн.

Л. Штейн висловлював думку, що підставою само-
стійності органів місцевого самоврядування є те, що 
на них держава покладає здійснення певних завдань 
державного управління. Органи місцевого самовряду-
вання – специфічні органи державного управління, ор-
ганізовані на засадах самоврядування і які володіють 
істотними відмінностями від державних. Так, якщо ор-
гани держави виражають його волю і повністю підпо-
рядковані уряду, внаслідок чого між ними неможливо 
співвідношення прав і обов'язків, то органи місцевого 
самоврядування мають принципово інший правовий 
статус, є особливими юридичними суб'єктами, що 
вступають з державою в правові відносини і мають по 
відношенню до неї права та обов'язки.

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION
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В свою чергу Р. Гнейст вважав, що виборність ор-

ганів або посадових осіб місцевого самоврядування 

не гарантує повної самостійності місцевого самовря-

дування. Залежність будь-якого посадовця можливо 

пояснити тим, що служба для нього – це перш за все 

джерело коштів для існування, тому така посадова 

особа повинна служити чужим інтересам, оскільки 

залежна від них фінансово. Тому основоположник по-

літичного напрямку пов’язав місцеве самоврядування 

із системою почесних і безоплатних посад, що випли-

вало з принципового порядку формування таких орга-

нів місцевого самоврядування та заміщення окремих 

місцевих посад. Самоврядування на місцевому рівні 

повинно було реалізовуватись почесними людьми із 

середовища місцевого населення на безоплатній ос-

нові.

У тому ж ХІХ столітті набула значної популярності 

громадська (суспільно-господарська) теорія само-

врядування, яка мала своїх прихильників, таких як 

Р. Моль, А. І. Васильчиков та В. М. Лєшков. Згідно з 

громадською теорії територіальна громада розгляда-

ється як один із елементів громадянського суспіль-

ства, тому місцеве самоврядування є недержавним 

за своєю природою, володіє власною компетенцією у 

неполітичній сфері, тобто у місцевих громадських та 

господарських справах, у здійснення яких держава не 

повинна втручатися.

Громадська теорія бачить сутність самовряду-

вання у наданні місцевому суспільству права само-

му відати свої громадські інтереси і в збереженні за 

урядовими органами завідування одними тільки дер-

жавними справами. Громадська теорія виходить з про-

тиставлення місцевої громади державі, громадських 

інтересів – політичним, вимагаючи, щоб суспільство і 

держава, кожне, відало тільки свої власні інтереси [2].

Прихильники громадської теорії самоврядування 

намагалися розмежувати та зафіксувати перелік справ, 

які підвідомчі органам місцевого самоврядування та 

які в свою чергу повинні були відрізнятись від справ 

державного управління. В намаганнях розподілити ці 

справи в них нічого не вийшло, оскільки на практиці 

практично неможливо розділити справи державного 

управління і справи місцевого значення, щоб виділи-

ти з них в чистому вигляді тільки місцеві господарські 

справи. «Виявилося досить складно розмежувати 

справи власне общинні (місцеві ) і справи державні, 

доручені для виконання громадам. Наприклад, дорож-

нє будівництво, місцеві податки, охорона громадсько-

го порядку, завідування освітою, культурою, охороною 

здоров'я і т.п. не можуть вважатися суспільними спра-

вами і протистояти справам державним» [1, c. 27].

Значним напрямком громадської теорії самовряду-

вання є господарська теорія, яка у подальшому стала 

розвитком теорії (природної) громади. Прихильниками 

цього напрямку були Р. Моль та А. Васильчиков. Вони 

робили акцент не тільки на визнанні самоврядної 

громади в якості самостійного суб'єкта права, а й на 

реалізації нею комунальної діяльності. Вважалося, що 

місцеве самоврядування не відноситься до політики, 

але має свою особливу сферу господарської діяльно-

сті.

Окремі закордонні вчені пов’язують місцеве само-

врядування з державною владою, відзначаючи стано-

вище держави як органу, який дав права на самовря-

дування, та представляти його як первинний суб’єкт 

громадського правління.

Двоїстий характер місцевого самоврядування зна-

ходить відображення в теорії дуалізму місцевого само-

врядування. Відповідно до цієї теорії, місцеві органи 

самоврядування, реалізуючи управлінські функції, ви-

ходять за рамки місцевих інтересів та повинні діяти як 

інструмент державного управління.

Двоїстість природи місцевого самоврядування про-

являється в тому, що в ньому поєднуються місцеве 

та державне, які в силу цього самостійні у вирішенні 

питань місцевого значення і, одночасно, складають з 

державою єдине ціле при вирішенні завдань держа-

ви на місцевому рівні. «З одного боку, муніципальна 

влада – це влада, що здійснюється в рамках загаль-

нодержавної політики, підконтрольна державі і на те-

риторії держави, а з іншого – інструмент самостійної 

від жорстких державних імперативів організації людей, 

що мають на меті облаштування найкращим чином 

власного життя і вирішення локальних питань життє-

діяльності» [8, c. 37].

У змісті теорії дуалізму місцевого самоврядування 

повинні бути присутні такі принципи: 

• наявність загальнодержавного та місцевого ін-

тересів і необхідність їхнього поєднання; 

• неможливість у багатьох випадках розділити 

власні місцевих та загальнодержавні справи; 

• виконання органами місцевого самоврядування 

повноважень, делегованих державою; 

• наявність характеру у предметів ведення і по-

вноважень місцевого самоврядування; 

• реалізація органами місцевого самоврядування 

публічного та приватноправового характеру.

Прихильники цієї теорії вважають, що за допомо-

гою єдності двох засад вирішуються найважливіші 

громадсько-державні завдання: виключається роздво-

єння влади, яке призводить до політичної нестабіль-

ності й послаблення держави та її інститутів; утворю-

ються можливості для більшої частини людей брати 

участь в управлінні справами суспільства та держави; 

ліквідується розрив між суспільством та державою; 

досягається єдина мета – збереження та зміцнення 

суспільства та держави за наявності демократичних 

інститутів. 

Поряд із найбільш поширеними в наукових колах 

теоріями місцевого самоврядування, зустрічаються й 

менш відомі теорії, такі як: радянська теорія; теорія 

соціального забезпечення; теорія муніципального со-

ціалізму.

Кожна з цих теорії місцевого самоврядування та-

кож розглядає систему органів місцевого самовряду-

вання, але під своїм кутом зору, вони також мають свої 

недоліки та переваги, але, тим не менш, заслуговують 

право на існування та глибоке вивчення.

Радянська концепція базується на тому, що місцеві 

ради є органами єдиної державної влади, які відпо-

відають за виконання на своїй території актів цен-

тральних органів. Найголовніше завдання місцевих 

рад в соціалістичній державі зводилось до того, щоб 

забезпечити виконання основних державних функцій 

на кожній ділянці території країни.

Радянська модель також характеризується ієрар-

хічною підпорядкованістю ланок влади. Також ця мо-

дель заперечувала загальновизнані принципи розпо-
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ділу влади – стримувань та противаг, а всі інші органи 

держави вважаються такими, що походять від рад та 

підзвітні їм. Ця модель існувала в Радянському Союзі, 

де в законодавстві такого поняття, як «місцеве само-

врядування», не існувало.

Радянська модель знайшла своє відображення та 

діє на сьогоднішній день в таких державах, як: Китаї, 

Куба, КНДР та В’єтнам.

В кінці ХІХ та на початку ХХ століть в багатьох дер-

жавах Європи величезного поширення набували со-

ціал-реформістські муніципальні концепції, які згодом 

вилились у теорію муніципального соціалізму.

Муніципальний соціалізм був симбіозом програм-

них положень та настанов, які спрямовувались на 

забезпечення більш повної демократизації життя на 

місцях. Першою вимогою, яка була зафіксована в му-

ніципальних програмах політичних партій, було надан-

ня міським та сільським громадам найбільш широкої 

автономії. Друга не менш вагома вимога була у збіль-

шенні представництва населення в органах місцевого 

самоврядування.

Прихильники цієї теорії сподівалися шляхом посту-

пових реформ перебудувати тодішнє життя на нових 

началах, тобто провести зміни державного та суспіль-

ного життя без різких стрибків та потрясінь.

Ідеологи виходили з можливості соціалістичної 

еволюції буржуазного місцевого самоврядування як 

одного із шляхів без революційної трансформації 

сучасного суспільства у соціалістичне. Створити на 

місцях так звані оплоти демократії, які зможуть проти-

стояти центральним органам. Розширення прав місце-

вого самоврядування в політичній сфері тлумачилося, 

як кардинальна зміна влади в суспільстві. 

Треба відзначити, що теорія муніципального соціа-

лізму нічого спільного з соціалізмом не мала. Тези му-

ніципального соціалізму висувалися насамперед бур-

жуазними партіями. Ця ідеологія знаходила підтримку 

тільки у соціал-демократів. Противники цих ідей вва-

жали доктрину муніципального соціалізму політично 

ілюзорною й теоретично помилковою: «адже те, що 

виходить за межі місцевих інтересів, за межі функцій 

державного управління, тобто все, що стосується ос-

новних джерел прибутку пануючих класів та основних 

засобів забезпечення їх панування, все, що стосується 

не управління державою, а устрою держави, тим са-

мим виходить зі сфери муніципального соціалізму» [4].

Науці відома ще одна теорія – теорія соціального 

обслуговування. В ній робиться наголос на здійснення 

муніципалітетами свого основного завдання – органі-

зації обслуговування населення та пропозиції послуг 

своїм мешканцям. Головна ж мета цієї теорії – це до-

бробут мешканців громади.

Теорія соціального обслуговування пояснює функ-

цію муніципалітету як прояв надкласової природи 

держави загального добробуту. Німецький вчений З. 

Баллейс підкреслює, що муніципалітети є передусім 

природними корпоративними одиницями, а їх ав-

тономність випливає не стільки з державної влади, 

скільки із суверенітету народу, який має поважатись та 

забезпечуватися державою на практиці. Незважаючи 

на це, здебільшого в теорії сучасної комунальної по-

літики головний акцент зміщується з питань свободи 

та невтручання з боку центральних влад у бік таких 

цінностей, як раціональність, ефективність, економія. 

Місцеве самоврядування розглядається вже не стіль-

ки як загальнодемократична мета, скільки як засіб для 

вирішення локальних проблем, реалізації інтересів 

територіальних громад, здійснення на місцях загаль-

нодержавного політичного курсу [4, c. 96–103].

Висновки. Провівши аналіз різних теорій походжен-

ня місцевого самоврядування, можна звести основні 

їх відмінності до різниці у поглядах на способи форму-

вання місцевих органів та на характер взаємовідносин 

зі центральною владою.

Так, теорія вільних громад, яка спирається на ідею 

природного права, має своїм центральним положен-

ням те, що громада, як самоврядний територіаль-

ний колектив, така ж самостійна, як і сама держава. 

Державницька ж теорія, навпаки, має своєю основою 

ідею створення органів самоврядування, повністю 

підпорядкованих державі, і розуміє самоврядування 

в якості ланки державної влади, яка не має власних 

прав і власної компетенції. Деякою мірою об’єднує ці 

дві теорії громадська теорія, яка стверджує, що органи 

самоврядування самостійні лише в неполітичній сфері 

– у сфері господарської і громадської діяльності.

На основі існуючих теорій місцевого самовряду-

вання в практиці управління з’явились дві моделі ор-

ганізації влади на місцях: так звана європейська, яка, 

насамперед, використовує положення державницької 

теорії; та англо-американська, в основі якої є грома-

дівська теорія.

В європейській моделі місцевого самоврядування 

на одному територіальному рівні поєдналися місцеве 

самоврядування та місцеве управління. При цьому на 

місцеві органи управління покладаються окремі функ-

ції щодо місцевого самоврядування. В минулому, це 

була функція адміністративної опіки, яка передбачає, 

що рішення органів місцевого самоврядування не мо-

жуть вступити в силу, поки не дістануть схвалення міс-

цевого чиновника, який призначений або уповноваже-

ний органами державної влади (префект, бургомістр 

чи губернатор).

У сучасній управлінській практиці переважає 

функція адміністративного нагляду, яка обмежується 

перевіркою законності рішень органів місцевого са-

моврядування. Адміністратору дається для перевірки 

невеликий термін, по закінченні якого рішення вступає 

в силу, якщо не надійшло заперечень.

Англо-американська модель характеризується 

дією місцевого самоврядування на всіх територіаль-

них рівнях нижче держави, суб'єкта федерації чи ав-

тономного регіону. Така модель чітко проглядається у 

Великій Британії, де склалися традиції самостійності 

громад щодо управління місцевими справами в межах 

законів, але без втручання центральної державної 

влади або її представників на місцях. Саме таке міс-

цеве управління Р. Гнейст називав місцевим самовря-

дуванням.

Наприкінці XX століття почала формуватися так 

звана новітня модель місцевого самоврядування, для 

якої є притаманним:

• зростання значення громадянських ініціатив, 

вплив жителів громади на діяльність органів міс-

цевого самоврядування;

• органи місцевого самоврядування допомагають 

окремим громадянам та суспільним групам са-

мим задовольняти свої потреби, і тому переда-
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ють право на надання частини публічних послуг 

неурядовим організаціям та бізнесу;

• органи місцевого самоврядування вишукують 

джерела фінансування розвитку громади в ін-

ших організаціях та установах.

Іншими словами, стали затверджуватися чи по-

силюватися демократичні елементи, запрацювала 

модель розвитку сучасних суспільств, що значно змі-

нило саме місцеве самоврядування. Актуальним стає 

узагальнення досвіду реформування місцевого само-

врядування, його подальше теоретичне осмислення і 

практичне застосування в умовах різних національних 

традицій.

Теорії місцевого самоврядування важливі для роз-

гляду тому, що від того, як розуміють та сприймають ці 

теорії в суспільстві, залежить нормативно-законодав-

че регулювання місцевого самоврядування в нашій 

державі.
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РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ 
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó ñâ³òîâî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè ùîäî äåìîêðàòè÷íîãî âðÿäóâàííÿ Íîâîãî ÷àñó. Ïðîâåäåíèé 
àíàë³ç äîçâîëèâ ïðîñòåæèòè çì³íó êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü äåìîêðàòè÷íîãî âðÿäóâàííÿ òà âèçíà÷èòè 
éîãî çàêîíîì³ðíîñò³. Â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî äåìîêðàòè÷íîìó âðÿäóâàííþ ïðèòàìàííà 
òðàäèö³éí³ñòü. Âàæëèâîþ óìîâîþ òàêîãî âèäó âðÿäóâàííÿ º çâ’ÿçîê ïðàâèòåëÿ ç íàðîäîì. Äåìîêðàòè÷íå âðÿäóâàííÿ 
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ³äåàëüíå âðÿäóâàííÿ ç åôåêòèâíî ôóíêö³îíóþ÷èìè äåìîêðàòè÷íèìè ³íñòèòóòàìè äåðæàâè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãëîáàë³çàö³ÿ, äåìîêðàò³ÿ, âðÿäóâàííÿ, äåìîêðàòè÷íå âðÿäóâàííÿ, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, Íîâèé ÷àñ.
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THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC GOVERNANCE 
IN THE WESTERN PHILOSOPHY OF MODERN AGE 

Problem definition and its connection with important scientific and practical tasks. New age is an important historical 
period for the development of democratic governance, because this time focuses not only on the conceptual provisions but 
also concerns at practical implementation and developments. Research democratic governance of modern age is invaluable 
for the further conceptual development of democratic governance regulations and their effective implementation.
Analysis of recent publications on unsolved and definition issues of the problem. In modern age G. Hobbes, J.J Russo, 
A. de Tocqueville and others examine detailed the components of a democratic government.
However, the conceptual provisions of democratic governance that were formed during modern age were overlooked by 
scientists. By its examination one can analyze common elements of good governance and foresee the prospect of their use in 
modern conditions of social development.
Formation of object of the article. The purpose of the study is historical and philosophical grounding principles of 
democratic governance under modern age.
Presenting of main material. New Era is an important period in the formation and management of public opinion 
concerning democratic governance. This historical period is characterized by the formation of conceptual provisions of 
democratic governance and its characteristics determination.
Hugo Grotius (Dutch jurist) is considered the founder of the school of natural law, the concept of social self-organization 
and impeachment. Due to Hugo Grotius’s doctrine, democratic governance is associated with the institute of impeachment, 
self-organization of society, public participation in the management of a clear, legal implementation forms.
English philosopher, Thomas Hobbes made the decisive impact on the governance philosophy and philosophical foundation 
of democratic governance. Hobbes speaks in terms of human selfishness as well as Machiavelli. Nature endowed people with 
discretion, hence they could act as they want to, satisfy their selfish desires they come to grips with each other. Therefore, 
the war against each other is natural, social rank - state law, agreements among people and their subordination. If people do 
not keep agreement the war starts to occur. People should maintain peace and seek it. In accordance with this act the way 
you want to act against them. Thinker asserts that the state functions as a single organism, which organizes the collection of 
people in the crowd of people. The unity of the people ensures unity of will and peace.
John. Locke as opposed to Hobbes, considered the natural state, he did not associate it with war, and with equality and 
freedom. Human freedom is limited by natural laws aimed at preserving peace and humanity. In order to regulate social 
relations it is necessary to carry out the separation of powers. Democracy is characterized by equality. When it comes to the 
form of government that exists in the state it should be in accordance to the legislature.
Charles Louis Montesquieu supports the views of Hobbes in anticipation of the state as a needed due to the laws of social 
development on equality of human beings from nature. Being a supporter of the concept of the origin of the contractual 
agreement contemplated the state as the adoption of the basic law of the state.
The ideal state involves power-sharing, providing for a system of checks and balances. In terms of democratic governance 
power belongs to the people who have the right to make laws. Analyzing the achievements thinker, it can be stated that the 
feature of good governance, which depends on the length of the existence and prosperity of a democratic state is the division 
of people into classes.
J.J. Rousseau defined the conditions of the functioning of democratic governance. He argued that leading role belongs to 
government legislation.
Due to A. de Tocqueville doctrine democratic governance should be carried out in the presence of strong, effective functioning 
of democratic institutions of the state. The people, in turn, are subject to the decision of the government, because they are 
elected representatives of this government. Their decisions aimed at security, stability.
Conclusions and recommendations for further research. Thus, democratic governance during modern age is characterized 
by institute representative, the presence of the legal framework, people subordination of the governmental decision, the 
formation of conceptual provisions defining the general features of democratic governance. In this historical period the 
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relationship of good governance practices is determined. The study becomes a basis for further research in theoretical and 
methodological perspective, understanding of democratic governance in different historical periods.
Keywords: globalization, democracy, governance, democratic governance, public administration, new age.
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РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ìèðîâîé ôèëîñîôñêîé ìûñëè îòíîñèòåëüíî äåìîêðàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Íîâîãî 
âðåìåíè. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëèë ïðîñëåäèòü èçìåíåíèå êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé äåìîêðàòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå åãî çàêîíîìåðíîñòåé. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
äåìîêðàòè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ ïðèñóùà òðàäèöèîííîñòü. Âàæíûì óñëîâèåì òàêîãî âèäà óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ñâÿçü ïðàâèòåëÿ ñ íàðîäîì. Äåìîêðàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå – èäåàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùèìè 
äåìîêðàòè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè ãîñóäàðñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãëîáàëèçàöèÿ, äåìîêðàòèÿ, óïðàâëåíèå, äåìîêðàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå, ãîñóäàðñòâåííîå 
óïðàâëåíèå, Íîâîå âðåìÿ.

Основи демократичного врядування закла-

далися ще за часів аантичності,  проте детально по-

чинають досліджуватися в ХХ-ХХІ століттях. Такий 

інтерес пов’язується з глобалізаційними процесами 

розвитку світу, формуванням глобальної демократії 

та актуалізацією цікавості суспільства до демокра-

тії та демократичного врядування зокрема. Однак, 

проводячи дослідження, необхідно особливу увагу 

приділяти історичним особливостям впровадження 

та розвитку демократичного врядування на тих чи 

інших територіях, умовам розвитку. Важливим історич-

ним періодом для розвитку демократичного врядуван-

ня є Новий час, оскільки в цей період акцент робиться 

не лише на розробленні концептуальних положень, а 

й на практичній реалізації напрацювань. Дослідження 

демократичного врядування Нового часу має неоці-

ненне значення для розробки подальших концепту-

альних положень демократичного врядування та їх 

ефективного практичного впровадження.

Питання демократичного врядування є 

актуальним з часів античності. Якщо в античності 

зароджувались перші концептуальні положення де-

мократичного врядування, то в період Нового часу 

спостерігається детальний розгляд складових де-

мократичного врядування. Так, Г. Гоббс особливо 

виділяє інститут представництва в демократичному 

врядуванні. Ж.-Ж. Руссо визначив демократичне вря-

дування як досконале врядування, котре притаманне 

не всім державам, а лише тим, що відповідають ряду 

вимог. Що стосується А. де Токвіля, то він при розгля-

ді демократичного врядування провідну роль відводив 

звичаям як основі формування такого виду врядування.

Проте, поза увагою науковців залишався розгляд 

загальних концептуальних положень демократичного 

врядування, які були сформовані в період Нового часу, 

дослідивши які ми зможемо не лише проаналізувати 

загальні складові демократичного врядування, а й 

передбачити перспективу їх використання в сучасних 

умовах суспільного розвитку, співвіднести з сучас-

ними демократичними процесами розвитку України.

Мета дослідження полягає в історико-філо-

софському обґрунтуванні засад розвитку демокра-

тичного врядування в період Нового часу.

Виклад основного матеріалу. Новий час є важли-

вим періодом у формуванні державно-управлінської 

думки стосовно демократичного врядування. Цей 

історичний період характеризується формуванням 

концептуальних положень демократичного вряду-

вання, визначенням його характерних особливостей.

Голландський юрист Гуго Гроцій вважається 

засновником школи природного права, концепції 

суспільної самоорганізації населення, імпічменту. 

Природне право дане, воно вище позитивного. З ме-

тою охорони людей, загальносуспільної користі утво-

рюється держава, яка виступає вищим суспільним 

утворенням. Держава виникає в результаті домовле-

ностей. Природа договору передбачає дотримання 

рівності сторін [2]. Люди в процесі домовленостей самі 

обирають форму правління.

Концепція суспільної самоорганізації управління є 

проявом концепції представництва. Населення обирає 

своїх представників до парламенту, однак парламент 

не володіє функціями правління, проте виступає ін-

ститутом реалізації людьми управлінської діяльності. 

Правителі та обрані особи мають бути освіченими, во-

лодіти потенціалом суспільного прогресу. Громадяни в 

крайньому випадку можуть протестувати проти влади, 

яка не відповідає їхнім інтересам, відчужувати її.

Демократичне врядування, за Гуго Гроцієм, пов’я-

зане з інститутом імпічменту; самоорганізацією су-

спільства; участю суспільства в управлінні; наявністю 

чітких, легальних форм імплементації.

Визначальний вплив на розвиток філософії дер-

жавного управління, філософського обґрунтування 

демократичного врядування здійснив англійський фі-

лософ Томас Гоббс. Він, як і Н. Макіавеллі, говорить 

про егоїстичність людини. Природою люди наділені 

свободою дій, тобто можуть діяти так, як їм завгод-

но, для задоволення своїх егоїстичних прагнень вони 

вступають у боротьбу один з одним. Тому природним 

є стан війни всіх проти всіх, а суспільним станом – 

стан законності, домовленості між людьми стосовно 

спільної взаємодії, підпорядкування. При недотримані 

домовленостей виникає війна. Люди мають зберігати 

мир, прагнути його. Відповідно до цього мають діяти 

так, як бажають, щоб діяли по відношенню до них. 
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Т. Гоббс стверджує, що держава функціонує як 

єдиний організм, котрий організовує сукупність людей, 

натовп у народ. Єдність народу забезпечує єдність 

волі, мир. Що стосується демократії, то він у роботі 

«Левіафан» розглядає її як народовладдя. Демокра-

тичне врядування характеризується тим, що носієм 

верховної влади є загальні збори всіх громадян; пра-

витель/суверен має обмежену владу, виступає лише 

носієм волі народу «суверен – міністр тих, хто володіє 

верховною владою» [1]. Провінції, що знаходяться в 

підпорядкуванні демократичної країни, управляються 

монархічно. Народ управляється зборами, які сфор-

мовані з нього самого. Можливість правонаслідуван-

ня є недопустимою, тому що не може вимерти вся 

управлінська маса зібрання. Прагнення контролювати 

суверена виникло в результаті вивчення грецьких та 

латинських робіт. Населення також звикло позитивно 

відноситися до брехливої маски свободи [1]. Таким чи-

ном, філософ акцентує увагу на тому, що в будь-якому 

разі обмежуються права громадян, будь то демократія 

чи монархія. Щоб убезпечити населення, забезпечити 

його рівність, необхідний державний суверенітет. Су-

веренітет держави символізує рівність громадян.

Всі люди є рівними та вільними від природи. Об-

меження виникають, коли, утворюючи державу, народ 

позбавляється частини свободи та прав, передаючи 

їх суверену або зборам. В такому випадку вони отри-

мують певні зобов’язання [1]. Т. Гоббс більш детально 

обґрунтовує делегування повноважень на відміну від 

попередньо розглянутих філософів. Делегування ха-

рактеризує спільна домовленість, договір, про який в 

подальшому говоритимуть Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та 

інші дослідники. Домовленість забезпечує узгодженість 

інтересів. Таке узгодження здійснює переформатуван-

ня верховної влади, яка до домовленості носить все-

загальний характер, а після її отримують обрані пред-

ставники. Державними службовцями не можуть бути 

міліціонери, сержанти й інші чиновники, які чергують 

в зібранні виключно для зручності членів зібрання [1].

Дж. Локк, на відміну від Т. Гоббса, розглядаючи 

природний стан, не пов’язує його з війною, а - з рівні-

стю, свободою. Свобода людини обмежується природ-

ними законами, що спрямовані на збереження миру та 

всього людства. З метою впорядкування суспільних 

відносин необхідно здійснювати розподіл влади. Пи-

тання розподілу влади детально розглянуто в праці 

«Два трактати про правління». Демократичне вряду-

вання є ідеальним, коли більшість володіє всією вла-

дою суспільства, час від часу використовує цю владу 

для прийняття законів для суспільства і для виконання 

цих законів, призначеними ними посадовими особами 

[5]. Народ обирає посадових осіб, наділяє їх повнова-

женнями для здійснення законодавчої діяльності (вер-

ховної влади). Обрані народом не можуть передавати 

отримані від народу повноваження іншим. Закон має 

вирішальне значення в житті суспільства, бо за його 

відсутності люди починають діяти, як їм завгодно, вчи-

няти неблагорозумні/непомірковані вчинки, вбивства 

тощо. Закони приймаються не лише для народу, а й 

для правителів, щоб врегулювати їх діяльність. Вони 

приймаються для забезпечення нормального існуван-

ня народу.

Для демократії характерна рівність. Рівність – при-

родний стан для людей [5]. Ніхто не може мати більше 

за іншого, кожному віддається за його вчинки (вво-

диться суддівський корпус). Однак, як можуть бути всі 

рівними, коли мислитель допускає наявність приват-

ної власності? Дж. Локк вказує: «Хоча земля і всі нижчі 

істоти належать всім людям, все ж таки кожна людина 

володіє деякою власністю» [5]. Держава виникає в ре-

зультаті домовленості між вільними, рівними, незалеж-

ними людьми для зручного, благополучного і мирного 

спільного життя, спокійного користування своєю влас-

ністю і перебування у більшій безпеці, ніж будь-хто 

інший, котрий не є членом суспільства [5]. Об’єднання 

людей не призводить до обмеження свободи людини 

як індивіда, навпаки сприяє реалізації наявних прав. 

Дж. Локк не зазначає, що об’єднання рівних і вільних 

людей є проявом демократичності, проте говорить 

про те, що рішення в державі приймається більшістю. 

«Більшість має право діяти і вирішувати за інших» [5]. 

Що стосується форми правління, яка існує в державі, 

то вона визначається у відповідності до того, у кого пе-

ребуває законодавча влада.

Шарль Луї Монтеск’є, передбачаючи виникнення 

держави, як необхідно обумовленої закономірності 

суспільного розвитку, підтримує погляди Т. Гоббса 

щодо рівності людей від природи. З виникненням дер-

жави люди втрачають природну свободу, рівність. При 

цьому набувають політичної свободи, яка полягає у 

тому, щоб робити те, що передбачено законом, а не 

те, чого прагнеш. Свобода – це право людини робити 

все, що дозволено законом [4].

Будучи прихильником договірної концепції похо-

дження держави, він розумів домовленість, як при-

йняття основного закону держави (Конституції), а не 

як цивільну угоду. Управління держави має здійснюва-

тися відповідно до основного закону. 

Мислитель розглядає чотири форми правління: де-

мократію, аристократію, монархію і деспотію. Він вва-

жає: «Якщо верховна влада належить усьому народо-

ві, то це демократія. Якщо верховна влада перебуває 

в руках частини народу, то така форма правління 

називається аристократією» [4]. Форми правління він 

поділяв на помірковані (монархія, аристократія, демо-

кратія) та непомірковані (деспотія). Відомий французь-

кий філософ К. А. Гельвецій у XVIII столітті на основі 

аналізу праці Ш.-Л. Монтеск’є «Про дух законів» кон-

статував: «Коли керовані не можуть відбивати гніт тих, 

хто погано править, це є деспотизм; коли вони можуть, 

це є демократія» [6, с. 273].

Ідеальна держава передбачає поділ влади, що пе-

редбачає систему стримувань та противаг. Розподіл 

влади спрямований на убезпечення громадян від сва-

вілля влади, забезпечення їхньої політичної свободи, 

а основне: формування та функціонування постійних 

регулятивних відносин між органами управління та 

громадянами. Засобом взаємовідносин між громадя-

нами, між громадянами й органами управління, між 

органами управління є закон. Вся діяльність підлягає 

чіткій регламентації.

Демократію мислитель розділяв на регламентова-

ну й нерегламентовану. Різниця між демократією рег-

ламентованою і нерегламентованою полягає в тому, 

що в першій люди рівні лише як громадяни, тоді як у 

другій вони рівні ще й як посадовці, сенатори, судді, 

батьки, чоловіки та керівники [4].

В умовах демократичного врядування влада нале-

жить народу, який має право ухвалювати закони. Біль-
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шість громадян достатньо компетентні, щоб обирати, 

не досить компетентні, щоб бути обраними; так само 

і народ, котрий цілком здатний визначити тих, хто має 

вести його справи, не здатний господарювати власно-

руч [4]. Відносини між громадянами, між громадяна-

ми й органами управління, між органами управління 

підлягають правовому регулюванню. При здійсненні 

державно-управлінської діяльності відбувається чіткий 

розподіл повноважень між посадовими особами, які 

обрані народом шляхом відкритого голосування. Фі-

лософ зазначає, що засадничий принцип такої форми 

врядування полягає в тому, що народ має обирати своїх 

посадовців [4]. Народ має робити те, що йому вдається 

найкраще, а його представники - все інше (складне для 

виконання людьми) за громадського контролю. Обов’яз-

ковою умовою ефективного функціонування державно-

го механізму є взаємний контроль державних інституцій. 

Органи державної влади наділені повноваженнями гро-

мадянами, вони отримали довіру населення, однак вони 

не можуть переходити межі своїх повноважень. Тому, 

щоб не допустити зловживань, необхідно стримувати 

такі зловживання, найкращим способом стримування є 

те, яке здійснюється самими ж державними органами.

Особливістю демократичного врядування, від якої 

залежить тривалість існування й процвітання демо-

кратичної держави, є поділ населення на класи. Не-

безпека для демократії є не лише тоді, коли зникає дух 

рівності, а й тоді, коли дух рівності доводять до край-

ності і кожен прагне бути рівним тим особам, котрих 

обрали правити. Тож народ, вирішивши, що не має 

сили терпіти навіть ту владу, яку сам доручив іншим, 

бажає все робити сам: розглядати питання замість 

сенату, виконувати закони замість посадовців і судити 

замість суддів (…) Демократія повинна уникати двох 

крайнощів: духу нерівності, що веде її в напрямку до 

правління аристократії чи однієї людини, і духу край-

ньої рівності, що веде її до одноосібного деспотизму 

так само неминуче, як одноосібний деспотизм закінчу-

ється завоюванням країни [4].

Розвиваючи думки своїх попередників щодо виник-

нення держави на основі суспільного договору, Жан-

Жак Руссо розглядає суверенітет народу, який виникає 

й функціонує за наявності загальної єдності всього 

народу, народ має бути єдиним цілим. На думку мис-

лителя, демократії в буквальному розумінні слова ні-

коли не існувало і не існуватиме. Протиприродно, коли 

більшість формує уряд, а меншість перебуває під уря-

дуванням. Не можна навіть уявити собі, щоб усі люди, 

котрі становлять народ, завжди перебували разом, 

займаючись суспільними справами, проте легко поміти-

ти, що створення з цією метою комісій неможливе без 

зміни форми адміністрування [8, с. 80]. Народ, який не 

зловживає урядовою владою, не зловживав би й неза-

лежністю; народ, який добре урядує, не потребує уряду, 

який стояв би над ним. Разом з тим, на думку філосо-

фа, демократичне врядування – досконале врядуван-

ня, якби існував народ богів, він мав би демократичний 

уряд. Для людей настільки досконале урядування не го-

диться [8, с. 82]. Здійснювати таке врядування складно, 

тому що таке врядування можна здійснювати не в усіх 

випадках, а за наявності певних умов.

Умови функціонування демократичного врядування:

• дуже маленька держава, у якій народ міг би лег-

ко збиратися разом, а кожному з громадян не 

важко було б знати усіх інших. Тобто, держава, 

котра має значну територію, не зможе здійсню-

вати демократичне врядування. Зазначена точка 

зору в сучасних умовах глобального суспільного 

розвитку викликає дискусію, яка спрямовується 

на вирішення основного питання існування де-

мократичних умов врядування: чи допустиме/

можливе глобальне демократичне врядування?

• велика простота нравів, яка запобігала б виник-

ненню безлічі питань і виснажливим суперечкам;

• повна рівність за суспільним становищем і май-

ном. Поява приватної власності призводить до 

поділу суспільства на бідних та багатих;

• мінімальна наявність або повна відсутність роз-

кошів [8, с. 80].

В умовах демократичного врядування провідна 

роль належить законодавству. Законами передба-

чається загальна воля народу. Розробляючи закони, 

необхідно керуватися найвищим благом (рівністю і 

свободою), яке є основою законотворчості. Свободою, 

тому що будь-яка партикулярна залежність означати-

ме, що держава позбавляється сили, рівновеликої цій 

залежності, і рівністю, тому що свобода не може існу-

вати без неї. (…) Сила повсякденності завжди прагне 

знищити рівність, сила законодавства завжди повинна 

прагнути її підтримати [8, с. 208].

Рішучим прихильником демократичного врядуван-

ня та демократії загалом вважається французький 

державний діяч, історик Алексіс-Анрі-Шарль Клерель 

де Токвіль, який вважав, що «географічне положення 

менш важливе, ніж закони, а закони менш суттєві, ніж 

звичаї» [8, с. 233]. Важливою умовою демократичного 

врядування є виборчий процес. Межа між демократі-

єю і деспотизмом незначна, існує вірогідність перехо-

ду демократії в деспотію. Основну небезпеку містить 

форма обрання керівництва, тому виборчому процесу 

необхідно приділяти особливу увагу. Вибори мають 

відбуватися з певною періодичністю. До виборчого 

процесу необхідно залучати всіх громадян. Все це 

знизить можливість виникнення деспотизму. В умовах 

демократії громадяни держави беруть участь у вибо-

рах представників до органів державної влади. Крім 

того, потрібно враховувати міжособистісні суперечки, 

які мають негативний вплив на демократичні процеси. 

Джон Кін, аналізуючи доробок А. де Токвіля, крім вка-

заних причин виникнення деспотизму стверджує, що 

шлях до деспотизму може відкритися, коли державна 

влада не має суспільних перепон, а також додає, що 

така влада небезпечна й небажана [4, с. 105].

Шляхом прихованого благополуччя, народ втрачає 

свободу, відбувається централізація управління. Рі-

шення приймаються з центру. Держава стає основним 

керівником суспільних відносин, встановлює, регулює 

й контролює їх. Таке управління може ліквідувати рів-

ність, що має панувати в умовах такого виду врядуван-

ня, який досліджується. На думку мислителя, за умов 

централізації можна створити видимість упорядковано-

сті управлінської діяльності, здійснювати вміле керів-

ництво, підтримувати суспільство, в так званому, «ста-

тусі-кво», що по суті не є ні занепадом, ні прогресом, 

підтримання в адміністративному управлінні сталості, 

яку керівники полюбляють називати «належним поряд-

ком» і «суспільним спокоєм» [8, с. 86]. Однак, сильний, 

ефективно функціонуючий державно-управлінський 

апарат сприяє розвитку держави, її звеличенню.
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Відповідно до вищевказаного, демократичне вря-
дування має здійснюватися за наявності сильних, 
ефективно функціонуючих демократичних інститутів 
держави. Народ, в свою чергу, має підпорядковувати-
ся рішенням органів державної влади, тому що вони 
обирали представників цієї влади. Їх рішення спрямо-
вані на безпеку, стабільність.

Влада в такій державі поділяється на три гілки: 
законодавчу, виконавчу та судову. В котрий раз заяв-
ляється про необхідність участі громадськості в управ-
лінській діяльності. Проявом безпосередньої участі 
громадян в управлінській діяльності є суд присяжних. 
А. де Токвіль стверджує, що суд присяжних сприяє 
участі громадян в самоуправлінні і, разом з тим, вчить 
їх, як розумно і справедливо управляти іншими; вони 
вчаться здійснювати суд над своїми співгромадянами 
так, як хотіли б, щоб судили їх самих [8, с. 212]. Про-
відне місце в демократичному врядуванні займають 
громадські організації. Такі установи самоорганізації 
населення створюються за інтересами, співпрацюють 
з органами державної влади, сприяють вирішенню на-

гальних проблем.
Отже, демократичне врядування Нового 

часу характеризується: інститутом представництва, 
який полягає у наявності довіри до посадових осіб, 
керівника держави; запровадженням поділу влади, 
що передбачає формування системи стримувань і 
противаг; наявністю законодавчої бази; підпорядко-

вування народу рішенням органів державної влади; 
формування концептуальних положень, визначенням 
загальних особливостей демократичного врядування. 
В цей історичний період підкреслюється взаємозв’я-
зок демократичного врядування із звичаями, визна-
чається вплив такого виду врядування на розвиток 
держави, також відзначається його ідеальність. Де-
мократичному врядуванню Нового часу притаманна 
значна концептуальна неузгодженість, що призводить 
до суперечностей та неточностей, які підлягають уз-
годженню. Однак, доробок мислителів у розробленості 
досліджуваної проблеми є неоціненним. Проведене 
дослідження виступає підґрунтям для подальших до-
сліджень у ракурсі теоретико-методологічного осмис-
лення демократичного врядування в різні історичні 
періоди. Аналіз напрацювань науковців дозволить 
систематизувати концептуальні положення, сфор-
мулювати загальні закономірності демократичного 
врядування, визначити спільні та відмінні риси демо-
кратичного врядування у різних країнах в різні періоди, 
що в свою чергу сприятиме ґрунтовному дослідженню 
демократичного врядування.
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NATURE AND RATIONALE OF THE BASIC CONCEPTS 
OF CHANGE MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC AUTHORITIES

The essence of the basic concepts of change management in public authorities such as «change», «change management», «change 
management system» is studied. Today the term «change», «change management» is widely used, but the categories of «system 
of change management» and «system of change management in public authorities» is still in the process of their research.
The article reveals the sources that encourage the emergence of changes in the organization which can be divided into two 
types: internal and external.
The updated issues in developing modern approaches to change management are analysed.
It is revealed that the study of change management can be divided into the following areas: the study of organizational 
changes (changes in the organization); research of context changes, the study of the psychological aspects of change.
In the article the findings within these areas are concerned: research of organizational change, research of context change, 
psychological research of changes. 
One of the parts of the article is about change management in public administrative bodies and local government bodies.
To give the definition of «change management system» the formula of management system is presented with such elements 
as: management objectives; management principles; management functions; management techniques; organizational 
management structure; staff management; machinery management; technology management; information used while 
performing administrative actions. 
The concept of «change management» is considered from the point of various scientific approaches. For example: process 
approach, system approach, situational approach, behavioural approach, contextual approach, cross-disciplinary approach, 
competence approach, adaptive approach.
Summarizing all definitions, change management is defined as a combination of interacting elements that are interconnected 
in order to perform management functions. It has a clear hierarchical structure, and a single goal. Accordingly, the change 
management system is a set of all elements that perform the appropriate formal action which determines the algorithm and 
the way to control the introduction of changes caused by the instability of the general concepts of the historical evolution of 
the operating conditions, the pressure of internal and external factors.
Keywords: change, organizational change, change management, change management system, change management system 
in public authorities.
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На сьогодні країни світу зіткнулися зі зро-

стаючою кількістю проблем, криза в теорії держав-

ного управління змусила переосмислити відносини 

між економікою і державним апаратом. Відбулася 

еволюція в теоріях про взаємозв’язок ринків і дер-

жави. Реінженіринг урядів, нове публічне управлін-

ня, переформатування системи управління, прива-

тизація сфери надання публічних послуг, фінансові 

реформи, демократизація, децентралізація – усе це 

є частинами системи управління змінами в органах 

публічної влади, а також відповіддю на виклики часу, 

такі як неолібералізм та глобалізація. 

У колі світових тенденцій змін державного управ-

ління знаходиться і наша держава. Президент України 

П. Порошенко виділив головні пріоритети реформ: 

«Це антикорупційна реформа; оновлення влади та 

бюрократичного апарату; судова реформа; реформа 

правоохоронних органів; децентралізація; податкова 

реформа; дерегуляція та розвиток підприємництва; 

реформа системи безпеки та оборони; а також дві 

програми – це енергонезалежність та популяризація 

України в світі» [15].

Реформи – це вдало застосовані зміни у відповід-

ній сфері. З метою вдалого впровадження реформ 

необхідно виробити алгоритм, механізм або систему 

управління, завдяки якій будуть відбуватися поетапні 

рухи, спрямовані на здійснення зміни. З метою якісно-

го реформування органів публічної влади необхідна 

чітко злагоджена система управління змінами.

Мета статті – проаналізувати сутність та 

надати теоретичне обґрунтування основних понять 

системи управління змінами в органах публічної 

влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання змін органів публічної влади досить уваж-

но осмислюються у працях українських вчених 

В. Авер’янова, В. Бакуменка, В. Лугового, Н. Миро-

нової, П. Надолішнього, В. Цвєткова, В. Шаповала, 

Ю. Шарова, Л. Шкляра та ін., а також у досліджен-

нях зарубіжних науковців С. Глазьєва, Б. Лаза-

рєва, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями, П. Шредера та ін. 

Різноманітні аспекти управління змінами в органах 

публі ної влади розглядають A. Арменакіс, Г. Ата-

манчук, T. Гальпін, Б. Гурне, Б. A. Джадсон, Т. Кам-

мінгсон, Д. Коттер, K. Левін, Т. Левітт, Е. Петтігрю, 

Г. Райт, Н. Тічі, К. Уорлі, Л. Шлезингер та ін. Значний 

внесок у розвиток системних ідей управління змі-

нами зробили такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як 

В. Г. Афанасьєв, В. М. Глушков, У. Р. Ешбі, В. О. Кар-

ташов, В. П.  Кузьмін, Ю. Г. Марков, М. Месарович, 

І. Б. Новік, Т. Парсонс, В. М.  Садовський, В. М. Спіц-

надель, Я. Тахакара, Ф. Є. Темніков, В. С. Тюхтін, 

А. І. Уйомов, Ю. І.  Черяк, Є. Г. Юдін та ін.

Незважаючи на значний внесок зазна-

чених учених у розробку даної проблеми, осо-

бливості основних понять системи управління 

змінами в органах публічної влади все ще є 

недостатньо вивченими і потребують окремого 

розгляду.

На сьогодні широковживаними є терміни «змі-

ни», «управління змінами», проте не набули свого 

значення категорії «система управління змінами» 

та «система управління змінами в органах публіч-

ної влади». 

У Новому тлумачному словнику української мови 

зазначається, що зміна – це: змінювання; перехід, пе-

ретворення чогось у щось якісно інше; заміна когось, 

чогось кимось, чимось іншим [17]. У науці менеджмен-

ту зміни розглядаються з організаційної точки зору, 

зокрема: зміни – це освоєння організацією нових ідей 

або моделей поведінки [8]. Отже, зміни – це саме осво-

єння організацією нових ідей або моделей поведінки. 

Зміна в організації – це її перехід від одного стану до 

іншого, виникнення у неї нових властивостей, функцій, 

відносин. Зміни в організації обумовлені реакцією ор-

ганізації на розвиток навколишнього середовища. 

Всі джерела, що спонукають виникнення змін в 

організації, можна розділити на два види: внутрішні 

та зовнішні. Зовнішні – пов’язані з загальним або спе-

цифічним середовищем функціонування організації, а 

точніше – зі змінами в компонентах цього середовища. 

Внутрішні зміни виникають у результаті необхідності 

організації адаптуватись до умов зовнішнього середо-

вища. З огляду на актуальність залучення керівного 

апарата, зміни перетворюються на програми тран-

сформації чи реорганізації, ініційовані керівництвом 

[18]. Відтак, актуалізується така дія, як управління 

змінами.

Вдале управління змінами, як у комерційній ор-

ганізації, так і в органах публічної влади, передбачає 

розуміння даного явища з погляду багатьох наук, що 

охоплює менеджмент, філософію, економіку, психо-

логію, маркетинг та ін. Відтак, актуалізується питання 

розроблення сучасного підходу до управління зміна-

ми. Необхідність і важливість управління змінами до-

ведено в працях як українських, так і зарубіжних (які 

більшою мірою займалися вивченням даного питання) 

вчених. Умовно дослідження управління змінами мож-

на поділити на такі: дослідження організаційних змін 

(змін в організації) дослідження контекстних змін, до-

слідження психологічних аспектів змін.

Дослідження організаційних змін. Термін «органі-

зація» в одному зі своїх лексичних значень, означає 

«систему», але не будь-яку систему, а до певної міри 

упорядковану та організовану. Німецько-американ-

ський психолог Курт Левін у 1947 році розробив теорію 

«Організаційних змін». К. Левін вважав, що реаліза-

ція змін відбувається на основі базової трьохетапної 

моделі управління змінами, що містить послідовні 

етапи: розмороження – рух – замороження [19]. Те-

одор Левітт, Нік Тічі, Томас Каммінгсом і Крістофер 

Уорлі, розвиваючи надалі теорію К. Левіна, вказують 

на інституціональний (організаційний) характер змін, 

оскільки у мінливих умовах відповідні рішення завдань 

породжують нове, що змушує заново починати процес 

трансформації, а процес розвитку організації дозво-

ляє оцінити ефективність проведених перетворень і 

закріпити найбільш успішні. На думку американських 

професорів Дж. Коттера і Л. Шлезингера більшість 

організацій повинні проводити помірну реорганізацію 

один раз на рік, а докорінну – кожні чотири або п’ять 

років [9]. Зміни всередині організації проходять як 

реакція на зміни у зовнішньому середовищі. Зміни в 

організації можуть бути заплановані та незаплановані, 

регулярні й епізодичні, вони можуть бути точковими 

або охоплювати всю організацію, можуть стосуватися 

різних сфер діяльності організації. Зміни розрізня-

ються також за своєю глибиною. Вони можуть бути 
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несуттєвими, стосуватися лише деяких аспектів функ-

ціонування організації. Вони можуть мати помірний ха-

рактер, охоплювати практично всіх. Зміни можуть бути 

досить істотними і відбуватися у зв’язку зі значним 

розширенням. Чим істотніші зміни, тим більшою мірою 

вони вимагають оновлення організаційної культури, 

бачення, цілей і місії організації. При цьому відбува-

ється відповідна перебудова системи управління, яка 

тягне за собою зміни в структурі, технології, кадрах, 

організаційній культурі. Відповідно, можна визначити 

три основних типи змін, що стосуються розвитку ор-

ганізації: розвиваючі зміни – стосуються часу, в якому 

визнається ситуація, яка не повинна бути викорінена 

повністю, але потребує поліпшення; перехідні зміни 

– відбуваються, коли організація намагається ввести 

нову «фазу» структури; трансформаційні зміни – часто 

є результатом перехідних змін. 

Дослідження контекстних змін. Ендрю Петтігрю в 

1987 році запропонував модель контекстних змін, що 

пояснює неможливість проведення змін у відриві від 

зовнішнього і внутрішнього середовища, тобто того 

контексту, що супроводжує історичний розвиток орга-

нізації [20, с. 649–671].

Дослідження психологічних аспектів змін. Основу-

ючись на моделі K. Левіна, багатофазні моделі змін 

запропонували Aрнольд Джадсон, Джон Коттер, Tімоті 

Гальпін, Aчілес Арменакіс. У працях зазначених авто-

рів увага приділяється переважно дослідженню пове-

дінки людини під час перетворень, ролі лідера в цьому 

процесі, технології здійснення змін, що полегшувала б 

їх рух через опір людей [3]. 

Забезпечення рівноваги між індивідуальними 

людськими та організаційними потребами та цілями, 

миттєве адаптування організації до  вимог та загроз 

зовнішнього середовища відображається у моделях П. 

Сенге, Р. Бекхарда, В. Бріджеса, Д. Келлі, які ґрунту-

ються на ситуаційному та адаптивному підходах та не 

мають чіткого плану змін.

Беручи за основу зазначені дослідження, вітчизняні 

науковці Н. Миронова, Ю. Шаров та інші розглядають 

управління змінами у сфері державного управління 

та місцевого самоврядування. Миронова Н. аналі-

зує методи реалізації технологій управління змінами 

та можливості їх використання в процесі здійснення 

системних перетворень у сфері державного управ-

ління та вважає доцільним формування принципів 

антикризової діяльності в державному управлінні на 

засадах управління системою в цілому [7, с. 40–43.]. 

Шаров Ю. вважає, що на підставі аналізу досвіду 

реформ місцевого планування в розвинених країнах 

сформульовано «зони уваги», дослідження яких дає 

підстави для розробки напрямків, принципів та форм 

побудови ефективної системи впровадження страте-

гічних змін в українському місцевому самоврядуванні 

та визначає потреби у формуванні системи принципів, 

розкритті інших методологічних категорій стратегіч-

ного планування адаптовано до муніципального ме-

неджменту, що створило б підґрунтя якісної реалізації 

та належної інституціоналізації процесів стратегічної 

діяльності  [16, с. 161–169.]. Зміни в органах публіч-

ної влади – це переміни, викликані нестабільністю 

загальних понять історичної еволюції умов діяльності 

органів та розвитком суспільства, під тиском внутріш-

ніх та зовнішніх факторів. Зміни в органах публічної 

влади передбачають зміну одного або кількох елемен-

тів в цілях організації, структурі, завданнях технології 

й людському факторі, і, як правило, здійснюються за 

участю працівників організації. Зміни можуть стосува-

тися будь-якого елементу процесу організації (рівня 

спеціалізації; способів групування; діапазону контро-

лю; розподілу повноважень; механізмів координації). 

Усі зміни є постійними, взаємопов’язаними частками 

поступового процесу трансформації органів публічної 

влади на новий рівень розвитку. 

З метою вдалої та дієвої реалізації змін необхідно 

впроваджувати ефективне управління змінами. Тому 

керівники всіх рівнів управління повинні своєчасно ре-

агувати на зміни. Але ефект змін і форма реакції на 

різних рівнях трапляються різні. 

У визначенні поняття «управління змінами» не 

існує єдиного його розуміння. Зокрема, в «Енцикло-

педії державного управління» дається таке тлумачен-

ня поняття: «управління змінами – сучасний підхід в 

управлінні організаційними змінами в соціально-еко-

номічних системах, джерелами яких є функціонування 

та розвиток цих систем під впливом постійних змін у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі. Під функці-

онуванням розуміють процеси поточної діяльності в 

системі, що стабільно реалізують фіксовану мету; роз-

виток означає процеси незворотної, закономірної зміни 

системи, що відбуваються при зміні її цілей, наслідком 

яких є новий якісний стан складу чи структури систе-

ми, тобто виникнення, трансформація або зникнення 

її елементів чи зв’язків. Управління змінами є засобом 

досягнення органічної взаємодії системи з динамічним 

зовнішнім середовищем, її розвитку та набуття нової 

якості з метою посилення впливу на оточення» [3].

На думку С. Стеціва, управління змінами – це про-

цес, зумовлений тиском факторів зовнішнього та вну-

трішнього середовища, що включає ініціювання змін: 

визначення необхідності змін, їх планування, органі-

зування (створення команди змін; забезпечення під-

тримки змін), формування системи мотивування змін, 

контролювання, регулювання змін та їх завершальне 

впровадження, вміння досягати поставлених цілей 

шляхом використання праці, інтелекту та мотивів по-

ведінки інших людей. [13, с. 155-161.]. 

Крім того, поняття «управління змінами» розгля-

дається з позицій різних наукових підходів. Так, на-

приклад, щодо управління змінами на рівні окремої 

організації: 

1. Процесний підхід. Управління змінами розгляда-

ється як процес, складовими якого є послідовні взає-

мопов’язані дії. Іншими словами, управління змінами 

– це реалізація відомих управлінських функцій, кожна 

з яких сама по собі є процесом.

2. Системний підхід. Управління змінами трак-

тується як механізм побудови сукупності елементів 

(внутрішньо-органзаційних та зовнішніх), кожен з яких 

впливає на організацію та безпосереднє управління. 

Застосування цього підходу потребує бачення пер-

спектив для організації загалом та зв’язків її з навколи-

шнім середовищем (вплив середовища на організацію 

та навпаки).

3. Ситуаційний підхід. Ситуаційний підхід підкрес-

лює значення «ситуаційного мислення». Управління 

змінами розглядається з погляду вибору пріоритетних 

елементів – складових проекту на певному етапі змін 
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та здійснення першочергового впливу на них. Мескон 

М., Альберт М., Хедоурі Ф. характеризують методо-

логію ситуаційного підходу до управління як процес, 

що складається з таких елементів: а) розуміння ке-

рівництвом процесу управління, особливостей інди-

відуальної та групової поведінки, системного аналізу, 

кількісних методів прийняття рішень та ін.; б) вміння 

керівництва передбачати позитивні чи негативні на-

слідки застосування певної управлінської концепції чи 

методики (щодо конкретної ситуації); в) визначення ке-

рівництвом факторів, що є найвагомішими в цій ситу-

ації, а також який ефект матиме зміна одного фактора 

стосовно інших; г) вибір найоптимальнішого прийому, 

що забезпечив би найефективніше досягнення цілей 

за цих обставин [6]. 

4. Поведінковий (біхевіористський) підхід. Управ-

ління змінами ґрунтується на єдності працівників у 

процесі впровадження змін; успішність змін визнача-

ється відношенням працівників до цілей змін та засо-

бів їх реалізації, а також формуванням позитивного 

мікроклімату, що підкріплено вірою працівників у свої 

сили та здібності. Трудовий колектив діє як одна ко-

манда, кожен член якої виконує певну роль [10].

5. Контекстний підхід. Управління змінами перед-

бачає аналізування зовнішнього та внутрішнього ор-

ганізаційного контексту підприємства, що визначає 

можливості та напрями проведення змін в організації. 

6. Міждисциплінарний підхід визначає управління 

змінами як багатоаспектне явище, яке вимагає дослі-

дження його з позицій різних наук. 

7. Компетентнісний підхід наголошує на важливо-

сті залучення до управління змінами працівників, що 

володіють потрібними професійними здібностями та 

особистими якостями для досягнення визначених ці-

лей і завдань змін. 

8. Адаптивний підхід розглядає управління зміна-

ми з позицій необхідності пристосування організації до 

динаміки зовнішнього середовища [2, с. 152–158.].  

Людям властиве негативне ставлення до всіх змін, 

оскільки нововведення зазвичай пявляє потенційну 

загрозу звичкам, способу мислення, статусу і т. ін. У 

зв’язку з цим особливо важливими є цілеспрямовані 

дії з управління змінами, здатні зменшити опір змінам 

з боку персоналу. А якщо управління – це система, що 

передбачає здійснення способів, методів, принципів 

управління, уміння досягати поставлених цілей, на-

правляти працю людей, їх знання, досвід, інтелект, то 

управління змінами – це також система. 

На даний час немає єдності у визначенні поняття 

«система» та «система управління», в підходах до 

класифікації систем, у трактуванні основних систем-

них закономірностей. Слово «система» (від франц. 

systè me, лат. Systеma, грецк. systema – перекладаєть-

ся як складання або поєднання) характеризує впоряд-

кованість і цілісність об’єктів. Система означала єд-

ність закономірно пов’язаних один з одним предметів, 

явищ, а також знань про природу і суспільство [1]. Си-

стема – це сукупність елементів, що характеризується 

структурою, зв’язками та функціями, які забезпечують 

її цілеспрямований розвиток як цілого [3]. Система – 

це сукупність взаємодіючих елементів, які пов’язані 

між собою та мають чітке ієрархічне управління, а та-

кож єдину ціль. Л. фон Берталанфі визначав систему 

як комплекс взаємодіючих елементів: «все, що скла-

дається з пов’язаних один з одним частин, будемо 

називати системою» [14]. Це визначення найширше і 

найпростіше тому, що в світі все якимось чином пов’я-

зано, і може бути названо системою.

Ознаками системи є безліч складових, єдність го-

ловної мети для всіх елементів, наявність зв’язків між 

ними, цілісність і єдність елементів, наявність струк-

тури та ієрархічності, відносна самостійність і наяв-

ність управління цими елементами. Одна з основних 

базових властивостей системи полягає у тому, що 

система має потребу в управлінні та у системі форму-

ється складна залежність від властивостей елементів 

і підсистем, що входять до неї (система може володіти 

властивостями, не властивими її елементам, і може не 

мати властивостей своїх елементів). 

Система управління – множина елементів, які 

перебувають у відносинах і зв’язках один з одним і 

створюють певну цілісність, єдність. Кожна система 

управління складається з двох взаємопов’язаних під-

систем: управляючої підсистеми або суб’єкта управ-

ління та керованої підсистеми або об’єкта управління 

[4]. Система управління є сукупністю всіх елементів, 

підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, що 

забезпечують задане функціонування організації [12]. 

Система управління – це певна сукупність елементів, 

властивості яких підбираються, виходячи з характеру 

цілей і принципів управління тим чи іншим об’єктом 

[11]. Система управління – безліч взаємопов’язаних 

елементів, що становлять єдине ціле і виконують 

функції управління. Система управління – безліч вза-

ємопов’язаних елементів, що становлять єдине ціле і 

реалізують процес управління для досягнення постав-

лених цілей [5].

Узагальнюючи всі попередні визначення, скажемо, 

що система управління – це сукупність взаємодіючих 

елементів, пов’язаних між собою з метою виконання 

функції управління, яка має чітку ієрархічну структуру, 

а також єдину ціль – управління тією чи іншою систе-

мою нижчого рівня. 

У процесі функціонування систем управління здійс-

нюється управлінська діяльність. Цілі управління висту-

пають в якості системоутворюючого елемента. Виходя-

чи з методології, це означає, в цілому, що цілям повинна 

відповідати вся система управління і кожен елемент 

окремо. Система управління формується людьми – 

суб’єктами управління для реалізації поставлених ці-

лей, однак має об’єктивний характер, оскільки базується 

на законах і принципах. Зміст управлінської діяльності 

передбачає такі складові системи управління:

Су = Цу + Пу + Фу + Му + Осу + П *у + Ту + Т * у + Іу, 

де:

Цу – цілі управління об’єктом; Пу – принципи управ-

ління; Фу – функції управління; Му – методи управління 

(спосіб здійснення функцій управління); Осу – органі-

заційна структура управління; П *у – персонал управ-

ління (апарат управління); Ту – техніка управління; Т * 

у – технологія управління; Іу – інформація, яка вико-

ристовується при виконанні управлінських робіт [11]. 

Відтак, щодо теоретичного визначення поняття 

«система управління», можна зробити такі висновки: 

єдиного визначення поняття «система управління» 

немає, але у всіх визначень є спільні елементи;

система управління – це сукупність взаємодіючих 
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елементів, які пов’язані між собою та мають чітке іє-

рархічне управління і є підсистемою системи вищого 

порядку, відносно якої здійснюється управління, з 

метою досягнення цілей керованої системи, та обме-

женими допустимими умовами існування керованої 

системи. Об’єктом системи управління є склад і функ-

ціонування керованої системи. 

Відповідно, система управління змінами – сукуп-

ність усіх елементів, що виконують відповідні фор-

мальні дії, за якими визначається алгоритм та спосіб 

контролю, запровадження змін, викликаних нестабіль-

ністю загальних понять історичної еволюції умов ді-

яльності, під тиском внутрішніх та зовнішніх факторів, 

та узгодження результатів за умови належного оформ-

лення відповідної документації. 

Налагоджена система управління змінами 

позитивно впливає на розвиток та досягнення успіху 

органом публічної влади. Цей процес має на увазі 

систематичні зміни в роботі органу, незалежно від 

усунення проблем або поліпшення функціонування. 

Від того, як здійснюється ідентифікація та обговорен-

ня проблем організації та виявлення можливостей, що 

з’являються, як відбувається вибір пріоритетних точок 

докладання зусиль, як організована робота з пошу-

ку рішень і їх подальша реалізація, залежить рівень 

функціонування органу публічної влади. 

Система управління змінами повинна бути націле-

на на інформаційне забезпечення основних напрямків 

роботи органу публічної влади і відповідати його спе-

ціалізації. 
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ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»

Äîñë³äæåíî ãåíåçó ïîíÿòü «ðåñóðñè» ³ «ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ». Âèçíà÷åíî ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ» â äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³. Äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â ÿê ñàìîñò³éíî¿ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ êàòåãîð³¿. Çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüê³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â» íà îñíîâ³ ôóíêö³îíàëüíîãî òà ñòðóêòóðíîãî ï³äõîä³â. Ïðåäñòàâëåíî 
ôóíêö³îíàëüíó òà ñòðóêòóðíó ìîäåë³ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, îõàðàêòåðèçîâàíî ¿õ ñòðóêòóðí³ 
åëåìåíòè - ðåñóðñè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ, ì³ñöåâ³ áþäæåòè, äîõ³äíà áàçà, äåöåíòðàë³çàö³ÿ, 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà.
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DEFINITION OF THE TERM «LOCAL BUDGETS RESOURCES SUPPORT»

Problem setting. Socio-economic development of local communities is a complex multifaceted process. This process includes 
such aspect as local budgets revenue increasing. This is the main criteria of efficiency and a factor of economic growth. 
Thus the problems of exacerbation of disparities between resource requirements and capabilities of effective development 
are in priority nowadays.
Therefore, solving the problem of strengthening the local budgets resource base should begin from theoretical researches of 
local budget resource support in the context of decentralization.
Recent research and publications analysis. Methodological aspects of the resource approach in public administration are 
studied in the works of such Ukrainian scientists as G. Atamanchuk, A. Sushynskyy, V. Babaev, N. Bagrov, T. Bezverhnyuk, 
M. Butko, S. Varnaliy, S. Vovkanych, Z. Gerasymchuk , I. Drobot, A. Olshansky and others.
It should be noted that views on the nature of the resource support role in creating self-sufficient local communities are 
different in their content and trends of interpretation. However, in the conditions of local government reforming, it is 
necessary to expand the researches of the term “local budgets resource support” in the context of the basic aspects and 
principles of decentralization.
Paper objective is to analyze the theoretical and methodological approaches to the definition of “local budgets resource 
support” in the context of decentralization and fiscal autonomy of local communities. 
Paper main body. The genesis of the terms “resources” and “resource support” is investigated in this article. The approaches 
to the definition of “resource support” in public administration are studied. Four synergistic approaches to resource support 
are distinguished. They are: institutional, functional, territorial and component approaches.
The necessity to study local budgets resource support as a separate theoretical and practical category is proved. So, the 
author’s definition of “local budgets resource support” is offered. It is based on functional and structural approaches. 
The functional and structural models of local budgets resource support are presented. Their structural elements (resources) 
are described. The functional model is the cycle of local budgets resource support provided by local authorities involving 
sources of financial potential of the territory and abroad according to their functional purpose. The structural model 
describes the structure of each resource element allocated by local governments for implementation of their own and 
delegated powers.
Conclusions of the research. The researches presented in the article show that the local budgets resource support is one of 
the key elements and factors that promotes the implementation of local government reforming and decentralization. That is 
why this category of public administration should be researched in future to find the optimal model of interaction between 
local governments, businesses, citizens and central authorities on territorial development.
Keywords: local government, resource support, local budgets, revenue base, decentralization, local community. 
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Èññëåäîâàíà èñòîðèÿ ïîíÿòèé «ðåñóðñû» è «ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå». Èçó÷åíû ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèÿ 
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ìåñòíûõ áþäæåòîâ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé êàòåãîðèè. Ïðåäëîæåíû àâòîðñêèå 
îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìåñòíûõ áþäæåòîâ» íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî è ñòðóêòóðíîãî 
ïîäõîäîâ. Ïðåäñòàâëåíû ôóíêöèîíàëüíàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ìîäåëè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ, 
îõàðàêòåðèçîâàíû èõ ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû - ðåñóðñû.
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Управлінська та фінансова самодостатність 
територіальних громад – це базова умова для забез-
печення розвитку територій. Лише такі громади спро-
можні створити належні умови для залучення інвес-
тицій і розвитку бізнес-ініціатив, побудувати сучасну 
транспортну, інформаційну і соціально-культурну 
інфраструктуру, забезпечити акумуляцію потужного 
фінансового ресурсу для надання громадянам якіс-
них і доступних публічних послуг, створити умови 
для гармонійного розвитку людини.

Європейська хартія місцевого самоврядування, 
яка містить бачення Європейського Союзу щодо ос-
новних принципів самостійності та самоврядності 
територіальних громад, ратифікована Україною ще в 
далекому 1997 р. Проте положення цього надзвичай-
но важливого для розвитку місцевого самоврядування 
акту досі у повному обсязі не закріплені державою на 
конституційному рівні.

Результати наукових та політичних дискусій наво-
дять чимало доказів того, що переважна більшість 
владних повноважень в Україні все ще зосереджена 
на рівні центральних органів державного управління. 
Відсутність повноцінних структурних перетворень 
економіки, переформатування бюджетної, податкової, 
митної, інвестиційної політик у відповідності до вимог 
сучасного децентралізованого управління, нарощу-
вання «популізму» у соціальній політиці та нездатність 
до здійснення кардинальних змін в пенсійному забез-
печенні громадян, тління конфлікту на Сході України 
веде до посилення централізації державного управлін-
ня всупереч задекларованому курсу на децентраліза-
цію. 

На сьогодні принципи правової, організаційної та 
бюджетно-фінансової самостійності територіальних 
громад практично не реалізуються, що стримує роз-
виток їх більшості. Принцип організаційної автоно-
мії органів місцевого самоврядування визначається 
можливістю формувати власну структуру за рахунок 
коштів місцевих бюджетів, а принцип правової авто-

номії визначає право та реальну можливість тери-
торіальних громад самостійно створювати власну 
нормативно-правову базу для виконання власних та 
делегованих повноважень, що так само пов’язано з 
наявністю адекватної дохідної бази. Відповідно, ак-
туальності набуває укріплення фінансової автономії 
територіальних громад, адже реалізація їх правової 
і організаційної самостійності неможлива без належ-
ного ресурсного забезпечення місцевих бюджетів.

Методологічні аспекти ресурсного підходу 
в державному управлінні висвітлено в працях таких 
вітчизняних вчених, як Г. Атаманчук, О. Сушинський, 
В. Бабаєв, М. Багров, Т. Безверхнюк, М. Бутко, З. Вар-

налій, С. Вовканич, З. Герасимчук, І. Дробот, Н. Колес-
нікова, В. Максимов, О. Ольшанський та інші. Погляди 
на сутність ресурсного забезпечення та його роль у 
створенні самодостатніх територіальних громад на разі 
є різними за своїм змістом та напрямками трактування. 
Разом із тим, у світлі реформи місцевого самовряду-
вання, необхідним є розширення теоретико-наукових 
досліджень поняття «ресурсне забезпечення місцевих 

бюджетів» з огляду на основні аспекти та принципи 
здійснення децентралізації державного управління.

Метою статті є аналіз теоретико-методоло-
гічних підходів до визначення поняття «ресурсне за-

безпечення місцевих бюджетів» в контексті децентра-
лізації влади та формування бюджетно-фінансової 
автономії територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. Істо-
рія дослідження понять «ресурси», «ресурсне забез-
печення» та «ресурсний потенціал» нараховує понад 
200 років і започаткована ще Д. Рикардо. Ці категорії 
характеризуються складністю і багатоаспектністю, 
що суттєво ускладнює пошук консенсусу у їх теоре-
тичному та практичному розумінні. 

Етимологічно поняття «ресурс» запозичено від 
французьської «ressource» – засіб, спосіб, дані, що 
є модифікацією старофранцузького «ressourde» – пі-
дійматися, яке походить від латинського «resurgere» 
– знову підійматися. 

Загалом, «ресурси» можна визначити як джерела 
постачання, за допомогою перетворення яких можна 
одержати певний результат або кількісний вимір можли-
вості виконання будь-якої діяльності. Як правило, ресур-
си обмежені. Методологічно виділяють природні, еконо-
мічні, інформаційні, соціальні та інші види ресурсів.

Визначення поняття «ресурсне забезпечення міс-
цевих бюджетів» лежить та стику економічної та со-
ціальної складової ресурсного підходу до суспільного 
розвитку, який акцентується на вивченні капіталу, зе-
мельних, соціальних, фінансових ресурсів, здібностей 
до підприємництва та проектного та інформаційного 
менеджменту. 

Методологічні засади ресурсного підходу з одного 
боку сформульовані такими класиками економічної те-
орії прибутку та конкуренції, як Д. Рикардо, Й. Шумпе-
тер, Е. Пенроуз, М. Портер; менеджменту – І. Ансофф, 
Ф. Селзник, А. Чандлер, К. Ендрюс; теорії ресурсної 
залежності – Д. Пфеффер, Г. Салансік, а з іншого боку 
– класиками соціологічної науки: К. Марксом, М. Вебе-
ром, У. Беком, П. Бурдьє, Д. Грузскі та Е. Соренсеном. 

Ресурсний підхід в теорії стратегічного управління 
став формуватися починаючи з 50-х років ХХ століт-
тя. Йому присвячені дослідження, викладені у працях 
І. Пенроуза, Дж. Барні, Д. Колліза, Дж. Даєра, К. Ко-
нера. Р. Гранта, С. Ліппмана та інших. У межах цьо-
го підходу стверджується, що конкурентна перевага 
міститься насамперед у використанні набору унікаль-
них матеріальних та нематеріальних ресурсів і визна-
чається організаційною здатністю до їх ефективного 
комбінування задля утримання конкурентної позиції 
або її покращення. При цьому жоден з ресурсів не є ні 
унікальним, ні невзаємозамінним. Тому організаційна 
діяльність має бути спрямована на досягнення опти-
мальної комбінації ресурсів, що дозволяє перетворити 
короткострокову конкурентну перевагу на довгостро-
кову та забезпечити константність процесу цілеспря-
мованого ресурсного перетворення.

Розуміючи високу роль ресурсів у процесах держа-
вотворення та розвитку територіальних громад, укра-
їнськими науковцями значну увагу було присвячено 
розвитку ресурсного підходу в державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні. На основі існуючих на-
працювань можна виокремити 4 синергічні підходи до 
ресурсного забезпечення: 

• інституційний (О. Сушинський, Г. Атаманчук, Т. 
Безверхнюк), де на передній план виноситься 
призначення ресурсів для ефективного здійс-
нення публічної влади;
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• функціональний (О. Ольшанський, З. Варналій, 

І. Шевчук, В. Максимов, К. Миско), що розглядає 

дієздатну та ефективну систему управління як 

ресурс, який в комплексі з іншими засобами при-

водить у рух всі підсистеми об’єкта управління, 

що втілюється в розвитку об’єкта управління;

• територіальний (М. Багров, Ю. Філіппов, 

М. Пістун, Н. Колеснікова), за яким територіаль-

ні ресурси розглядаються як базис соціально-е-

кономічного та культурного розвитку територій і 

визначають потенціал їх модернізації;

• компонентний підхід (М. Бутко, І. Карпенко, 

В. Князєв, О. Молодцов) заснований на дослі-

дженні окремих ресурсів державного та терито-

ріального управління: фінансового, бюджетного, 

інформаційного, соціального, інтелектуального 

та їх впливу на функціонування і розвиток як 

держави в цілому, так і окремих територій.

Розглянемо існуючі погляди на визначення «ре-

сурсного забезпечення» в державному управлінні та 

категорії, до яких їх застосовують (див. табл. 1), що 

створить можливість сформувати авторське бачення 

поняття «ресурсне забезпечення місцевих бюджетів».

Автор Категорія, ресурсне 

забезпечення якої 

визначається

Визначення

Т. Безверхнюк Регіональний розвиток Ресурсне забезпечення регіонального управління – система державних 

заходів, спрямованих на створення матеріальних, правових, інституційних 

умов перетворення елементів ресурсного простору в засоби досягнення 

цілей регіонального управління. Передбачає: одночасну участь кількох 

рівнів влади і управління та конкретних одержувачів підтримки; 

мобілізацію та перерозподіл різноманітних ресурсів з узгодженням 

інтересів і розв’язанням конфліктів з цього приводу [1, с. 247-248].

Р. Ободець Соціально-економічний 

розвиток регіону

Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку регіону – 

сукупність матеріальних та нематеріальних ресурсів, спрямованих на 

підтримку і реалізацію заходів, передбачених за програмою соціально-

економічного розвитку з урахуванням обмежень [5, с. 19].

О. Ольшанський Розвиток територій Ресурсне забезпечення розвитку територій – сукупність методів, засобів і 

заходів органів влади щодо створення умов для найповнішого задоволення 

потреб територіальної громади, гарантування збалансованості завдань 

органів публічного управління та ресурсів, наявних для їх виконання 

[6, с. 221].

М. Багров Розвиток регіону Дотримуючись територіального підходу до визначення ресурсного 

забезпечення визначено, що саме природна складова регіону є тією 

передумовою, що сприяє формуванню й історичного розвитку, й 

культурного надбання, і економічної цілісності, і як наслідок, поселень, 

традиційних видів господарювання, засобів сполучення взаємодії з 

іншими регіонами, етносами [2, с. 13].

О. Молодцов Територіальний розвиток До сукупності суб’єктів ресурсного забезпечення територіального 

розвитку відносяться: економічні, інформаційні, адміністративні, 

політичні та особистісні ресурси [4].

С. Кравченко, 

С. Марковський

Державна регіональна 

політика

Ресурсне забезпечення державної регіональної політики – структурована 

системна діяльність щодо мобілізації, накопичення, перетворення та 

розподілу публічних, приватних та громадських фінансових ресурсів 

на шляху до об’єктів та суб’єктів державної регіональної політики 

з метою узгодження інтересів держави й регіонів, що складається із 

функціональної підсистеми та підсистеми управління [3].

Таблиця 1

Визначення «ресурсного забезпечення» у державному управлінні

Джерело: складено автором

Результати аналізу визначень «ресурсного за-

безпечення», наведені в табл. 1, свідчать про те, що 

ресурсне забезпечення місцевих бюджетів залиши-

лось поза увагою вчених або розглядається лише як 

складова частина ресурсного забезпечення інших ка-

тегорій державного управління. Такий стан справ не 

дозволяє повною мірою розкрити аспекти фінансової 

самодостатності територіальних громад, основу якої 

складають місцеві бюджети та їх ресурсне забезпе-

чення. Тому, в контексті розвитку місцевого самовря-

дування та активного запуску децентралізації, вважа-

ємо за доцільне розглянути «ресурсне забезпечення 

місцевих бюджетів» як окрему категорію в державному 

управлінні.

Поняття «ресурсне забезпечення місцевих бюдже-

тів» пропонуємо визначати із застосуванням двох під-

ходів: функціонального та структурного.

Із погляду функціонального підходу «ресурсне 

забезпечення місцевих бюджетів» слід трактувати як 

композицію підприємницької ініціативи та фінансових, 

природних, майнових, інформаційних, інфраструктур-

них і людських (кадрових, інтелектуальних і компетен-

тісних), часових ресурсів, які знаходяться на території, 

підвладній органам місцевого самоврядування, прямо 
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або опосередковано беруть участь у формуванні до-

хідної бази відповідних місцевих бюджетів. У межах 

структурного підходу – це пул власних надходжень 

місцевих бюджетів; коштів, залучених органами місце-

вого самоврядування; трансфертів з державного бю-

джету; прямого фінансування з державного бюджету 

та інших видів міжбюджетних трансфертів і спрямову-

ються органами місцевого самоврядування для надан-

ня громадянам публічних послуг в рамках виконання 

власних та делегованих державою повноважень.

Виходячи із наведених визначень «ресурсного за-

безпечення місцевих бюджетів», формуються відпо-

відні моделі ресурсного забезпечення: функціональна 

та структурна.

Функціональна модель являє собою цикл орга-

нізації ресурсного забезпечення місцевих бюджетів 

органами місцевого самоврядування із залученням 

джерел фінансового потенціалу території та за її ме-

жами залежно від їх функціонального призначення 

(див. рис. 1).

Рис. 1. Функціональна модель ресурсного забезпечення місцевих бюджетів

Джерело: розроблено автором

Структурна модель ресурсного забезпечення міс-

цевих бюджетів розкриває структуру кожного ресурс-

ного елементу, які спрямовуються органами місцевого 

самоврядування виконання власних та делегованих 

повноважень (див. рис. 2).

Власні надходження місцевих бюджетів – це за-

конодавчо закріплені обов’язкові платежі (податки і 

збори) та частки контингенту їх надходжень, які мо-

білізуються на відповідній території. Залучені кошти 

– необов’язкові платежі та безпосередньо кошти під-

приємств, установ, організацій і громадян, які залуча-

ються до дохідної частини місцевих бюджетів та ви-

користовуються в рамках виконання цільових проектів 

або програм, переважно розвитку територій. 

Трансферти з державного бюджету – кошти дер-

жавного бюджету, які у вигляді дотацій та субвенцій 

спрямовуються до дохідної частини місцевих бюджетів 

і використовуються в таких основних напрямках: вико-

нання власних і делегованих повноважень місцевого 

самоврядування в рамках вирівнювання податкоспро-

 

Виконання власних та делегованих повноважень 

Органи місцевого самоврядування 

Фінансові ресурси (бюджет, 

фінанси юридичних та 

фізичних осіб-резидентів 

території, інвестиції) 

Природні ресурси  

(земля, корисні копалини, водні 

й лісові ресурси, повітря, флора 

і фауна) 

Майнові ресурси (засоби 

виробництва, нерухоме і 

рухоме майно фізичних 

осіб) 

Інфраструктурні ресурси (виробничі 

шляхи, системи зв’язку, склади, 

порти, хаби, соціальні школи, 

лікарні, ВУЗи і коледжі, спортивні 

об’єкти, театри тощо) 

Людські ресурси 

(кадрові, інтелектуальні, 

компетентісні) 

Інформаційні 

ресурси 

Підприємницька 

ініціатива 

Ресурс часу 

Дохідна база місцевих бюджетів 
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Виконання власних і делегованих повноважень 
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Надходження до цільових 

фондів, утворених органами 

місцевого самоврядування 

Надходження в рамках програм допомоги, грантів і 

кредитів міжнародних фінансових організацій та ЄС 

Плата за надання 

місцевих гарантій 

Кошти пайової участі в 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

Залучені кошти місцевих бюджетів 

Базова дотація  Субвенції на забезпечення 

діяльності в соціальній, 

освітній, медичній галузях 

Субвенції на виконання 

інвестиційних проектів 

Інші трансферти  

Дотація на компенсацію втрат' доходів внаслідок 

надання державою податкових пільг 

Трансферти з державного бюджету 

Стабілізаційна 

дотація  

Власні надходження 

бюджетних установ 

Кошти від відчуження 

комунального майна 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

Власні надходження місцевих бюджетів 

Кошти державного фонду 

регіонального розвитку 

Пряме фінансування з державного бюджету 

Кошти державних капітальних 

вкладень 

Трансферти з інших 

місцевих бюджетів 
Реверсна дотація з місцевих бюджетів 

державному бюджету (для горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій) 

Інші види міжбюджетних трансфертів 

Рис. 2. Структурна модель ресурсного забезпечення місцевих бюджетів
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можності територій; реалізація інвестиційних проектів 

(розвиток територій); компенсація втрат доходів місце-

вих бюджетів внаслідок державної протекціоністської 

політики в галузі оподаткування. Пряме фінансування 

з державного бюджету – це власні кошти державного 

бюджету, які спрямовуються в рамках програм і про-

ектів соціально-економічного і культурного розвитку 

територій. До інших видів міжбюджетних трансфертів 

насамперед слід віднести реверсну дотацію з місце-

вих бюджетів державному бюджету для горизонталь-

ного вирівнювання податкоспроможності територій в 

рамках надходжень податку на доходи фізичних осіб 

та частини податку на прибуток підприємств, а та-

кож трансферти з інших місцевих бюджетів у вигляді 

субвенцій на виконання інвестиційних проектів, утри-

мання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків їх діяльності, дотацій та інших 

субвенцій на договірній основі.

Ресурсне забезпечення місцевих бюджетів 

є одним із ключових елементів і рушійних факторів 

реалізації реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації. Це обґрунтувало необхідність по-

глиблення досліджень у зазначеному напрямку та 

вивчення ресурсного забезпечення місцевих бюдже-

тів як окремої самостійної науково-практичної категорії. 

З позиції державного управління його можна охарак-

теризувати як композицію підприємницької ініціативи 

та фінансових, природних, майнових, інформаційних, 

інфраструктурних і людських (кадрових, інтелектуаль-

них і компетентісних), часових ресурсів, які знаходять-

ся на території, підвладній органам місцевого самовря-

дування, прямо або опосередковано беруть участь у 

формуванні дохідної бази відповідних місцевих бюдже-

тів та резюмуються в пул власних надходжень місце-

вих бюджетів; коштів, залучених органами місцевого 

самоврядування; трансфертів з державного бюджету; 

прямого фінансування з державного бюджету та інших 

видів міжбюджетних трансфертів, які спрямовуються 

органами місцевого самоврядування на надання гро-

мадянам публічних послуг в рамках виконання власних 

і делегованих державою повноважень.

Слід зазначити, що ресурсне забезпечення місце-

вих бюджетів має змінний характер і одним з основних 

завдань органів місцевого самоврядування є створен-

ня унікальної композиції ресурсів, яка б давала мож-

ливість максимально ефективно наповнювати дохідну 

частину місцевих бюджетів та не лише надавати до-

ступні публічні послуги належної якості, а й сприяла 

розвитку територій. Це і зумовлює актуальність здійс-

нення досліджень з метою пошуку оптимальної моделі 

взаємодії органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємницької діяльності, громадян, органів цен-

тральної влади та політикуму щодо розвитку територій.
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
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MECHANISMS OF FAMILY POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE

The article states the fact that the family can be considered as the defining component of social development process. The 
family is a crucial factor for the state’s demographic potential and its further prosperity. Moreover, if the family itself does 
not function properly, it is simply impossible to solve country’s social and economic problems. In addition, the overall level 
of moral and cultural values can also deteriorate significantly by dysfunctional status of the family institute. 
By sponsoring the development of the family values, the state itself can benefit significantly as it actually provides (in the 
mid-term) the formation of the human capital. In the long term, such policy can help to prepare some active citizens who, 
in the future, will guarantee the country’s well-being.
Ukraine has developed a system that contributes to the state family policy and certain mechanisms of its implementation. 
Nevertheless, to find the most effective ways of improving the conditions for family (especially with children) some socio-
economic, political, demographic aspects must be reconsidered properly. It is very important not to lose a plenty of positive 
experience which was actually gained by decades, to point out on some of the most crucial problems of the modern family, 
but to use that experience to find this problem’s decision.
The changes, which happen today in the modern world’s families, apply not only to the structure of this institute, but also to 
its functions and from that point, these changes prove that existing views on the relations between state and family must be 
reconsidered. This means, in particular, the necessity of some social and scientific discourses about the rapid demographic 
decline, increase of the proportion of elderly people (compared to the working population), significant reduction of the 
marriages, increase in the number of divorces and illegitimate births, increased number of so-called “crisis families” etc. 
Overall, the problems of the modern families are determined by specialists as those, which have the highest priority in the 
Ukraine’s contemporary policy.
Keywords: family, state family policy, mechanisms for implementation, family institution, social, economic, legal.
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В усьому світі визнано, що сім’я є визна-

чальним показником суспільного розвитку, за допо-

могою якого формується демографічний потенціал 

будь-якої країни. Саме від сім’ї залежить процві-

тання та майбутній розвиток держави. Якщо сім’я 

не повноцінно функціонує, вирішення соціальних та 

економічних проблем у державі просто неможливе. 

Крім цього, уповільнюється утвердження моральних 

цінностей, розвиток культури та духовності. Хоча 

перед нашою країною постає безліч нових завдань, 

але незмінним залишається основа будь-якого су-

спільства – сім’я. 

Вкладаючи ресурси в сім’ю, держава: 

• зміцнює продуктивні сили суспільства, забезпе-

чує створення людського капіталу на середньо-

строкову та довгострокову перспективу; 

• готує майбутніх активних громадян, здатних 

бути конкурентоспроможними в усьому світі; 

• забезпечує існування самої країни.

В Україні створена система, яка сприяє реалізації 

державної сімейної політики, розроблені певні меха-

нізми її реалізації. Але на сучасному етапі розвитку 

української держави виникає необхідність усвідомлен-

ня та переосмислення змін соціально-економічного, 

політичного, демографічного та духовного життя лю-

дей з метою винайдення шляхів для покращання умов 

функціонування сім’ї, зокрема сім’ї з дітьми. Важливо 

не втратити позитивного досвіду, напрацьованого де-

сятиліттями, з іншого – виокремити проблеми сучасної 

сім’ї та окреслити можливі варіанти їх вирішення.

Зміни, що відбуваються сьогодні у світі в структурі 

й складі сім’ї, функціях сім’ї, сімейних ролях, доводять 

доцільність перегляду існуючого змісту державного 

впливу на інститут сім’ї та розробки нової моделі взає-

мовідносин держави та інституту сім’ї. Це обумовлює, 

зокрема, суспільні та наукові дискурси щодо: стрімкого 

зниження демографічних показників; збільшення част-

ки громадян похилого віку (передпенсійного і пенсій-

ного) по відношенню до працездатного населення; 

зменшення рівня шлюбності; збільшення кількості 

розлучень або окремого проживання; кількості ци-

вільних шлюбів; рівня позашлюбної народжуваності; 

кількості неповних, а у більшості випадків материн-

ських сімей; «кризових» сімей; зменшення коефіці-

єнту народжуваності і розміру сім’ї; ролі сім’ї у ви-

хованні дітей. Тому проблеми сім’ї визначаються як 

один з пріоритетних напрямків державної політики. 

Окремі аспекти зазначеної тематики знайш-

ли відображення у вітчизняній та зарубіжній науко-

вій літературі. Зокрема, з дослідженням проблем 

забезпеченості, добробуту та соціально-економіч-

ного становища сімей в Україні, механізмів реалізації 

зазначеної політики пов’язані імена таких вчених, як 

В. Архангельський, А. Вишневский, Т. Ганслі, Т. Гур-

ко, Т. Жилкина, О. Іванова, О. Кайлова, А. Карнаух, 

Е. Лібанова, А. Харчев тощо. Соціальні-демографічні 

аспекти молодих сімей досліджують О. Балакірєва, 

М. Головатий, О. Макарова , М. Перепелиця та інші 

вітчизняні дослідники.

Проблематиці сімейної політики присвячені роботи 

зарубіжних авторів. Так, питання соціально-демогра-

фічної й сімейної політики були розглянуті в роботах А. 

Антонова, С. Голод, О. Дорохіна, Г. Сілласте та інших. 

Соціологічні й економічні аспекти сімейної політики 

представлені в роботах С. Дармодєхіна, Г. Кліманто-

вої. Питання розвитку народонаселення Європи та 

аналіз концепцій впливу держави на демографічні 

процеси та сім’ю представлені в роботах А. Карлсона, 

В. Станкунене та інших зарубіжних вчених. 

Незважаючи на широке коло наукових публікацій 

з питань сім’ї, в сучасній літературі недостатньо ува-

ги приділено комплексності в дослідженнях сімейної 

політики, необхідним є взаємозв’язок економічних, 

соціальних і демографічних факторів при розробці та 

реалізації політики, націленої на сім’ю.

Метою статті є проаналізувати шляхи ме-

ханізмів реалізації сімейної політики держави.

Відповідно до визначеної мети передбачено 

розв’язання таких завдань:

• уточнити стратегічну мету сімейної політики;

• проаналізувати організаційний та правовий ме-

ханізми здійснення державної сімейної політики;

• визначити основні напрями складової механізму 

регулювання зайнятості населення;

• визначити результативність та ефективність 

державної сімейної політики в Україні, з метою 

удосконалення її механізмів;

• на основі проведеного аналізу сучасного стану 

сімейної політики запропонувати напрями вдо-

сконалення державної сімейної політики.

Державна сімейна політика виступає основним 

механізмом впливу держави на сім’ю, засадничою ос-

новою, що передбачає чітке визначення її суті, мети, 

завдань, системи принципів. На нашу думку, держав-

ною сімейною політикою слід вважати напрям дій 

(або утримання від них), обраних органами держав-

ної влади для забезпечення оптимального розвитку 

інституту сім’ї, вирішення суперечностей та проблем 

його функціонування. Стратегічною метою сімейної 

політики в Україні має бути зміцнення інституту сім’ї 

та прискорення виходу з демографічної кризи шляхом 

підтримки моделі середньодітної, економічно, соціаль-

но та духовно самодостатньої сім’ї, побудованої на 

добровільній основі, паритетних засадах, рівних мож-

ливостях особистісної самореалізації кожного члена 

сім’ї. Досягнення цієї мети потребує [8, с. 230]:

• збереження сімейних цінностей у суспільстві, 

формування системи особистих і суспільних 

ціннісних орієнтацій на створення середньодіт-

ної сім’ї;

• утвердження гендерної культури в сім’ї та су-

спільстві, подолання стереотипів щодо розподі-

лу соціальних та, перш за все, сімейних ролей;

• забезпечення кожній особистості, незалежно від 

статі, можливостей як для професійної саморе-

алізації, так і задоволення потреб у сім’ї, шлюб-

ному партнерстві та батьківстві;

• посилення економічного та виховного потенці-

алу сімей, поліпшення рівня та якості їх життя, 

забезпечення рівних можливостей для усіх кате-

горій сімей, відповідного соціального захисту їх 

добробуту; 

• забезпечення умов для народження, належного 

утримання та виховання бажаної й суспільної 

необхідної кількості дітей у сім’ї з одночасним 

захистом від ризиків особистої самореалізації 

батьків;

• збереження репродуктивного здоров’я насе-
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лення, охорона материнства, батьківства та ди-

тинства, утвердження здорового способу життя 

окремих осіб та сім’ї в цілому;

• забезпечення підтримки сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах або у зоні ризи-

ку потрапити в такі ситуації;

• мінімізація асоціальних проявів у процесі функці-

онування сім’ї, передусім жорстокості та насиль-

ства, наслідком яких є соціальне сирітство, без-

доглядність та безпритульність частини дітей. 

Виконання цих завдань неможливе без узгодження 

з потребами сім’ї політики зайнятості, доходів населен-

ня, охорони дитинства, охорони здоров’я, молодіжної, 

гендерної, освітньої та культурної політики. При цьому 

необхідно дотримуватися таких принципів: пріоритет-

ності потреб сім’ї; забезпечення рівних можливостей; 

гармонізації сфери праці та сімейних відносин. 

Державна сімейна політика неможлива без органі-

заційного механізму її здійснення, тобто без системи 

інститутів влади та управління у взаємодії з органа-

ми місцевого самоврядування, інститутами грома-

дянського суспільства, діяльність яких спрямована 

на вирішення проблем функціонування та розвитку 

сім’ї. Складовими елементами цього організаційного 

механізму також виступають: інфраструктура послуг, 

що надаються сім’ям з метою вирішення їх проблем: 

цільові програми, направлені на підтримку інституту 

сім’ї; інформаційні механізми.

Правовий механізм державного впливу на інститут 

сім’ї включає сукупність правових інститутів та норм, 

що покликані здійснювати регулювання внутріш-

ньо-сімейних правовідносин і правове регулювання 

відносин сім’ї та інших інститутів. Засобами правово-

го впливу виступають: юридичне визначення підстав 

та обмежень щодо укладення та розірвання шлюбу; 

вирішення питання про материнство та батьківство; 

визначення обов’язків стосовно інших членів сім’ї та 

встановлення відповідальності за невиконання цих 

обов’язків, запровадження та застосування відповід-

них санкцій у випадку порушення прав інших членів 

сім’ї. Останні, зокрема, мають на меті зменшення про-

явів персонально чи соціально небезпечної поведінки 

шляхом установлення сімейної відповідальності (поз-

бавлення батьківських прав), адміністративної відпо-

відальності (штрафи, громадські роботи, обмеження 

або позбавлення волі) чи інших видів відповідальності. 

Таким чином, правовий механізм передбачає викори-

стання як правових методів впливу, тобто встановлен-

ня певних прав та обов’язків учасників правовідносин, 

так і адміністративних, а саме контроль за дотриман-

ням цих прав та обов’язків, застосування відповідних 

санкцій за їх порушення.

Необхідним є вдосконалення правових інструмен-

тів державної сімейної політики шляхом посилення 

відповідальності батьків за утримання та виховання ді-

тей, їх життя і здоров’я, особливо у випадку відмови від 

дитини. Актуальним є узгодження між собою системи 

санкцій сімейної, адміністративної та інших видів від-

повідальності; розробка й нормативне визначення ме-

ханізму проведення соціально-реабілітаційної роботи 

з батьками, які не виконують чи виконують не належ-

ним чином своїх батьківських обов’язків; поліпшення 

процедури застосування санкцій сімейної відповідаль-

ності, запровадження соціальної експертизи в судах 

щодо визначення рівня неналежного виховання бать-

ками своїх дітей. Для цього слід доповнити Сімейний 

кодекс України окремою статтею щодо відповідально-

сті батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, 

їх життя і здоров’я. За умов невиконання особою своїх 

батьківських обов’язків, порушення прав інших членів 

сім’ї потрібно законодавчо визначити чітку послідов-

ність санкцій сімейної відповідальності, у тому числі у 

випадку позбавлення батьківських прав та відбирання 

дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. 

Функціонування сім’ї як основного осередку відтво-

рення населення значною мірою залежить від еконо-

мічного забезпечення її життєдіяльності й розвитку. Від 

соціального й економічного благополуччя суспільства, 

від добробуту населення і сімей залежать можливості 

сім’ї народити і виховати бажану для неї і необхідну 

для суспільства кількість дітей [1, с. 251]. Тому одне з 

найважливіших завдань держави – створити економіч-

ні умови, що забезпечать оптимальний розвиток сім’ї. 

Основними напрямами складової механізму ре-

гулювання зайнятості населення стосовно сім`ї слід 

вважати [1, с. 252]: установлення права громадян на 

захист від прямої чи непрямої дискримінації у сфері 

праці на основі сімейного стану чи сімейних зобов’я-

зань; установлення права на вибір умов та режимів 

праці (тривалості робочого часу, гнучких графіків ро-

боти, періодів відпочинку та відпусток, праці на дому 

за допомогою засобів комунікації тощо) з урахуванням 

гендерного компонента, що дозволить поєднувати сі-

мейні та професійні обов’язки як жінкам, так і чолові-

кам; установлення додаткових правових гарантій осо-

бам з сімейними обов’язками (тобто тим, хто виховує 

дітей, доглядає за інвалідами та ін.) щодо працевлаш-

тування та самозайнятості; економічне та організацій-

не забезпечення діяльності установ та служб, які б на-

давали широкий спектр якісних і різноманітних послуг 

по догляду за малолітніми дітьми, інвалідами тощо.

Регулювання доходів сім’ї є складовою всіх видів 

державної політики щодо оплати праці, соціального 

захисту населення. Однак державна політика щодо 

підтримки сім’ї має забезпечувати усунення як гори-

зонтальної нерівності доходів сімей залежно від їх 

структури (кількості непрацездатних та працюючих 

осіб), так і вертикальної – залежно від рівня достатку 

сімей. Це сприятиме нівелюванню ризиків погіршення 

добробуту окремої родини внаслідок сімейних змін 

(розлучення, народження дитини, втрати працездат-

ності членів сім’ї тощо). 

Здійснення цих завдань потребує використан-

ня таких інструментів і важелів [8, с. 67]: визначення 

правового статусу окремих категорій сімей у контексті 

підтримки з боку держави, що потребує чіткого визна-

чення критеріїв відбору таких сімей; податкові знижки 

при оподаткуванні доходів осіб – членів сім’ї, які забез-

печували б часткову компенсацію витрат по догляду, 

вихованню та розвитку дітей; фінансові трансферти, 

систематичні грошові виплати певним категоріям сі-

мей; безготівкова допомога, пільги та соціальні гаран-

тії, субсидії визначеним категоріям сімей, передусім з 

дітьми, на оплату певних послуг; цільове кредитування 

на вирішення побутових проблем родини та проблем, 

пов’язаних з вихованням і розвитком дітей. 

Невід’ємною складовою державної сімейної по-

літики є медико-соціальний механізм, що включає 
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сукупність заходів, спрямованих на охорону репродук-

тивного здоров’я, перш за все – охорону материнства 

та дитинства, створення можливостей для прийняття 

рішень щодо народження дітей, гармонійного та без-

печного сексуального життя. Це передбачає, зокрема: 

правові гарантії охорони праці, соціального захисту 

та медико-соціального обслуговування жінок репро-

дуктивного віку й вагітних жінок; економічні заходи 

(податки, кредити, фінансові трансферти), спрямова-

ні на підтримку сім’ї у вирішенні проблем безпліддя 

методами допоміжних репродуктивних технологій; ін-

формаційно-просвітницькі послуги з питань репродук-

тивного здоров’я, попередження небажаної вагітності, 

безпечного материнства, запобігання захворюванням, 

що передаються статевим шляхом; консультування 

молодих пар, які готуються до шлюбу, з питань плану-

вання сім’ї, безпечного материнства, відповідального 

батьківства. Існуючий медико-соціальний механізм 

державного впливу на розвиток сім’ї, незважаючи 

на певні успіхи, не позбавлений окремих недоліків, 

серед яких нерозвиненість та недоступність мережі 

служб планування сім’ї, застосування неефективних 

засобів щодо збереження репродуктивного здоров’я, 

попередження негативних наслідків невпорядкованих 

статевих відносин. Для їх усунення було передбачено 

заходи в рамках Державної програми «Репродуктивне 

здоров’я нації» на період до 2015 року [5], однак вони 

недостатні. Відсутні пріоритети по реалізації Плану за-

ходів з виконання Загальнодержавної програми «Наці-

ональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 р. Необхідні відпо-

відні зміни до програмних документів, зокрема щодо 

розширення мережі центрів та кабінетів планування 

сім’ї, удосконалення системи профілактичної роботи з 

питань збереження репродуктивного здоров’я, насам-

перед попередження поширення соціально небезпеч-

них хвороб. 

Підвищення результативності та ефективності 

державної сімейної політики в Україні вимагає удо-

сконалення її механізмів. Перш за все, актуалізується 

важливість зміни змісту державної сімейної політики. 

Сучасна політика з питань сім’ї в Україні спрямована 

переважно на подолання негативних проявів функ-

ціонування сімей, отже виступає реакцією на наявні 

негативні явища, що мають місце у цій сфері життє-

діяльності суспільства. Однак наразі постає необхід-

ність переходу від політики патерналізму, тобто під-

тримки соціально незахищених категорій сімей та їх 

соціального забезпечення, до політики розвитку сім’ї 

як соціального інституту з урахуванням політичних, ор-

ганізаційних, матеріальних і фінансових можливостей 

держави, тобто уваги до всіх сімей у нашій державі.

Гарантований Конституцією державний захист 

сім’ї, материнства, батьківства та дитинства певним 

чином реалізувався в рамках Державної програми 

підтримки сім’ї на період до 2010 року та в окремих 

напрямах соціальної, молодіжної, гендерної політики, 

охорони здоров’я, культури, освіти тощо. Реалізація 

державної політики у цьому напрямку має набувати 

нормативно-правової форми і необхідною є розробка 

і прийняття спеціального законодавчого акту, який би 

визначав основні правові, організаційні та економічні 

засади державної сімейної політики, зокрема її мету, 

принципи, основні напрями, організаційний механізм 

впровадження, а також систему органів влади усіх рів-

нів, на які покладається здійснення державної сімейної 

політики, їх завдання, функції та повноваження тощо. 

Стосовно формування та здійснення державної сі-

мейної політики, то у теперішній час є необхідність роз-

робки та запровадження Загальнодержавної програми 

забезпечення розвитку сім’ї на довгостроковий період, 

яка охоплюватиме комплекс заходів, спрямованих на 

реалізацію державної політики щодо вирішення про-

блем розвитку сім’ї, та має затверджуватися шляхом 

прийняття відповідного закону, узгодженого з нормами 

Закону України «Про державні цільові програми». 

Зокрема, програма має включати положення про 

основні напрями та завдання відповідно до законодав-

чо визначених пріоритетів політики, механізм її вико-

нання, відповідне ресурсне забезпечення та контроль 

за виконанням. На підставі Загальнодержавної про-

грами мають розроблятися та впроваджуватися від-

повідні регіональні та місцеві програми розвитку сім’ї. 

Крім того, щорічно повинні затверджуватися заходи 

щодо реалізації Загальнодержавної програми з визна-

ченням змісту, очікуваного результату впровадження, 

відповідальних за їх здійснення, термінів виконання, а 

також обсягів бюджетного фінансування. 

Потребує вдосконалення й система фінансових 

трансфертів сім’ям, яка повинна сприяти створенню 

умов для поєднання професійного та сімейного життя 

шляхом компенсації втрати заробітку внаслідок народ-

ження дитини. 

Зараз цю функцію виконують такі види держав-

ної допомоги, як допомога по материнству (по вагіт-

ності та пологах), при народженні дитини та догляду 

за дітьми до досягнення ними трирічного віку. Проте, 

незважаючи на значне підвищення розмірів окремих з 

них, їх рівень залишається недостатнім для утримання 

особою себе та дитини у період відпустки по догляду 

за дитиною. 

Надання грошової допомоги сім’ям має поєднува-

тися з іншими можливостями, передусім, посиленням 

гарантій часткової зайнятості та розвитку мережі уста-

нов і служб догляду за дітьми. Щодо останньої актуа-

лізується необхідність розширення мережі дошкільних 

закладів, забезпечення гнучких режимів їх роботи, 

запровадження додаткових послуг по догляду за діть-

ми (групи та ігрові кімнати короткотермінового пере-

бування дітей), створення центрів догляду за дітьми, 

запровадження економічних стимулів щодо розвитку 

відповідних закладів приватної форми власності.

Потребує суттєвих змін механізм регулювання до-

ходів сім’ї, її соціального захисту. Зокрема, основним 

засобом перерозподілу доходів громадян, у тому числі 

й осіб, які мають на своєму утриманні непрацездатних 

членів сім’ї, мають стати інструменти податкової полі-

тики [9, с. 125]. Існують різні варіанти впровадження 

сімейних податкових пільг. 

За одним із варіантів, оподаткування має здійс-

нюватися, виходячи з сукупного доходу сім’ї, а не 

окремого платника податку, оскільки посімейне опо-

даткування доходів населення створює можливості 

для врахування податковою системою розміру сім’ї 

(кількості утриманців), дозволяє найбільш точно ві-

добразити платоспроможність родини. Однак цей ва-

ріант вимагає суттєвих змін у системі оподаткування 

доходів громадян та певною мірою ускладнюватиме 
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адміністрування податків. Можливо також запрова-

дження соціальних податкових пільг для усіх платників 

податків залежно від розміру і складу їх сімей, у першу 

чергу – від кількості неповнолітніх дітей. На нашу дум-

ку, за вітчизняних умов цей варіант є більш реальним.

Усуненню економічної нерівності сімей з дітьми, 

пом’якшенню негативного впливу матеріальних чинни-

ків на вибір особою бажаної моделі сімейної поведінки 

сприяють соціальні виплати сім’ям з дітьми. Однак, на 

нашу думку, цей вид підтримки сім’ї має використову-

ватися лише в окремих випадках, наприклад коли осо-

би, на утриманні яких є неповнолітні діти, з поважних 

причин не мають доходів від трудової діяльності. При 

цьому механізм визначення осіб, яким необхідна ця 

допомога, потребує вдосконалення. 

Ширше має використовуватися такий інструмент 

сімейної політики, як цільове кредитування. В Україні 

цільове кредитування сімей за державної підтримки є 

досить обмеженим та застосовується у двох випадках: 

будівництво, придбання житла молодими сім’ями й 

молодими самотніми громадянами, та здобуття вищої 

освіти. Законодавчо також передбачено запроваджен-

ня системи кредитування на придбання товарів дов-

готривалого вжитку, проте практичні механізми такого 

виду кредитування наразі відсутні. 

Умови існуючої нині системи кредитування є до-

статньо вигідними для молоді, водночас в умовах 

обмежених фінансових ресурсів держави та низького 

рівня доходів населення ця система охоплює дуже не-

значну кількість сімей. Тому вказані засоби підтримки 

сім’ї не можуть суттєво вплинути на умови її життє-

діяльності й розвитку і лише створюють передумови 

корупційних дій у цій сфері. Виникає нагальна потреба 

впровадження нових механізмів кредитування сімей, 

у першу чергу – щодо придбання житла, які надали б 

можливість значній частині сімей вирішити свої про-

блеми.

Для забезпечення допомоги сім’ям, які опинились 

у кризовій ситуації, в Україні створена Державна соці-

альна служба для сім’ї, дітей та молоді – урядовий ор-

ган державного управління, який відповідає за впрова-

дження та надання якісних соціальних послуг сім’ям, 

дітям та молоді на всій території України, координує та 

ініціює численні інновації у сфері їх надання. 

Слід підкреслити, що необхідним є подальше роз-

ширення і поліпшення якості роботи, розвиток мережі 

відповідних закладів та служб, належного їх фінансо-

вого, кадрового, матеріально-технічного забезпечен-

ня, вдосконалення механізмів надання соціальних 

послуг, широка інформація щодо можливості одержан-

ня допомоги серед всіх верств населення. В першу 

чергу необхідно розширити мережу центрів матері та 

дитини, оскільки наразі їх кількість мізерна, а функції, 

покладені на них, є вкрай важливими для збережен-

ня біологічної сім’ї, попередження соціального сиріт-

ства в країні.

Запропоновані механізми сприятимуть ви-

рішенню проблем у сімейній політиці в Україні, під-

тримки сімей, які знаходяться у скрутних життєвих 

обставинах, формуванню сімейних відносин та вихо-

вання дітей, відповідального батьківства і досягненню 

основної мети – зміцнення та розвитку інституту сім’ї 

в Україні [7].
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ПЕРВАЯ – ЭТО ЗНАК ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Ïåðâàÿ – ýòî çíàê âûñøåé ïðîáû. Ìû ñåãîäíÿ ãîâîðèì î òåõ æåíùèíàõ, â ïðèñóòñòâèè êîòîðûõ êàæäîìó íåâîëüíî 
õî÷åòñÿ áûòü ëó÷øå, óìíåå, ìóäðåå, ñòàòóñíåå è ïðèâëåêàòåëüíåå. Ìû ãîâîðèì î òåõ, êòî çàäàåò íàñòðîåíèå è 
ìîäó, êòî âäîõíîâëÿåò è ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàöèè. Ðå÷ü î âåëèêèõ, èñòîðè÷åñêèõ æåíùèíàõ. Ñóïðóãà Ïðåçèäåíòà 
– Ïåðâàÿ ëåäè – èãðàåò îïðåäåëåííóþ ðîëü â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû, îíà – âîïëîùåíèå æåíñêîé àóäèòîðèè  
è ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ è íàîáîðîò. Èìèäæ ãîñóäàðñòâà âî ìíîãîì çàâèñèò 
îò èìèäæà ïåðâûõ ëèö è ëèäåðîâ, à òàêæå îò ïðåäñòàâèòåëåé ýëèòû, äåÿòåëåé  èñêóññòâà è ñïîðòñìåíîâ,  â 
òîì ÷èñëå è îò íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü ïåðâîé ëåäè â ôîðìèðîâàíèè èìèäæà 
ãîñóäàðñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðâàÿ ëåäè, ñóïðóãà, ýëåãàíòíàÿ æåíùèíà, èìèäæ, áëàãîðîäñòâî, öåëåóñòðåìëåííîñòü, 
òàêòè÷íîñòü è äåìîêðàòè÷íîñòü, äèñöèïëèíà è îáðàçîâàíèå, âíåøíîñòü è îáàÿíèå, ðàáîòà íàä ñîáîé è îáùåíèå 
ñ ïðåññîé.
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THE FIRST IS THE SIGN OF HIGHEST STANDARD

This article concerns the role of the first lady in nation’s image formation. President’s wife, a First Lady plays a notable role 
in political life of a country, she is the embodiment of female audience, she is closely followed by journalists. The image of 
the nation depends directly on that of first persons’, leaders representatives of elite, artists, sportsmen.
The suggested material in structured and is relevant to the practical realities of imagemaking for the first lady. Her image 
in the press may enhance or deteriorate the reputation of the whole country.  In this research a range of ways of developing 
the image of the first lady and female politician in the modern information space is offered to influence the forming of the 
image of the country. The image created by professionals will mask personal characteristics and will only inform the public 
about socially important qualities of the first lady, will satisfy general audience’s expectations: obligation, adherence  to 
principles, willpower, femininity, honesty, service to the country and to the people. 
The image of a state directly depends from the image of its leader, in particular from a President and other public officials. 
Elected by people, a leader plays crucial role in political life of a country. This scientific study intends to provide professional 
analysis of an image-maker, scientist Mrs. Chekalyuk as well as assessment-feedback of from the point of view of a 
leader’s psychological readiness to accept a public persona offered by image-makers. This text proposes several methods 
how to create image and how to define terms. Mrs. Chekalyuk treats a state image as an internal and external image of a 
country, which is formed and fixed in mass consciousness of citizens under influence of political leaders, distinguished men 
and economical, political, ecological as well as others factors. The suggested material in structured and is relevant to the 
practical realities of imagemaking for the first lady in Ukraine. Currently, the standard depends on mentality. For example, 
domestically the standard is a caring, wife and mother, loving and sincere patriot, femininity, but externally, for example in 
France, an exquisite lady, gallant and reserved partner of the president, in Arabic countries it is a silent jewel that decorates 
her man.
In this research a range of ways of developing the image of the first lady and female politician in the modern information 
space is offered to influence the forming of the image of the country. The image created by professionals will mask personal 
characteristics and will only inform the public about socially important qualities of the first lady, will satisfy general 
audience’s expectations: obligation, adherence  to principles, willpower, femininity, honesty, service to the country and to the 
people. Currently, mass media is the most efficient instrument in the forming of the state image. More detailed information 
about the positioning of the image of the state in the light of first lady’s perception in media is available in author’s PhD 
thesis  “Media mechanics for forming a positive image of Ukraine in the world: reality, evolution, projections.’’
Keywords: press, first lady, leader, image, audience.
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ПЕРША - ЦЕ ЗНАК ВИЩОЇ ПРОБИ

Ïåðøà ëåä³ – çíàê íàéâèùî¿ ïðîáè. Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî âïëèâ æ³íêè íà ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ðåïóòàö³¿ íà 
ñâ³òîâ³é àðåí³,  ïðîàíàë³çîâàíî ³ì³äæ òà âïëèâ ïåðøî¿ ëåä³ íà õ³ä ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ äåðæàâè, çä³éñíåíî ïîøóêîâî-
äîñë³äíó ðîáîòó ùîäî ñòâîðåííÿ ³ ï³äñèëåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó äðóæèíè ïðåçèäåíòà.  Äðóæèíà Ïðåçèäåíòà 
– Ïåðøà ëåä³ – â³ä³ãðàº ïîì³òíó ðîëü ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ êðà¿íè. Âîíà ìîæå ï³äñèëþâàòè ³ì³äæ ïðåçèäåíòà, 
äåðæàâè àáî ïîñëàáëþâàòè éîãî.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äðóæèíà ïðåçèäåíòà, ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåñîþ, ³ì³äæ, àóäèòîð³ÿ, ïðåñà, ïåðøà ëåä³.

Актуальность: в статье проанализирован имидж 

и влияние первой леди на ход политической жизни 

государства, проведена исследовательская работа 

относительно создания и усиления положительного 

имиджа жены президента.

Цель: сформулировать эффективные ме-

тоды построения стратегии формирования и уси-

ления положительного имиджа первой леди и всего 

государства, как на внутреннем, так и на внешнем 

информационном рынке. 

Задание: очертить принципы деятельности СМИ в 

позиционировании первой леди как инструмента фор-

мирования государственного имиджа. 

Изучением  этой темы занимаются ученые, 

дипломаты и имиджмейкеры, в частности: Г. Г. По-

чепцов, В. В. Ризун, В. Ф. Иванов, В. Костиков, 

А. В. Юричко, А.О. Ильянова, В. И. Шкляр, А. Г. Тор-

сунов,  В. М. Шепель, А. П. Ситников, Несс Эв Тура-

би, Жак Сегела, Девид Герген, Ричард Верслин 

Майкл Портер, Ной Вебстер, Роберт Сквайр, Джон 

Диадорф, Тим Белл и Бернард Ингхем и другие. 

Имидж первой леди рассматриваем сквозь призму 

политических процессов, деятельность президента 

и других обстоятельств, которые влияют на сре-

ду. Мы просматриваем прямую взаимозависимость 

имиджа первой леди и имиджа страны.

Имидж – это способ эмоционального воз-

действия на сознание, трактуется учеными как 

«образ», который объединяет совокупность мате-

риальных и психологических понятий. Определяя 

характеристику понятия имидж (англ. image, лат. 

imago, imitari — «имитировать») — штучная имита-

ция или подача внешней формы какого-либо объек-

та, особенно личности. В журналистиковедении 

имидж трактуют как образное представление об 

объекте, который формируется в массовом созна-

нии под влиянием СМИ [1, с. 1].  Образ определенной 

страны часто напрямую ассоциируется с портретом 

правящего режима, первых личностей, а одну из клю-

чевых ролей в формировании представления о госу-

дарстве играет Первая леди. 

Первая леди. Кто она? Изначально «леди» –  дво-

рянский благородный титул, соответствовать которо-

му было большой привилегией и ответственностью. 

Такие представительницы прекрасного пола всегда 

и при любых обстоятельствах вели себя сдержан-

но, благородно, с самоуважением и достоинством. 

Первую леди не надо любить, задача имиджмейке-

ров – достичь уважения и доброго отношения к ней 

в обществе, – убеждают специалисты политической 

рекламы Тим Белл и Бернард Ингем [2]. Первая леди - 

определяется не столько статусом супруга или семьи  

родителей,  материальными  возможностями, а в 

первую очередь воспитанием, мудростью, личными 

качествами, результатами работы над собой. Мудре-

ца спросили: «Как узнать человека?» Мудрец ответил: 

«Важно не то, как человек говорит, не то, какая у него 

внешность, а то, какая атмосфера создается в резуль-

тате общения с ним. Только сильный,  уверенный в 

своих ценностях человек способен создать атмосфе-

ру, соответствующую его духу» [3, c. 1].

Мехрибан Алиева родилась в уважаемой семье 

Пашаевых и росла в атмосфере, в которой родствен-

ные связи и семейные ценности были и остаются 

незыблемыми. Она внучка Мир Джалала Пашаева, 

выдающегося писателя и ученого, хорошо известно-

го не только в Азербайджане, но и за его пределами, 

который оставил след в науке, литературе, журнали-

стике, а также несомненно играет важную роль в об-

щественно-политической жизни страны. Кстати, Мир 

Джалал Пашаев - любимый преподаватель одного из 

авторов этой статьи.

Мехрибан Алиеву по праву можно считать одной 

из самых привлекательных и элегантных женщин не 

только на постсоветском пространстве, но и во всем 

политическом мире. Мировые таблоиды представля-

ют ее как икону стиля и красоты. На светских раутах 

и приемах многие в растерянности, увидев всю чету 

Алиевых, путают Мехрибан с ее дочерями. Просма-

тривая фото в прессе, можем сказать, что ее образы 

всегда сногсшибательные: костюм деловой женский, 

дизайнерское платье или повседневная одежда – все 

наряды безупречны.

Анализируя деятельность первой леди, диплома-

ты и специалисты по имиджу сошлись в едином мне-

нии, Мехрибан – это женщина-легенда.  Азербайджан 
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в мире ассоциируется именно с этой стильной евро-

пейской женщиной. Мало о каком еще историческом 

деятеле Азербайджана написано столько научных, по-

пулярных, художественных и иных книг, снято столько 

телевизионных передач и фильмов! Она настолько 

харизматична, что иногда даже трудно поверить в ее 

реальность. Но своей деятельностью, ежедневной 

активностью Мехрибан доказывает азербайджанцам 

и мировой общественности, что заботится о культуре, 

традициях и главное – стабильности жизни граждан и 

страны в целом.

Обладательница многих титулов и наград, люби-

мица народа  Мехрибан  Алиева с непоколебимой 

решительностью живет жизнью Первой леди не по 

должности, а по состоянию души, движет ею любовь к 

Родине и желание развивать государство. 

Имидж этой женщины-политика безусловно вклю-

чает: уверенность, сдержанность, привлекательную 

внешность, в меру активность и бодрость, энтузиазм, 

оптимизм, решительность, силу воли. Все эти каче-

ства соответствуют обстоятельствам и культурным 

традициям окружения, национальным и этническим 

особенностям места и времени. Как подчеркивает Г.Г. 

Почепцов, [4, с. 32–38] имиджмейкеры особо выделя-

ют невербальную коммуникацию. Имидж государства 

во многом зависит от имиджа первых лиц и лидеров, 

а также от представителей элиты, деятелей искусства 

и спортсменов, в том числе и от неформальных лиде-

ров. Супруга Президента – Первая леди – играет опре-

деленную роль в политической жизни страны. Образ 

страны часто напрямую ассоциируется с портретом 

правящего режима, первых личностей, а одну из клю-

чевых ролей в формировании представления о госу-

дарстве играет Первая леди Азербайджана госпожа 

Алиева Мехрибан Ариф гызы. Ее биография с самого 

рождения – кристально чистый материал для работы 

государственных имиджмейкеров: годы детства, отро-

чества и юношества демонстрируют образованность и 

дисциплину в учебе, патриотизм.

Сегодня в Азербайджане нет такой сферы, где не 

участвовали бы женщины. Азербайджанская женщина 

говорит свое слово и свободно демонстрирует свою 

позицию. Отрадно, что, как и на всех этапах истории, 

на современном этапе женщины как активные участ-

ницы общественно-политических, социально-эко-

номических и научно-культурных процессов также 

вносят свой посильный вклад в сохранение нацио-

нально-духовных ценностей и культурного наследия, 

построение гражданского общества, формирование 

межкультурного диалога, обеспечение прогресса 

страны.

Имидж Мехрибан Алиевой благодаря своей бе-

зупречности является мощным инструментом усиле-

ния репутации Президента и страны в целом. В СМИ 

Первая леди представлена как энергичная, образо-

ванная, уверенная и патриотичная жена, мать и моло-

дая бабушка. Она успевает везде, в своих интервью 

личным примером демонстрирует всем женщинам 

Азербайджана, что можно быть и очаровательной 

женщиной, и верной супругой, и общественным дея-

телем, примером для подражания и восхищения. Ее 

рейтинг очень высок и продолжает расти. 

С 1995 года Мехрибан Алиева занимает пост пре-

зидента в созданном по ее инициативе Фонде куль-

туры Азербайджана, отстаивает интересы народа. С 

целью более широкой пропаганды азербайджанской 

культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учреж-

ден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на 

азербайджанском, русском, английском языках. В 

2002 году Мехрибан Алиева была избрана президен-

том Федерации гимнастики Азербайджана. 

Сегодня вопросами сближения культур и цивили-

заций успешно занимается Фонд Гейдара Алиева, 

созданный с целью популяризации богатого наследия 

азербайджанского народа, а также в целях поддержки 

и пропаганды культуры и  искусства. Руководит этим 

фондом супруга нынешнего президента Азербайджан-

ской Республики Ильхама Алиева, депутат Милли 

Меджлиса Мехрибан Алиева, которая является по-

слом доброй воли двух международных организаций 

— ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Проекты Фонда охватывают 

такие направления, как развитие науки, образования, 

культуры, здравоохранения, спорта, формирование 

молодого поколения, доведение до мировой обще-

ственности истины об Азербайджане. Фонд Гейдара 

Алиева поддерживает проекты, служащие пропаганде 

в мире культурного наследия азербайджанского на-

рода, а также повышающие эффективность культур-

но-духовной интеграции между народами. 

Примечательно то, что ЮНЕСКО в своих средствах 

массовой информации широко освещает многогран-

ную деятельность Фонда Гейдара Алиева и его прези-

дента, посла доброй воли Мехрибан Алиевой, а также 

рассказывает о реализуемых проектах и их значении, 

о мероприятиях, посвященных Азербайджану, богатой 

культуре и  истории этой страны. Таким образом, Фонд 

Гейдара Алиева с самого начала своей деятельности 

замечателен реальными результатами осуществляе-

мой работы [5].

В рамках межкультурного диалога Фонд Гейдара 

Алиева проводит всевозможные мероприятия, по-

священные Дням культуры других стран. Так, важным 

событием в культурной жизни Азербайджана стала 

выставка французского искусства «Жемчужины Фран-

ции». Она проходила в Азербайджанском националь-

ном музее искусств по инициативе и при поддержке 

Фонда Гейдара Алиева, а также Объединения нацио-

нальных музеев Франции. 

Анализируя жизнь и деятельность первой леди 

Азербайджана, мы определили пять основных качеств 

истинных леди.

1. Благородство. Благородная женщина диплома-

тична и воспитана, умеет любую ситуацию принять 

с достоинством, стремится понять и простить, рас-

судить и поступить мудро. Она живет ради других, 

готова отдавать больше, чем у нее попросят, причем 

бескорыстно с пользой для страны и общества.

2. Целеустремленность, тактичность и демокра-

тичность. Первая леди обязана соответствовать пра-

вилам этикета, быть демократичной, но, в то же время, 

держать уважительную дистанцию.  Она уравновеше-

на и тактична,  с каждым говорит тепло и дружелюбно. 

Принцип истинных леди, способный обезоружить без 

лишних слов и действий: этот мир – зеркало, уважая 

общество и окружение, она вызывает восхищение, 

соответственно растет  рейтинг страны и Президента.

3. Дисциплина и образование. Невозможно быть 

требовательной в том, чего не можешь исполнить 
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сама. Первая леди никогда не позволит себе задер-

жаться на встречу более, чем на 15 минут, однако она 

и сама не станет ждать, это непозволительно. Первая 

леди отвечает за свои слова и знает, что даже в пустой 

комнате есть «глаза и уши».  Безупречное поведение 

первой леди подразумевает не только знание манер 

и этикета, но и тактичность по отношению к другим. 

Она не допустит, чтобы кто-то нервничал по мелочам 

только потому, что у нее меняется настроение и она 

Первая леди. 

4. Внешность и обаяние – это козырные карты пер-

вой леди.

Спорт, здоровый образ жизни и позитивное мышле-

ние как дань уважения к окружающим. Она скромна  

и роскошна одновременно, балансируя между жен-

ственностью и сдержанностью. Вкус - вот критерии 

леди. Так же первая леди умеет расположить к себе 

без слов, впечатлить взглядом, выражением лица, 

великолепной осанкой. Стиль в одежде первой леди 

мы характеризуем как «спокойная классика». Госпожа 

Мехрибан всегда выбирает беспроигрышный вариант. 

Ораторские способности важны: ее манера речи – гра-

мотная, внятная, хорошо поставлен голос.

5. Работа над собой и общение с прессой. Пуб-

личная дипломатия как пример для подражания, а 

не самолюбование. Популярность в СМИ – это обя-

занность и повседневный труд.  В ее поведении нет 

пассивности и апатии – леди всегда интересуется тем, 

что происходит вокруг. Это может быть помощь детям, 

благотворительность, участие в жизни близких и тех, 

кому нужна помощь. Она сердечно чтит традиции и 

относится с уважением к обществу. Ее деятельность 

охватывает все сферы жизни страны. По-женски опе-

кает спорт, культуру, искусство…  И это не роль, это не 

игра – это ее истинное лицо [6]. 

В каждой стране Первая леди государства – это 

наиболее загадочная личность. Это не просто жена 

лидера, при определенных обстоятельствах, она 

может уверенно занять одно с ведущих мест в поли-

тической жизни государства, стать воплощением де-

вичье-женской, детской его половины и образцом для 

подражания, эталоном женственности и красоты, му-

дрой правительницей и покровительницей всех граж-

дан. Соответствие статусу зависит от желания самой 

леди, ее стремлений, ума и, несомненно, команды 

профессионалов-имиджмейкеров.  

Женщина в политике – это прежде всего 

чиновник, а уже потом женщина [7]. Имидж, создан-

ный профессионалами, маскирует личные качества, 

информируя только о социально значимых качествах 

первой леди, удовлетворяя ожидания широкой ауди-

тории: обязанность, верность принципам, сила воли, 

женственность и порядочность, служение государству и 

обществу. В ХХI веке СМИ – это наиболее эффективный 

инструмент формирования государственного имиджа.
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Оксана Дивущак
аспірант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

Âèâ÷åíî ð³âåíü îá³çíàíîñò³ íàñåëåííÿ ç òîðã³âëåþ ëþäüìè òà îö³íêó ñïðèéíÿòòÿ ïðîáëåìè, çä³éñíåíî àíàë³ç 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîòèä³þ òîðã³âë³ ëþäüìè» òà Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ 
ëþäüìè íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ó êîíòåêñò³ ¿õ íàïîâíåííÿ çàõîäàìè ³íôîðìàö³éíîãî õàðàêòåðó, çàñîáàìè çíèæåííÿ 
ð³âíÿ âðàçëèâîñò³ íàñåëåííÿ. Ç’ÿñîâàíî ïðè÷èíè òîðã³âë³ ëþäüìè, ðîçãëÿíóòî ñòàí ïðîáëåìè òà ìîæëèâ³ øëÿõè 
ïîïåðåäæåííÿ â Óêðà¿í³. Äîñë³äæåíî âïëèâ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ãðîìàäÿí íà ïîøèðåííÿ ïðîáëåìè, âèçíà÷åí³ îñíîâí³ 
ãðóïè ðèçèêó. Çàïðîïîíîâàíî òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè ùîäî ïîäîëàííÿ øëÿõîì ïðåâåíòèâíî¿ ðîáîòè òà åôåêòèâíî¿ 
êîìóí³êàö³¿ ç íàñåëåííÿì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òîðã³âëÿ ëþäüìè, ïðîòèä³ÿ òîðã³âë³ ëþäüìè, ³íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ, äåðæàâíà ïîë³òèêà.

Oksana Dyvushchak 
PhD student of the European integration Department, 
ORIPA NAPA under the President of Ukraine

PUBLIC POLICY INFORMATION SUPPORT 
IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

The UN crime-fighting office announced that 2.4 million people across the globe are victims of human trafficking at any 
one time, and 80 percent of them are being exploited as sexual slaves.
Learning about human trafficking, the forms of existing slavery, and the efforts to combat trafficking are vital first steps in 
the anti-trafficking movement. Next, inform others: family, children, parents, friends, and co-workers. 
Society called on civil society, the private sector and the media to step up efforts to bring an end to human trafficking, 
calling it «an appalling form of human rights abuse».
Whether the government of the country has adopted measures to prevent severe forms of trafficking in persons, such as 
measures to inform and educate the public, including potential victims, about the causes and consequences of severe forms 
of trafficking in persons. 
The article aims of the level of awareness of population with combating trafficking, the analysis of the Law of Ukraine «On 
combating trafficking in human beings», State social program of combating trafficking to 2015 year to in the context of 
their filling by the events of informative character, included with the aim of warning of combating trafficking, decline of 
level of vulnerability of population, overcoming. Found out reasons of trafficking and possible ways of combating considered 
in Ukraine. Certained the influence of awareness of citizens on distribution of problem, found out basic high-risk groups. 
Recommended theoretical approaches in relation to combating trafficking by preventive work and effective communication 
with a citizens.
The purpose of issue is to work toward the prevention of human trafficking, the protection of women and children who are 
at risk of becoming trafficking victims, and the development and strengthening of communities. 
Trafficking in persons is not limited to the sex industry. This growing transnational crime also includes forced labor and 
involves significant violations of labor, public health, and human rights standards worldwide. 
Agencies shall review their internal structures, personnel requirements, capabilities, information systems, professional 
education programs, training procedures, legislative authorities, and budgets to accommodate the provisions of this problem.
Trafficking of persons is an evil requiring concerted and vigorous action by countries of origin, transit or destination, and 
by international organizations. 
To define problems and analyze approaches of human trafficking were used national Ukrainian laws, scientific works, 
training materials and exit-polls.
Results reviewed that the issue with information of state policy to combat human trafficking in Ukraine highlighted enough.
Tasks of this issue:
- to study the development of awareness campaigns and information campaigns;
- to identify communication measures of national combating trafficking policy planned for the prevention of this phenomenon;
- to generate recommendations for further improvement of the actions in combating trafficking in persons.
Negative role of human trafficking in Ukraine continues to play an insufficient awareness of Ukrainian citizens at this 
problem.
Non-governmental organizations play an important role in the fight against human trafficking: they have a certain autonomy 
and have experience of public involvement. Public attention – the key to success of the movement against human trafficking. 
All NGOs have one goal: to terminate human trafficking. Only through cooperation in this area in complex may solve the 
problem.
Results of the study of the International Organization for Migration in Ukraine showed us that 92% persons heard about 
the situation about forms of human trafficking, often only about sexual slavery, less heard about the labor slavery (82%) 
and even less – about using children (74%) and illegal adoption of children for their further exploitation (67%). 
This degradation isn’t limited to any social or economic class, religion, country, race, ethnicity, sex, gender, or age. Anyone 
can potentially fall prey. According to the exit-polls, wich were covered 2500 persons from 14 to 65 years old who presented 
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six regions of Ukraine (West, Center, Kyiv-city, North, East, South) and that meet the following clusters: the information that 
should be disseminated to prevent trafficking people; risk groups; the most effective channels of communication.
The President, acting through ministers, shall establish and carry out programs to increase public awareness, particularly 
among potential victims of trafficking, of the dangers of trafficking and the protections that are available for victims of 
trafficking.
Recipients must imagined reality of human trafficking situations in their own lives. Being aware of the dangers can save 
lives, including your own.
Keywords: human trafficking, combating human trafficking, communication company, state policy against human 
trafficking.

Оксана Дивущак 
аспирант кафедры европейской интеграции 
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Èçó÷åí óðîâåíü îñâåäîìëåííîñòè íàñåëåíèÿ î òîðãîâëå ëþäüìè è îöåíêà âîñïðèÿòèÿ ïðîáëåìû òîðãîâëè 
ëþäüìè, ïðîâåäåí àíàëèç Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òîðãîâëå ëþäüìè», Ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé 
ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû ïðîòèâîäåéñòâèÿ òîðãîâëå ëþäüìè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà â êîíòåêñòå èõ íàïîëíåííîñòè 
ìåðîïðèÿòèÿìè è çàäàíèÿìè èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà, ñðåäñòâàìè ñíèæåíèÿ óðîâíÿ óÿçâèìîñòè íàñåëåíèÿ. 
Âûÿñíåíû ïðè÷èíû òîðãîâëè ëþäüìè, ðàññìîòðåíî ñîñòîÿíèå ïðîáëåìû è âîçìîæíûå ïóòè ïðåäóïðåæäåíèÿ â 
Óêðàèíå. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå îñâåäîìëåííîñòè ãðàæäàí íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîáëåìû, îïðåäåëåíû îñíîâíûå 
ãðóïïû ðèñêà. Ïðåäëîæåíû òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû îòíîñèòåëüíî ïðåîäîëåíèÿ ïóòåì ïðåâåíòèâíîé ðàáîòû è 
ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè ñ íàñåëåíèåì. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîðãîâëÿ ëþäüìè, ïðîòèâîäåéñòâèå òîðãîâëå ëþäüìè, èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà.

Особи, які постраждали від торгівлі людь-

ми, платять жахливу ціну – фізичні й психологічні 

травми, захворювання, втрата зв'язків з близькими 

і рідними, емоційні травми, наркозалежність, СНІД, 

соціальна дезадаптованість та життєва дезорієнтація.

Відповідно, торгівля людьми – грубе порушення 

прав людини, яке призводить до соціального руйну-

вання особи.

Проблему протидії торгівлі людьми в Укра-

їні активно досліджували такі вчені, як К. Левченко, 

О. Бандурка, О. Литвинов, А. Орлеан, Б. Лизогуб, 

В. Підгородинський, О. Святун та інші [1]. Історію 

становлення та розвитку міжнародної системи про-

тидії торгівлі людьми та проблеми боротьби із цим 

транснаціональним злочином вивчали у своїх пра-

цях С. Бородін, Л. Галенська, С. Гогель, В. Дерюжин-

ський, Г. Ігнатенко, І. Карпець, В. Кудрявцев, І. Лука-

шук, Є. Ляхов, А. Наумов, В. Панов, Ю. Решетов та 

інші [3].

При визначенні проблеми й аналізу існуючих 

підходів щодо її вирішення були використані закони 

України, наукова та довідкова література, роботи 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, мето-

дичні матеріали, періодичні видання України та дані 

соціологічних досліджень.

Вивчення зарубіжного і вітчизняного дос-

віду з проблематики торгівлі людьми в Україні доз-

воляє позначити перспективні наукові й методичні 

розробки в цій сфері. Результати проаналізованих 

вище наукових праць дають підстави стверджувати, 

що питання інформаційного забезпечення держав-

ної політики протидії торгівлі людьми в Україні ви-

світлені недостатньо. 

Враховуючи це, метою статті є комплексний 

аналіз засобів інформаційного забезпечення держав-

ної політики протидії торгівлі людьми в Україні. 

Досягнення сформульованої мети дослідження зу-

мовило розв'язання наступних завдань:

• вивчити питання розробки інформаційних кам-

паній та інформаційного забезпечення супрово-

дження Закону України «Про протидію торгівлі 

людьми»;

• визначити комунікативні заходи державної полі-

тики протидії торгівлі людьми, які здійснюються 

(планується здійснити) з метою попередження 

цього явища;

• сформувати рекомендації щодо подальшого 

удосконалення дій відповідальних органів у 

сфері формування державної політики протидії 

торгівлі людьми та проведення інформаційних 

кампаній з цієї проблематики.

Таким чином, об’єктом дослідження виступає дер-

жавна політика протидії торгівлі людьми в Україні, а 

предметом – інформаційне забезпечення цієї політики. 

Боротьба з торгівлею людьми була і залишаєть-

ся серед пріоритетів українського уряду та є одним 

з найважливіших завдань спеціально уповноважених 

органів. Новим викликом для України стало поширен-

ня таких ганебних явищ, як торгівля дітьми, залучен-

ня їх до проституції та порнографії. 

В Україні серед внутрішніх та зовнішніх причин по-

ширення торгівлі людьми спостерігаються позитивні 

зрушення. Абсолютно зрозуміло, що ліквідувати гло-

бальні чинники цієї проблеми складно, практично не-

можливо. Але потрібно їх вивчати, розуміти, і враховую-

чи в діяльності з протидії торгівлі людьми, обмежувати 

їх вплив.
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Безпосереднє спілкування з особами, що бажають 

їхати працювати за кордон, і з тими, хто повернувся 

звідти, свідчить, що негативну роль у поширенні тор-

гівлі людьми в Україні продовжує відігравати недо-

статня поінформованість українських громадян щодо 

проблеми торгівлі людьми, її видів, можливостей пра-

цевлаштування за кордоном, про наслідки нелегаль-

ного перебування в інших країнах тощо.

Серед чинників, які ускладнюють ситуацію в Укра-

їні, можна відзначити той факт, що молоді люди не 

бачать перспектив для життя та реалізації себе в укра-

їнському суспільстві; батьки не бачать перспектив для 

своїх дітей; вища освіта не стає запорукою забезпече-

ного життя, а виїзд за кордон розглядається як умова 

не тільки вирішення тимчасових фінансових проблем 

родини, але й як стратегія життєвого шляху для моло-

дого покоління. 

Останнім часом Україна зробила великий крок 

вперед на шляху до забезпечення захисту прав і сво-

бод людини, зокрема щодо протидії торгівлі людьми. 

Головним досягненням України в цій сфері стало при-

йняття Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

[2] та відповідних механізмів його реалізації (Порядок 

встановлення статусу особи, яка постраждала від тор-

гівлі людьми [7], Порядок виплати одноразової матері-

альної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми [5], Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми [6]). 

Одним із напрямків державної політики у сфері 

протидії торгівлі людьми, зазначеним в Законі, є попе-

редження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня 

обізнаності населення, превентивної роботи, знижен-

ня рівня вразливості населення та подолання попиту.

Так, стаття 10 згаданого Закону визначає наступні 

завдання у сфері попередження торгівлі людьми: 

1) дослідження стану, причин і передумов поши-

рення явища торгівлі людьми; 

2) підвищення рівня обізнаності населення про 

причини та наслідки торгівлі людьми шляхом прове-

дення інформаційних кампаній протидії торгівлі людь-

ми серед населення, у тому числі серед дітей; 

3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої 

та внутрішньої трудової міграції [2]. 

Стаття 26 цього ж Закону з питань громадського 

контролю за виконанням законів у сфері протидії тор-

гівлі людьми окреслила, що громадські організації, їх 

члени або уповноважені представники, а також окремі 

громадяни під час здійснення контролю у сфері проти-

дії торгівлі людьми мають право: 

1) надавати інформацію щодо порушення законо-

давства у сфері протидії торгівлі людьми та про вияв-

лені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраж-

дали від торгівлі людьми; 

2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі 

людьми та захисту осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми; 

3) співпрацювати із суб'єктами, які здійснюють за-

ходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

4) інформувати населення з питань протидії торгів-

лі людьми.

З метою створення умов для протидії торгівлі 

людьми та пов'язаній з нею злочинній діяльності Кабі-

нет Міністрів України постановою затвердив Державну 

цільову соціальну програму протидії торгівлі людь-

ми на період до 2015 року [4], та 7 жовтня 2015 року 

схвалив Концепцію Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі 

– Програма) [8]. 

Планом заходів з виконання Програми визначено 

завдання щодо підвищення рівня обізнаності насе-

лення у сфері протидії торгівлі людьми, її первинної 

профілактики, зокрема:

• проведення опитування з метою визначення 

рівня обізнаності різних груп населення з питань 

торгівлі людьми;

• підвищення рівня обізнаності населення щодо 

сучасних проявів торгівлі людьми, а також засо-

бів і методів, що використовуються торгівцями 

людьми (вироблення та розповсюдження соці-

альної реклами, виготовлення буклетів, плакатів 

тощо);

• залучення молоді до проведення інформаційних 

і культурно-просвітницьких заходів;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної та 

просвітницької роботи у сфері трудової міграції;

• проведення інформаційних кампаній з питань 

зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і 

регульованої трудової міграції, прав працівників 

– мігрантів;

• проведення за участю дітей, учнівської та сту-

дентської молоді і їх батьків профілактичних та 

просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі 

людьми (з особами, що є батьками та опікунами; 

з особами, залученими до найгірших форм пра-

ці, зокрема з тими, що надають платні сексуаль-

ні послуги; з особами, які мають намір здійснити 

працевлаштування за кордоном; з безробітни-

ми особами; з громадянами іноземних держав, 

особами без громадянства, у тому числі тими, 

що звернулися до державних органів України з 

метою отримання статусу біженця) [4]. 

Наказом Державного комітету телебачення і раді-

омовлення України від 13 червня 2012 № 159 «Про 

реалізацію Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» були 

визначені такі завдання: 

• сприяти висвітленню державними телерадіо-

організаціями питань, пов'язаних із зайнятістю 

населення в Україні та за кордоном, безпечною 

і регульованою трудовою міграцією, правами 

працівників-мігрантів; особливостями працев-

лаштування на роботу за кордоном, ризиками 

трудової міграції, особливостями міграційного 

законодавства країн-реципієнтів; обізнаністю 

населення щодо сучасних проявів торгівлі людь-

ми, а також засобів і методів, що використову-

ються торгівцями людьми;

• сприяти залученню до проведення роз'яснюваль-

ної роботи щодо державної політики у сфері про-

тидії торгівлі людьми державних та комунальних 

друкованих засобів масової інформації [5].

У цьому напрямку також визначені повноваження 

Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді (далі 

– Центри), працюють міжнародні й національні громад-

ські організації. Регулярно проводяться різноманітні 

заходи з відвертання торгівлі людьми (просвітницькі 

лекції, бесіди, тренінги як з дорослим населенням, так 

і з школярами та студентами). Надається юридична 
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допомога потенційним жертвам торгівлі людьми, а та-

кож психологічна допомога – потерпілим. 

Так, Центри мають здійснювати: 

• виявлення та облік осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми; 

• надання інформації, консультацій, юридичних, 

медичних, психологічних послуг;

• заходи щодо визначення статусу особи, яка по-

страждала від торгівлі людьми;

• допомогу в працевлаштуванні та оформленні 

документів;

• формування навичок долати труднощі;

• реабілітацію та реінтеграцію;

• сприяння в розв’язанні житлово-побутових про-

блем;

• забезпечення тимчасовим житлом через закла-

ди соціального обслуговування.

І ця їх діяльність також потребує інформаційного 

забезпечення та ширшої поінформованості й обізна-

ності. 

Важливим є відкриття і робота «гарячих» телефон-

них ліній з питань, що можуть виникати у потенційних 

жертв та постраждалих осіб. В Україні діє національна 

безкоштовна «гаряча» лінія та телефони, за якими до-

помагають міжнародні громадські організації та фон-

ди, довідки органів влади з питань працевлаштування 

і виїзду за кордон.

Основна мета встановлення «гарячої лінії довіри» 

полягає в створенні можливостей безпосередніх кон-

тактів з реальними і потенційним жертвами торгівлі 

людьми. По «гарячій лінії» можна отримати адресну 

інформацію про візові правила, про можливі наслідки 

нелегального працевлаштування, шляхи легального 

працевлаштування, основні принципи законодавства 

різних країн про нелегальних емігрантів, номери теле-

фонів громадських організацій за кордоном та номери 

телефонів українських посольств і консульств [6].

Нерідко консультанти «гарячих» ліній ідентифіку-

ють постраждалих та перенаправляють їх для отри-

мання допомоги.

В Україні функціонують також гарячі лінії Міжна-

родної організації з міграції, Міжнародного жіночого 

правозахисного центру «Ла Страда-Україна», Кон-

такт-центру Міністерства закордонних справ України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Інтерполу, Дер-

жавної прикордонної служби України «Довіра». 

Державною службою зайнятості України постійно 

проводиться робота із направлення осіб на профе-

сійне навчання, що сприяє зменшенню безробіття та 

підвищенню кваліфікації населення. Після професій-

ного навчання рівень працевлаштованих безробітних 

з кожним роком збільшується. Веб-портал Державної 

служби зайнятості (www.dcz.go.ua) став найбільш 

відвідуваним урядовим Інтернет-ресурсом. На ньому 

представлено перелік популярних українських і закор-

донних Інтернет-сайтів з пошуку роботи, інформацію 

про ринки праці різних країн, про двосторонні угоди 

щодо працевлаштування та соціального захисту тру-

дових мігрантів.

Неурядові організації відіграють життєво важливу 

роль в боротьбі з торгівлею людьми: вони мають пев-

ну автономію і володіють досвідом залучення громад-

ськості до цього питання, добиваються змін в політиці 

місцевої влади і турботи з їх боку про осіб, які постраж-

дали від торгівлі людьми. Увага громадськості — ключ 

до успіху руху проти торгівлі людьми. Незважаючи на 

відмінності в стратегії та ідеології, у всіх неурядових 

організацій одна мета: покласти край торгівлі людьми. 

Лише шляхом співпраці в сферах політики, законодав-

ства і надання безпосередньої допомоги потерпілим 

можливо комплексно і стабільно вирішити проблему 

цього кричущого порушення прав людини.

Результати дослідження Представництва Міжна-

родної організації з міграції в Україні [7] показали, що 

серед форм торгівлі людьми найчастіше українці чули 

про ситуації продажу чи втягнення людей у сексуаль-

не рабство (92%), дещо рідше чули про продаж та 

втягнення в трудове рабство (82%) і ще рідше – про 

продаж, передачу чи втягнення дітей до примусового 

заняття жебрацтвом, використання в порнобізнесі, 

інших комерційних цілях (74%) та незаконне усинов-

лення дітей для їх подальшої експлуатації (67%). При 

цьому слід зазначити, що мешканці Центру, Півночі та 

Заходу, тобто регіонів із більшою часткою уразливих 

груп, частіше чули про різні форми торгівлі людьми, 

аніж мешканці Сходу та Півдня. Даним дослідженням 

було охоплено 2500 респондентів різної статі віком від 

14 до 65 років, які представили шість макрорегіонів 

України (Захід, Центр, Київ, Північ, Схід, Південь) і які 

відповідали на такі блоки питань: про інформацію, яку 

слід поширювати для запобігання торгівлі людьми; про 

категорії населення, серед якого найбільш доцільно 

поширювати цю інформацію; про найбільш ефективні 

канали комунікації.

Крім того, більшість населення знає, що ситуації 

торгівлі людьми можуть трапитись з українцями як в 

Україні, так і за кордоном, однак близько 20% серед 

тих, хто чув про ту чи іншу форму торгівлі людьми, 

помилково вважають, що такі ситуації переважно тра-

пляються за кордоном. Близько третини населення 

не вірить у те, що люди старше 45 років можуть стати 

жертвами торгівлі людьми.

Особливо слід звернути увагу на те, що за резуль-

татами дослідження виявлено, що для більшості лю-

дей знання про торгівлю людьми є суто теоретичними, 

і вони не прикладають їх до обставин власного життя. 

Зокрема, 70% населення повністю виключає мож-

ливість потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. 67% 

людей з досвідом зовнішньої та/або внутрішньої тру-

дової міграції повністю виключає можливість потра-

пляння у ситуацію торгівлі людьми. До того ж, ті, хто 

заперечує можливість потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми («це однозначно ніколи зі мною не трапить-

ся») більш схильні до ризикованої поведінки, аніж ті, 

хто допускає таку можливість («ймовірно це може ста-

тися зі мною» або «важко сказати») [7]. 

Слід також відзначити, що колишні мігранти більш 

схильні до ризикованої поведінки, ніж ті, хто не має 

досвіду трудової міграції. Важливість інформаційної 

роботи серед колишніх мігрантів доповнюється тим 

фактом, що вони своїм прикладом і розповідями про 

успішні поїздки втягують у ризиковані практики інших 

людей без відповідного досвіду.

Все це означає, що найбільший вплив на намі-

ри щодо ризикованої поведінки матиме комунікація 

близькості, реальності ситуацій торгівлі людьми. Саме 

тому необхідно інформувати про те, що жертвами цих 

ситуацій стають не маргінальні верстви населення, а 
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звичайні, досвідчені люди, котрих у відповідні ситуації 

втягують люди, яким довіряють. 

Крім того, 25% населення не вірять у допомогу 

жодної організації і вважають, що при потраплянні у 

ситуацію торгівлі людьми можна розраховувати тільки 

на себе або родичів та друзів (люди з досвідом зовніш-

ньої та/або внутрішньої міграції найчастіше не вірять у 

будь-чию допомогу – 35%) [7]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід наголо-

сити: той факт, що рівень обізнаності населення з різ-

ними формами, причинами та способами захисту від 

торгівлі людьми, як з’ясувалось, не впливає на наміри 

щодо ризикованої поведінки, не означає, що поширен-

ня відповідної інформації є даремним. 

Це означає лише, що відповідну інформацію слід 

поширювати таким чином, щоб реципієнти уявляли 

собі реальність ситуацій торгівлі людьми у власному 

житті.

Насамперед необхідно інформувати, що жертвою 

торгівлі людьми може стати кожна людина в досить 

звичайних життєвих обставинах: досвідчені мігранти, 

чоловіки та жінки, молоді та старі тощо. Також варто 

наголошувати на тому, що втягують жертв у відповід-

ні ситуації переважно особи, яким довіряють (близькі 

люди, друзі, колеги та роботодавці тощо). Поки люди 

не усвідомлюють особисту загрозу торгівлі людьми, 

вони не враховуватимуть цей ризик у своїй поведінці. 

Крім того, відповідно до виявлених пробілів в обі-

знаності населення рекомендується більше інфор-

мувати про: трудове рабство, жертвою якого можуть 

стати людина будь-якої статі та віку, торгівлю дітьми, 

внутрішню торгівлю людьми та обставини потраплян-

ня у відповідні ситуації (зокрема, про небезпеку неле-

гального працевлаштування в різних сферах), реальні 

випадки допомоги від Міжнародної організації з мігра-

ції та подібних організацій. 

Щодо каналів комунікації рекомендується насам-

перед використовувати телебачення та Інтернет. На 

телебаченні та радіо доцільно було б транслювати, 

наприклад, соціальний ролик щодо реальності загрози 

торгівлі людьми, а через пресу та Інтернет – давати 

конкретні поради.

В контексті реалізації державної політики протидії 

торгівлі людьми в Україні необхідно враховувати, що 

довіра до інформаційного повідомлення є вищою, 

коли його джерелом виступають представники право-

охоронних органів, церкви, органів державної влади 

національного та місцевого рівня, українських громад-

ських організацій. 

Оскільки програмним документом та пов’язаними 

нормативно-правовими актами з питань протидії тор-

гівлі людьми на сьогодні не визначено направленості 

інформаційних кампаній та механізмів впровадження 

заходів з підвищення рівня обізнаності населення з 

питань торгівлі людьми, відповідальним органам до-

цільно рекомендувати наступне:

• підтримувати медіа та інформаційні проекти з 

протидії торгівлі людьми;

• розширювати діяльність гарячих телефонних 

ліній та телефонів довіри;

• проводити інформаційно-роз’яснювальну робо-

ту серед найбільш уразливих категорій населен-

ня з питань торгівлі людьми, інформувати також 

громадськість через Інтернет;

• вивчати дослідження та результати роботи між-

народних організацій та проектів, які протидіють 

торгівлі людьми, та сприяти відповідним досяг-

ненням в Україні;

• залучати до допомоги та поширення інформації 

про протидію торгівлі людьми і можливості от-

римання допомоги служби безоплатної правової 

допомоги;

• здійснювати постійний моніторинг роботи у цьо-

му напрямку місцевих органів виконавчої влади.
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АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УПОРЯДКУВАННЯМ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìè ðåôîðìóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè íà 
ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³, âðàõîâóþ÷è ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ óïîðÿäêóâàííÿ â ö³é ñôåð³. Âèçíà÷åíî àñïåêòè 
êîìïëåêñíîãî âçàºìîâïëèâó ïîë³òè÷íî¿ òà ïðàâîâî¿ ñêëàäîâèõ ìåõàí³çìó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ óïîðÿäêóâàííÿì 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðåôîðìà, àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é, äåöåíòðàë³çàö³ÿ, ìåõàí³çì äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ óïîðÿäêóâàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ.

Natalia Zelinska 

Associate Professor, Administration of Educational Institutions and Civil Service Department, 
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynski, 
PhD in Public Administration

ASPECTS OF COMPLEX INTERINFLUENCE OF THE COMPONENTS
OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISM OF UKRAINIAN ADMINISTRATIVE 

AND TERRITORIAL DIVISION ARRANGEMENT AT THE REGIONAL LEVEL

Introduction. One of the most important components of the efficient public administration is administrative and territorial 
structure of a country. Current problems in Ukraine (total corruption, non-professionalism, external aggression, crisis, etc.) 
require search for practical mechanisms of administrative and territorial division at different levels.  
Originality. The phenomenon of complex interinfluence of political and legal components of the mechanism of public 
administration of administrative and territorial division arrangement at the regional level has been understudied. 
Purpose. Basing on the author’s approach to the mechanism of public administration of administrative and territorial 
division arrangement, the paper is aimed at reviewing the impact of the mechanism’s components on the development of 
the above mentioned division in Ukraine at different levels in the past, its influence on present-day arrangement; to predict 
possible consequences in the nearest future. 
Results. In the process of reforming administrative and territorial division of Ukraine and its regions it is necessary to take 
into account the factors according to which the formation of the national policy in this sphere is based on neglecting the 
past experience. Such an approach to the national policy can cause both constant mistakes in the reforming process and 
destabilization in the country.
According to the author’s vision of a political component of the mechanism of public administration of Ukrainian 
administrative and territorial division arrangement at the regional level (goal setting – decision making – political will 
to comply with the decision – methods used in this process), its impact within a historical context and nowadays has been 
analyzed. It has been determined that at present there is a necessity for changes in the content of every element of this 
mechanism’s structure taking into account the principles of democratic society formation, improving the existing legal 
framework for implementing reforms.
A legal component of the mechanism of Ukrainian administrative and territorial division arrangement has the following 
structure: current legal framework; draft statutory instruments; methods of affirming statutory instruments in this sphere. 
A number of current regulatory acts and projects on implementing reforms in the sphere of Ukrainian administrative and 
territorial division have been reviewed. 
It has been determined that implementation of statutory instruments on reforming administrative and territorial division and 
control over it should, first of all, be preceded by the improvement of public authorities in the sphere. All the components 
of the mechanism of public administration of Ukrainian administrative and territorial division arrangement at the regional 
level should operate in an interrelated and integrated way. 
Conclusion. With the aim of improving administrative and territorial division arrangement at the regional level it is 
reasonable to review the latest reforms in the sphere with the account of historical experience, current legislation and draft 
amendments to laws and Constitution of Ukraine; to develop the criteria of reforms efficiency; to carry out continuous 
monitoring and preliminary evaluation of possible consequences of the implemented changes at the levels of a community, 
district, region and the state in general. 
Keywords: reform, administrative and territorial division, decentralization, mechanism of public administration of Ukrainian 
administrative and territorial division arrangement.
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АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УПОРЯДОЧЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УКРАИНЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ðåôîðìèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà Óêðàèíû íà 
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêèé îïûò ïðîâåäåíèÿ óïîðÿäî÷åíèÿ â ýòîé ñôåðå. Îïðåäåëåíû àñïåêòû 
êîìïëåêñíîãî âçàèìîâëèÿíèÿ ïîëèòè÷åñêîé è ïðàâîâîé ñîñòàâëÿþùèõ ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
óïîðÿäî÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåôîðìà, àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå óñòðîéñòâî, äåöåíòðàëèçàöèÿ, ìåõàíèçì 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ óïîðÿäî÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà.

Україна перманентно перебуває в стані 

реформування. Кожен новий уряд, президент про-

голошує курс на реформи в різних галузях – освіті, 

економіці, медицині тощо, орієнтовані на європей-

ські цінності. Будь-яка політична сила, прийшовши 

до влади, розуміє, що для її утримання потрібні 

дієві механізми. Тому політика очільників держави 

спрямована на створення умов для ефективного 

функціонування органів влади різних рівнів. Одним з 

головних складових такого функціонального управ-

ління є адміністративно-територіальний устрій (далі 

– АТУ) країни. І якою б складною ситуація в країні не 

була, влада розуміє, що для його оптимізації необхід-

но докласти максимум зусиль. Проте, сучасні події в 

Україні як прожектором висвітлюють все нові й нові 

прогалини в державному управлінні на всіх рівнях і 

в усіх галузях: тотальна корупція, непрофесіоналізм, 

бажання майже без змін екстраполювати зарубіж-

ний досвід на вітчизняних теренах, прийняття не-

виважених рішень, ігнорування громадської думки 

тощо. Зазначені виклики притаманні й проведенню 

реформ в адміністративно-територіальному устрої. 

Хоча зміни в цій сфері потребують чи не найбільш 

виважених рішень, адже практично стосуються всіх 

галузей діяльності державних органів влади, місце-

вого самоврядування, громадськості тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сучасні науковці багато уваги приділяють питанням 

впровадження зарубіжного досвіду децентралізації 

державного управління та місцевого самоврядування, 

формуванню правових, фінансових, політичних та ін-

ших принципів і механізмів АТУ, теоретико-методо-

логічним та історичним засадам його формування 

(Харитончук М., Мяловицька Н., Камінська І., Сторо-

жук І., Матвієнко А., Панова В., Кукарцев О., Іжа М., 

Кучабський О., Дробот І. , Мамонова В., Сметанін Р., 

Павлович-Сенета Я., Бібік В. , Чернюк О. , Телешун 

С., Грищенко І., Молодцов О., Верменич Я.., Ан-

дрощук О. та ін.); а також проблемам та викликам 

реформування в цій сфері (Сорокіна Н., Саханенко 

С., Павлюк А, Верховод Б., Куйбіда В., Павленко В., 

Ткачук А., Ганущак Ю.та ін.).

Проте, не зважаючи на значний доробок 

дослідників в галузі реформування АТУ, майже за-

лишається поза увагою науковців та практиків аспект 

комплексного взаємовпливу політичної та правової 

складових механізму державного управління упоряд-

куванням АТУ на регіональному рівні.

Метою статті є на основі авторського підходу до 

механізму державного управління упорядкуванням 

АТУ (як взаємозалежності трьох складових політич-

ної, правової та організаційної) проаналізувати їх дію 

на становлення АТУ України на різних рівнях в мину-

лому, вплив на упорядкування в сучасних умовах та 

спрогнозувати можливі наслідки такого упорядкуван-

ня в найближчому майбутньому.

АТУ держави є його основою, тому до прийнят-

тя рішення з приводу його реформування необхідно 

ставитися особливо виважено, взявши за основу 

всебічне обґрунтування методологічних і практичних 

питань, врахувавши весь комплекс умов і чинників 

економічного, соціального, міжнаціонального, сус-

пільно-політичного характеру змін, а також якомога 

точніше визначити перспективи розвитку як держави 

в цілому, так і окремих територій, адміністративно-те-

риторіальних одиниць.

Крім того, при реформуванні АТУ України та її регі-

онів потрібно враховувати, та по можливості нейтралі-

зувати чинники, згідно з якими формування державної 

політики в цій сфері здійснюється на засадах повного 

неприйняття уроків минулого (наприклад, створення 

будь-яких автономій, бездумне укрупнення та ро-

зукрупнення адміністративно-територіальних одиниць 

тощо). Така позиція в державному управлінні може 

зумовлювати не тільки постійні прорахунки в процесі 

реформування, а й стати чинником дестабілізації в 

країні. Тому в державному управлінні застосування 

механізму упорядкування АТУ на регіональному рівні 

має проходити з врахуванням історичних засад його 

побудови, а не лише опираючись на зарубіжний дос-

від.

Беручи до уваги, що політична складова механізму 

державного управління упорядкуванням АТУ України 

на регіональному має наступну структуру: визначен-

ня мети – прийняття рішення – політична воля щодо 

виконання рішення – методи, які при цьому застосову-

ються [1], можливо проаналізувати її дію в історичному 

контексті.
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Влада незалежної України, як і нової радянської 
влади на початку 20-х років ХХ століття, визначилася 
з метою, а саме – побудувати управлінську та терито-
ріальну системи, які б відповідали викликам часу та 
забезпечили стабільність влади. Тобто, необхідність 
удосконалення АТУ набула політичних ознак.

За ініціативи Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України прийнято рішення щодо проведення 
реформування АТУ України, з вектором направленим 
на зміни місцевого рівня (регіон – район – громада, 
надаючи перевагу громаді та району), застосовуючи 
принципи децентралізації влади та широкого розвит-
ку місцевого самоврядування. В УСРР також на рівні 
центральних органів влади було прийнято рішення 
про реформування АТУ, але з протилежним вектором 
– централізація влади. В обох випадках ініціатива упо-
рядкування виходить від центральних органів влади. 
Крім того, на прийняття рішення впливали та впли-
вають як необхідність зазначених перетворень для 
владної еліти, обставини зовнішні та внутрішні, так і 
наявність даних незалежного моніторингу в цій сфері.

Наявність політичної волі щодо впровадження змін 
в АТУ дають змогу провести реформу цієї сфери в 
сучасних умовах (кризові явища в економіці, зовніш-
ня агресія тощо). Присутність на політичному Олімпі 
кількох впливових сил вимагає від них певних домов-
леностей щодо проведення реформ і в частині, що ре-
формувати, і в частині, як проводити зміни, та створює 
умови для демократизації цих змін. Належність влади 
одній політичній силі в радянський період в схожих 
умовах нейтралізовувала можливість такого розвитку, 
але й давала можливість безборонно використовувати 
будь-які, в тому числі насильницькі, методи впрова-
дження відповідних рішень, направивши вектор ре-
формування в бік тоталітаризму;

Вибір методів проведення реформи на всіх її ета-
пах (від прийняття рішення до проведення заходів з 
впровадження в життя) значною мірою впливають на 
те, яка система влади буде побудована в державі – 
демократична чи тоталітарна. Але, на нашу думку, при 
проведенні упорядкування АТУ на регіональному рівні 
в сучасній демократичній державі не виключає можли-
вості застосування примусового методу з метою про-
тидії регіональним відцентровим силам.

Як показує історичний досвід, політична та еконо-
мічна стабільність в державі не є визначальною для 
проведення кардинальних змін в сфері АТУ. Але одна 
і та ж мета – утримання та стабільність влади, може 
спонукати владні еліти до протилежних дій. Напри-
клад, бажання сучасних політичних еліт отримувати 
легкі перемоги на виборах, використовуючи недоско-
налість АТУ, спонукають їх до проведення змін лише 
на місцевому рівні, залишати собі поле для маневрів 
на регіональному (від спроб заговорити проблему до 
намагання впровадити зміни, здатні негативно впли-
нути на цілісність держави). Схожі мотиви спонукали 
радянську владу до проведення ґрунтовних системних 
змін АТУ на різних рівнях.

Таким чином, можна стверджувати, що, в цілому, 
на сучасному етапі державного управління структура 
політичної складової механізму державного управлін-
ня упорядкуванням АТУ на регіональному рівнях май-
же не змінилася. Тому є необхідність провести зміни 
в змістовному наповненні кожної ланки структури, з 

врахуванням принципів побудови демократичного су-
спільства, удосконаливши існуючу законодавчу базу 
проведення реформ. 

Так, правова складова механізму упорядкування 
АТУ України в історичному розвитку має наступну 
структуру [1]: діюча законодавча база (від Конституції 
України до локальних нормативно-правових актів); 
проекти нормативно-правових актів стосовно упоряд-
кування АТУ на різних рівнях; методи, якими затвер-
джуються нормативно-правові акти стосовно упоряд-
кування АТУ.

В 1920-30-х роках Конституційні норми змінювали-
ся досить часто (1919, 1929, 1937 рр.), констатуючи 
вже затверджені положення в інших законодавчих ак-
тах в цій сфері. В незалежній Україні до Конституції та-
кож вносяться зміни, переважно на догоду тій чи іншій 
політичній силі, а в сучасних умовах готуються зміни 
ще й з врахуванням зовнішнього тиску. 

Закони, підзаконні та локальні нормативно-правові 
акти щодо упорядкування АТУ в 1920-30-х роках часто 
зазнавали змін, вони затверджувалися з порушенням 
конституційних норм; а з 1937 р. взагалі сталася за-
борона УРСР самостійно визначати власний АТУ. 
Розуміння сучасної української влади неможливості 
подальшого ігнорування реформ в галузі АТУ дало 
можливість позитивних зрушень в цій сфері: прийнят-
тя цілої низки нормативно-правових актів (від Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» та затвердження Методики формування спро-
можних територіальних громад до нормативних актів 
про створення спроможних територіальних на місцях). 
Проте, ці нормативні акти прийняті до внесення відпо-
відних змін в Конституцію України, що певною мірою 
повторює негативний історичний досвід. Так, сьогодні 
та у радянський період цьому сприяли обмеженість у 
часі та зовнішні/внутрішні виклики. Вони і спричинили 
низку помилок, які в недалекому майбутньому необ-
хідно буде виправляти в політичному та ресурсному 
сенсі.

І в радянський, і в сучасний періоди розроблена 
ціла низка проектів нормативно-правових актів сто-
совно упорядкування АТУ на різних рівнях. Їх різно-
манітність мала б дати сьогодні позитивні результати, 
проте методи їх впровадження та лобіювання тих чи 
інших політичних інтересів призводять до системних 
помилок.

Відповідно до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [3] та Методики 
формування спроможних територіальних громад [4] 
територіальні громади формуються обласними рада-
ми та адміністраціями виключно у межах області та 
бажано в межах одного району. Така практика ставить 
перепони до реформування регіонів (областей), зали-
шаючи недоліки радянської системи; певною мірою об-
межує ініціативу знизу; не завжди враховується рівень 
розвитку комунікацій та доступність послуг (відповідно 
до вимог тієї ж Методики), адже в Україні значна кіль-
кість жителів населених пунктів отримують (за власні 
кошти), наприклад, медичні послуги в сусідніх районах 
та областях, бо туди легше дістатися тощо. 

Крім того, виникає ряд інших питань: 
- в проекті змін до Конституції України (ст.142) [2] 

визначено, що об'єкти спільної власності територі-
альних громад перебувають в управлінні районної чи 
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обласної ради та утримуються за рахунок коштів від-

повідно районного чи обласного бюджету, а ці грома-

ди можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти 

комунальної власності, а також кошти бюджетів для 

виконання спільних проектів або для спільного фі-

нансування (утримання) комунальних підприємств, 

організацій і установ, створювати для цього відповідні 

органи і служби. Проте, якщо в одному районі ство-

рюється кілька спроможних територіальних громад, до 

яких ввійшли не всі населені пункти району, то як бути 

зі спільним майном (районні лікарні, будинки культу-

ри тощо)? Чи можуть об’єднані громади взяти під свій 

контроль/фінансування освітні, культурні, медичні за-

клади, які перебувають на території населених пунктів, 

які не входять до їх складу, та не можуть самі забезпе-

чити їх функціонування? Як буде юридично визначати-

ся можливість використання цих об’єктів?

- В цьому ж проекті змін до Конституції (ст.133) ви-

значено систему АТУ України: громади, райони, регіо-

ни. Громада є первинною одиницею у системі АТУ Укра-

їни. Декілька громад становлять район [2]. Чинні Закон 

України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» [3] та Методика формування спроможних те-

риторіальних громад [4] допускають створення однієї 

територіальної громади в межах сучасного району. 

Виникають питання: чи доцільне існування районної 

ради в такому випадку? При внесенні в Конституцію 

норми щодо формування кількома громадами одного 

району, одразу виникає питання про механізми фор-

мування таких районів (принципи, критерії, методика 

тощо). Логіка підказує можливість повторення в цьому 

питанні історичних помилок з укрупнення районів на 

фоні штучного збереження рамок областей (регіонів).

- В законодавстві України [5; 3; 6] прописано нор-

му щодо виходу населеного пункту з територіальної 

громади, проте відсутні механізми такого виходу. Крім, 

того виникають питання про кордони таких адміні-

стративно-територіальних одиниць, як райони. Адже, 

населений пункт, вийшовши зі складу територіальної 

громади одного району, може приєднатися до такої ж 

громади суміжного району. До того ж такий стан справ 

дає можливість спекуляцій політичним силам з різних 

причин (від виборів до лобіювання бізнес-інтересів).

Крім зазначених є ще питання і щодо діяльності 

префектів, і дублювання назв (регіон-область), і діяль-

ності районних та обласних рад в перехідний період; 

і відповідальних за здійснення реформи державних 

структур; і створення територіальних громад за націо-

нальними ознаками та профілактика в них сепаратиз-

му тощо.

Отже, правова складова механізму упорядкування 

АТУ, як на загальнодержавному, так і на регіонально-

му та місцевому рівнях має не тільки включати в себе 

чинну нормативно-правову базу щодо формування 

або проведення змін в існуючому АТУ, пропоновані 

концепції, законопроекти тощо стосовно впорядкуван-

ня АТУ з метою оптимізації діючого законодавства, але 

і враховувати методи, принципи та критерії, за якими 

має формуватися законодавство в цій сфері. А для 

виконання чинного законодавства необхідні політична 

воля та організаційна забезпеченість; практика ж вне-

сення частих змін до Конституції, керуючись коротко-

терміновою політичною вигодою, може стати дестабі-

лізуючим чинником в державі, звести роль Конституції 

до звичайного нормативного документу, а не Основно-

го закону держави.

Крім того, будь-які політичні рішення стосовно та-

кого багатогранного процесу, як реформування АТУ 

країни, які не були закріплені, легалізовані в норма-

тивно-правових актах влади, навряд чи можуть бути 

адекватно реалізовані. Застосування правових норм в 

механізмі державного управління упорядкуванням АТУ 

надає офіційного статусу політичним рішенням, визна-

чає етапи та терміни проведення реформи, призначає 

відповідальних за виконання рішень. Тобто, вони є пу-

сковим механізмом у велетенській державній машині 

реформування АТУ. А їх недосконалість призводить 

до спекуляцій та системних помилок, що засвідчує і 

вітчизняний історичний досвід.

Крім того, впровадженню в дію нормативно-право-

вих актів щодо реформування АТУ та контролю за їх 

здійсненням має передувати удосконалення (створен-

ня, реорганізація, модернізація) загальнодержавних, 

територіальних/місцевих органів з цих питань та їх 

взаємозв’язків між собою та з громадами. При цьому 

слід враховувати принципи, критерії та методи, на ос-

нові яких діють ці органи, а також їх функції, повнова-

ження, компетенцію.

Всі складові механізму державного управління 

упорядкування АТУ на регіональному рівні мають пра-

цювати взаємопов’язано, комплексно. Так, політична 

співвідноситься з правовою шляхом закріплення в за-

конодавчих актах політичного рішення, його легаліза-

ції. Політична з організаційною також взаємопов’язані: 

створюючи організаційні структури, влада отримує від 

них інформацію, на основі якої приймає управлінські 

рішення; організаційні структури також втілюють за-

значені рішення в життя. Правова та організаційна 

складові пов’язані між собою через регламентування 

в нормативно-правових актах повноважень, функцій, 

компетенції тощо організаційних структур. 

Отже, розглядаючи дію механізму державного 

управління упорядкуванням АТУ на регіональному 

рівні в історичному плані, можемо констатувати, що 

аспекти (бажання стабілізувати владу, кризові явища в 

усіх сферах діяльності, зовнішня агресія тощо), які спо-

нукали радянську владу в 1920-1930-х роках до прове-

дення реформ в сфері АТУ, присутні і в сучасних укра-

їнських реаліях. До того ж помилки, зроблені в 1920-х 

роках (наприклад, створення Молдавської автономії 

(МАСРР) в рамках радянської України, через десятки 

років призвело до проблемної Придністровської рес-

публіки, яка відірвалася від України та не приєдналася 

до Молдови) та повторені в 1990-х (надання автономії 

Криму) призвели до анексії частини українських тери-

торій. Хоча, в чому виражалась ця автономність в обох 

випадках? Комунікаціями, бездотаційністю бюджету? 

Загалом лише назвою владних структур та амбіціями 

тих, хто був там при владі. 

Кожен регіон України має певну специфіку, осо-

бливість, тому при проведенні упорядкування АТУ 

нашої держави слід враховувати виклики, пов’язані з 

цими особливостями. Проголосивши Україну унітар-

ною демократичною державою та зробивши акцент 

в реформуванні АТУ на розвиток регіонів і місцевого 

самоврядування, владі необхідно у відповідності з цим 

обирати методи, якими нововведення будуть здійсню-

ватися. Але, як показує історичний досвід проведен-
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ня реформування АТУ України в 1920-1930-х роках, 

зміни в територіальному устрої не означають, що 

автоматично пройдуть кардинальні якісні зміни і в по-

літико-правовому устрої держави: упорядкування сис-

теми владних структур призводило до наступних змін 

в територіальному устрої і навпаки, що спричинило їх 

постійне взаємне прилаштовування протягом майже 

двох десятиліть. Влада ж вимушена була застосову-

вати в основному силові методи впровадження тих чи 

інших рішень, що, в свою чергу, стало однією з основ 

побудови тоталітарного режиму. Для того, щоб не пов-

торювати минулих помилок, необхідно одночасно ре-

формувати і територіальний устрій, і органи публічної 

влади, і державну службу, і створити дійові механізми 

контролю і відповідальності за ефективність управлін-

ня, і упорядкувати бюджетну систему тощо. Розуміння 

в сучасному політикумі та громадськості є, залишило-

ся визначитися з механізмами.

Ми вважаємо, що вирішити ці завдання можливо за 

умови участі в цьому процесі не лише влади України, 

політичних еліт, а ще й місцевих діячів публічної влади, 

громадськості. Для цього, в свою чергу, необхідно роз-

глянути можливість створення організаційних структур 

щодо розгляду пропозицій з місць, погодження їх, або 

ж вмотивованого відхилення; проведення моніторингу 

в сферах діяльності, які безпосередньо або опосеред-

ковано зацікавлені у реформуванні АТУ країни тощо, 

не обмежуючись лише радами та адміністраціями.

Ми вважаємо, що з метою проведення ді-

євої реформи АТУ на регіональному рівні доцільно 

провести аналіз попередніх реформ в галузі, в тому 

числі прослідкувати історію її розвитку в області, 

районі, місті, селищі. Такий підхід дасть можливість 

обрати альтернативу для того чи іншого населеного 

пункту в рамках запропонованих реформою змін та 

знизить ступінь спротиву на місцях. Провести деталь-

ний аналіз чинного законодавства та проектів змін в 

закони та Конституцію України.

Виробити чіткі поточні та підсумкові критерії успіш-

ності реформи. Проводити для цього постійний моні-

торинг та попереднє оцінювання можливих наслідків 

впроваджуваних змін на рівні територіальної громади, 

району, області, держави в цілому. 

Крім того, до того часу, поки реформи будуть про-

водитися з огляду на інтереси певної політичної сили, 

зовнішніх тисків тощо, а не виходячи з інтересів грома-

дян держави та врахування історичних уроків, а також 

рекомендацій науковців, вони будуть спрямовані на 

дестабілізацію галузі, в якій здійснюються.
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INFORMATIONAL AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLE OF THETOURISM PLANNING

Problem statement. Tourism planning is an important part of efficient and rational organization of tourism and recreational 
activities in the region. Indeed, creating a unique product or service is only possible with the effective use of tourism and 
recreational potential of the area, taking into account existing and potential needs of the population in tourism and 
recreational activities, stakeholders’ willingness to develop tourism in a particular area. Large amounts of information, which 
tourism industry is full of, necessitate the use of information technology to ensure the quality of management.
Topicality. During the tourism planning we involve a huge number of stakeholders, structures and bodies which requires 
an effective system of coordination between them. The necessity for processing the large amount of various qualities of 
information stipulates the use of complex information technologies intended for modeling and forecasting the spatial 
development of infrastructure and tourism industry facilities. However, comprehensive information technologies and special 
systems one hardly uses. 
Purpose. The purpose of this article is the substantiation of the informational and technological principle of the tourism 
planning, which at the level of tourism product combines coordination activities of the various tourism industry businesses 
and creation of channels of promotion of tourist trail, networks, consumer awareness, branding strategies etc.
Digest. Designing – is a special kind of management technology based on project approach. The essence of project-based 
management is considered and multifunctionality of tourism planning is stipulated. The analysis of domestic and foreign 
researches allowed singling out types of designing in tourism, approaches to tourism planning, as well as key principles that 
must be the basis for tourism planning. It is substantiated the introduction of new informational and technological principle 
of tourism planning based on the necessity of efficiency of coordination of a large number of stakeholders and considering 
the needs in handling a large amount of various qualities of information that requires the use of certain modern technologies. 
Two aspects of informational and technological principle application at the level of designing the tourism product are 
shown. The technological aspect is related to the coordination of the various tourism enterprises to provide quality services 
to consumers. Informational aspect manifests through the creation of channels of promotion of hiking trails, networks, 
consumer awareness, branding strategies and more. The article indicates the possibility of applying of this principle at 
tourism destinations level and while designing infrastructure and tourism industry activities.
The article justifies the necessity of using geo information technologies, which are the most suited for modeling and 
forecasting of spatial development of infrastructure and tourism industry facilities. The list of tasks with data processing 
in the tourism industry, which can be solved using applied GIS, is determined. The circle of users of tourism GIS is marked. 
These advantages of using the tourism GIS during system solving tasks of the sectorial public authorities and local self-
governments bodies and the examples of their use when solving problems are given:
• the creation of the State Cadastre of Natural Medicinal Resources;
• data the expert assessment and modeling of tourism events, forming the regional marketing plans and forecasts of 

market indicators on the basis of functional model of regionak tourism GIS;
• providing actual relevant data and tourism and information services through mobile mapping application «All Ukraine».
Conclusion. Informational and technological principle of tourism planning becomes mandatory for use in the development 
of tourism projects. After all, this technology provides the ability to analyze the processes of  taking up and running the 
tourism business, use of natural and recreational resources of the investigated area, the formation of options of scientifically 
grounded development strategies of tourism infrastructure at the regional level, expand the scientific and methodological 
basis of the tourist market research.
Keywords: tourism planning, tourism product, informational and technological principle, geoinformation systems, 
stakeholders.

Артур Левицький
начальник відділу прийому, розподілу слухачів та профорієнтаційної роботи
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ТУРИСТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî ïðèíöèïó òóðèñòè÷íîãî 
ïðîåêòóâàííÿ ïðè ðîçðîáëåíí³ òóðèñòè÷íèõ ïðîåêò³â. Âðàõîâóþ÷è âåëèê³ îáñÿãè ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â â 
òóðèñòè÷í³é ãàëóç³, ïðîïîíóºòüñÿ âèð³øóâàòè çàâäàííÿ ç îïòèì³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì 
ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà web-òåõíîëîã³é. Íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ Ã²Ñ äëÿ îðãàí³çàö³¿ 
ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ â òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éí³é ñôåð³, çîêðåìà äëÿ ñòâîðåííÿ ³ âåäåííÿ êàäàñòð³â ïðèðîäíèõ 
ë³êóâàëüíèõ ðåñóðñ³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òóðèñòè÷íå ïðîåêòóâàííÿ, òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò, ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèé ïðèíöèï, 
ãåî³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè
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Артур Левицкий
начальник отдела приема, распределения слушателей и профориентационной работы
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèíöèïà 
òóðèñòè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå òóðèñòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Ó÷èòûâàÿ áîëüøèå îáúåìû 
èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ â òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè, ïðåäëàãàåòñÿ ðåøàòü çàäà÷è ïî îïòèìèçàöèè òóðèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è web-òåõíîëîãèé. Ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ 
ÃÈÑ äëÿ îðãàíèçàöèè ãåîïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ â òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé ñôåðå, â ÷àñòíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ 
è âåäåíèÿ êàäàñòðîâ ïðèðîäíûõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóðèñòè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå, òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé 
ïðèíöèï, ãåîèíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû.

Development of a new tourism product needs 

its designing – project activity in the field of tourism 

and recreation. Tourism planning is an important part 

of efficient and rational organization of tourism and 

recreational activities in the region. Indeed, creating 

a unique product or service is only possible with the 

effective use of tourism and recreational potential of 

the area, taking into account existing and potential 

needs of the population in tourism and recreational 

activities, stakeholders’ willingness to develop tourism 

in a particular area. Large amounts of information, which 

tourism industry is full of, necessitate the use of information 

technology to ensure the quality of management.

Problems of designing of tourism services, 

tourism products and other forms of designing in 

tourism were explored in the works of Syryk N. and 

Kuskov S. [3] and Dzhandzhuhazova E. A. [4]. Tourism 

planning from the perspective of marketing approach 

is highlighted in M. A. Los’ work [6]. The principles of 

tourism planning were identified in the works of local 

and foreign authors such as V. A .Kvartal’nyi [8], V. I. 

Kruzhalyn, N. V. Shabalin, E. V. Ayhyna, V. S. Novikov, 

N. I. Tul’ska [9, 10] and M. A. Sarancha [11]. Works of 

E. A. Dzhandzhuhazova [12], K. E. Belenkyi. [13], E. 

A. Zakharchenko, O. N. Nikipelova, S. V. Leonova [14] and 

S. M. Omelyanets’ [16] are dedicated to the problems and 

principles of organizing of information about recreational 

resources using GIS technology.

During the tourism planning we involve a huge 

number of stakeholders, structures and bodies which 

requires an effective system of coordination between them. 

The necessity for processing the large amount of various 

qualities of information occurs, that requires the use of 

complex information technologies intended for modeling 

and forecasting the spatial development of infrastructure 

and tourism industry facilities. However, in tourism industry 

one hardly use comprehensive information technologies, 

special systems, software systems intended to meet the 

challenges of forecasting objects of tourism infrastructure 

and processes of the tourism industry. 

The purpose of this article is the substantiation 

of the informational and technological principle of the 

tourism planning, which at the level of tourism product 

combines coordination activities of the various tourism 

industry businesses and creation of channels of promotion 

of tourist trail, networks, consumer awareness, branding 

strategies etc. It is indicated on the appropriateness of 

this principle to optimize tourism activities using GIS.

Designing – is a complex, creative activities aimed to 

choose out the best option for future actions to achieve 

the main goal. Designing constructs a model system that 

is built, determines its functional characteristics. The 

main content of designing is justification of set of means 

to help solve tasks and problems, to achieve a particular 

purpose. These products are fixed in two forms:

• as a system of parameters of designed object and 

their quantitative indicators;

• as a set of specific measures to ensure the 

implementation of planned indicators and qualitative 

characteristics of the future facility.

According to the Great Encyclopedic Dictionary [1], 

the designing is the process of creating the project – 

prototype, protoplast of alleged or possible object,  state 

(the phenomenon or process).

Designing – is a special kind of management 

technology based on project approach. The basis of 

the project approach in management is the view of the 

project as at controlled change of the initial state of any 

system (e.g., state, organization or enterprise) associated 

with the expenditure of time and money. Investigation 

of process and regulation of changes implemented by 

predetermined rules within budget and time constraints, 

are the essence of project management. Project-

oriented management is used when we clearly define: 

project task and the final result; allocated or available 

resources; timeframes and constraints. Project-oriented 

management is characterized by a clear focus on the 

achieving of the objective – the creation of «project 

product». Project-oriented management is considered 

as a new «flexible» method, which provides interrelation 

of creative efforts with the general tasks of leaders. Its 

essence is the formation of the management objectives, 

identifying problems requiring study and efficient solution, 

development of program or strategic plan for solving the 

problems, removing obstacles to achieve the set goals [2].

Thus, the designing – is innovative, creative activity 

aimed at identifying the causes of problems, analyzing 

of the actual state of the object, developing of ways and 
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means to achieve the project objective. Designing is 

carried out by an appropriate management technique. 

Potential possibilities of project approach allow to: 

imagine an ideal model of functioning and development 

of a particular object; describe the actual and future 

challenges concerning the investigated object; define 

the mechanisms of achieving the objectives and their 

interrelation;; project a new image and the structure of 

investigated phenomenon through appropriate programs; 

compare ideally constructed samples of the object 

development with the forms and stages of its real function.

Development of a new tourism product needs its 

designing.

Tourism or tourism and recreation planning – is a project 

activity in tourism and recreation. From the basic definition 

of «design» one can realize its multifunctionality relatively 

tourism and recreational activity: 1) it can refer to specific 

objects (e.g. tourism base); 2) may be associated with the 

formation of the specific prototype state – elaboration of 

the concept, program, tourism development strategy in 

a particular area; 3) can be focused on development of 

specific tourism product (or service). Thus, tourism and 

recreational designing can be viewed at three levels: 

designing of the tourism industry facility; tourism products 

designing; designing of tourism destination development 

(tourism and recreational complex) or the tourism industry 

as a whole in a particular area.

Tourism planning – is a combination of creative and 

innovative types of activities in which tourism project 

appears – materialized or intangible result, which has 

features of novelty and is directly created for the needs of 

the tourism industry, optimization of tourism enterprises, 

meeting the demand of consumers of travel services [3 ]. 

According Dzhandzhuhazova E. [4], tourism planning 

has certain characteristics: limited terms of designing and 

creation of specific projects; the novelty of the product 

(service); a sequence of stages of development and 

implementation. Tourism project should be based on a 

reasonable balance between timing and budget to create 

a unique product; the purpose of the project is to bring 

it to the customer. Creating a unique product or service 

is only possible with the effective use of tourism and 

recreational potential of the area, taking into account 

existing and potential needs of the population in tourism 

and recreational activities, stakeholders’ willingness to 

develop tourism in a particular area.

Apart from designing tourism services and tourism 

products one can distinguish several kinds of projecting 

in tourism: [5]:

• projecting the tourist areas (destinations, zones, 

districts, centers);

• projecting the linear tourism structures (routes);

• projecting the tourist enterprises and their 

complexes;

• projecting the tourism organizational structure;

• projecting the tourism enterprises business 

processes;

• projecting the main forms of tourist services;

• projecting the mechanism of nature tourism and so 

on.

• Considering approaches to tourism planning, 

you can determine its wide understanding as an 

important component of effective and rational 

organization of tourism and recreational activities in 

the region [6]. Under this approach, travel planning 

– is any activity that is related to the organization 

of tourism in a particular area by using the 

existing tourism potential (resources and tourism 

infrastructure).

The marketing approach to tourism planning – is the 

development of tourism projects on the structure, pricing, 

distribution channels and promotion of tourism products 

and services; the application of modern information 

technologies; creating new types of tourism products and 

services. This approach includes projecting: of tourism 

offer, prices and pricing policies, promotion of tourism 

products, business processes and business plans of 

tourism organizations [7].

While designing the tourism product two research 

positions are mainly represented: what is in the basis 

of the project «tourism resources» or «tourist needs». 

Needs are often assigned a leading role in the emergence 

of the project idea. However, in most regions of the world 

resources determine the main types of tourism.

Zorin, I., Kvartal’nov V. [8], characterizing tourism 

planning, understand it as variational modeling of 

recreation programs and their system service with the 

requirements of recreation. The tourism and recreational 

activities hierarchy principle and activity-landscape 

principle are put into the basis of modeling of tourism 

products. These two principles allow considering the 

tourism planning as structural and modular process.

The analysis of domestic and foreign experience 

shows that the basis for tourism planning should be put 

several key principles [9, 10, 11, 12]:

• the principle of development – the basis of all 

types of tourism planning. Based on the analysis 

of modern tourism and recreational needs, 

trends in tourism demand, assess of tourism and 

recreational potential of the area, specific «points of 

growth» are highlighted and as a result of tourism 

project realization can gain a momentum of further 

specialized development;

• structuring principle is that as a result of tourism 

and recreational activities, special tourism and 

recreational system are formed consisting of 

interconnected components. The components of 

tourism and recreation system are the key tourism 

and recreational resources of the territory, their 

territorial combination, as well as elements of the 

overall socio-economic system of the territory. The 

process of designing should be limited to identifying 

key structuring elements and describing the nature 

of their interconnections;

• economic principle says that the finished project – is 

a list of documents, including financial justification 

of the tools anticipated for implementation and 

their profitability. The designing process should 

be focused on long-term economic efficiency 

in compliance with the principles of sustainable 

development;

• territorial (geographic) principle implies the 

withdrawal of certain territories for construction 

sites, the laying of hiking trails under the allocation 

of specialized recreational areas and more. This 

principle is the foundation stage of justification 

of borders of specialized area functional zoning, 

recreational capacity determining, monitoring the 
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safety of tourists and reduce natural risks, planning 

decisions constructed objects, etc;

• ecological principle determines that tourism 

planning must be conducted in accordance 

with current legislation and adopted regulatory 

documents. During the development of tourism 

projects it is necessary the compliance with 

environmental requirements both at the stage of 

the terms of reference, and at the next stages of 

project development and implementation;

• technical principle emphasizes that the project 

activities is related to the preparation of a specific 

set of documents specified by the relevant 

regulatory documents, including state standards. 

Proper preparation of documents is necessary for 

obtaining financing for the project. 

Considering that in the tourism planning process, on 

the one hand –a huge number of stakeholders and bodies 

which requires an organization of effective system of 

coordination between them are involved and on the other 

– the necessity in processing a large amount of various 

qualities information that requires the use of certain 

technologies, it is reasonable to justify the  informational 

and technological principle, which manifests itself in 

different ways in solving specific problems within the 

tourism planning.

While designing a tourism product, the technological 

aspect is related to the coordination of the various business 

activities of the tourism industry enterprises to provide 

quality services to the consumers. Information aspect 

manifests through the creation of channels of promotion 

of hiking trails, networks, consumer awareness, branding 

strategies and so on.

When designing tourism destinations informational 

and technological principle is related to the assessment 

of the tourism and recreational potential of the territory, 

creation of tourism and recreational GIS, singling out 

the most favorable areas for recreation and tourism 

development, determining maximum allowable tourist and 

recreational pressures on natural systems. 

While designing the infrastructure and types of 

activities of the tourism industry following mechanisms 

are defined: activation of business activities in a particular 

area, improving the socio-economic impact from tourism 

development; including the depressed areas in tourist 

development, etc.

Large amounts of information, which tourism industry 

is full of, necessitate the use of information technology to 

ensure the quality of management. Today, informational 

and software of tourism industry is mainly represented 

by programs to automate accounting activity of travel 

companies and hotels. However, no comprehensive 

informational technologies, specialized systems, software 

systems designed to meet the challenges of forecasting 

of objects of tourism infrastructure and processes of the 

tourism industry. Solving this problem requires the use of 

complex informational technologies designed for modeling 

and forecasting the spatial development of infrastructure 

and tourism industry facilities. Modern methods of analysis 

of spatial distribution and modeling of spatial development 

are based on the use of GIS technology. 

Geographic information system (GIS) – is an information 

model of real space according to the set list of features 

and characteristics, active and multifunctional database 

that can be contstantly updated and supplemented. The 

core of GIS is a subsystem of knowledge about the object 

that interacts with the subsystems of information retrieval, 

its processing, receiving new information and submitting it 

to the user system.

The feature of tourism projects is the realization of a long-

term strategy of regional development and construction 

of infrastructure facilities at a given geographical area 

in a given period of time and in this geopolitical context. 

Operational spatial visualization of territory forecast 

in all thematic areas, which is complemented by a 

comprehensive analysis of alternatives, constraints and 

risks is not possible without software support based on 

GIS technologies.

Tourism – is one of the traditional areas of 

geoinformation technologies appliance. However, in our 

country, GIS is still mainly used only for preparation tourist 

maps, brochures and other printed products containing 

maps and charts. At the same time, for areas with unique 

natural potential or with historical and cultural values it is 

necessary to create an applied GIS of broad profile to help 

to solve the following problem:

• accounting of natural, historical and cultural 

attractions of territory; 

• accounting of tourism services enterprises; 

• accounting of hiking trails; 

• analysis of tourist flows; 

• planning of territory development.

Circle of such tourist GIS users is quite wide: from the 

departments of regional administrations of culture and 

tourism, which are planning the development of tourism 

and recreational services to ordinary citizens who want 

to choose the appropriate destinations and / or watch 

the hiking trails. Thus, travel GIS should provide several 

levels of use and be built as separated systems.

The necessary condition of optimization of tourism 

activities is the consideration of the spatial aspect which 

is now fully capable of providing advanced GIS and Web-

technologies.

An important aspect of mass distribution of GIS is 

the use of geospatial data by public authorities and 

local governments to create and maintain inventories of 

natural resources and for environmental monitoring and 

in information systems to support the decision making 

(figure 1). 

Implementation of GIS technology in tourism and 

recreation industry provides:

1. Creating and maintaining inventory of tourism and 

recreational resources;

2. Monitoring of tourism and recreational areas by GIS 

facilities and remote sensing to monitor the use of tourism 

resources and compliance with environmental legislation 

within objects of nature and reserve funds;

3. Creation of geographical information system of 

tourism infrastructure of in order to: provide sales services 

via the Internet; implementation of marketing activities; 

organization of consumer informing on available tourism 

services and products; providing the safety of hiking trails; 

the implementation the analysis of statistical data on 

tourism development in real mode;

4. Implementation of information support of activities 

for the protection of cultural and natural heritage.
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Figure 1 – Modern information technologies in the 

system of geoinformation software of tourism 

One of the most pressing issues of GIS using in 

the tourism sector is the creation of the State Cadastre 

of Natural Medicinal Resources (PCR). Indeed, the 

presence of various PCR in natural territory defines the 

grounds for creating resorts.

All natural healing resources have spatial location, 

which is identified by special geodetic devices. Therefore, 

the most effective analysis tool is GIS, which combines 

possibilities of provision an attribute information through 

a database management system (DBMS) and designed 

to work with spatially coordinated information. In recent 

years in the field of science several works have been 

published [13, 14, 15, 16] which consider the use of GIS 

in the organization of information on PCR objects. It was 

approved at the legislative level, the use of GIS in the 

formation and maintenance of the State Cadastre of 

natural medicinal resources [17, 18]. GIS exactly provides 

an opportunity of immediate obtaining the information and 

spatially-territorial distribution of all PCR objects.

The scientists of the National University «Lviv 

Polytechnic» developed a functional model of tourism 

regional information system, which provides that a 

regional tourism market consists of manufacturers of 

tourism services, tour operators, travel agents, tourists, 

ensuring a procedure of collecting primary information. 

Based on the submitted data the expert assessment 

and modeling of tourism events is made and regional 

marketing plans and forecasts of market indicators are 

established [19].

State Research and Production Enterprise 

«Cartography» initiated the creation of a digital tourism 

information product. Cartographic mobile application 

«All Ukraine» - is a project that reflects the development 

of cartography in the modern information society. It 

contains a large amount of information, including tourism 

information as well. The program works in off-line mode, 

i.e. retains full functionality, even without Internet access. 

Creation of information product «All Ukraine» - is a 

complex procedure that requires detailed geospatial data 

sets for digital cartographic basis and relevant data of 

tourism and information services [20]. 

Thus, taking into account strategic orientations of 

development of the tourism industry in our country, 

informational and technological principle of tourism 

planning becomes the methodological basis of 

preparation and decision making in the management of 

tourism projects and promotes technological symbiosis 

of project management and geographic information 

systems. Solving the problem of spatial planning during 

the implementation of the tourism project, for example, the 

selection of functional areas, involves the use of methods 

both project management and geo-modeling, used at 

the stage of gathering information and at the stage of 

analysis and synthesis, and also decision making support 

concerning conclusions analysis of project decisions. 

In such a case the greatest value GIS technology have 

for processing initial information and synthesis while the 

development of project decisions requires directly expert 

work of project designer.

Analysis of domestic and copyright works of 

modern information technologies and modeling of spatial 

analysis in GIS environment allows us to conclude that 

the informational and technological principle of tourism 

planning becomes mandatory for use in the development 

of tourism projects. After all, this technology provides the 

ability to analyze the processes of taking up and running 

the tourism business, use of natural and recreational 

resources of the investigated area, the formation of options 

of scientifically grounded development strategies of tourism 

infrastructure at the regional level, expand the scientific and 

methodological basis of the tourist market research. 
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The publication is devoted to analysis of the administrative aspects of the process of formation of information-psychological 
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the formation of consciousness and information-psychological resistance as the perceived human ability to the information 
society and are outlined aspects of management.
Formulation of the problem in general:
The Information Society should have a high degree of security information and psychological stability. Publication devoted 
to the administrative aspect of the process of formation of information-psychological resistance properties as conscious 
human information society.. 
Analysis of recent research and publications:
The scope of sustainability awareness and mass consciousness and problem management researched the writings of Tarde, 
G. Le Bon, S. and B. Siegel Makdauholla, P. Laynbardzhera, John. Aruilla, S. Kara-Murza, I. Kirilova, Boris Grushin, 
G. Dilihenskoho. D. Volkogonov. Among domestic researchers: G. Pocheptsov, D.Olshanskyy, A. Drozdovskii. The issue is 
information-psychological stability investigated only in fragments, mostly due to the phenomenon of psychological stability 
warrior on the battlefield.
Bold unsolved aspects of the problem:
Problems of Information Society require entry into the relevant information and psychological stability. Therefore, the 
author proposed his vision of the process of formation of information-psychological resistance properties as conscious 
human information society and outlined the essence of his managerial aspect..
The purpose of the article:
The purpose of this publication – the author's presentation analyzing the process of formation of information-psychological 
resistance properties as conscious human information society and outline management approach to it.
Keywords: consciousness, mass consciousness, mentality, psychological resistance, the information society, information 
policy, information and psychological resistance, management information and psychological resistance.

Зиновий Коваль 
доцент кафедры права и законотворческого процесса 
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, кандидат наук с государственного управления

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 
КАК ОСОЗНАННОЙ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Ïóáëèêàöèÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó óïðàâëåí÷åñêîãî àñïåêòà ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ñòîéêîñòè êàê îñîçíàííîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ïðåäëîæåíî àâòîðñêîå âèäåíèå 
ñàìîãî ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ñîçíàíèÿ è èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòîéêîñòè êàê îñîçíàííîé ñïîñîáíîñòè 
÷åëîâåêà èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è î÷åð÷åíî ñóòü àñïåêòà óïðàâëåíèÿ èìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîçíàíèå, ìàññîâîå ñîçíàíèå, ìåíòàëèòåò, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, èíôîðìàöèîííîå 
îáùåñòâî, èíôîðìàöèîííàÿ ïîëèòèêà, èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòîéêîñòüþ.

 © Êîâàëü Ç. Â., 2016.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION



58

Àêòóàëüíi ïðîáëåìè äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ¹ 1(65)-2016

Інформаційне суспільство повинно мати 

свою високу безпекову ступінь інформаційно-пси-

хологічної стійкості. Публікація присвячена аналізу 

управлінського аспекту процесу формування інфор-

маційно-психологічної стійкості як свідомої вла-

стивості людини інформаційного суспільства. 

Сфера стійкості свідомості та масової сві-

домісті й проблеми управління ними досліджу-

вались у працях Г. Тарда, Г. Лебона, Ш. Сігеле й 

У. Макдауголла, П. Лайнбарджера, Дж. Аруілла, 

С. Кара-Мурзи, І. Кірілова,   Б. Грушина, Г. Ді-

лігенського. Д. Волкогонова. Серед вітчизняних 

дослідників згадаємо: Г. Почепцова, Д.Ольшан-

ського, О. Дроздовську. Проблематика ж інфор-

маційно-психологічної стійкості досліджена 

тільки фрагментарно, здебільшого через фено-

мен психологічної стійкості воїна на полі бою.

Проблеми формування інформаційного 

суспільства вимагають набуття ним відповідної ін-

формаційно-психологічної стійкості. Тому автором 

запропоновано своє бачення  самого процесу фор-

мування інформаційно-психологічної стійкості як сві-

домої властивості людини інформаційного суспіль-

ства та окреслено суть його управлінського аспекту.

Мета даної публікації – презентація автор-

ського аналізу процесу формування інформацій-

но-психологічної стійкості як свідомої властивості 

людини інформаційного суспільства та окреслення 

управлінського підходу до нього.

Людина стала людиною завдяки Слову. 

Більше того, у першій главі книги Буття підкресле-

но сотворіння всього саме через Слово, що його 

вимовляє Бог. Отже, Слово (Інформація), що вихо-

дить від Бога, приводить до буття все, що Бог заду-

мав створити. Це Слово звернене до людини (Бут. 

1:28), і тому несе повідомлення про самого Бога. Бог 

хоче розмовляти зі своїм творінням, з людиною, як 

з вершиною всього сотвореного. З тієї хвилини, як 

Слово було звернене до людини, Бог поклав поча-

ток розмові, і людина запрошена її підтримати. Отже, 

"Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово 

було Бог", – так сказано в Євангелії від Іоанна (Ін. 1;1). 

Перекладачі Святого Письма на слов'янську мову 

Святі Рівноапостольні Костянтин-Кирило Філософ та 

його брат Мефодій поняттям "Слово" перекладали 

знамените грецьке поняття "Логос". У давньогрецькій 

мові значення Логосу багатовимірне: це власне сло-

во, і закон всесвітнього розвитку, і закон життя кожної 

окремої людини, і якась Вища Енергія, що управляє 

світом [7].

Слово завжди звернене до свідомості людини. 

Сама категорія свідомості багатовимірна та все ще до-

статньо не вивчена. Свідомість (лат. conscientia – сві-

домість від con – разом, спільно та scientia – знання). У 

18 столітті категорія свідомості трактувалась як «спів-

знання», а у 19 столітті – як належність до певного «Я» 

[3]. Існує безліч визначень свідомості. Свідомість – це 

властиве людині сприймання й розуміння оточуючого; 

розуміння, усвідомлення суспільного життя людиною 

як представником певного народу, прошарку тощо [13].

Свідомість – це одне із основних понять філо-

софії, соціології та психології, що визначає людську 

здатність ідеального віддзеркалення дійсності в про-

цесі мислення. В марксистській філософії свідомість 

розглядається як усвідомлене буття, як властивість 

високоорганізованої матерії, як суб’єктивний образ 

об’єктивного світу. У вузькому розумінні свідомість 

– це вища форма психологічного відображення, що 

властива суспільно розвинутій людині і пов’язана з 

мовою, ідеальна сторона цілеспрямованої трудової 

діяльності. Вона сформувалась на основі і в процесі 

суспільної практики і виступає у двох формах: індиві-

дуальної та громадської [11].

На противагу таким об’єктивним явищам як час, 

простір, матерія і енергія, свідомість суб’єктивна. Як 

випливає із відомого зауваження Р. Декарта «Я мислю, 

а отже, я існую», свідома істота знає, що вона свідома. 

Але вона не може знати, що такою є і кожна інша лю-

дина, адже, на вигляд осмислені індивіди можуть ви-

явитися зомбі, запрограмованими істотами, що пово-

дяться наче свідомі. І свідома людина у стані сну стає 

не свідомою, хоча головний мозок у стані сну працює 

так само інтенсивно, як і тоді, коли людина не спить. 

Тож наскільки суб’єктивною не була б свідомість, вона 

схожа на самостійне явище, а не просто на побічний 

ефект інших процесів. А це значить, що вона виникла 

в процесі еволюції і має певну біологічну мету. Головна 

властивість свідомості – інтегрувати різні види почут-

тів і досвідів, навіть отриманих через внутрішні органи. 

Свідомість тісно пов’язана з інформацією. Ін-

формація – відомості про навколишній світ і процеси, 

що протікають в ньому і сприймаються людиною або 

спеціальним пристроєм [10]. Інформація може пере-

даватись людині знаками, звуками, словом, образами. 

Інформація відображає дійсність і впливає на свідо-

мість. Оперування інформацією полегшує управління 

дійсністю. Американській учений Дж. Аруілла акцентує 

увагу на структурному розумінні інформації – як на 

такому, що лежить у базисі будь-якої інформації та 

її процесному розумінні. Відповідно, змінюючи базо-

ву інформацію, ми можемо отримати іншу структуру. 

Структурне розуміння задає стратегічну інформацію, а 

процесне – тактичну [8].

Процесом організації, розповсюдження і збері-

гання інформації в соціальних системах займається 

інформаційна політика. Оскільки рух суспільства може 

бути змінено лише через зміну ідей, а ця зміна реалізу-

ється саме інформаційним шляхом, то інформаційна 

політика повинна реагувати на розповсюдження ідей, 

враховуючи їх позитивний чи деструктивний вплив на 

суспільство.

Свідомо сприймаючи й розуміючи навколишній 

світ, людина віддзеркалює об’єктивну дійсність, отри-

муючи від цього спектр душевних переживань. Цей 

складний комплекс свідомого буття утворює психіку 

людини. Психіка – сукупність душевних переживань 

як віддзеркалення у свідомості об’єктивної дійсності 

[9]. Одним із якісних властивостей психіки є її свідома 

стійкість, міцність, впертість, витривалість. Етимологію 

термінів «витривалість» тлумачний словник сучасної 

української мови визначає як терпіння, стійкість, са-

мовладання. А «стійкий», «стійкість» – як здатність 

твердо стояти, триматися не падаючи, не коливаючись, 

витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь [12].

По відношенню до психіки воїна, стійкість – це 

комплекс морально-психологічних і бойових якостей 

воїна, що дозволяють йому зберігати присутність духу 

і здатність продовжувати виконання бойового завдан-

П
о

с
та

н
о

в
ка

 п
р

о
б
л

е
м

и Æ

А
н
а

л
із о

с
та

н
н
іх

д
о

с
л

ід
ж

е
н
ь
 і п

у
б
л

іка
ц

ій
 

Æ

В
и

д
іл

е
н
н
я
 н

е
в
и

р
іш

е
н
и

х
 р

а
н
іш

е

ч
а

с
ти

н
 з

а
га

л
ь
н
о

ї 
п
р

о
б
л

е
м

и

Æ

М
е
та

Æ

В
и

кл
а

д
 о

с
н
о

в
н
о

го
 

м
а
те

р
іа

л
у

Æ

ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß



59

Àctual problems of public administration¹ 1(65)-2016

ня в умовах граничної загрози. Вона обумовлюється 
усвідомленням обов’язку, високими вольовими яко-
стями, майстерністю, колективізмом [2]. 

Отже, свідомість повинна бути стійкою, адже її 
нестійкість веде до часткової або абсолютної втрати 
свідомості, коли людина стає нездатною адекватно 
сприймати інформацію. Тобто людина повинна мисли-
ти більш свідомо, а не залишатись на рівні несвідомо-
го, а значить вразливого й нестійкого.

Свідомість має свій потенціал стійкості, який ме-
тодами інформаційно-психологічного впливу можна як 
ослаблювати, так і посилювати. Адекватне пізнання 
свого внутрішнього «я», як і зовнішнього світу – одне із 
головних завдань свідомої людини. Інше завдання лю-
дини інформаційного століття – нічого не сприймати 
на віру, особливо того, що не підтверджено практикою 
минулих поколінь. Людина інформаційного століття 
повинна посилювати свою свідомість, не піддаватись 
на неадекватні дії, особливо в натовпі, коли індивіду-
альна свідомість нівелюється психологічним збочен-
ням самого натовпу і в соціальних мережах, в яких 
моделюється нова спотворена реальність. 

У цьому відношенні менталітет (від лат. mens або 
mentis – розум і лат. alis – інші) – це стійка сукупність 
психологічних, інтелектуальних, емоційних та культур-
них особливостей, що властиві тій чи іншій етнічній 
групі, нації, народності. Також цей термін використо-
вують для характеристики світосприйняття, способу 
мислення конкретної людини. Термін «менталітет» 
виник в історичній науці, але зараз часто використо-
вується у психології та соціології. Риси ментальності 
яскраво проявляються у поведінці її носіїв та стають 
особливо помітними, коли людина опиняється в іншо-
му культурному середовищі. Вважається, що першим 
цей термін використав етнолог Леві-Брюль, коли ви-
вчав дикі племена. В маси цей термін потрапив зав-
дяки французькій історичній школі «Анналів», які під 
ментальністю розуміли те, що об’єднує короля Франції 
та рядового солдата.

Отже, свідомість утворюється в процесі засво-
єння людиною відповідної інформації, через процеси 
відтворення дійсності та формування ментальності. 
Свідомість можна охарактеризувати як комплекс 
засвоєної людиною інформації, яка допомагає адек-
ватно відтворювати дійсність, формує психологію 
сприйняття та дії, інтелектуальні, емоційні, культурні 
особливості (менталітет) та світогляд (див. схему №1). 

Тобто психологічну стійкість доречно охарактери-
зувати як свідому та сталу психологічну властивість 
індивідуума і соціуму, яка, в основному, досягається 
інформаційно-емоційним шляхом. Взагалі психологіч-
на стійкість досягається комплексом складових. Спер-
шу – урівноваженістю як здатністю зіставляти рівень 
напруження з ресурсами психіки та організму. Її під-
тримує опірність, як  переконливе вміння протистояти 
обмеженням свободи вибору. Урівноваженість та опір-
ність повинні бути активними. Адже активність – це 
пізнавальна, діяльна та комунікативна спрямованість 
свідомості. Психологічної стійкості без віри не буває, 
адже віра – це свідома, спокійна та переконлива стій-
ка впевненість у своєму виборі. Впевненість виступає 
здатністю до самостверджувальної поведінки людини. 
Також психологічна стійкість передбачає наявність 
позитивного образу «Я» та «Ми» як індивідуальної та 

групової ідентичності особистості. І нарешті, в інфор-
маційний вік не можна обійтись без інформаційної роз-
бірливості (вибірковості) як уміння вирізняти та філь-
трувати маніпулятивну інформацію, чітко визначати 
оману та набувати імунітету проти них [1].

Таким чином, інформаційно-психологічну стійкість 
доречно охарактеризувати як психологічну стійкість 
індивідуума, соціуму до маніпулятивної інформації, 
відповідних психологічних технологій, уміння їх вчас-
но вирізняти та набувати імунітету до їх негативних 
проявів. Інформаційно-психологічна стійкість виступає 
стратегічною потребою інформаційного суспільства 
(див. схему №2).

Поняття свідомості тісно пов’язано з таким фено-
меном як масова свідомість. Маси, масову свідомість 
і проблеми управління ними досліджували у своїх 
працях Г. Тарда, Г. Лебон, Ш. Сігеле й У. Макдауголла 
їхні твори вважаються класичними, вони з’явилися на 
межі XVIII – XIX століть. Але вони маили лише почасти 
психологічний, а більше загальносоціологічний і навіть 
науково-публіцистичний, ніж аналітичний характер. 
Більш-менш визначене вживання поняття «масова 
свідомість» у якості спеціального наукового терміна 
почалося лише в 20–30-і роки ХХ сторіччя, хоча й тоді 
нечасто згадувалось і мало різноманітні тлумачення. 
У вітчизняній науці склалася багато в чому анало-
гічна ситуація. Структурування суспільства за соці-
ально-класовою ознакою привело до абсолютизації 
класової психології. Вона підмінила собою і масову, і 
індивідуальну свідомості. Відповідно, і масова психо-
логія, як така, зникла з поля зору дослідників. У другій 
половині 60-х років ХХ сторіччя поняття «масова сві-
домість» пережило друге народження у вітчизняному 
суспільствознавстві, хоча це був короткочасний період. 

Г. Лебон свого чаус відзначав, що ідеї можуть 
впливати тільки після того, як вони поступово опуска-
ються із свідомих сфер у сферу несвідомого, отже, 
не важко зрозуміти, з якою повільністю вони повинні 
мінятись, а також чому керівні ідеї певної цивілізації 
потребують так багато часу для свого розвитку. Тому 
треба радіти, що це саме так, адже в протилежному 
випадку цивілізації не могли б мати ніякої міцності. 
Найбільш цивілізованими народами Г. Лебон вважав 
ті, керівні ідеї яких зуміли утриматись на рівній відстані 
від мінливості та стійкості [6].

У наш час життя мас зазнало значних перемін: 
прискореними темпами настав суперкомунікативний 
інформаційний вік. Тепер ідеї, загорнуті у привабливі 
обгортки, за один рік можуть опановувати великими 
за об’ємом масами, змінюючи при цьому усталені в 
століттях, ще вчора стійкі, системи цінностей цілих на-
родів. Інформаційний потік ідей захлинає людство, не 
даючи час на оговтання. Але ознакою цивілізованості 
народів напевно таки залишиться визначений Г. Лебо-
ном критерій, коли керівні ідеї цивілізацій утримуються 
на рівній відстані від мінливості та стійкості. Тобто – 
цивілізований той народ, який не хитається за вітром 
перемін, а впевнено йде своєю дорогою.

Лише починаючи із другої половини 80-х років, 
можна відзначити новий приплив дослідницького ін-
тересу до даного феномена. Вітчизняний дослідник Д. 
Ольшанський зазначає, що масова свідомість – це сво-
єрідний позаструктурний «архіпелаг в соціально-гру-
повій структурі суспільної свідомості», утворення не 
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стійке, воно ніби «плаває» у складі більш широкого ці-

лого. Це особлива, ніби «надгрупова» свідомість. Вона 

являє собою ситуативну похідну від суспільної свідо-

мості і трактується як сукупність свідомостей основних 

груп, які утворюють соціальну структуру суспільства, 

але з уже зруйнованими межами всередині такої сві-

домості [5].

Необхідно відзначити, що як у зарубіжній, так і ві-

тчизняній науковій літературі, яка присвячена явищам 

масовізації психіки та масової психології, все ж досі 

немає вагомих робіт, в яких би докладно розглядалась 

психологія масової свідомості. Особливо важливий 

внесок в розробку методології вивчення масової свідо-

мості, в характеристику її змістовних компонентів і ви-

значення принципів і критеріїв її виділення в особливу 

категорію відтворення субєктивного світу зробили такі 

вчені, як Б. Грушин та Г. Ділігенський. Ці автори пере-

конливо аргументують необхідність виділення масової 

свідомості як особливого виду суспільної свідомості, 

яка має свої власні характеристики і закономірності 

функціонування та управління нею [4].

Як зазначається у «Філософському словнику» під 

редакцією І. Т. Фролова, масова свідомість – це суспіль-

на свідомість мас (класів, соціальних груп) конкретно-

го суспільства, що відображає умови їх повсякденного 

життя, потреби, інтереси. Отже, масова свідомість – це 

сукупність ідей, уявлень, в тому числі ілюзорних почут-

тів, настроїв, що відбивають всі сторони життя суспіль-

ства, доступні масам і здатні викликати інтерес. Маса 

людей як сукупність індивідів виступає носієм масової 

свідомості. Масова свідомість – найрізноманітніші за 

гносеологічною і соціальною природою духовні утво-

рення, не обмежені лише формами психіки, стосовно 

до сфер психології, ідеології. Це емоції і логіка, образи 

і реакція буденного і теоретичного знання, раціональні 

та ірраціональні уявлення.

Свідомість і мислення людини виникають як су-

спільні продукти і є вторинними до її суспільного буття. 

На такій основі формуються специфічні матеріальні і 

духовні потреби людини, що також визначають її суть. 

Але ж найвизначальніше в людині – соціальне. Люди-

на і суспільство нерозривні. Людина реалізується як 

людина, завжди залишаючись суттю всіх соціальних 

утворень. Масова свідомість проявляється у соціаль-

ній спільності як відносно стійкому об’єднанні людей, 

що сформувалося історично за спільними інтересами. 

 Масовій свідомості також  властиві прояви інфор-

маційно-психологічної стійкості різних ступенів, які в 

умовах розвиненої демократичної держави, громадян-

ського суспільства стають об’єктами впливу. Завдання 

держави та суспільства в тому, щоб ці впливи були 

позитивними, життєстверджуючими, а не маніпуля-

тивними. Загалом державне управління функціонує 

нині у вимогах прозорості до інформаційного простору, 

відкритості влади, зміни нашого розуміння щодо поси-

лення справедливого суспільства. Інформаційне сус-

пільство повинно мати свою високу безпекову ступінь 

інформаційно-психологічної стійкості – інакше воно 

потрапить  в інформаційно-психологічний полон чужих 

маніпуляцій  і втратить стратегічні орієнтири свого роз-

витку. 

Схема 1.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ПОТРЕБА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

ПСИХОЛОГІЧНА 
 СТІЙКІСТЬ – це свідома 

 і стала психологічна властивість індивідуума 
 та соціуму, яка, в основному, досягається 

інформаційно-емоційним 
 шляхом. 

Урівноваженість  
як здатність зіставляти рівень 

напруження з ресурсами психіки та 

організму. 

Активність  
як пізнавальна, діяльна та 

комунікативна спрямованість 

свідомості. 

Опірність  

як переконливе вміння 

протистояти обмеженням 

свободи вибору. 

Упевненість 
 як здатність до 

самостверджувальної 

поведінки. 

Віра  

як свідома, спокійна та 

переконлива впевненість у 

своєму виборі. 

Позитивний образ «Я» і «Ми» 
як індивідуальна та групова 

ідентичність особистості. 

Інформаційна розбірливість (вибірковість) як уміння вирізняти та фільтрувати 

маніпулятивну інформацію, чітко визначати оману та набувати імунітету проти них. 

Інформаційно-психологічна стійкість – це психологічна стійкість індивідуума, соціуму до маніпулятивної 

інформації, відповідних психологічних технологій, уміння їх вчасно вирізняти та набувати імунітету до їх 

негативних проявів. 

Схема 2.

Свідомість людини повинна бути стійкою, 
адже нестійкість веде до часткової або абсолют-
ної втрати свідомості, коли людина стає нездатною 
адекватно сприймати інформацію. Свідомість утво-
рюється в процесі засвоєння людиною відповідної 
інформації, через процеси відтворення дійсності та 

формування ментальності. Свідомість можна визна-
чити як комплекс засвоєної людиною інформації, яка 
допомагає адекватно відтворювати дійсність, формує 
психологію сприйняття та дії, інтелектуальні, емоцій-
ні, культурні особливості (менталітет) та світогляд. А 
психологічну стійкість доречно охарактеризувати як 
свідому та сталу психологічну властивість індивідуума 
і соціуму, яка, в основному, досягається інформацій-
но-емоційним шляхом. В інформаційному суспільстві 
інформація і психологічні особливості як прояви люди-
ни і соціуму поєднуються, утворюючи новий інформа-
ційно-психологічний феномен, який потребує держав-
ного захисту та відповідного управлінського впливу. 

Тому інформаційно-психологічну стійкість доречно 
охарактеризувати як психологічну стійкість індивідуу-
ма, соціуму до маніпулятивної інформації, відповідних 
психологічних технологій, уміння їх вчасно вирізняти 
та набувати імунітету до їх негативних проявів.  Інфор-
маційно-психологічна стійкість виступає стратегічною 
потребою інформаційного суспільства.

Поняття свідомості проявляється зокрема у тако-
му феномені як масова свідомість, що являє собою 
сукупність ідей, уявлень, в тому числі ілюзорних 
почуттів, настроїв, які віддзеркалюють всі сторони 
життя суспільства, доступні масам і здатні викликати 
інтерес. Масовій свідомості також  властиві прояви 
інформаційно-психологічної стійкості різних ступе-
нів, які в умовах розвиненої демократичної держави, 
громадянського суспільства стають об’єктами впли-
ву. Завдання держави та суспільства в тому, щоб ці 
впливи були позитивними, життєстверджуючими, а не 
маніпулятивними.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ, 
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПРИКЛАДІ КАЗАХСТАНУ

Ïåðåõ³ä äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âèìàãàº âèð³øåííÿ ð³çíèõ çàâäàíü, òàêèõ ÿê âèçíà÷åííÿ ³ âèâ÷åííÿ íîâèõ 
ïåðñïåêòèâíèõ ñôåð äëÿ ³íâåñòèö³é, âêëþ÷àþ÷è ò³, ÿê³ íàëåæàòü ³íîçåìíèì âëàñíèêàì. Ñó÷àñíà òà åôåêòèâíà 
³íâåñòèö³éíà ïîë³òèêà ìîæå ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ïîäîëàííÿ ³ñíóþ÷î¿ êðèçè çàâäÿêè çàëó÷åííþ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó. 
Áàçóþ÷èñü íà ðåçóëüòàòàõ, ìè ñòâåðäæóºìî, ùî äëÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é òà ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ çà 
¿õ âèêîðèñòàííÿì, íåîáõ³äíî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çìó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîöåñ³â, 
ç óðàõóâàííÿì îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ³ øèðîêîãî àðñåíàëó ïðàâîâèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИКАХ НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА

Ïåðåõîä ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå òðåáóåò ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ çàäà÷, òàêèõ êàê îïðåäåëåíèå  è èçó÷åíèå íîâûõ 
ïåðñïåêòèâíûõ ñôåð äëÿ èíâåñòèöèé, âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò èíîñòðàííûì âëàäåëüöàì. Ñîâðåìåííàÿ 
è ýôôåêòèâíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ìîæåò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî êðèçèñà 
áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà. Îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ, ìû óòâåðæäàåì, ÷òî äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà èõ èñïîëüçîâàíèåì, íåîáõîäèìî ïîâûñèòü 
ýôôåêòèâíîñòü ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ, ñ ó÷åòîì îðãàíèçàöèîííîé 
ñòðóêòóðû èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è øèðîêîãî àðñåíàëà ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷íûõ ìåòîäîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:  ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå, èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè.

Introduction. During recent two decades 

Kazakhstan has developed its socio-economic conditions. 

We notice that transition to the market economy requires 

solving a number of problems such as the identification 

and exploration of new promising areas of investment, 

including foreign-owned ones. Developed countries 

pay more attention to the implementation of investment 

projects. The volume of investment is regarded as one of  © Ë³ñíÿê Ñ., Ðàõìàíîâà À., 2016.

the key indicators of well-being of the national economy. 

Sophisticated and efficient investment policy can create 

conditions to overcome the existing crisis by attracting 

foreign capital. Investment of foreign capital into the 

economy of Kazakhstan contributes to the country's 

integration into the world economy, to the deficit reduction 
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of domestic capital investment, to the bringing of advanced 

technology and equipment, management experience, 

to the ensuring of competitive production, expansion of 

exports, to the increasing hard currency reserves and 

improvement of training, as well as to the assistance in 

the fight against monopolies. The use of foreign capital in 

Kazakhstan hampered by the poor quality of investment 

projects, as well as effective financing schemes, state 

guarantees, which generates a high degree of risk and 

uncertainty for potential investors. Thus, it is essential 

to identify the main trends and methods of forming and 

evaluating the economic efficiency of investment projects 

with regard to Kazakhstan. 

Practice insistently raises the question of methods of 

assessing the financial efficiency of investment projects, 

which would combine the international experience of the 

calculation and analysis of the economic efficiency of 

investments and takes into account the specific conditions 

of Kazakhstan.

Countries with developed market economies have 

already developed and successfully applied this kind of 

economic tools. However, it is not possible in Kazakhstan 

to use of fully applied abroad tools for assessing the 

effectiveness of investment projects activity, since the 

strong variability of the macroeconomic environment, the 

quality of structural changes and many other factors.

Methodology. This study is based on qualitative 

research methods to address the research questions 

and objectives. Depending on these research questions 

the methods of literature review, content analysis and 

comparative analysis will be used. Different methods will 

allow the different research objectives and questions to 

be fully explored.

Definition of foreign investment. The scientific 

literature pays a lot of attention about the problem of 

the definition of foreign investment. The feasibility of 

developing a definition of foreign investment is a clear 

need to limit those private foreign investments, which 

allow investors to demand extension to his investment 

legislation [4, 8]. This is a clear distinction in the public 

interest of the recipient. Various definitions of investments 

contained in the economic and legal literature. However, 

all the definitions proposed by different authors are not 

exhaustive; there are usually some of the characteristics 

of the investment, which is caused by the complexity, 

multidimensionality of the studied phenomenon.

In economic terms, investment is defined as "the 

process costs of labor and materials to build production 

facilities in which during production creates more value 

living labor than it consumes"

A differentiated approach to the definition of 

«investment» can be traced in the analysis of the current 

currency legislation of Kazakhstan. Thus, the giving and 

receiving of financial credits, depending on the period by 

the legislation (up to 180 days) related to the category of 

the current foreign exchange operations related to capital 

movement. It is in contrast to the investments related to 

foreign exchange transactions associated with movement 

of capital (Article 1 of the «On Currency Regulation» law of 

Kazakhstan) [9]. Thus, the current legislation has limited 

financial loans on investment for the duration of funding.

At the present stage of development Kazakhstan as a 

new independent state is guided to a market economy, the 

main focus of economic reforms directed on development 

and implementation of the investment policy of the state 

aimed at ensuring high rates of economic growth and 

improving the efficiency of the economy.

With regard to the definition of studied phenomenon 

given the current legislation of Kazakhstan in Article 1 of 

the Law of the Republic of Kazakhstan of December 27, 

1994 «On foreign investments», investments are defined 

as all types of assets and intellectual property rights 

invested by investors in objects of entrepreneurial activity 

for profit.

Current state of the investment climate in 

Kazakhstan: challenges and prospects. The 

exceptional importance is the attraction of foreign capital 

into the economy of the republic in order to solve these 

problems, as well as to ensure the structural reforms on 

the basis of the government's action program to deepen 

the reform of the economy and in the context of limited 

domestic sources of funding.

Attraction and effective use of foreign investment 

in the country's economy is the basis, one of the 

directions of mutually beneficial economic cooperation 

between Kazakhstan and foreign countries [2, 10]. 

Many economists estimate very contradictory foreign 

investments and their role in the economy. Some 

economists believe that the investment will lead to the 

loss of economic independence, while others see them 

as almost the only source of salvation and recovery of 

the national economy. First claim that occurs sale of the 

fatherland, loss of independence while second see them 

as an opportunity to rely on the international mobility of 

factors of production, transfer of knowledge, technology, 

management experience.

But with the opposite view, they are united in one 

thing is that foreign investments will have a significant 

impact on the course of economic reforms and thus they 

offer to objectively evaluate the possible negative and 

positive consequences of attracting external factors of 

production development, to develop an investment policy 

that meets the interests of Kazakhstan and its people, 

providing overcoming the crisis and achieving of long-term 

goals. Using of foreign investment can really improve the 

deformed industrial structure of Kazakhstan's economy, 

create new high-tech production, modernize fixed assets, 

technically re-equip many companies, actively use the 

existing potential of skilled workers and specialists of 

the republic, introduce the latest achievements in the 

field of management, marketing and know-how, to fill the 

domestic market with quality domestic products while 

increasing the volume of exports to foreign countries.

Attraction of foreign investments into the economy 

of Kazakhstan is objectively necessary process. Matter 

how successful Kazakhstan's economy will integrate into 

the world economy depends on the strategy and tactics to 

overcome the crisis. Today it is clear that the historically 

high level of isolation of Kazakhstan's economy from the 

world economy has no future, so orientation on it is one 

of the most effective ways to improve the competitiveness 

of Kazakhstan's national economy [3]. The fact that 

today Kazakhstan needs Western investment funds 

much more than yesterday, confirms the current situation 

in Kazakhstan, where almost all businesses in debt, 

increasing arrears, when in the end, all this leads to a 

decline in production, the cessation of public investment 

industry.
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The essence of the problems accumulated in the 

material factors of production. All tangible becomes the 

aging of fixed assets [4]. Kazakhstan industry needs new 

techniques, more advanced technology. All this makes it 

necessary to attract foreign investment.

Kazakhstani enterprises often do not meet the 

requirements of a market economy, not only because of 

deterioration of the equipment, but also on many other 

indicators. Most of them face the problem of the closure 

and the organization in their place new, really modern 

enterprises and organizations. And it also requires 

considerable investment inflows.

It should be added that in Kazakhstan, as in other 

countries of Eastern Europe which in the process of 

formation of market relations, the problem is not only 

the lack of domestic savings to the rapid modernization 

of the economy. We argue that investment climate is the 

criterion of maturity of market reforms, the international 

community confidence in the stability of property rights, 

to the situation in the country as a whole. Although 

Kazakhstan is characterized by a large potential market, 

abundant natural resources and a strategic business 

location, we state that according to many foreign investors, 

the investment climate of the Republic of Kazakhstan is 

promising, but is unstable. The instability is accompanied 

by a predominance of negative factors that hinder the 

inflow of foreign investment into the country. The presence 

of these factors is due to the negative attitude of foreign 

investors to the domestic policy of the Government of the 

Republic of Kazakhstan. The survey of interested foreign 

investors identified five main obstacles for attracting 

foreign investment in Kazakhstan:

• bureaucracy;

• financial risk;

• tax and financial regime in Kazakhstan;

• legal infrastructure / pace of change in the field of 

law;

• exchange controls.

Two factor of five, while not purely economic, have 

a significant impact on the flow of investment into the 

country. Although such factors as tax and fiscal regime 

and currency control in Kazakhstan is recognized as one 

of the most liberal in the countries of Central Asia, they 

also do not work in favor of foreign investment. Financial 

risk is associated with inflation and currency fluctuations.

Currency risks associated with inflation and currency 

fluctuations. High inflation often creates a lot of difficulties, 

which are reflected in the ways of transnational firms. The 

most significant challenges include the following:

1) accelerated depreciation, or depreciation of the 

local currency, or a maxi devaluation;

2) the establishment of more stringent capital controls 

and the introduction of import restrictions;

3) decrease in credit availability and increasing 

interest on loans;

4) accumulation accounts receivable collection and 

extension periods;

5) the introduction of price controls with the intention 

to take control of inflation;

6) economic and political chaos and unrest among 

the population;

7) the flight of capital;

8) complication of evaluating the performance of 

subsidiaries abroad.

Another component of the currency risk is the 

exchange rate fluctuations. Exchange rate fluctuations 

involve the identification of three types of risk: the risk 

associated with currency recalculations; risks associated 

with foreign exchange transactions; the risk of economic 

consequences [8].

The next factor is the tax and fiscal regimes. General 

taxation levels act as impediments to the participation 

of foreign investors due to the fact that they reduce the 

profitability of investments. The levels of regulation and 

taxation, leading to a decrease in investment profitability 

after taxes, are below the level required for an investor 

compensation for inherent risk to which they are forced to 

go and build artificial barriers to the inflow of investments 

into Kazakhstan.

Based on the above, it is important to note that the 

foreign investor is important not to preferential taxation, 

and their stable, predictable and cost-effective for the 

state and for the state of the investor. In accordance 

with these requirements, it is advisable to perform such 

tasks as tightening payment discipline, as well as the 

observance of the agreements and contracts with the 

state on taxation.

There is no doubt that all of these factors are related 

to the overall economic strategy of the Government, so 

the solution of these problems requires a comprehensive 

approach. It requires a clear landmark action program to 

attract foreign investment, and it is necessary to create the 

controls, attracting and encouraging foreign investment 

on the basis of this program. This opinion is shared by 

many economists.

Results. Despite the reforms undertaken by the 

Government of the republic, the basis for a broad and 

comprehensive investment cooperation are the richest 

natural resources of Kazakhstan. According to the 

conclusions of the UNESCO experts, properly using of 

Kazakhstan's land can feed population of more than 1 

billion. General literacy of the population and at the same 

time the relative cheapness of the labor force, political 

stability and absence of interethnic conflicts are the real 

social and economic benefits of Kazakhstan, aspiring to 

wide investment cooperation with foreign partners.

It is impossible to overlook the fact that the formation 

of a favorable investment climate should take into account 

not only internal but also external factors that can influence 

it, including the general state of the global capital market. 

Foreign investors, expanding the scope of its activities, 

prefer to deal with countries with a stable political situation 

and similar socio-economic conditions [1]. Therefore, at 

the beginning of attracting Kazakhstan needs to create 

special conditions favorable for foreign investors.

Kazakhstan seeks to create a favorable social, 

financial and cost legal regime for foreign investors taking 

into account their corresponding interests and appropriate 

investment climate, at the same time trying to solve its 

own problems and achieve its own goals. In this regard, 

the Government of the Republic of Kazakhstan made a 

significant step and put into operation in December 1994 

the Law «On Foreign Investments», which defined the legal 

status of foreign investments in Kazakhstan, established 

the form of the objects of foreign investment investments 

in the Republic of Kazakhstan. It should be noted that it 

is a solid, consistent and steadily carried out strategy for 

the continuous improvement of the legal regime of foreign 
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investment in Kazakhstan. Also, the Government of of 

Kazakhstan have been developed and put in place other 

laws and regulations governing the investment activity in 

the country in order to attract foreign investments.

From the perspective of politicians and economists 

of the country, participation of foreign capital will lead to 

performance of the following tasks:

• improvement of the export potential, overcome its 

raw orientation;

• strengthening of the country's export expansion 

and strengthen its position in foreign markets;

• development of import-substituting production;

• improvement of the scientific and technical level 

of production with the help of new equipment and 

technology, management and marketing;

• formation of the complete technological cycle with 

the release of the finished product;

• increasing of tax revenues to the state budget;

• promotion of the development of backward and 

depressed areas;

• creation of new jobs in the national economy;

• application of modern production and management 

experience through training and retraining;

• achievement of economic independence of 

Kazakhstan.

All developed and developing countries are guided by 

such criteria, as evidenced by the history of development 

of individual countries, which are directly guided by these 

criteria [8].

Thus, foreign investment acts as objectively necessary 

process for Kazakhstan, because it helps to curb crisis 

and at the same time leads to the financial stabilization of 

the economy, solve the strategic and tactical objectives of 

macroeconomic nature, such as the fight against inflation, 

structural adjustment, and the elimination of technological 

and managerial backwardness of the economy. That is, all 

of these factors demonstrate the importance of attracting 

and using foreign capital investments. Therefore, foreign 

investment is regarded as a universal means of solving all 

the problems associated with overcoming the investment 

crisis and should play the role of a strong enough catalyst 

in the investment process. Nevertheless, having a certain 

attractive features such as a rich in natural resources, 

the availability of sufficient skilled labor, high scientific 

and technical potential, Kazakhstan has not yet passed 

the stage of resource, and especially energy efficiency. 

For this reason, domestic prices exceed world prices. In 

this regard, Government takes measures on orientation of 

investment to address resource problems. Implementation 

of this policy is provided in the «Development Strategy 

of Kazakhstan till 2030», where in «The most important 

challenges facing the local authorities in 1998 and until 

2030» one of the priority objectives is the creation of a 

favorable investment climate, including in the energy 

sector [6, 7]. It will reduce the resource intensity of the 

economy, the traditional dominance of raw materials and 

fuel and energy sectors, which will enable to switch the 

investment in favor of processing industries and end, and 

the development of high energy-saving technologies.

Conclusions.Thus, we have attempted to define and 

identify the main purpose of attracting foreign investment 

policies is to overcome the economic backwardness of 

the country providing a high quality of life based on the 

use of foreign capital in the modernization and structural 

transformation of the national economy. Achieving this 

strategic goal provides the following tasks:

• the development of export potential;

• the development of import substitution industries;

• an increase in tax revenues;

• creation of new jobs, etc.

According to the results we state that in order to 

encourage foreign investment and financial control over 

their use, it is necessary to improve the effectiveness of the 

mechanism of state regulation of the investment process, 

including the organizational structure of the foreign 

investments and a wide arsenal of legal and economic 

means, used by experts of this structure; improve the 

system of insurance and reinsurance; establish high-

quality and timely information support of foreign investors; 

to carry out a number of other measures The main task is 

to make investment policy of Kazakhstan more flexible, 

pragmatic and appropriate to ongoing internal and 

external economic realities.
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НАУКА І ОСВІТА ЯК ПІДҐРУНТЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Â ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ ì³ñöå òà âïëèâ îñâ³òè òà íàóêè â åêîíîì³÷íîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà â êîíòåêñò³ â³äòâîðåííÿ 
òà ðîçâèòêó ëþäñüêîãî êàï³òàëó. Ðîçãëÿíóòî ñó÷àñíèé ñòàí òà òåíäåíö³¿ ó âèù³é îñâ³ò³ Óêðà¿íè. Îêðåñëåíî 
ìîäåðí³çàö³þ îñâ³òè ³ íàóêè ÿê îäíó ç âàæëèâèõ óìîâ íàðîùåííÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó, à òàêîæ îñíîâíèõ ÷èííèê³â 
â³äòâîðåííÿ öüîãî êàï³òàëó. Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí îñâ³òíüî¿ ñôåðè ïîâ’ÿçàíèé ÿê ç íåçíà÷íèì ð³âíåì ô³íàíñóâàííÿ 
çàçíà÷åíî¿ ñôåðè, òàê ³ ç íååôåêòèâí³ñòþ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëþäñüêèé êàï³òàë, ñèñòåìà îñâ³òè, íàóêà, äåðæàâí³ ïð³îðèòåòè.
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SCIENCE AND EDUCATION AS THE FOUNDATION 
OF HUMAN CAPITAL RECREATION IN UKRAINE

The problem statement and its topicality. Today Ukrainian society is going through a difficult and critical period of 
development. The basis for sustainable economic development of Ukraine are investments in education, science, health care 
is a priority in those areas of life where human capital is formed.
The aim. Outline the impact of the modernization of Education and Science of Ukraine on the development and reproduction 
of the human capital.
Brief summary of the research. Through a process of accumulation of human capital and training of qualified personnel for 
the successful development is the development of higher education, which is currently under the influence of globalization, 
integration, internationalization. Education largely determines the welfare state, produces the specific national consciousness. 
Present places new demands on the educational process - it must be consonant with the latest achievements of scientific and 
technological progress to be individualized, consistent with real prospects of economic sectors, speak precondition identify the 
effect of "human capital" at all levels of the economic system. Given the increasing role of human capital in the trends of 
economic and scientific - technical development is undeniable that it is a developed system of education and training should 
be the main driving force for the development of Ukrainian society. Legal regulation of the national education system is 
based on the Constitution of Ukraine, according to which every citizen of our country has the right to the free development 
of his personality nd the right to education. Education today is an important component of the quality and competitiveness 
of the workforce in the labor market, the basis for the formation of human capital, source of skilled labor and one of the 
important conditions of human development. State of scientific, technical field over the years has deteriorated sharply, 
reduced the volume of orders for scientific and scientific-technical products decreased personnel and material resources for 
research and development, dramatically decreased the impact of science itself.
Conclusions and results. Ukraine stands in the way of implementing their own policies and strategies that are inherently 
povyazanni with global trends and define education as the priority spheres of life. In terms of rapidly changing global world 
knowledge and skills of the individual are not only its capital, personal value, but also to acquire social and public values. 
In modern conditions of welfare and stability of Ukraine depends on the efficiency of the economy, which is determined, 
above all, the level of human capital. The strategic role of human capital in economic development leads to the need to 
improve financial security areas and factors that determine the amount and quality of human capital. It is important to also 
use the European practice of budget funding and lending areas, where the formation of human capital. The list of factors 
that cause impact on the efficiency of processes in human capital - rather broad and therefore the study, conducted solely 
in the context of educational content factors can not disclose raised the issue fully. The key task today - to intensify the 
process of reforming the education and science as areas of national economy and using the best domestic and international 
experience, to form a scientific and educational environment that would correspond to the strategic priorities of the country.
Keywords: human capital, education system, science, government priorities.
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Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ìåñòî è âëèÿíèå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà â êîíòåêñòå 
âîñïðîèçâîäñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè â âûñøåì îáðàçîâàíèè 
Óêðàèíû. Îïðåäåëåíî ìîäåðíèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îäíèì èç âàæíûõ óñëîâèé íàðàùèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà, à òàêæå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ åãî âîñïðîèçâîäñòâà. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå îáðàçîâàòåëüíîé 
ñôåðû ñâÿçàíî êàê ñ íåçíà÷èòåëüíûì óðîâíåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, òàê è ñ íåýôôåêòèâíîñòüþ åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, íàóêà, ãîñóäàðñòâåííûå ïðèîðèòåòû.
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Сьогодні українське суспільство пережи-

ває складний та переломний період свого розвитку. 

Основою сталого економічного розвитку України 

стають інвестиції в освіту, науку, охорону здоров’я, 

тобто у ті пріоритетні сфери життєдіяльності, де 

формується людський капітал. Сам процес відтво-

рення повинен регулюватись з боку держави, забез-

печуючи умови для створення нових робочих місць, 

належної оплати праці, збереження та гармонійного 

розвитку людини через ефективне законодавство 

та механізми фінансування. Велике значення має 

державна концепція освіти та політика держави у цій 

сфері. Саме людина з відповідною освітою, кваліфі-

каційним рівнем, навичками та досвідом забезпечує 

необхідні зміни в країні, які потрібні щодо входження 

України у ЕС. 

Найважливішою складовою інвестицій у людський 

капітал є видатки на освіту. Витрати на освіту на всіх 

рівнях, складаючи бюджетне фінансування, є не без-

поворотними, але необхідними витратами на вихо-

вання підростаючого покоління – це інвестиції в люд-

ський капітал, що приносить економічний і соціальний 

ефект. В світі формується новий підхід до соціальної 

політики держави, і особливо в освітній сфері. А освіт-

ня політика – це відносини не лише стосовно забезпе-

чення населення відповідними послугами, але і щодо 

формування життєвого рівня населення і розвитку від-

повідної інфраструктури, формування, відтворення та 

розвитку людського капіталу [6].

Питання щодо відтворення людського ка-

піталу є об’єктом постійних наукових досліджень і 

розробок. Дослідженням відтворення людського 

капіталу займались багато зарубіжних і вітчизняних 

вчених та економістів: серед західних вчених цє: 

Г. Беккер, М. Блаут, У. Боуен, В. Матур, Дж. Міль, 

Дж. Кендрик, В. Петі, Д. Рікардо, А. Сміт, Л. Туроу, 

Т. Шульц та ін. До питання вивчення та відтворен-

ня людського капіталу долучились і російські вчені: 

Г. Грацинська, А. Добринін, А. Єгошин, І. Ульїнський, 

С. Кубанський, А. Лисков, В. Марцинкевич, С. Стру-

милін та багато інших. Серед вітчизняних вчених і 

економістів вказані проблеми висвітлені у працях 

Д. Богині, І. Бондара, О. Бородіної, Н. Верхоглядової, 

О. Грішнової, В. Кравецького, А. Колосюк, А. Колота, 

Н. Марущак, Є. Савельєва, С. Юрія та ін.

Окреслити вплив процесу модернізації 

освіти і науки України щодо відтворення людського 

капіталу. 

Людський капітал є тим ресурсом, який дає 

змогу не лише забезпечити розвиток національної 

економіки та підвищити якість людського життя, а 

є основою підвищення конкурентоспроможності 

країни, посилення її позицій на міжнародній арені. 

Основою процесів накопичення людського капіта-

лу та підготовки висококваліфікованих кадрів для 

успішного розвитку країни є розвиток системи ви-

щої освіти, яка на сьогодні перебуває під впливом 

процесів глобалізації, інтеграції, інтернаціоналізації. 

Освіта великою мірою визначає добробут держави, 

продукує специфіку національної свідомості. Разом з 

тим, особливість освіти у тому, що вона дає можли-

вість не лише збагнути минуле, а й змінити майбутнє. 

Дослідження освітнього середовища та освітнього рів-

ня населення має повсякчас перебувати в епіцентрі 

уваги вчених та державних діячів для створення умов 

розвитку, підтримання людського капіталу та значного 

зменшення його відпливу із країни. 

Сьогодення висуває нові вимоги до освітнього про-

цесу – він має бути співзвучним з новітніми досягнен-

нями науково-технічного прогресу, бути індивідуалізо-

ваним, відповідати реальним перспективам розвитку 

галузей економіки, виступати передумовою виявлення 

ефекту «людського капіталу» на всіх рівнях економіч-

ної системи.

Загальнолюдський розвиток, значні та швидкі зміни 

матеріальних умов життя, соціальних стосунків, жит-

тєвих цінностей вимагають адекватних змін освітнього 

простору. Це є глобальною проблемою, яка стосується 

більшості країн світу. І хоча цілі та завдання, які стоять 

перед окремими країнами або групами країн, значно 

відрізняються, існує загальноцивілізаційний вектор 

розвитку: використання отриманих знань для забезпе-

чення суспільного прогресу, який не звужується лише 

до економічного зростання, а й формує світоглядні, 

ціннісні основи, котрі мають зберегти людину, забез-

печити справедливий розподіл благ (у т. ч. між поколін-

нями), створити можливості для сталого, повноцінного 

розвитку. 

Сучасна дійсність розвинутих країн світу свідчить 

про значну увагу держави до людського капіталу. Тео-

рія людського капіталу в більшості цих країн стала по-

воротним пунктом у мотивації і тенденціях ставлення 

до галузей соціальної сфери.

Сучасні дослідники виділяють Азійсько-Тихоокеан-

ську групу держав, що провадять активну освітню по-

літику. В цю групу входять: Республіка Корея, Тайвань, 

Сингапур, Гонконг, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Індо-

незія, для яких характерною є стратегія підвищених 

вимог до якості освіти та підготовки кваліфікованих 

кадрів. «Економічне диво» цих країн значною мірою 

пояснюється пріоритетом освіти [5, c. 165].

Для пострадянських країн, у тому числі для України, 

очевидними цілями є створення умов для прискорено-

го модернізаційного розвитку, необхідного для подо-

лання глибокого економічного розриву, який утворив-

ся по відношенню до розвинених країн; формування 

відповідних ціннісних настанов населення; подолання 

соціальної пасивності та суспільної недовіри.

У доповіді до Щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України у 2015 році» зазначено, 

що «Освіта є одним з головних чинників зростання 

якості людського капіталу, генератором нових ідей, 

запорукою динамічного розвитку економіки і суспіль-

ства в цілому. Щоб українська освіта по-справжньому 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне 

її оновлення з урахуванням актуальних світових тен-

денцій розвитку освіти в широкому соціально-еконо-

мічному контексті» [1].

Правове регулювання діяльності національної сис-

теми освіти ґрунтується на Конституції України, відпо-

відно до якої кожен громадянин нашої держави має 

право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23) та 

право на освіту (ст. 53), та Законі України «Про освіту» 

№1060-12 від 04.08.2015 [8]. Згідно з новою редакцією 

Закону запроваджується низка новацій у вищій школі: 

передусім згідно з документом, рівень роботи галузі 

контролюватиме незалежний орган – Національне 
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агентство із забезпечення якості вищої освіти. Це один 

з органів управління у відповідній сфері, створений за 

європейсь¬кими взірцями, постійна колегіальна струк-

тура, що має повноваження реалізовувати державну 

політику у відповідній царині. Агентство перебере на 

себе певні регуляторні та контрольні функції Міністер-

ства освіти і науки України, замінить Вищу акредита-

ційну комісію (ВАК) та Державну акредитаційну комісію 

(ДАК). Воно вестиме аналіз якості освітньої діяльно-

сті ВНЗ, здійснюватиме ліцензійну експертизу, фор-

мування єдиної бази спеціальностей, затвердження 

стандартів вищої освіти, акредитацій спеціальностей. 

Українські виші набувають академічної, фінансової та 

господарської автономії. Кожен із них тепер має право 

впроваджувати власні освітні та наукові програми, від-

кривати рахунки, отримувати кредити, керувати май-

ном та землею. 

Новий Закон про вищу освіту прописує відповідно 

до західних стандартів структуру освітньо-кваліфіка-

ційних рівнів, яких буде п’ять: молодший бакалавр, 

бакалавр, магістр, доктор філософії (замість канди-

дата наук), доктор наук. Структуру вітчизняної освіти 

має бути приведено у відповідність до потреб сучасної 

економіки та інтеграції України в європейський еко-

номічний і культурний простір. Тривалість навчан¬ня 

в школі та навчального року відповідатиме типовій 

європейсь¬кій. Впродовж 2015–2017-го заплановано 

розробити і впровадити національний курикулум для 

12-річної школи.

Закон передбачає суттєве посилення ролі робото-

давців в управлінні вищими навчальними закладами, 

формуванні стандартів вищої освіти, оцінці результа-

тів навчання. Суттєво розширено права студентського 

самоврядування. Остаточно внормовується статус зо-

внішнього незалежного оцінювання.

Прийнято Закони прямої дії – «Про дошкільну осві-

ту» №2628-14 від 01.01.2016, «Про загальну середню 

освіту» №651-14 від 01.01.2016, «Про позашкільну 

освіту» №1841-14 від 04.08.2015, «Про професій-

но-технічну освіту» №103-98-ВР від 04.08.2015, «Про 

вищу освіту» №1556-18 від 16.01.2016 (зазначена 

подія стимулює розгортання нового етапу реформ на-

ціональної системи вищої освіти України) і низку підза-

конних актів з питань загальної середньої, позашкіль-

ної, професійно-технічної та післядипломної освіти.

Значний внесок у розбудову національної освіти 

зробили Укази Президента України, постанови Вер-

ховної ради України та Кабінету Міністрів України. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвале-

на Указом Президента України від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015[10], передбачає реалізацію 62 реформ та 

2 програм розвитку держави, зокрема – проведення 

реформи освіти. Також складовою Національного пла-

ну дій з реформування запропонована Національна 

стратегія реформування системи охорони здоров’я в 

Україні на період 2015–2020 роки.

Освіта є одним з головних чинників зростання 

якості людського капіталу, генератором нових ідей, 

запорукою динамічного розвитку економіки і суспіль-

ства в цілому. Щоб українська освіта по-справжньому 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне 

її оновлення з урахуванням актуальних світових тен-

денцій розвитку освіти в широкому соціально-еконо-

мічному контексті.

На формування й розвиток людського капіталу в 

країні впливає рівень залучення населення у сферу 

освіти, що оцінюється динамікою кількості людей, які 

навчалися у загальноосвітніх та у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ). Освіта сьогодні є важливим складни-

ком якості та конкурентоспроможності робочої сили на 

ринку праці, основою формування людського капіталу, 

джерелом формування кваліфікованої робочої сили та 

однією з важливих умов людського розвитку.

Економічний та соціальний ефект відтворення 

людського капіталу забезпечується за рахунок фінан-

сування його складових; ці процеси прийнято називати 

інвестуванням у людський капітал. Інвестиції в люд-

ський капітал завжди мають довгостроковий характер, 

обумовлюють нагромадження певного рівня освіти та 

професійного досвіду, збереження здоров’я, мобіль-

ність, пошук економічно важливої інформації. 

Серйозним інструментом у політиці якісного відтво-

рення людського капіталу є державні витрати, а саме 

витрати на соціальні інвестиції. 

В Україні на розвиток освіти, науки, медицини спря-

мовуються обмежені обсяги фінансових ресурсів, що 

не сприяє накопиченню людського капіталу. Напри-

клад, упродовж 2012–2015рр. видатки на відтворення 

людського капіталу становили 10–12% видатків Дер-

жавного бюджету. До того ж вони переважно спрямо-

вувалися в галузь освіти (табл.1). Недоінвестування 

вже сьогодні впливає на зниження конкурентоспро-

можності товаровиробників і безпосередньо на май-

бутнє нашої країни.

Закон України «Про освіту і науково-технічну діяль-

ність» визначають відсоток ВВП, який має виділятися 

на освіту і науку. Ці показники, відповідно, дорівнюють 

10 та 1,7% національного доходу. Найвищою часткою 

серед напрямів фінансування у розвиток людського 

капіталу є частка державних витрат на освіту. 

Аналіз показників розвитку освітньої сфери Укра-

їни показав, що інвестиції в освіту людини відстають 

від більшості країн світу. Україна традиційно пиша-

ється високим рівнем освіти громадян, достойною 

підготовкою кадрів, незважаючи на те, що середній вік 

працівників сфери матеріального виробництва в Укра-

їні становить 55 років, з них частка робітників високої 

кваліфікації не перевищує 10 % (у США — 43 %, в Ні-

меччині — 56 %)[2].

Загальновизнано, що сьогодні наука та науково-тех-

нічна сфера відіграють визначальну роль у ефективно-

му соціально-економічному розвитку та якісному покра-

щенні життя громадян. Передові країни світу стрімко 

нарощують наукоємність ВВП, збільшують кількість 

зайнятих у науково-технічній сфері та обсяги коштів на 

її фінансове та ресурсне забезпечення. Україна про-

тягом всіх років незалежності має значні проблеми із 

проведенням ефективної наукової, науково-технічної 

та інноваційної політики. Стан наукової, науково-техніч-

ної сфери за ці роки різко погіршився: скорочено обсяг 

замовлень на наукову та науково-технічну продукцію, 

скоротилася кадрова та матеріальна база проведення 

досліджень та розробок, різко зменшилася результа-

тивність самої науки. Саме це стало підґрунтям певного 

незадоволення наукової громадськості державною на-

уковою, науково-технічною та інноваційною політикою.

У Постанові Верховної Ради України «Про стан 

та законодавче забезпечення розвитку науки та на-
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Таблиця 1

Видатки державного бюджету України на формування людського капіталу
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2012 395681,5 30243,2 7,6 11358,5 2,9 5488,5 1,4 47090,2 11,9

2013 403456,0 30943,1 7,7 12879,3 3,2 5111,9 1,3 48934,3 12,2

2014 430108,8 28674,6 6,7 10475,8 2,4 4871,8 1,1 44022,2 10,2

2015 

(січень-

вересень)

373357,0 20390,6 5,5 5199,2 1,4 4033,0 1,1 29622,8 8,0

Джерело: розраховано за даними [5, 6].

уково-технічної сфери держави», відзначається: «В 

Україні за роки незалежності наука втратила функції 

впливу на соціально-економічний розвиток держави, 

до критичного рівня знизився показник вітчизняного 

науково-технічного потенціалу, що стало загрозою на-

ціональній безпеці України. Реформи вітчизняної еко-

номіки та програми, що пропонувалися президентами 

та урядами України упродовж останніх років, лише 

формально декларували інноваційну спрямованість 

держави і жодним чином не вплинули на зростання 

попиту виробництва та потреби економіки на наукові, 

науково-технічні розробки… Такий критичний стан ві-

тчизняної науково-технічної сфери значною мірою зу-

мовлено відсутністю ефективної системи державного 

управління наукою, яка відповідально відстоювала б 

дотримання вимог законодавства та сучасні потреби 

розвитку вітчизняної науки, забезпечувала її взаємо-

дію з виробництвом, здійснювала необхідну координа-

цію наукових досліджень і розробок» [9]. 

До основних актів, які регулюють наукову, науко-

во-технічну та інноваційну діяльність у сфері вищої 

освіти, можна віднести: Закон України «Про вищу 

освіту»; в листопаді 2015 року Верховна Рада Укра-

їни ухвалила Закон «Про наукову і науково-технічну 

діяльність (законопроект зареєстровано в Парламенті 

за № 2244а), метою проекту Закону є модернізація 

законодавчого забезпечення сфери наукової і науко-

во-технічної діяльності; «Про інноваційну діяльність» 

№40-15 від 05.12.2012 

р.; «Про пріоритетні на-

прями розвитку науки і 

техніки» №2623-14 від 

16.01.2016 р. та іншими 

підзаконними актами.

Основою для нор-

мативно-правового та 

організаційного забез-

печення трансформації 

наукової сфери може 

стати поєднання на-

працювань Концепції 

розвитку Національної 

академії наук України 

на 2014–2023 роки та 

Концептуальних засад 

нового законодавства 

про науку.

Важливе значення 

при формуванні кон-

курентоспроможної 

національної іннова-

ційної системи набуває 

створення умов для 

ефективного розвитку 

наукової сфери в країні. 

В нашій державі науко-

ва сфера, так само як і 

освітня, демонструють 

однакову ситуацію – 

прогрес якщо і можна 

спостерігати, то лише 

за окремими кількісни-

ми показниками. Так, у 

2014 р. мали аспіранту-

ру 482 навчальні та наукові заклади, ефективність якої 

за кількістю захищених дисертацій за останні п’ять 

років становить близько 25 %. Найбільший відсоток 

захищених дисертацій демонструють медичні науки 

(62,4 %), військові науки (45,5 %), в межах 30–33 % 

– філологічні, географічні, юридичні, педагогічні, полі-

тичні науки, а також фізичне виховання і спорт. Серед 

найнижчих показників – сільськогосподарські (12,1 %) 

та ветеринарні (5,6 %) науки, а також мистецтвознав-

ство (9,8 %). Ефективність докторантури за 2010–2014 

рр. коливається в межах від 26 до 33 %. Найбільша пи-

тома вага захищених докторських дисертацій спосте-

рігається також у медичних науках (63,6 %), юридич-

них (47,6 %) та філологічних (41,7 %). Серед найменш 

ефективних – докторанти з державного управління 

(13,6 %) та з фізико-математичних наук (14,3 %) [7].

Про ефективність наукової та освітньої складо-

вої інноваційної інфраструктури можна також робити 

висновки, відштовхуючись від складових Індексу гло-

бальної конкурентоспроможності (ІГК) країни. За за-

значеним рейтингом 2014–2015 рр. Україна посіла 76 

місце з 144 країн світу, що є на три позиції нижче, ніж у 

попередньому рейтингу 2012–2013 [11].

Аналіз нормативно-законодавчих документів про 

освіту, опрацювання наукової та організаційно-ме-

тодичної літератури, дають змогу виділити два на-

прямки управління освітою: традиційний (сучасний) 

та інноваційний (перспектива на майбутнє). Метою 
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традиційного державного управління є забезпечен-

ня оптимального функціонування об’єкт-суб’єктних 

компонентів системи освіти. Інноваційне управління 

передбачає переведення освітньої системи, її змісту 

та об’єкт-суб’єктного потенціалу на більш високий 

якісний рівень, забезпечення розвитку та оновлення, 

відповідності рівня освіти вимогам сучасності.

Інтегруючись в європейський і світовий освітній 

простір, Україна повинна враховувати напрацювання, 

характерні для управління галуззю в інших країнах. 

Деякі з них можна розглядати не лише як приклад для 

вивчення, а й як приклад для наслідування – зрозу-

міло, за умов врахування національних особливостей 

української системи освіти і тих пріоритетів, на до-

сягнення яких вона орієнтується. Таке врахування не 

повинне передбачати сліпе копіювання зарубіжного 

досвіду, а надавати допомогу в розробці національної 

системи управління освітою.

Однією з глобальних тенденцій є кризові явища, 

що характерні для світової системи освіти, а це викли-

кано перш за все переходом суспільства з індустріаль-

ного до постіндустріального стану. Слід відзначити, що 

освітянська криза у нашій державі була зумовлена не 

тільки глобальними, а й національними факторами.

Глобалізація та інтернаціоналізація освіти – загаль-

новизнані світові тенденції, що передбачають: акти-

візацію міжнародного (міждержавного, міжрегіональ-

ного) обміну, – взаємодії та співпраці між суб’єктами 

освітньої сфери, створення єдиного (зокрема, євро-

пейського) освітнього простору, що надає можливість 

взаємозбагачення національних освітніх систем; інтер-

націоналізацію змісту освіти, що розвиває планетарне 

мислення і – свідомість, організацію процесу навчання 

відповідно до сучасних освітніх стандартів, нових ін-

формаційних та навчальних технологій [6, с. 261].

Іншими актуальними тенденціями розвитку світової 

й національної освітньої сфери є: збільшення термінів 

навчання й підготовки кваліфікованих фахівців; впро-

вадження нових телекомунікаційних моделей освіти; 

розширення академічних свобод, демократизація 

освіти, її гуманізація та гуманітаризація; підвищення 

транскордонної освітньої мобільності; зростання інди-

відуалізації освітніх маршрутів (начальних траєкторій), 

внутрішньої освітньої мобільності; розширення впливу 

громадської думки на прийняття управлінських рішень 

в освітній сфері.

Важливою передумовою й стратегічним етапом на 

ідейно-концептуальному рівні успішного вирішення 

проблеми є її правильна постановка, що дає змогу опе-

ративно прийняти відповідне управлінське рішення.

У сучасних умовах основні напрями реформуван-

ня системи управління освітою вбачаються в: чіткому 

визначенні компетенцій, повноважень і відповідально-

сті органів управління всіх рівнів, забезпеченні їхньої 

взаємодії; переході від розпорядчого до регулюючого 

управління системою освіти; розвитку державно-гро-

мадських форм управління освітою.

З огляду на стратегічні пріоритети розвитку дер-

жави (ефективність соціально- економічного ре-

формування, конкурентоспроможність національної 

економіки, розбудова соціально-правової держави, 

міжнародне визнання тощо), інтеграція вищої освіти 

до європейського освітнього простору стає стратегічно 

обумовленою і закономірною.

Тому будь-які реформації вимагають не тільки те-

оретичного, а й практичного осмислення глобалізаці-

йних викликів та їх впливу на всі сфери життя україн-

ського суспільства.

В умовах швидкозмінного глобального світу 

знання й кваліфікація особистості стають не тільки її 

капіталом, особистісною цінністю, а й набувають сус-

пільної й державної цінності. У сучасних умовах до-

бробут населення і стабільність України залежать від 

ефективності функціонування економіки, яка визна-

чається, в першу чергу, рівнем розвитку людського ка-

піталу. Людина з відповідною освітою, кваліфікацією, 

навичками, досвідом забезпечує необхідні зміни, що є 

запорукою сталого економічного розвитку України. Але 

для цього необхідно залучати інвестиції в освіту, науку, 

охорону здоров’я, мобільність працівників, мотивацію 

праці, тобто у ті пріоритетні сфери життєдіяльності су-

спільства, де формується людський капітал.

Стратегічна роль людського капіталу в розвитку 

економіки зумовлює необхідність удосконалення фі-

нансового забезпечення сфер і факторів, які визна-

чають обсяг та якість людського капіталу. Важливим є 

також застосування європейської практики бюджетно-

го фінансування і кредитування сфер, де відбувається 

формування людського капіталу.

Перелік факторів, які спричиняють вплив на ре-

зультативність процесів у сфері людського капіталу, 

– доволі широкий, а тому дослідження, що проводять-

ся виключно у контексті змісту освітніх чинників, не 

можуть розкрити порушену проблему повною мірою. 

Багато факторів є важливими в формуванні та роз-

витку людського капіталу: це і чисельність населення, 

його віковий склад, динаміка міграції, освітній та про-

фесійний рівень, інтелектуально-інноваційні заходи, 

зайнятість у системах освіти і науки, охорони здоров’я, 

потенціал людського розвитку, фізичний та культурний 

розвиток, розвиток науково-технічної сфери, рівень 

розвитку інноваційної інфраструктури.

Ключове завдання сьогодення — активізувати про-

цес реформування освіти і науки як сфер національно-

го господарства й, використовуючи найкращий вітчиз-

няний і світовий досвід, сформувати науково-освітнє 

середовище, що відповідало б стратегічним пріорите-

там розвитку країни.

В той же час, людський капітал створюється як у 

суспільному секторі економіки за рахунок державних 

і приватних інвестицій, так і на особистісному рівні 

в тому розумінні, що витрати часу і праці для само-

розвитку та самовдосконалення майбутнього влас-

ника людського капіталу абсолютно необхідні для 

нарощування цього капіталу. Ці приватні витрати потім 

обов’язково включаються в суспільні витрати відтво-

рювального процесу, оскільки нагромаджений запас 

знань, умінь та інших продуктивних рис людини може 

реалізовуватися і бути оціненим лише у суспільстві 

завдяки активній діяльності його власника.

Література.

1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання 

Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 

році». – К. : НІСД, 2015. – с. 353–354.

2. Білецький О. В. Оцінка впливу освітньої компо-

ненти людського капіталу на економічний розвиток 

В
и

с
н
о

в
ки

Æ

ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß



71

Àctual problems of public administration¹ 1(65)-2016

держави /О.В. Білецький // Вісник Бердянського уні-

верситету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 3. – 

С. 74–79. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb _2015_3_18.

3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бю-

джету за січень-вересень 2015 року /[ Зубенко В. В., 

Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД «Проект 

зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 

впровадження» USAID. – К., 2015. – 72 с. – [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/.

4. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бю-

джету за 2014 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., 

Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД «Проект зміцнення місцевої 

фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» USAID. 

– К., 2015. – 77.с.

5. Макарова О. В. Соціальна політика в Україні: 

Монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соці-

альних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 

2015. – 244 с.

6. Матюх С. А. Вплив глобалізаційних процесів на 

формування освітніх послуг вищих навчальних закла-

дів / С.А Матюх // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2014. – №3. – Том 2. – С. 259–263.

7. Підготовка наукових кадрів у 2014 році. Статис-

тичний бюлетень. Державна служба статистики Укра-

їни. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.ukrstat.gov.ua.

8. «Про освіту» Закон України №1060-XII 

від 23.06.1991, поточна редакція №1060-12 від 

04.08.2015.-[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/.

9. «Про стан та законодавче забезпечення розвит-

ку науки та науково-технічної сфери держави», Поста-

нова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-

VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/182-19.

10. «Про Стратегію сталого розвитку «Украї-

на – 2020», Указ Президента України №5/2015 від 

12.01.2015 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

11. Світовий Економічний Форум – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/

global-competitiveness-report-2014-2015.15.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION



72

Àêòóàëüíi ïðîáëåìè äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ¹ 1(65)-2016

УДК 35.08 (477)

Оксана Пархоменко-Куцевіл
головний науковий співробітник Інституту проблем державного управління 
та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, д.держ.упр.

МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ìîòèâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â. Ïðîáëåìà 
ìîòèâàö³¿ êàäð³â àêòóàë³çóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â³äò³ê ïðîôåñ³éíèõ êàäð³â ç ñèñòåìè ïóáë³÷íîãî 
óïðàâë³ííÿ. Ó ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ìîòèâàö³ÿ ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â», âèçíà÷àþòü îñíîâí³ ìîòèâàö³éí³ 
ìåõàí³çìè. Àâòîðîì çä³éñíåíî àíàë³ç çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ùîäî îñíîâíèõ ìîòèâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â äåðæàâíèõ 
ñëóæáîâö³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îá´ðóíòîâàí³ îñíîâí³ ìîòèâàö³éí³ ñòèìóëè ïóáë³÷íèõ 
ñëóæáîâö³â, çîêðåìà: ñîö³àëüíà òà ïðàâîâà çàõèùåí³ñòü; îïëàòà ïðàö³ çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³; ÷³òêå 
ðîçìåæóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñàä; ïðîçîðà ñèñòåìà ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, âèñóâàííÿ íà 
ïîñàäó; çàëó÷åííÿ äî ïðîãðàì íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïóáë³÷íà ñëóæáà, ïóáë³÷íèé ñëóæáîâåöü, ìîòèâàö³ÿ, ìîòèâè ïðàö³, åôåêòèâí³ñòü, ðåçóëüòàòèâí³ñòü, 
êîðóïö³ÿ, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, çàëó÷åííÿ êàäð³â.

Oksana Parkhomenko-Kutsevil
Chief Researcher of the Institute of Public Administration 
and Local Self-government Problems of of the NAPA under the President of Ukraine

MOTIVATION AS A FACTOR OF PUBLIC SERVICE
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS ENSURING  IN UKRAINE

Problem statement. Any human action (or inaction) is realized under action of expressed or implied reasons. Therefore, 
the definition of motives, that encourage professional to work qualitatively, get some results and proud of his activity, is 
actual problem at that moment. In the management system of personal of private companies, institutions, organizations this 
question constantly arise, and business owners and top managers try to line new motives of the work, financially stimulate 
and support professionals. This issue is updated for the public servants too.
The purpose of the article is reasoning of the mechanisms of motivation as a factor of ensuring of efficiency and 
effectiveness of the public service in Ukraine.
Motivation of the staff of the system of civil service is a system of measures, directed on attracting, implementation, 
development and retention of highly qualified staff and on motivation of experts on opening of hidden abilities with the 
purpose of effective and efficient performance by them of their work.
The laws of Ukraine «On State Service», «On service in bodies of local government» and legal acts of Ukraine, that are 
regulated by the mechanisms of implementation of these laws regalement the system of incentives of public servants.
In the Law of Ukraine «On civil service», adopted on December 11, 2015, following types of motivation for the civil 
servants, in particular, are provided: firstly, wages, which consists of base salary, bonuses for the length of service, bonuses 
for rank, paying for additional load in connection with the duties of a temporarily absent civil servant; payment for an 
additional burden in connection with implementation of the duties of by the vacant service positions; prizes (in case of 
installation). The next type of motivation, it is social security, including providing of service housing; payment of material 
assistance for the solving of social and living issues; leaves; creating of conditions for the performance of official duties.
The motivation of work of public servants affects not only on the effectiveness and efficiency of the activity of public 
servants, but also on the attraction and development of professionals and their continuous self-improvement, as well as on 
the level of corruption in the system of public service.
The pay by the results of activity of public servants is one of the effective motives. Such a motivational mechanism will 
strengthen the personal interest of every public servant to the quality and effective activity, continuous self-development. The 
evaluation of the servant’s activity it’s necessary to make accordingly to the following criteria: firstly, achieved individual 
results of work according to the objectives; secondly, practical skills that were used in the activity; thirdly, communication 
skills, teamwork, leadership, managerial skills; fourthly, compliance of the ethical norms of behavior; fifthly, innovation in 
activity; sixthly, contribution in the overall effective operation of establishment (organizations, institutions) of public servant.
The motivation of public servants may be represented in the form of attracting of professionals to the variety of training 
programs that are conducted by foreign experts (including trips with the purpose of experience exchange). Also, it may be 
projects of public organizations of the European Union. These motivators are useful as for the public servants and for his 
efficient activity, because a specialist after completing such programs implements obtained knowledge and experience in the 
practice.
The conducted analysis gives grounds to determine, that the main motivational incentives for public servants are: social and 
legal protection; pay by the results of performance (which, in turn, requires the development of indicator of performance 
and efficiency of activity of public servants); clear separation of political and administrative positions; transparent system 
of promotion by service, nomination on the post; involvement to education programs and training.
In the perspective of the further research are systematic analysis of the motivation of public servants abroad, identifying of 
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key incentive mechanisms that encourage of public servants to the effective activity, conducting of sociological surveys due 
to determination of the current incentive mechanisms for public servants.
Keywords: public service, public servant, motivation, work motivation, efficiency, effectiveness, corruption, training, 
engaging staff.

Оксана Пархоменко-Куцевил
главный научный сотрудник Института проблем государственного управления 
и местного самоуправления НАГУ при Президенте Украины, д.гос.упр.

МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ìîòèâàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ïóáëè÷íûõ ñëóæàùèõ. Ïðîáëåìà 
ìîòèâàöèè êàäðîâ àêòóàëèçèðóåòñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò îòòîê ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ èç ñèñòåìû 
ïóáëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïîíÿòèå «ìîòèâàöèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóæàùèõ», îïðåäåëÿþò îñíîâíûå 
ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû. Àâòîðîì ïðîâåäåí àíàëèç çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ïî îñíîâíûì ìîòèâàöèîííûì ìåõàíèçìàì 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îáîñíîâàíû îñíîâíûå ìîòèâàöèîííûå 
ñòèìóëû ïóáëè÷íûõ ñëóæàùèõ, â òîì ÷èñëå: ñîöèàëüíàÿ è ïðàâîâàÿ çàùèùåííîñòü; îïëàòà òðóäà ïî ðåçóëüòàòàì 
äåÿòåëüíîñòè; ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå ïîëèòè÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ äîëæíîñòåé; ïðîçðà÷íàÿ ñèñòåìà 
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå, âûäâèæåíèå íà äîëæíîñòü; ïðèâëå÷åíèå ê ïðîãðàììàì îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïóáëè÷íàÿ ñëóæáà, ïóáëè÷íûé ñëóæàùèé, ìîòèâàöèÿ, ìîòèâû òðóäà, ýôôåêòèâíîñòü, 
ðåçóëüòàòèâíîñòü, êîððóïöèÿ, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðèâëå÷åíèå êàäðîâ.

Будь-яка дія людини (або бездіяльність) 

здійснюється під впливом явних або неявних моти-

вів. Тому визначення мотивів, які спонукають фахівця 

працювати якісно, отримувати певні результати та 

пишатися своєю діяльності, є на даний час актуаль-

ною проблемою. В системі управління персоналом 

приватних підприємств, установ, організацій постійно 

постає це питання, й власники бізнесу та топ-мене-

джери намагаються вишукувати нові мотиви праці, 

матеріально стимулювати та підтримувати фахівців. 

Зазначена проблема актуалізується і для діяльності 

публічних службовців.

На сьогодні від публічних службовців вимагаєть-

ся постійне самовдосконалення, самоосвіта, знання 

іноземних мов, обмін досвідом з іншими фахівцями, 

обізнаність у європейському законодавстві та знання 

європейських векторів розвитку країни, аналіз та виро-

блення інноваційних методів роботи, підвищення про-

фесійного рівня, що в свою чергу повинно впливати на 

результати їхньої роботи.

Водночас, постає важливе питання: яким чином 

заохочувати фахівців до зазначених змін, де знайти 

стимули, щоб висококваліфіковані фахівці залуча-

лися до публічної служби та працювали на ній. Крім 

того, є проблема запобігання корупції серед публічних 

службовців. Адже невисока заробітна плата, відсут-

ність соціального захисту та нематеріальних форм 

мотивації праці породжують корупцію серед публічних 

службовців. Одним з механізмів запобігання корупції є 

достойна оплата праці публічних службовців, матері-

альні стимули та запровадження дієвої системи відпо-

відальності за вчинення корупційних дій.

Актуалізується вирішення проблеми мотивації 

кадрів системи публічної служби також у зв’язку з 

прийняттям Стратегії державної кадрової політики 

на 2012–2020 роки, затвердженої Указом Президен-

та України від 1 лют. 2012 р. № 45/2012, де, зокрема 

передбачено розроблення механізмів залучення до 

роботи у сферах державного управління висококвалі-

фікованих фахівців, успішних підприємців, працівників 

фінансово-економічної сфери, здібних випускників 

вищих навчальних закладів [9].

Проблеми мотивації працівників розглядаються 

багатьма вченими, у тому числі психологами, соціо-

логами, політологами, а також практиками в системі 

управління персоналом. Водночас, єдиної думки щодо 

створення ефективної системи мотивації працівників, 

у тому числі державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, не існує. Так, проблеми 

мотивації працівників аналізують Г. Атаманчук, Ю. Би-

тяк, В. Войлісовська, Н. Гончарук, С. Дубенко, І. Кри-

воротько, К. Магомедов, В. Малиновський, Н. Нижник, 

О. Оболенський, В. Олуйко, Є. Охотський, С. Серьогін, 

О. Турчинов, Ф. Хміль, В. Шилова, О. Шовгеля та ін. 

Зазначені автори аналізують формування механізмів 

мотивації працівників, визначають пріоритетні мотиви 

ефективної та результативної діяльності, здійснюють 

соціологічний аналіз мотиваційних факторів, що впли-

вають на ефективність та результативність діяльності 

працівників, досліджують закордонний досвід мотива-

ції персоналу.

Водночас, серед невирішених раніше частин за-

гальної проблеми є системний аналіз наукових розро-

бок щодо визначення мотиваційних механізмів як фак-

тора забезпечення ефективності та результативності 

публічної служби України.

Метою статті є обґрунтування мотиваційних ме-

ханізмів як фактора забезпечення ефективності та 

результативності публічної служби України.

Проблему мотивації кадрів в системі публічної 

служби України аналізують багато вчених, зазнача-

ючи важливість цього питання. В той же час, можна 

констатувати, що чинними нормативно-правовими 

актами України це питання врегульовано частково. 

Тобто передбачена матеріальна та моральна мотива-

ція публічних службовців, однак вона не спрацьовує, 

адже оплата праці публічних службовців обмежена, а 

моральне заохочення не має свого реального змісту.

Звернемося до поняття «мотивація кадрів». Так, 

мотивація кадрів системи державної служби – це си-
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стема заходів, спрямованих на залучення, реалізацію, 

розвиток та утримання висококваліфікованих кадрів, а 

також вмотивування фахівців на розкриття прихованих 

здібностей з метою ефективного та результативного 

виконання ними своєї роботи. Процес трудової моти-

вації кадрів у науці з управління персоналом розгля-

дається як умова для успішного досягнення спільної 

кінцевої мети та для повної трудової віддачі всіх пра-

цівників, розвитку їх здібностей та задоволення як фі-

зичних, так і духовних потреб. Трудова мотивація – це 

довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за 

заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій 

та інтересів, формування відповідної мотиваційної 

системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу.

В. Войлісовська розглядає мотивацію працівників 

як безперервний процес, для своєї ефективності ви-

магає від керівника уважного індивідуального підходу 

до кожного працівника [1, с. 50].

На підставі аналізу літератури з проблематики мож-

на зазначити, що організація (установа, заклад) засто-

совує дві основні форми мотивації: за результатами 

та за статусом. Мотивація за статусом застосовується 

зазвичай там, де можна порівняно точно визначити та 

розмежувати результат діяльності одного працівника 

або групи працівників. При цьому винагорода пов’язу-

ється з виконанням конкретної роботи або стосується 

відособленого етапу роботи. Мотивація за статусом 

або рангом заснована на інтегральній оцінці діяльності 

співробітника, який враховує рівень його кваліфікації, 

якість роботи, ставлення до роботи та інші показники, 

що визначаються конкретними умовами діяльності лю-

дини у своїй організації [8; 10, с. 209].

Крім того, мотиви, які спонукають фахівців обирати 

публічні службу, можна поділити на мотиви «визнан-

ня» та мотиви «отримання прибутку». [11] Мотиви 

визнання – мають позитивний характер та включають 

нематеріальні мотиви досягнення професійного успіху. 

Мотиви «отримання прибутку» включають матеріаль-

ні мотиви та корисні цілі. Від таких мотивів діяльності 

залежить і результат роботи публічних службовців, а 

також їх схильність до корупційних дій. Чітке розмежу-

вання мотивів діяльності публічних службовців, з одно-

го боку, вмотивує фахівців на результативну роботу, з 

іншого – мінімізує корупційні дії публічних службовців.

До суттєвих мотивів праці можна віднести: публіч-

не визнання успіхів працівника у роботі, підтверджен-

ня їх цінності для організації; створення атмосфери 

відкритого суперництва з регулярним підбиттям під-

сумків змагань; залучення фахівців до вирішення про-

блем, які вимагають нестандартного підходу; делегу-

вання працівникам управлінських повноважень [6-7]; 

проведення різноманітних обговорень та прийняття 

колективних рішень щодо певних важливих проблем; 

надання закордонних відряджень з метою обміну дос-

віду та стажування та ін.

Мотивування являє собою довгостроковий вплив 

на працівника з метою зміни за заданими параметра-

ми структури ціннісних орієнтацій та інтересів, форму-

вання відповідного мотиваційного ядра й розвитку на 

цій основі трудового потенціалу [12].

Водночас, індивідуально мотивувати працівників в 

системі публічної служби неможливо. Слід розробити 

реальні та ефективні механізми мотивації державних 

службовців та посадових осіб місцевого врядування з 

урахуванням реальних можливостей держави.

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що мо-

тивація кадрів публічної служби– це система заходів, 

спрямованих на залучення, реалізацію, розвиток та 

утримання висококваліфікованих кадрів, а також вмо-

тивування фахівців на розкриття прихованих здібнос-

тей з метою ефективного та результативного виконан-

ня ними своєї роботи. 

Систему мотивації публічних службовців регла-

ментують закони України «Про державну службу» [2-

4], «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

[5], а також нормативно-правові акти України, які вре-

гульовують механізми реалізації даних законів.

Тепер проаналізуємо мотиваційні механізми, ви-

значені у Законі України «Про державну службу».

У Законі України «Про державну службу», при-

йнятому 10 грудня 2015 року [4], передбачено, зокре-

ма, наступні види мотивації державних службовців: 

по-перше, заробітна плата, яка складається з поса-

дового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за 

ранг, виплати за додаткове навантаження у зв’язку з 

виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держав-

ного службовця; виплати за додаткове навантаження у 

зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою 

державної служби; премії (у разі встановлення). На-

ступний вид мотивацій – це соціальні гарантії, зокре-

ма, надання службового житла; виплати матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань; 

відпустки; створення умов для виконання посадових 

обов’язків.

Якщо аналізувати проблеми мотивації у чинному 

законі України «Про державну службу» (1993 р.) [2], то 

до основних мотивів слід віднести, крім оплати праці, 

також отримання житла, безкоштовне користування 

медичним обслуговуванням у державних закладах 

охорони здоров‘я, а також пенсійне забезпечення.

У Законі України «Про державну службу» від 

17.11.2011 р. [3] до мотивів праці державного службов-

ця віднесені: оплата праці, преміювання, дострокове 

присвоєння рангу, встановлення відзнаки (подяка, 

почесна грамота тощо), представлення до урядової 

або державної нагороди, забезпечення службовим 

житлом, надання безкоштовного медичного обслуго-

вування та пільгове пенсійне забезпечення. Тобто у 

згаданому законі відсутня норма щодо забезпечення 

житлом державних службовців.

У Законі України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [5] зазначено, що основним мотива-

ційним стимулом для службовців місцевого самовря-

дування є: оплата праці, розмір якої має забезпечу-

вати достатній життєвий рівень. Разом з тим, розмір 

оплати праці є недостатній та не відповідає реальному 

рівню життя населення.

Водночас, зазначені мотиви не спонукають публіч-

ного (державного) службовця до ефективної, резуль-

тативної діяльності. Крім того, зазначені мотиваційні 

механізми не забезпечують залучення та розвиток 

висококваліфікованих кадрів. 

Разом з тим слід зазначити, що мотивація праці пу-

блічних службовців впливає не тільки на результатив-

ність та ефективність діяльності публічних службовців, 

а й на залучення та розвиток професійних кадрів, їх 

постійне самовдосконалення, а також на рівень коруп-

ції в системі публічної служби (рис. 1).
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 Підвищення кваліфікації, 

самоосвіта, 

самовдосконалення 

Залучення та розвиток 

професійних кадрів 

Ефективність, 

результативність 

діяльності 

Рівень корупції 

Мотивація 

публічних 

службовців 

Рис. 1. Взаємозв‘язок мотивації публічних служ-

бовців з результативністю та ефективністю діяльності, 

залученням професійних кадрів, підвищенням квалі-

фікації, корупцією.

Так, на нашу думку, існує ряд проблем щодо вста-

новлення реального та ефективного мотиваційного 

механізму для публічних службовців. По-перше, це те, 

що розміри оплати праці службовців не відповідають 

реальним нормам споживання продуктів. По-друге, 

відсутні реальні механізми оплати праці за результата-

ми роботи, що зводить нанівець інтерес службовців до 

постійної самоосвіти та підвищення професійного рів-

ня. По-третє, завантаженість службовців другорядни-

ми функціями. По-четверте, відсутність раціонального 

використання робочого часу, що в свою чергу впливає 

на завантаженість трудовими обов’язками службовців 

у неробочий час. Крім того, слід окремо виділити про-

блему відсутності зацікавленості держави у підвищенні 

кваліфікації публічних службовців. Адже службовець 

повинен не ходити деякий час на роботу, що впливає 

на завантаженість діяльністю інших працівників.

На думку О. Шовгеля, однією з проблем у системі 

мотивації праці службовців є те, що премії використо-

вуються не як стимул за результат праці, а як інстру-

мент покарання за невиконання вимог адміністрації 

[13, с. 78].

Якщо аналізувати сучасні дослідження з проблеми 

мотивації працівників, то можна констатувати, що до 

основних мотиваторів ефективної та результативної 

праці також належать, зокрема: можливість виявляти 

ініціативу, дружній колектив та довіра у колективі; про-

фесійне зростання та отримання певного соціального 

статусу; соціальна безпека; стабільність; справедли-

вість під час отримання премій, додаткових бонусів; 

комфортні умови праці та ін.

На нашу думку, система преміювання публічних 

службовців на даний час виконує функцію підвищення 

заробітної плати фахівцями і не залежить від реаль-

них результатів діяльності службовців.

Система оплати праці публічних службовців скла-

дається з таких підсистем: розряд за посаду; розряд 

за кваліфікаційну категорію; розряд за рівень освіти; 

розряд за підвищення кваліфікації; розряд за вид нау-

кового ступеня; розряд за вид вченого звання; розряд 

за вид заслуженого працівника; розряд за стаж робо-

ти; розряд за умови праці [13, с. 83]; розряд за вид що-

річної оцінки діяльності публічного службовця; розряд 

за ефективність діяльності публічного службовця; роз-

ряд вид вкладу в загальну діяльність органу державної 

влади (місцевого самоврядування).

Одним з дієвих мотивів є опла-

та праці за результатами діяльності 

публічних службовців. Такий мотива-

ційний механізм посилить особисту 

зацікавленість кожного публічного 

службовця до якісної та ефективної 

діяльності, постійного саморозвитку. 

Оцінку діяльності службовця слід про-

водити за такими критеріями: по-пер-

ше, досягнуті індивідуальні результати 

роботи відповідно до поставлених за-

вдань; по-друге, практичні навички, які 

були використані у діяльності; по-тре-

тє, комунікаційні навички, уміння пра-

цювати в команді, лідерські здібності, 

управлінські навички; по-четверте, 

дотримання етичних норм поведінки; 

по-п‘яте, інновації у діяльності; по-шо-

сте, внесок у загальну ефективну роботу закладу (ор-

ганізації, установи) публічного службовця.

Крім того, мотивація публічних службовців може 

бути у вигляді залучення фахівців до різноманітних 

програм з підвищення кваліфікації, які проводяться 

іноземними фахівцями (у тому числі, відрядження з 

метою обміну досвідом). Також це можуть бути проек-

ти громадських організацій Європейського Союзу. Такі 

мотиватори є корисними як для публічного службовця, 

так і для його ефективної діяльності, адже фахівець 

після проходження таких програм впроваджує отрима-

ні знання та досвід на практиці. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що 

основними мотиваційними стимулами публічних служ-

бовців є: соціальна та правова захищеність; оплата 

праці за результатами діяльності (що, в свою чергу, 

вимагає розробки показників ефективності та резуль-

тативності діяльності службовців); чітке розмежуван-

ня політичних та адміністративних посад; прозора 

система просування по службі, висування на посаду; 

залучення до програм навчання та підвищення квалі-

фікації. 

У перспективі подальших розвідок є системний 

аналіз мотивації публічних службовців за кордоном, 

визначення основних мотиваційних механізмів, які 

спонукають публічних службовців до ефективної ді-

яльності, проведення соціологічного опитування щодо 

визначення сучасних мотиваційних механізмів публіч-

них службовців.
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ В США: 
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Öÿ ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì êîíô³äåíö³éíîñò³ åëåêòðîííèõ ìåäè÷íèõ çàïèñ³â. Îñíîâíèé àêöåíò çðîáëåíî íà 
äåðæàâíî-óïðàâë³íñüêîìó àñïåêò³. Óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³ çäåá³ëüøîãî ïðèä³ëÿþòü óâàãó ³íôîðìàö³éíèì òåõíîëîã³ÿì 
â ìåäèöèí³. Çàðóá³æí³ íàóêîâö³ äîñë³äæóþòü ïðîáëåìè âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ ìåäè÷íèõ çàïèñ³â ÿê ñèñòåìó 
ç áàãàòüìà ñêëàäîâèìè. Öå º â³äì³ííèì íàóêîâèì ï³äõîäîì ó ïîð³âíÿíí³ ç óêðà¿íñüêèìè äîñë³äæåííÿìè. Á³ëüø³ñòü 
äîñë³äæåíü ´ðóíòóºòüñÿ íà äîñâ³ä³ çàðóá³æíèõ äåðæàâ. Öÿ ñòàòòÿ íå º âèíÿòêîì. Àâòîð çà îñíîâó âçÿâ äîñâ³ä 
ÑØÀ. Â³í ðîáèòü àêöåíò íà äåðæàâíî-óïðàâë³íñüêîìó àñïåêò³ êîíô³äåíö³éíîñò³ ìåäè÷íèõ çàïèñ³â. Àâòîð 
êëàñèô³êóº ö³ ï³äõîäè. Êëàñèô³êàö³ÿ ìàº äåê³ëüêà íàïðÿì³â, òàêèõ ÿê: çíà÷åííÿ åëåêòðîííèõ ìåäè÷íèõ çàïèñ³â 
äëÿ ãðîìàäÿíèíà (çáåðåæåííÿ æèòòÿ); ïîêðàùåííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ë³êàðÿìè òà ôàðìàöåâòàìè (çìåíøåííÿ 
ìåäè÷íèõ ïîìèëîê ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïðåïàðàò³â); çìåíøåííÿ ÷èñëà ïðèïèñ³â ë³ê³â (êîíòðîëü çà ïðèçíà÷åííÿì 
ë³êóâàííÿ); âïëèâ íà ïðàêòèêó ë³êàðÿ (ï³äâèùåííÿ âëàñíîãî ïðèáóòêó, â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ïðàêòèêè); ñï³ëêóâàííÿ 
ì³æ ë³êàðåì òà ïàö³ºíòîì (ìîæëèâ³ñòü äàòè çàïèò ³ îòðèìàòè â³äïîâ³äü ó íåðîáî÷èé ÷àñ ìåäè÷íîãî çàêëàäó); 
êîíòðîëü çà ñèñòåìîþ ïðèçíà÷åíü (ïîêðàùåííÿ òî÷íîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ïðèçíà÷åíü); íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ 
ãðîìàäÿíèíà (ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, êîðèñòóâàííÿ íåþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á); ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè (êîîðäèíàö³ÿ äîïîìîãè ïðè ñêîðî÷åíí³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â). Ñòàòòÿ ïîêàçóº äîñâ³ä îðãàí³â âëàäè ÑØÀ 
ó ïðîöåñàõ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åëåêòðîííèìè ìåäè÷íèìè çàïèñàìè: ïîáóäîâà çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè 
åëåêòðîííèõ ìåäè÷íèõ çàïèñ³â çàäëÿ ³íôîðìàòèçàö³¿ ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, ïîºäíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â, 
ïåðñîíàë³çàö³¿ äîãëÿäó òà ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á çà ïîðóøåííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³ 
ìåäè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Àâòîð ïîêàçóº ïðèêëàä âèä³â êîíô³äåíö³éíîñò³, ïðî ÿê³ ïèøóòü íàóêîâö³ ÑØÀ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ïðàâîâ³ àêòè, êîíô³äåíö³éí³ñòü, åëåêòðîíí³ ìåäè÷í³ çàïèñè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³.

Ruslan Polulyah 
PhD student of Department of Philosophy and Sociopolitical Science, Odessa Regional Institute 
of Public Administration, National Public Administration Academy under the President 
of Ukraine, chief doctor of the sanatorium «Odessa»

CONFIDENTIALITY OF MEDICAL RECORDS IN THE UNITED STATES: 
PUBLIC-ADMINISTRATIVE ASPECT

This article shows of the problems of confidentiality of electronic medical records. The main emphasis is on public 
management perspective. Ukrainian scientists explore the introduction of information technologies in medicine mostly. They 
do not consider the problem of governance processes of implementation of electronic medical records as part of e-medicine. 
They often explore the availability of regulations for the use of electronic medical records. However, they do not pay 
attention to the law on liability of persons for distribution of personal information from electronic medical records. They 
do not underscore the role of national authorities and regional levels in the implementation of electronic medical records, 
and their use for improving public health. They believe that electronic medical records needed for medical statistics and 
e-document the medical establishment. 
Foreign scientists research the use of electronic medical records as a system with many components. This is an excellent 
scientific approach compared to Ukrainian studies. Most studies based on the experience of foreign countries. This article is 
no exception. The author took as a basis the experience of the United States. He focuses on the state and management aspects 
of confidentiality of medical records. He builds on the process of using medical records and legal basis of confidentiality of 
medical information about citizens. 
This article shows different views of the same system of electronic medical records in the United States. The author identifies 
positive and negative views on the process of using electronic medical records. The author classifies them. Classification has 
several areas such as: mentioned electronic medical records for the citizen (saving life); improve the relationship between 
doctors and pharmacists (decrease medical errors in the appointment of drugs); reducing the number of formulations 
of drugs (control treatment by appointment); impact on medical practice (increasing their own profits, opening his own 
practice); communication between doctor and patient (and request the opportunity to give the answer in after-hours medical 
institution); control system of appointments (to improve accuracy and efficiency of appointments); negative consequences 
for the citizen (disclosure, use of the large number of people); improve the efficiency of of care (coordination of care while 
reducing medical institutions).
The article shows the experience of the US government in the governance process electronic medical records. Department of 
Health and Human Services has built a nationwide system of electronic medical records for informatization of the medical 
practice, combination of different specialists, personalize care and improve public health. The US government chose priority 
introducing electronic medical records. In 2011, the Department of Health and Social Services was allocated $ 27 billion 
to stimulate health professionals who use electronic medical records. Since 1 January 2015 every doctor is required to use 
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the US electronic medical card or it will be fined. It is not in Ukraine. This experience can affect the organization of the 
Ministry of Health of Ukraine.
Legal regulation of privacy of medical records is also different from the practice in Ukraine. The author makes reference to 
documents such as Liability Act (known as the HIPAA Privacy Rules (2009)), Federal rules (general rules) Privacy (HIPAA) 
(1996), Law “Health. Information. Protection "(1985). Almost every state has a legal document that protects the security 
and privacy of health information. Example for Ukraine is the responsibility of the Ministry of Health and Social Services 
for confidentiality. It has in the arsenal of many techniques such as: control, penalties, conduct investigations prosecutions, 
submission to the prosecution, informal problem solving methods (demonstration of conformity, corrective action plan, 
harmonization of the situation).
The author shows an example of the kinds of privacy writing US scientists. Scientists write about several types of privacy 
such as: information (ethical obligation to obtain information secret), physical (privacy), associative (expel outsiders during 
treatment), firm (it applies to patient safety of personal data and data on the state of his health), about the decision 
(patient participation in the decision).
The problem of confidentiality of electronic health record in the system of electronic medicine is important for developed 
countries in this regard. However, the US is given weighty consideration to this issue at the level of legal and public 
administration. Electronic medical records are used not only for documents and statistics, and to improve health services and 
execution of administrative tasks.

Руслан Полюлях 
аспирант кафедры философских и социально-политических наук 
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, главный врач санатория «Одесса»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЗАПИСЕЙ В США: 
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ýòà ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì êîíôèäåíöèàëüíîñòè ýëåêòðîííûõ ìåäèöèíñêèõ çàïèñåé. Îñíîâíîé àêöåíò 
äåëàåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííî-óïðàâëåí÷åñêîì àñïåêòå. Â ñâîåì áîëüøèíñòâå, óêðàèíñêèå ó÷åíûå óäåëÿþò âíèìàíèå 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì â ìåäèöèíå. Çàðóáåæíûå ó÷åíûå èññëåäóþò ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ 
ìåäèöèíñêèõ çàïèñåé êàê ñèñòåìó ñî ìíîãèìè ñîñòàâëÿþùèìè. Ýòîò íàó÷íûé ïîäõîä îòëè÷àåòñÿ îò óêðàèíñêèõ 
èññëåäîâàíèé. Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé îñíîâûâàåòñÿ íà îïûòå çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ýòà ñòàòüÿ íå ÿâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷åíèåì. Àâòîð áåðåò çà îñíîâó îïûò ÑØÀ. Îí äåëàåò àêöåíò íà ãîñóäàðñòâåííî-óïðàâëåí÷åñêîì àñïåêòå 
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ çàïèñåé. Àâòîð êëàññèôèöèðóåò ýòè ïîäõîäû. Êëàññèôèêàöèÿ èìååò íåñêîëüêî 
íàïðàâëåíèé, òàêèõ êàê: çíà÷åíèÿ ýëåêòðîííûõ ìåäèöèíñêèõ çàïèñåé äëÿ ãðàæäàíèíà (ñîõðàíåíèå æèçíè); 
óëó÷øåíèå âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó âðà÷àìè è ôàðìàöåâòàìè (óìåíüøåíèå ìåäèöèíñêèõ îøèáîê ïðè íàçíà÷åíèè 
ïðåïàðàòîâ); óìåíüøåíèå ÷èñëà ïðèïèñîê ëåêàðñòâ (êîíòðîëü çà íàçíà÷åíèåì ëå÷åíèÿ); âëèÿíèÿ íà ïðàêòèêó 
âðà÷à (ïîâûøåíèå ñîáñòâåííîé ïðèáûëè, îòêðûòèå ñîáñòâåííîé ïðàêòèêè); îáùåíèå ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì 
(âîçìîæíîñòü äàòü çàïðîñ è ïîëó÷èòü îòâåò â íåðàáî÷åå âðåìÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ); êîíòðîëü çà ñèñòåìîé 
íàçíà÷åíèé (óëó÷øåíèå òî÷íîñòè è ýôôåêòèâíîñòè íàçíà÷åíèé); íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ãðàæäàíèíà 
(ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, äîñòóï ê íåé áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé); ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
(êîîðäèíàöèÿ ïîìîùè ïðè ñîêðàùåíèè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé). Ñòàòüÿ ïîêàçûâàåò îïûò îðãàíîâ âëàñòè ÑØÀ 
â ïðîöåññàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè ìåäèöèíñêèìè çàïèñÿìè: ïîñòðîåíèå îáùåíàöèîíàëüíîé 
ñèñòåìû ýëåêòðîííûõ ìåäèöèíñêèõ çàïèñåé äëÿ èíôîðìàòèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè, îáúåäèíåíèå äåÿòåëüíîñòè 
ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïåðñîíàëèçàöèè óõîäà è óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè. Àâòîð ïîêàçûâàåò ïðèìåðû âèäîâ êîíôèäåíöèàëüíîñòè, î êîòîðûõ 
ïèøóò ó÷åíûå ÑØÀ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, ïðàâîâûå àêòû, êîíôèäåíöèàëüíîñòü, ýëåêòðîííûå ìåäèöèíñêèå 
çàïèñè, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè. 

Захопленість запровадженням новітніх тех-

нологій не системно, а експериментально, призвела 

до того, що на теперішній час окремі лікарняні закла-

ди, відповідно до своїх можливостей і поглядів на 

процеси управління та організації основної виробни-

чої діяльності, запровадили елементи електронної 

медицини, котрі не можуть бути використані іншими, 

ніяким чином не впливають на процеси державно-

го управління, не дають можливості взаємодіяти з 

суб’єктами державного управління, і головне, - не 

відповідають світовим стандартам централізації елек-

тронної взаємодії держави та суспільства, а також її 

контролю. 

У практиці багатьох держав декілька десятиріч по-

спіль удосконалюються методи побудови взаємовід-

носин між громадянами та лікувальними закладами, 

розширюючи можливості електронних медичних за-

писів та доступу до них. Для ефективного функціону-

вання цієї моделі важливими є декілька чинників: до-

тримання конфіденційності інформації, її незмінність 

та достовірність упродовж усього часу зберігання 

медичної документації, можливість у будь-який мо-

мент визначити автора і походження запису (аналог 

підпису на традиційному документі).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор свідчить, що питанням електро-

нних медичних записів приділяється багато уваги су-

часними дослідниками. Ця проблема розглядається 

з різних позицій: використання комп’ютерних систем 

й інформаційних технологій в практичній медицині 

(Н. Д. Тронько) [1]; формування моделі електронних 
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медичних записів (А. В. Владзимирський) [2]; розвит-
ку системи розподіленого збору й обробки інформації 
(С. М. Злепко) [3]; опису застосування міжнародних 
стандартів медичних записів (Л. О. Кошелева) [4]; 
формування баз даних електронних медичних записів 
(О. А. Хорозов) [5]; огляду світових практик щодо впро-
вадження медичних інформаційних систем та пробле-
ми створення єдиного медико-інформаційного просто-
ру (О. Чабан, О. Бойко) [6]; концепцій інформатизації 
охорони здоров’я (О. П. Міцнер та ін.) [7]; розроблення 
і впровадження бази даних для медичних закладів 
[8]; державного механізму забезпечення інформати-
зації системи охорони здоров’я [9]. Аналіз наведеної 
літератури показав, що загалом акценти робляться на 
технічній стороні запровадження електронних медич-
них записів та їх конфіденційності. Стосовно державно 
управлінських аспектів цього питання, то здебільшого 
йдеться про наявність законодавчих актів або їх від-

сутність. 
Попри те, що є багато вітчизняних публіка-

цій і досліджень щодо електронних медичних записів 
та їх конфіденційності у зарубіжних державах, від-
сутні вивчення питань державного управління цими 
проблемам в цих державах. Зокрема, не йдеться 
про законодавче закріплення відповідальності осіб 
за розповсюдження інформації про особу з електро-
нних медичних записів. Не робляться наголоси на 
ролі органів влади загальнодержавного та регіональ-
ного рівнів в процесі запровадження електронних 
медичних записів, їх використання та спрямування 
на поліпшення здоров’я громадян. Також не акценту-
ється увага на питаннях контролю з боку органів ви-
конавчої влади за електронними медичними записа-

ми. Відсутні дослідження, які розглядають електронні 
медичні записи не тільки як новий формат отримання 
медичної статистики, а як систему, яка охоплює багато 

складових. Виходячи з цього і було сформульовано 
мету статті. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання): продемонструвати системні підходи США 
до проблем конфіденційності медичних записів та 

місця і ролі органів виконавчої влади у вирішенні цих 
проблем. Акцент буде зроблено на державно-управлін-

ському аспекті конфіденційності медичних записів.
Проблема конфіденційності щодо стану 

здоров’я населення США тісно пов’язана з декілько-
ма факторами. По-перше, це стосується використан-
ня електронних медичних карток (EHRs). По-друге, 
існуючим законодавством США щодо конфіденцій-
ності. Що стосується електронних медичних карток, 
то багато фахівців пов’язуть їх існування з позитив-
ними та негативними факторами. Фахівці наголошу-
ють на тому, що електронна інформація є важливим, 
але складним компонентом у сучасній системі охо-

рони здоров’я. Мова йде про підвищення якості та ко-
рисність електронних медичних записів для пацієнтів. 
Вважається, що тут виникає конфлікт і напруження 
між потребами індивіду та системою охорони здоров’я 
в цілому. Ці науковці акцентують увагу на тому, що 
значення електронної інформації про пацієнта має 
велике значення, оскільки впливає на збереження 
життя індивіда. Для цього визначено завдання Мініс-
терства охорони здоров’я та соціальних служб США 
(HSS) – побудувати загальнонаціональну систему 

електронних медичних записів задля інформатизації 
медичної практики, поєднання діяльності різних спе-
ціалістів, персоналізації догляду, поліпшення здоров’я 
населення [10]. 

Є науковці, які наголошують на тому, що електронні 
медичні записи сприяють покращенню взаємовідносин 
між лікарями та фармацевтами, що сприяє зниженню 
медичних помилок у первинній медичній допомозі. 
Вважається, що використання електронних медич-
них карток має 51 % шансів на покращення офісної 
практики, 19 % на імовірність наявності негативних на-
слідків, а також 30 % на відсутність будь-якого ефекту. 
Використання комп’ютеризованої підтримки прийняття 
рішень призвела до зменшення числа випадків припи-
сів ліків, які були недоцільними. Електронні медичні 
записи дають можливість лікарю повторно передив-
лятись власні записи та провести корегування призна-
чень, що буде передано фармацевту, який видає ліки в 
аптеці. Формується постійний рецепт [11; 12]. 

Інші дослідники зазначають, що 51 % лікарів вва-
жають, що електронні медичні картки впливають на 
їх практику, зокрема в частині підвищення рівнів їх 
власних прибутків [13]. Також розглядають можливості 
електронної медичної картки як електронної системи 
спілкування між лікарем та пацієнтом. Електронні ме-
дичні картки розміщуються на порталі лікувального 
закладу. До них має доступ і пацієнт. Дослідники на-
голошують, що найбільш популярними є: перегляди 
результатів тестування (аналізів) – 37 % від всіх пе-
реглядів; перегляд і реагування на клінічні спільноти 
– 29 %; відправлення запитів з медичних аспектів – 6,4 
%. Відзначається, що 31 % всіх медичних запитів на 
поради відбувається у неробочий час в медичному за-
кладі. Чисельність споживачів медичної інформації че-
рез портал за рік збільшилося вдвічі. Вважається, що 
така ситуація виникла завдяки діяльності уряду США, 
який вибрав пріоритетом запровадження електронних 
медичних карток. У 2011 році Міністерством охорони 
здоров’я та соціальних служб було виділено $27 млрд. 
на стимулювання медичних працівників, які використо-
вують електронні медичні картки [14]. 

Популярним є також використання електронних 
медичних карток задля контролю над системою при-
значень. Такі картки сприяють створенню електронної 
управління лікарськими засобами і включають в себе 
функції, які покращують точність та ефективність при-
значень [15]. Деякі дослідники прогнозують розвиток 
медичної  інформатики протягом наступних десятиріч, 
основою якої буде IT-концепції, що дадуть можливість 
широкого використання електронних медичних за-
писів [16]. Є автори, які вважають, що використання 
електронних медичних записів, які розподіляються між 
великою кількістю документів, має тенденцію до підви-
щення медичних помилок та використанню непотріб-
них ресурсів охорони здоров’я [17]. У 2014 р. фахівці 
говорять про те, що у багатьох випадках електронні 
медичні картки призвели до великої кількості поми-
лок. Причина у тому, що такі картки були створені для 
збору даних і управління державою лікарями, а не для 
догляду за пацієнтами. Електронні медичні картки ста-
ли розглядатись не тільки як інструмент контролю, а 
й як інструмент для отримання прибутку. Це викликає 
певні проблеми і питання з конфіденційністю. У 2014 
р. 2,2 млн осіб мали законний доступ до медичної 
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документації громадян без їх згоди через  «правила 
конфіденційності» (HIPAA) та закон про HITECH 2009. 
Окрім того, є багато випадків, коли хакери, крадії 
ідентичності та комп’ютерні крадії мають незаконний 
доступ до інформації про стан здоров’я населення. 
З 1 січня 2015 р. кожен лікар США зобов’язаний ви-
користовувати електронну медичну карту - або він 
буде оштрафований. Вартість дозволів (мандатів) на 
використання цієї картки примусила багатьох лікарів 
закрити приватні клініки. Розвиваються спекуляції на 
IT-cекторі в медицині [18]. 

Інший підхід до конфіденційності стосується питань 
захисту лікарської таємниці. Наголошується на тому, 
що ріст соціальних медіа, використання смартфонів 
та інших пристроїв для моніторингу здоров’я і наяв-
ності особистої власності електронних копії медичних 
документів є передумовою для розкриття інформації. 
Відзначається недостатність наявності державних 
та законів штатів щодо конфіденційності лікарської 
інформації по відношенню до особливо вразливих 
категорій населення. Йдеться про декілька видів кон-
фіденційності: інформаційна (етичні зобов’язання три-
мати інформацію в секреті), фізична (недоторканість 
приватного життя), асоціативна (виключення сторон-
ніх осіб у період лікування), формена (стосується без-
пеки особистих даних пацієнта і даних про стан його 
здоров’я), щодо прийняття рішення (участь пацієнта у 
прийнятті рішення) [19]. 

Є публікації, у яких наголошують на тому, що уряд 
США витрачає мільярди доларів на стимулювання 
лікарів використовувати електронні медичні записи 
(EHRs). Їх значення не стосується тільки статистики. 
Головне завдання – це отримання інформації фахів-
цями комерційних амбулаторій, відділеннями невід-
кладної допомоги, при госпіталізації та офісом для 
пацієнтів з певними видами захворювань. У 2008-2009 
рр. фахівці вважали, що використання електронних 
медичних карт впливає на процеси лікування та по-
кращення стану здоров’я пацієнта.  Починаючи з 2015 
р., за недостатнє використання медичними закладами 
електронних медичних записів (EHRs) накладається 
штраф, оскільки дослідження науковців довели, що 
саме EHRs надають можливість підвищення якість та 
ефективність медичної допомоги, у тому числі й коор-
динації допомоги. Також EHRs використовувались як 
механізм контролю витрат на охорону здоров’я. Також 
ця система вбачається корисною в ситуації скорочен-
ня медичних та лікувальних закладів, оскільки пацієнт 
може отримати медичну допомогу будь-де. Втім, вва-
жається, що майбутні дослідження мають стосуватись 
питань документообігу та комунікаційних змін, які 
пов’язані з використанням електронних карток [20].  

Попри розбіжності в поглядах, всі фахівці говорять 
про недосконалість законодавчої бази щодо конфі-
денційності медичних даних про громадян. Зазнача-
ється, що захист особистої інформації й інформації 
про стан здоров’я особи є проблемою для США [21]. 
Висока комп’ютеризація більшої частини інформації 
про стан здоров’я громадянина призводить до того, 
що він втрачає контроль за цією інформацію. Це ви-
кликало велику незадоволеність населення щодо 
розкриття інформації про стан здоров’я, про дані 
медичного страхування. Саме тому було визначено 
низку федеральних правил, які регулюють викори-

стання і розкриття такої інформації, зокрема це Закон 
про відповідальність (відомий як HIPAA правил кон-
фіденційності (2009 р.)). З іншого боку, цей закон не 
регулює діяльність дослідників та не обмежує те, яким 
чином медичні працівники можуть використовувати 
та розкривати інформацію про здоров’я для дослід-
ників в галузі охорони здоров’я. Федеральні правила 
(загальні правила) конфіденційності (HIPAA) (1996 р.) 
спрямовані на захист людей від фізичної шкоди в біо-
медицинських дослідженнях. У Конституції зазначено, 
що медична інформація є сферою приватного життя, 
захищеного конституцією. Також питання конфіденці-
йності в електронній медицині регулюються Законом  
«Здоров’я. Інформація. Захист» (1985 р.). 

Уніфікований Закон «Здоровя. Інформація. За-
хист» (1985 р.), розроблений Національною конфе-
ренцією уповноважених як єдиний державний закон, 
включає справедливі принципи інформації, яка вміщу-
ється в звіт комісії з конфіденційності. Ці принципи не-
рівномірно розподілені між державами, тому кінцевим 
результатом є плутанина щодо використання даного 
закону в контексті конфіденційності передачі інформа-
ції від особи до особи або від держави.  Зазначається, 
що практично у кожного штату є правовий документ, 
яким захищає безпеку і конфіденційність інформації 
про здоров’я. 

Деякі штати мають доволі формальні положен-
ня щодо визначення інформації, яку можна вважати 
конфіденційною, а також мають мало додаткової 
інформації щодо конфіденційності інформації. На-
голошується, що десь четверта частина штатів має 
прийняті закони щодо широкого та всебічного захисту 
персональних даних, а інформація системи охорони 
здоров’я збирається і використовується та відкрита у 
державах. Для багатьох з них визначено певні рамки, 
які передбачають, що для індивіда ідентифікаційна ін-
формація щодо здоров’я є конфіденційною і що вона 
не може бути розкрита без авторизації індивіда. Закон 
може диктувати вимоги формату і змісту авторизації. 
Положення визначає низку цілей, для досягнення яких 
інформація про здоров’я громадянина може бути від-
крита без його дозволу. Є також додаткові умови, які 
мають бути виконані до розкриття інформації про здо-
ров’я для вирішення цих цілей. 

Багато штатів законодавчо надають індивіду право 
на позов проти партії, яка порушує державні обме-
ження конфіденційності. Як правило, найбільш повні 
правові акти штатів щодо конфіденційності в сфері 
охорони здоров’я дозволяють розкривати інформацію 
про здоров’я громадян для досліджень без їх відома. 
При деяких дослідженнях проводиться письмове по-
відомлення власника даних. Зазначається, що фізич-
ні особи можуть підняти конституційні питання, коли 
держава начебто втручається і їх приватне життя. 
Проблеми державних законів, які вимагають повідом-
ляти про стан здоров’я або лікування, ґрунтуються на 
державних або федеральних конституційних основах 
щодо домінування інтересів держави над інтересами 
конфіденційності інформації про громадянина.  

За даними досліджень 2008 р., населення було за-
непокоєно своїми електронними медичними записами, 
якщо б не було загальнодержавної системи електро-
нних медичних записів. Зокрема, з 67 % респондентів 
визнали, що вони занепокоєні використанням своїх 
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медичних записів, особлива занепокоєність була се-
ред етнічних та расових меншин; 70 % стурбовані тим, 
що може бути утікання особистих даних із незахище-
них систем медичних записів; 69 % схвильовані тим, 
може відбуватись обмін особистими даними пацієнтів 
без їх відома; 69 % стривожені рівнем безпеки нової 
комп’ютерної системи.  Населення незадоволено та-
кож тим, що страховики та працедавці звертаються 
за інформацією про стан здоров’я людей без їх до-
зволу. Вважається, що це є дискримінацією, оскільки 
працедавець на підставі даних про здоров’я приймає 
рішення щодо працевлаштування. Так, у 1999 р. таких 
громадян було 52 %, а у 2005 р. - 69 %. У 2015 р. вже 
з’являються дослідження щодо намагання більшої ча-
стини населення отримувати лікування без медичної 
страховки, щоб дані особи не були доступні. Насе-
лення згодне платити за лікування з власної кишені, 
аби не було інформації у страховиків та працедавців, 
оскільки бояться дискримінації та звільнення. Також 
респонденти відзначають, що знижується комунікація 
між пацієнтом та лікарем, яка відіграє важливе зна-
чення для якості медичної допомоги, попередження 
економічного збитку та дискримінації. Автори наголо-
шують на тому, що захист конфіденційності інформації 
про стан здоров’я має важливе значення для: забез-
печення якісної медичної допомоги; підвищення якості 
даних для досліджень; покращення якості ініціативи 
щодо поліпшення медичних послуг; форми визнання 
моральної унікальності громадянина.

HIPAA не відміняє державні закони, які передба-
чають звітність захворювань або травм, жорсткого 
відношення до дітей, народження або смертності, 
спостереження за суспільною охороною здоров’я 
або дослідження суспільного здоров’я чи втручання. 
Державні закони щодо охорони здоров’я є більш жор-
сткими, ніж федеральні закони. Відповідальність за 
збереження конфіденційності лежить на Міністерстві 
охорони здоров’я та соціальних службах (HHS) у пер-
шу чергу. В їх арсеналі є наступні методи: контроль, 
штрафи, проведення розслідувань, подання до карно-
го переслідування, вирішення проблем неформаль-
ними методами (демонстрація відповідності, план 
коректувальних дій, узгодження вирішення ситуації). 
До осіб, які не відповідають правилу конфіденційності, 
можуть бути застосовані громадсько-правові санкції у 
розмірі не більше $ 100 за кожне порушення стандар-
тів HIPAA, з максимальним покаранням 25000 $ за всі 
порушення. Якщо інформацію відкривають посадові 
особи у порушення стандартів, то тут можуть бути 
застосовані більш високі громадянські і крані штрафи 
($ 250 000), а також ув’язнення (до 10 р.), або обидва 
покарання для тих, хто свідомо розкриває інформацію 
про здоров’я громадян з метою отримання комерцій-
ної або особистої вигоди, або нанесення шкоди. Втім, 
ці штрафи не накладаються, якщо можна довести, що 
такі порушення зроблено з «розумної причини». Також 
HHS дає дозволи і контролює форми авторизації, у 
яких вимагає, щоб громадяни свідомо дозволили ви-
користовувати і відкривати їх дані про стан здоров’я. 
Особливо це стосується досліджень. HHS вказує, що, 
де, наскільки можна використовувати.

Визначається, що Європа, на відміну від США, 
прийняла справедливу інформаційну практику більш 
широко і шляхом включення її в директиву Європей-

ського союзу, яка захищає фізичних осіб щодо обробки 
особистих даних та вільного використання цих даних. 
Директива ЄС розповсюджується на персональні дані 
багатьох типів, у тому числі медичних, фінансових, та 
широко використовується до всіх, хто обробляє такі 
дані, що і є захистом. 

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Проблема конфі-
денційності електронних медичних записів в системі 
електронної медицини є актуальною для розвинених 
у цьому напрямі держав. Втім, у США цій проблемі 
приділяється вагома увага на законодавчому і дер-
жавно-управлінському рівнях. Електронні медичні 
записи використовуються не для документообігу та 
статистики, а для покращення медичних послуг та ви-
конання державно-управлінських завдань. Подальші 
розвідку у даному напрямі будуть стосуватись вивчен-
ня досвіду європейських та інших світових держав. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Ó ñòàòò³ àêòóàë³çîâàíî ïðîáëåìó ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè ÿê 
ñêëàäîâî¿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. Ðîçãëÿíóòî ñó÷àñíèé ñòàí óêðà¿íñüêîãî âîëîíòåðñòâà ó 
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ìàñøòàáíèõ ïîæåæ, ñòèõ³éíèõ ëèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô. Çîêðåìà, ðîçêðèòî 
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â ³ âîëîíòåðñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè.
Ïðîàíàë³çîâàíî ïåðåäîâèé ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó çàçíà÷åí³é ñôåð³, âèçíà÷åíî 
³ îá´ðóíòîâàíî ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè éîãî çàïîçè÷åííÿ â Óêðà¿í³. Ïîêàçàíî ðîëü ³ ì³ñöå âîëîíòåðñüêî¿ äîïîìîãè 
ó ºâðîïåéñüêîìó ìåõàí³çì³ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òà ð³çí³ êðèçîâ³ ÿâèùà, ïîâ’ÿçàí³ ç 
íåáåçïåêîþ äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé.
Âèçíà÷åíî ïð³îðèòåòè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ 
áàçè ùîäî ñïðèÿííÿ äåðæàâîþ ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ âîëîíòåð³â ³ âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó, ïîñèëåííÿ ¿õ âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè óñ³õ ð³âí³â ó ðàç³ çàãðîçè àáî âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é. Äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â â êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â 
ç ìåòîþ ïîãëèáëåííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ðÿòóâàëüíèìè ñëóæáàìè ³ âîëîíòåðàìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ñóñï³ëüñòâà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ, âîëîíòåð, âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, âîëîíòåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ, öèâ³ëüíèé 
çàõèñò, ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ. 
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VOLUNTEER ACTIVITIES IN EMERGENCY SITUATIONS IN UKRAINE: 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

IN THE EUROPEAN EXPERIENCE CONTEXT

The article Modified issue of volunteering in civil protection Ukraine, as a component of national security. The current state 
of Ukrainian volunteering in the aftermath of large-scale fires, natural disasters, environmental and technological disasters. 
In particular, the basic provisions of legal documents regulating the activities of volunteers and volunteer organizations in 
Emergencies at the present stage of development of our country.
Analyzed advanced European experience of volunteering in this area, defined and justified priority directions of its loans 
in Ukraine. The role and place of volunteer help from the European mechanism of prevention and response to emergencies 
and various crisis-related threat to life and health.
Policy priorities of Ukraine to improve the legislative and regulatory framework to promote the state of Ukrainian volunteers 
and volunteer organizations in the field of civil protection, strengthening their interaction with public authorities at all levels 
in the event of threats or emergencies. The necessity of further development of state institutions in the context of European 
standards with the aim of strengthening cooperation between rescue services and volunteers to ensure the safety of society.
In Ukraine, as in the worldwide growing number and scale of emergency situations of technogenic, natural, social and 
military (HC), and then more and more aggravated the problem of protecting the population, territory, property and the 
environment from their effects.
The vulnerability of modern information society from the effects of natural disasters, accidents, environmental and 
technological disasters requires the creation of new systems of public and social administration, implementation of innovative 
forms of interaction and communication departments and rescue services and civil society institutions.
European state practice has accumulated considerable experience in this area, which must necessarily be useful for modern 
Ukraine. The most progressive mechanism of European policy in the field of civil protection (RCD) is to provide volunteer 
assistance to authorities and affected population in fire suppression and other types of emergency. The presence in Ukraine 
of a range of new dangers and threats sharp points to the failure of formal authorities to fully respond to the demands 
of society, which is why the involvement of private (voluntary) organizations to the rescue of strategic importance for the 
development of MCD Ukraine and strengthening its national security.
So in our opinion, need to create community centers in every region of Ukraine, which will begin around the proliferation of 
voluntary activity. The impetus for the creation of visual demonstration can be both successful and not successful examples 
of overcoming the consequences of emergency in the world in general and in Ukraine in particular. Especially effective this 
method functions in areas where there is some obvious threat, such as seasonal natural disasters or potentially dangerous 
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enterprises where there is a clear understanding of the importance of people effective mechanism preventing emergency 
situations of natural and man-made disasters and responding to them.
It is from these places to start work to promote volunteerism as a social phenomenon. These civic organizations need to 
support both information - that is, to disseminate information on their activities and on the legislative level - the introduction 
of incentives (eg Germany). This process certainly requires a systematic approach is difficult, but it allows you to activate 
the existing resources and attract additional (eg public-private partnerships). This is, firstly, formed a culture of safe 
behavior of a man who was correct preparation and not allow the risk situation and not make the fatal mistake; secondly, in 
the aftermath expended considerable public funds and recruiting volunteers to provide significant savings.
Thus, the analysis of the current state and prospects of volunteering in civil protection Ukraine in the context of European 
experience has shown the need for priority development community centers in Ukraine on prevention, prevention, prevention 
of emergency, overcoming their consequences and further develop organizational, legal, regulatory and theoretical and 
methodological guidelines concerning the implementation of effective policy in the field of volunteering, which will allow 
cooperation with European partners to transform volunteering a key element of the MCD Ukraine. 
Keywords: emergency, volunteer, volunteering, volunteer organization, civil protection, the European experience, public 
administration.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА

Â ñòàòüå àêòóàëèçèðîâàíî ïðîáëåìó ðàçâèòèÿ âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ãðàæäàíñêîé çàùèòû 
Óêðàèíû, êàê ñîñòàâëÿþùåé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Ðàññìîòðåíî ñîâðåìåííîå 
ñîñòîÿíèå óêðàèíñêîãî âîëîíòåðñòâà â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ìàñøòàáíûõ ïîæàðîâ, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
ýêîëîãè÷åñêèõ è òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô. Â ÷àñòíîñòè, ðàñêðûòû îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü âîëîíòåðîâ è âîëîíòåðñêèõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Ïðîàíàëèçèðîâàí ïåðåäîâîé åâðîïåéñêèé îïûò îñóùåñòâëåíèÿ âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â óêàçàííîé ñôåðå, 
îïðåäåëåíû è îáîñíîâàíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ åãî çàèìñòâîâàíèÿ â Óêðàèíå. Ïîêàçàíà ðîëü è ìåñòî 
âîëîíòåðñêîé ïîìîùè â åâðîïåéñêîì ìåõàíèçìå ïðåäîòâðàùåíèÿ è ðåàãèðîâàíèÿ íà ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè è 
ðàçëè÷íûå êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îïàñíîñòüþ äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé.
Îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Óêðàèíû ñ öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé è 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ïî ñîäåéñòâèþ ãîñóäàðñòâîì äåÿòåëüíîñòè óêðàèíñêèõ âîëîíòåðîâ è âîëîíòåðñêèõ 
îðãàíèçàöèé â ñôåðå ãðàæäàíñêîé çàùèòû, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âñåõ óðîâíåé 
â ñëó÷àå óãðîçû èëè âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Äîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ â êîíòåêñòå åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ ñ öåëüþ óãëóáëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
ñïàñàòåëüíûìè ñëóæáàìè è âîëîíòåðàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáùåñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ, âîëîíòåð, âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, âîëîíòåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
ãðàæäàíñêàÿ çàùèòà, åâðîïåéñêèé îïûò, ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå.

В Україні, як і у всьому світі, зростають кіль-

кість і масштаби надзвичайних ситуцій техногенного, 

природного, соціального та військового характеру 

(НС), а відтак все більше загострюється проблема 

захисту населення, територій, майна і навколишньо-

го природного середовища від їх наслідків.

Вразливість сучасного інформаційного суспіль-

ства від наслідків стихійних лих, аварій, екологічних і 

техногенних катастроф потребує створення новітніх 

систем державного та суспільного управління, впро-

вадження інноваційно-комунікаційних форм взаємодії 

рятувальних підрозділів і служб з інститутами грома-

дянського суспільства.

Європейська державна практика накопичила зна-

чний досвід у цьому питанні, який неодмінно має стати 

корисним для сучасної України. Найбільш прогресив-

ним механізмом європейської політики у сфері цивіль-

ного захисту (ЦЗ) є надання волонтерської допомоги 

органам влади і постраждалому населенню у ліквідації 

пожеж та інших видів НС.

Наявність в Україні цілого спектру нових гострих 

небезпек і загроз вказує на неспроможність формаль-

них владних структур повноцінно реагувати на всі за-

пити суспільства, саме тому залучення недержавних 

(волонтерських) організацій до ліквідації НС має стра-

тегічне значення для розвитку системи ЦЗ України та 

зміцнення її національної безпеки. 

Дослідження багатьох аспектів волонтерської 

діяльності, як соціального феномену, набуває все 

більшої актуальності у різних сферах науки. Вагомий 

внесок у становленні теорії волонтерства, розробку 

його теоретичних та методологічних засад зробили 

українські вчені: Безпалько О. П., Звєрєва І. С., Заве-

рико Н. О., Лактіонова Г. Р., Міщик Л. І., Мигович І. К., 

Пальчевський С. Л., Петрович В. С., Поліщук Ю. Р., 

Рижанова А. П., Тименко М. Н. та зарубіжні дослідни-
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ки Айнутдинова І. О., Акімова О. І., Вандишева Л. П., 

Пестрикова В. С., Лінч Р. О., Маккарлі С. Р., Питка Л. П., 

які визначили сутність, ознаки, особливості, напрями 

та принципи волонтерської роботи. Зокрема, вітчиз-

няний науковець Сидоренко К. О. [1] проаналізував 

адміністративно-правове регулювання волонтерської 

діяльності в Україні, Мазуренко О. В. дослідив концеп-

туальні засади залучення волонтерів при подоланні 

медико-санітарних наслідків НС [2]. Кринична І. П. 

висвітлила роль громадських організацій в реалізації 

державної політики радіаційної безпеки України [3]. 

Втім, волонтерська діяльність у НС в Україні є на сьо-

годні малодослідженою і потребує подальших нау-

кових розробок.

Метою дослідження є аналіз сучасного 

стану волонтерської діяльності у сфері ЦЗ України 

та визначення пріоритетних напрямів її подальшого 

розвитку в контексті європейського досвіду.

За останні роки в Україні, особливо в період 

загострення ситуації на Сході, значно збільшилася 

чисельність осіб, які здійснюють волонтерську ді-

яльність у НС і прагнуть долучитися до участі в ній, 

що свідчить про зростаючу роль та потужність во-

лонтерського руху в державі, існування чіткого «за-

питу» на нього в суспільстві й достатній для розвит-

ку подібних платформ професійний і громадський 

потенціал. 

Зростання активності волонтерського руху у 

секторі національної безпеки держави обумовлене на-

самперед двома основними факторами: внутрішньо-

політичною кризою, що призвела до розбалансування 

системи державного управління, дефіциту якісних 

управлінських рішень, браку ресурсних можливостей – 

та зовнішньою агресією, яка поглибила дисбаланс між 

здатністю держави ефективно виконувати свої функції 

та забезпеченням основних потреб громадян [4]. 

Часто добровольці-волонтери, ризикуючи своїм 

життям, діють пліч-о-пліч з рятувальниками у ліквідації 

наслідків стихійних лих та інших видів НС. Тож роль 

волонтерів у нинішній ситуації в Україні переоцінити 

складно. Сьогодні вони сприяють перемозі України та 

збереженню її державності, не чекаючи за це винаго-

роди. Завдяки їм тисячі людей, вимушених переселен-

ців, можуть отримати продукти, одяг, ліки та знайти 

роботу тощо. 

Активізація волонтерського руху в Україні, зокрема 

у сфері НС та ЦЗ, потребувала нагального врегулю-

вання законодавчої бази. Тож у 2011 р. було прийнято 

Закон України «Про волонтерську діяльність» [5], який 

регулює діяльність волонтерів. Відповідно до статті 3 

цього Закону ключовими напрямами здійснення волон-

терської діяльності є: надання допомоги громадянам, 

які постраждали внаслідок НС, дії особливого періоду, 

правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 

проведення антитерористичної операції, у результаті 

соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також 

жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним 

особам; надання волонтерської допомоги для ліквіда-

ції наслідків НС.

Відповідно до частини 1 статті 9 цього ж Закону 

КМУ постановою від 5 серпня 2015 р. № 556 [6] за-

твердив Порядок надання волонтерської допомоги за 

окремими напрямами волонтерської діяльності, у т. ч. 

при ліквідації наслідків НС. Згідно із п. 9. цього Поряд-

ку організації, що залучають волонтерів до ліквідації 

наслідків НС, керуються Кодексом ЦЗ України [7] та 

іншими законодавчими актами у відповідній сфері. По-

ряд з тим, у Положенні про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС), затвердженому поста-

новою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1052 [8], визначено 

завдання з реалізації в межах законних повноважень 

державної політики у сфері волонтерської діяльності 

щодо надання допомоги громадянам, які постраждали 

внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних 

та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків 

НС (п. 22 ст. 4). В ДСНС України наказом від 30 ківтня 

2013 р. № 210 було створено Центр взаємодії ДСНС з 

волонтерами та волонтерськими організаціями [9].

Починаючи з кінця 2013 р., коли почала загострю-

ватися гуманітарна ситуація в країні, силами грома-

дянського суспільства і приватного сектора в Україні 

було створено цілу низку антикризових пошуково-ін-

формаційних веб-картографічних ресурсів, наприклад 

«Інтерактивна карта подій в Україні», створена й під-

тримувана ІТ-компанією Altwork на платформі Google 

Maps [10]. Таким чином, на даний момент в Україні 

поряд з державною системою екстреного виклику 

та допомоги громадянам сформувалися паралельні 

недержавні (громадські) структури самоорганізації і 

допомоги. Сам факт їх появи свідчить про недоскона-

лість діючої державної системи, основним недоліком 

якої є застарілість і децентралізованість. Водночас, 

громадські ж (волонтерські) ресурси є часто локаль-

ними, вузькоспеціалізованими і нестабільними. Все це 

спонукає порушити питання про об’єднання цих двох 

систем, можливо на базі майбутньої системи екстре-

ної допомоги населенню за єдиним телефонним но-

мером 112 [11].

Поточний стан і критичний прогноз безпекової си-

туації в Україні робить бажаним налагодження систем-

ної взаємодії державних служб оповіщення, інформу-

вання та порятунку – і недержавними організаціями, 

які ефективно працюють в цій галузі. У цьому зв’язку 

ДСНС та іншим профільним відомствам видається 

доцільним: розглянути можливість запровадження 

в рамках створення системи екстреної допомоги на-

селенню «112» єдиної державної онлайн-платформи 

«112» як універсальної точки доступу до всієї необхід-

ної постраждалим громадянам інформації, контактних 

даних, новин, «гарячих ліній». З метою покращення 

суспільної комунікації, повноцінного використання 

потенціалу волонтерів (волонтерських організацій), 

координації їх дій, ефективної агрегації, перевірки і 

поширення інформації, яку вони надають – розглянути 

можливість створення на базі цієї платформи Націо-

нальної інтерактивної карти порятунку та допомоги 

як головного віртуального майданчика (своєрідного 

«хаба») країни для обміну антикризовою інформацією 

з недержавних (громадських) джерел; територіальним 

органам ДСНС – розглянути питання запровадження 

локальних «карт порятунку та допомоги» для вирішен-

ня критичних питань на місцях; провести відповідні 

консультації з представниками профільних неурядо-

вих організацій, благодійних фондів, науково-експерт-

них кіл, ІТ-індустрії, експертами-волонтерами з інших 

країн, блогерами, журналістами, тощо [10].

Передовий європейський досвід свідчить, що 

об’єднання зусиль держави, громадськості та недер-
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жавних організацій в умовах НС підвищує продуктив-
ність та скоординованість дій рятувальних служб і 
відомств на місцях, забезпечує своєчасне реагування 
на виникнення нових проблем, мінімізує руйнування 
та людські жертви. Зазвичай працівники рятувальних 
служб сприймають населення або як жертву, або як 
фактор, що лише заважає і ускладнює їх роботу. Од-
нак європейська практика показує, що цивільне насе-
лення є величезним ресурсом, нехтувати потенціалом 
якого нераціонально. У європейських країнах активно 
працюють сотні тисяч підготовлених волонтерів, які 
за фахом є вчителями, лікарями чи ким-завгодно. Їх 
кількість є достатньою для того, аби в разі необхідно-
сті вони могли надати серйозну підтримку службам 
громадянського захисту. Треновані волонтери здатні 
вчасно помітити ознаки наближення аварії та попере-
дити її, вони беруть участь у рятувальних операціях, 
а також можуть самостійно організувати ліквідацію її 
наслідків. Окрім безпосередньої користі для місцевої 
громади, соціальне волонтерство є життєво важливим 
і необхідним як для самих волонтерів, так і для держа-
ви в цілому [12]. 

З цієї точки зору цікавим є досвід Австрії, де в ролі 
пожежників виступають прості громадяни, які в інший 
час працюють на будь-якій іншій роботі. У маленькому 
містечку може не бути пожежної станції, але в ньому 
стоїть повністю готова до роботи пожежна машина, 
якою в разі необхідності керує спеціально навчена 
команда волонтерів. Це дозволяє або самостійно лік-
відувати пожежу, або ж дочекатися допомоги із най-
меншими збитками, а також економить значні ресурси 
на утримання пожежників. Такий механізм є добре 
продуманим, а вкладені кошти порівняно незначними. 
Завдяки цьому система ефективно працює без зайвих 
витрат і з найменшими збитками [12]. 

Звісно, важливим стимулом є присутність небезпе-
ки, як-от: вірогідність паводку, числені пожежі, близь-
кість шкідливого підприємства. Наприклад, мешканці 
маленького італійського містечка Кьюліано, що страж-
дає від паводків, розуміють, що коли «прийде велика 
вода», команда із Генуї буде їхати довго, а коли при-
їде, її може виявитися недостатньо. Тому люди свідо-
мо самоорганізуються, аби зменшити збитки і уникну-
ти жертв [12].

Крім того, на державному рівні необхідно стимулю-
вати людей долучатись до громадської активності. 
Зокрема, у Німеччині існує державна програма під-
тримки волонтерів, згідно з якою активісти отримують 
певні пільги та сплачують зменшені податки. Всі охочі 
можуть пройти безкоштовні тренінги, на яких вони от-
римують вкрай важливі навички реагування на небез-
печні обставини та їх попередження. Завдяки цьому в 
місті з’являються люди, які в разі небезпеки можуть зі 
знанням справи організувати інших. Цим людям не по-
трібно виплачувати заробітну плату, однак якщо один 
раз на 15 років в місті трапиться пожежа чи паводок, 
вони будуть одними із тих, хто поводитиметься пра-
вильно [12]. Це виправдано із суто економічної точки 
зору. В Італії щорічно на таких тренінгах готують ти-
сячі волонтерів. Люди із готовністю приїжджають на 
такі заходи, адже це дозволяє їм почуватися гідними 
громадянами, що активно долучаються, а не пасивно 
чекають на допомогу зі сторони. Насправді, італійська 
модель ЦЗ є найдосконалішою в європейських країнах 

і, можливо, навіть у світі їй немає аналогу; Італія фак-
тично є монополістом у цій сфері [13]. 

Так, у 2011 році Європарламент, приймаючи закон 
про створення Служби ЦЗ ЄС, взяв за приклад модель 
саме італійського ЦЗ й італійської Національної Служ-
би ЦЗ (далі – НСЦЗ), визнавши їх найдосконалішими 
в ЄС за вишколом (навичками волонтерів), за орга-
нізаційністю, за оперативністю в тій чи іншій ситуації 
та за структурою, яку вона має. НСЦЗ Італії містить 
всі об'єкти та види діяльності, які надані їй державою 
для захисту життя громадян, їх власності, населених 
пунктів та навколишнього середовища від стихійних 
лих, катастроф і т. п. Очевидно, що вмілий перехід від 
концепції стихійних лих до суспільного лиха, надає під-
стави вважати НСЦЗ Італії справді найдосконалішою, 
оскільки її функціонування підходить до будь-яких 
сценаріїв НС, навіть найкритичніших. У такий спосіб 
з′явились волонтерські асоціації водолазів, зв'язків-
ців-радіоаматорів, кінологів, природоохоронців, гео-
логів, парашутистів, пожежників, лісових пожежників, 
рятівників на воді, електромеханіків, парамедиків, 
фармацевтів, офіцерів та поліцейських в запасі тощо. 
Створювали такі асоціації виключно фахівці в тій чи 
іншій сфері й займались вишколом тих, які до них зго-
лошувались. Згодом у 1992 р. італійський парламент 
прийняв новий закон про «Волонтаріат ЦЗ Італії», 
який значно підвищив роль і значення волонтерів ЦЗ 
для суспільства, чітко визначив критерії діяльності во-
лонтерів, сфери інтервенту, обов'язкове страхування 
волонтерів, проходження медичного огляду та низку 
інших питань, які до того часу не були врегульовани-
ми. Держдепартамент ЦЗ створив також і спеціальний 
національний, регіональний та комунальний реєстр 
всіх волонтерських асоціацій ЦЗ, які було об'єднано в 
один єдиний Корпус Волонтерів ЦЗ НСЦЗ Італії. Окрім 
цього, Уряд при прийнятті держбюджету кожного року 
закладає спеціальні кошти на різні волонтерські асоці-
ації як ЦЗ, так і іншого типу на їх розвиток і діяльність. 
Держава ж робить це тому, що у багатьох сферах вона 
не спроможна задовільнити потреби своїх громадян, а 
волонтери у дусі солідарності чи патріотизму надають 
громадськості саме ті послуги, які держава часто не 
спроможна надати [13].

Важливо зазначити, що діяльність всіх волонтер-
ських асоціацій ЦЗ НСЦЗ регулюється Законами Італії 
№ 225/92 та № 100 від 12 липня 2012 р. і Декретом 
Президента Республіки № 194 від 2001 р., які надають 
волонтерам цілий ряд реальних можливостей щодо 
особистого та професійного зростання. Окрім цього, Во-
лонтаріат (волонтерські асоціації) ЦЗ є автономним [13]. 

Отже, в Італії та у багатьох країнах ЄС не існує 
Державної служби надзвичайних ситуації, як в Україні. 
Замість неї є волонтерські асоціації рятівників-волон-
терів ЦЗ. Тож, на нашу думку, італійська модель має 
стати базисом для розвитку волонтаріату ЦЗ України 
як невід'ємної частини державної системи ЦЗ [13]. 

З цією метою в Україні реалізується міжнародна 
Програма з попередження, готовності реагування на 
природні та техногенні катастрофи в країнах Східного 
партнерства (2010–2014рр.), покликана у співпраці із 
національними рятувальними службами посилити по-
тенціал країн-партнерів у галузі захисту громадян від 
стихійних та антропогенних лих і наблизити вітчизняні 
механізми ЦЗ до стандартів ЄС. А відтак, треба і на-
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далі працювати в рамках цієї Програми для розбудови 

власних інститутів ЦЗ. Крім того, наприкінці 2013 року 

в Україні стартувала тематична національна просвіт-

ницька кампанія Програми щодо волонтерського руху, 

яка має на меті покращити співпрацю населення зі 

службами порятунку України [14]. В майбутньому 

Україні необхідно брати активну участь у реалізації ін-

ших міжнародних програм, спрямованих на підтримку 

волонтерського руху в державі. 

Так: 1) у регіонах України на базі обласних відді-

лень ДСНС існують інформаційні центри, в яких необ-

хідно створити систему організованого волонтерства; 

2) у спеціалізованих навчальних закладах ДСНС ціл-

ком можливо на регулярній основі проводити спеціа-

лізовані курси за умови державної підтримки; 3) кон-

сультативні проекти, в тому числі проекти ЄС, могли 

б допомогти організаційно, методично та фінансово у 

вирішенні питань залучення волонтерів у сферу ЦЗ. 

Проте, такі ініціативи можуть бути дієвими лише в 

рамках масштабної державної програми з відповідною 

фінансовою підтримкою.

Отже, на нашу думку, потрібно створювати гро-

мадські осередки у кожному регіоні України, навколо 

яких почнеться розростання волонтерської активності. 

Поштовхом до їх створення може бути демонстрація 

наочних – як успішних, так і не успішних – прикладів 

подолання наслідків НС у світі взагалі та в Україні зо-

крема. Особливо ефективно цей метод функціонує в 

місцях, де є певна очевидна загроза, наприклад, се-

зонні природні лиха або наявність потенційно небез-

печного підприємства, де є наочне розуміння людьми 

важливості ефективного механізму попередження НС 

природного та техногенного характеру та реагування 

на них. Саме з таких місць потрібно починати роботу 

з популяризації волонтерства як соціального явища. 

Такі громадські осередки потрібно підтримувати як ін-

формаційно – тобто, поширювати інформацію про їх ді-

яльність, так і на законодавчому рівні – запровадження 

системи пільг (приклад Німеччини). Цей процес безу-

мовно потребує системного підходу і є складним, однак 

це дозволяє активізувати існуючі ресурси та залучити 

додаткові (наприклад приватно-партнерські). Завдяки 

цьому, по-перше: сформується культура безпечної по-

ведінки людини, яка пройшла правильну підготовку і не 

допустить ризикованої ситуації, і не зробить фатальної 

помилки; по-друге: на ліквідацію наслідків аварії витра-

чаються значні державні кошти, а залучення волонте-

рів забезпечить їх значну економію. 

Таким чином, аналіз сучасного стану та пер-

спектив розвитку волонтерської діяльності у сфері 

цивільного захисту України в контексті європейського 

досвіду довів необхідність пріоритетного розвитку 

громадських осередків в Україні щодо попередження, 

запобігання, профілактики НС, подолання їх наслід-

ків та подальшої розробки організаційно-правових, 

нормативно-правових та теоретико-методологічних 

засад стосовно здійснення ефективної політики дер-

жави у сфері волонтерської діяльності, що дасть змогу 

спільно з європейськими партнерами перетворити во-

лонтерство на ключовий елемент системи ЦЗ України. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
В СФЕРІ ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
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ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îñ³á ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íâàë³ä, îñîáè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, ³íâàë³äí³ñòü, áàð’ºðè, ðåàá³ë³òàö³ÿ, ³íòåãðàö³ÿ, 
äîñòóïí³ñòü. 

Nataliya Sokur 
PhD in Political Science
Associate Professor of ORIPA NAPA under the President of Ukraine

Tetyana Shulgina 
PhD student of Philosophy and Social and Political Sciences department,
ORIPA NAPA under the President of Ukraine

THE MODERN ISSUES OF SOCIAL POLICY
IN THE PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN UKRAINE

The article describes the main challenges of social policy in the sphere of protection of disabled persons, which are necessary 
for full integration of persons with disabilities into society. The article considers the main existing models of disability, 
such a moral, medical, economic, social, British and Handicap model. The article defines the role and importance of public 
institutions for social protection of people with special needs.
Problem statement: According to the World Report on Disability (2011), developed by the World Health Organization and 
the World Bank, which had over 380 experts working on, the main barriers in society are determined related to «disability»:
- Inadequate policies and standards. 
- Lack of services. 
- Problems with the provision of services. 
- Insufficient funding. 
- No accessibility. 
- Inadequate information and communication. 
- No consultation and inclusion in community life. 
- Missing data and experience. 
The purpose of article is to determine the current state of social policy in the sphere of protection of disabled people in 
Ukraine.
Analysis of recent research and publications. There are plenty of scientific works devoted to the research in this area, of 
such scholars as E. Libanova, V. Skuratovsky, V. Andreev, K. Bondarchuk, N. Dementieva, K. Mischenko, M. Avramenko, N. 
Boretska, Brandon T., Charlton J., etc.
Statement of the base material. We have studied appropriate «disability» models according to historical period. Dumbaev 
A.E. gives the most complete list that identifies four conceptual models: moral (religious) model, medical, economic, social, 
British and Handicap model. Today, it is hardly used and is regarded as outdated. According to this model, disability is a 
punishment and religious alienation of a man from society.
1. The medical model of A.E. Dumbaev has the following options:
- Classical medical model.
- Rehabilitation medical model
2. Economic medical model
3. Social model of disability
4. British model of disability
5. Handicap model.
With the adoption by the General Assembly of the United Nations of Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
we have a common approach to the interpretation of this concept that: Disability is the result of interaction between people 
with disabilities and barriers in the relationship and the environment. Disability is a concept that is evolving. 
Ukraine ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, recognized the right of persons with disabilities 
to independence and full participation in society.

 © Ñîêóð Í. Â., Øóëüã³íà Ò. Ì., 2016.
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Ukrainian Ombudsman in the report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
notes that the objectives and activities defined by the National Plan of Action for the implementation of the CRPD in 
bringing national legislation into line with the rules and regulations of the CRPD, are performed by the state partially in 
period 2012-2014 and the first half of 2015. The vast majority of events need additional government financial support. But 
because of the difficult economic situation in Ukraine, they remain unfulfilled.
Public organizations of disabled persons play an important role in the field of social protection of disabled people. For the 
first time in 2015, the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities regarded a briefing on Alternative reports 
and recommendations of public organizations of disabled persons. During the hearings, the main issues and the barriers 
to the rights of persons with disabilities were considered, in addition it was reported about the need to introduce systemic 
changes in Ukraine.
Summarizing, it is worth noting that social policy in the sphere of protection of disabled persons should be formed taking 
into account many factors, namely:
- Improving the legal framework;
- Modernization of the professional rehabilitation mechanisms;
- Development of inclusive education.
Keywords: disabled person, persons with disabilities, disability, barriers, rehabilitation, integration, accessibility.
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УКРАИНЕ

Â ñòàòüå îïèñàíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû èíâàëèäîâ, êîòîðûå òðåáóþò ðåøåíèÿ, 
äëÿ ïîëíîöåííîé èíòåãðàöèè â îáùåñòâî ëèö ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå ñóùåñòâóþùèå ìîäåëè 
èíâàëèäíîñòè, òàêèå êàê ìîðàëüíàÿ, ìåäèöèíñêàÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ, áðèòàíñêàÿ è ìîäåëü Handicap. 
Îïðåäåëÿåòñÿ ðîëü è çíà÷åíèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû ëèö ñ èíâàëèäíîñòüþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíâàëèä, ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, èíâàëèäíîñòü, áàðüåðû, ðåàáèëèòàöèÿ, 
èíòåãðàöèÿ, äîñòóïíîñòü.

Сьогодні пріоритетним напрямом держав-

ної соціально-економічної політики розвинутих країн 

світу є створення умов для повноцінного суспільного 

життя інвалідів. Інваліди складають особливу кате-

горію населення, чисельність якої постійно збільшу-

ється. В нашій країні особливої гостроти це питання 

набуває у зв’язку із військовим конфліктом на Сході 

України. За даними Міністерства соціальної політики 

України чисельність осіб з інвалідністю становить 2 

788 226 осіб або 6,1 % від загальної чисельності на-

селення [1], а серед 2979 військовослужбовців Зброй-

них Сил України, Національної гвардії України, МВС 

та інших силових відомств, які отримали поранення, 

станом на 1 липня 2015 року інвалідами війни визнано 

925 осіб [2].

Слід звернути увагу, що офіційна статистика дуже 

відрізняється від реальної чисельності інвалідів, а це 

негативно впливає на планування та реалізацію дер-

жавної політики в сфері захисту інвалідів. Такий стан 

обумовлюється багатьма факторами, а саме: низь-

кою правовою обізнаністю людей з особливими по-

требами, складною процедурою встановлення групи 

інвалідності, недоступністю до місць громадського 

користування і громадських послуг та ін..

Дослідженням у цій сфері присвячено 

значну кількість наукових робіт таких вчених, як: 

Е. Лібанова, В. Скуратівський, В. Андрєєв, К .Бон-

да чук, Н. Дементьєва, К. Міщенко, М. Авраменко, 

Н. Борецька. З числа зарубіжних вчених це питання 

досліджували Брендон Т., Чарлтон Д. та ін.
Згідно з Всесвітньою доповіддю щодо інвалідно-

сті (2011 р.), підготовленою Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я та Світовим банком, над якою пра-
цювали більше ніж 380 експертів з різних країн світу, 
визначаються основні бар’єри у суспільстві, пов’язані 
з «інвалідністю».

Неадекватні заходи політики і стандарти. При роз-
робці політики не завжди враховуються потреби лю-
дей з інвалідністю, або не застосовуються на практиці 
існуючі заходи політики і стандарти.

Нестача послуг. Люди з інвалідністю значно ураз-
ливіші перед дефіцитом таких послуг, як медико-сані-
тарне обслуговування, реабілітація, а також підтримка 
і допомога.

Проблеми з наданням послуг. Слабка координація 
послуг, недостатнє кадрове забезпечення та низький 
рівень професійної підготовки персоналу можуть по-
значитись на якості, доступності та адекватності по-
слуг для людей з інвалідністю.

Недостатнє фінансування. Ресурси, що виділя-
ються на здійснення заходів політики та планів, часто 
недостатні.

Відсутність доступності. Багато будинків (у тому 
числі місця загального користування), транспортні 
системи й інформація не є доступними для всіх.
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Неадекватні інформація і комунікація. Інформації у 

доступних форматах є мало, не задовольняються ба-

гато потреб людей з інвалідністю в галузі комунікації.

Відсутність консультування та включення в суспіль-

не життя. Більшість людей з інвалідністю не беруть 

участі в процесах прийняття рішень з питань, що без-

посередньо торкаються їхнього життя.

Відсутність даних і досвіду. Нестача точних / досто-

вірних і порівняльних даних про інвалідність, а також 

досвіду здійснення ефективних програм може пере-

шкоджати розумінню проблем і практичних дій [3]. 

Вищезазначені проблеми засвідчують, що багато 

аспектів соціальної політики щодо захисту інвалідів 

не відповідають викликам сьогодення, а більшість 

конституційних прав так і залишаються далекими від 

міжнародних стандартів.

Метою статті є визначення сучасного стану 

соціального захисту інвалідів в Україні.

Відповідно до поставленої мети у статті розгля-

даються наступні завдання:

• проаналізувати основні моделі «інвалідності»;

• розглянути основні нормативно-правові акти з 

питань захисту інвалідів;

• визначити пріоритетні напрями удосконалення 

соціальної політики в сфері захисту інвалідів.

Огляд історичних етапів розвитку людської 

цивілізації свідчить, що уявлення про «інвалідність» 

еволюціонують, критерії її визначення зазнають змін 

і поступово переносяться із сфери життя окремого 

індивіда у сферу організації життєдіяльності самого 

суспільства. Суспільство стає на позицію, що витоки 

«інвалідності» коріняться в самому суспільстві. «Ін-

валідність» – соціальне явище, а не медична про-

блема особи. Такий підхід – ознака демократичного, 

побудованого на гуманістичних позиціях та цінно-

стях суспільства, що досягло високого рівня духовного 

і культурного розвитку [4]. 

Отже, упродовж історичного періоду склалися від-

повідні моделі «інвалідності», найбільш повний пере-

лік яких подає А. Е. Думбаєв, котрий виділяє чотири 

концептуальні моделі.

1. Моральна (релігійна) модель. Сьогодні вона май-

же не використовується і розглядається як застаріла. 

Відповідно до неї, інвалідність – це релігійне покаран-

ня і відторгнення людини від суспільства.

2. Медична модель. За А.Е. Думбаєвим, має на-

ступні варіанти:

• Класична медична модель – розглядає інвалід-

ність як некомпетентність, нездатність відпові-

дати за себе, нездатність працювати. Згідно з 

нею, людина з функціональними обмеженостя-

ми потребує догляду, і тому відмінністю моделі є 

створення спеціально пристосованих та ізольо-

ваних інтернатів і корекційних шкіл;

• Реабілітаційна медична модель – розглядає по-

требу медичного втручання та реабілітації хво-

рого з «ненормальним» тілом або психікою, які 

потребують відповідного лікування. Для цього 

створюються спеціальні інститути, такі як служ-

би зайнятості та реабілітаційні центри. Модель 

відрізняється тим, що держава замість присто-

сування соціальних інститутів та середовища до 

потреб усіх людей, зокрема людей з особливими 

потребами, витісняє останніх у спеціально ство-

рений паралельний простір. Суть реабілітаці-

йної моделі полягає в пристосуванні людини з 

обмеженими можливостями до середовища.

• Економічна медична модель – людей з обмеже-

ними можливостями розглядає як фізично або 

психічно хворих, тому й економічно невигідних. 

Модель чітко виражена в країнах, де людина 

через медичну систему визнається непрацез-

датною, при цьому якщо людина має стійкі пору-

шення здоров’я, але здатна працювати, інвалід-

ність може бути знята.

3. Соціальну модель інвалідності розглянуто як 

найактуальнішу з погляду соціальної роботи. Вона 

виникла та розвивалась як спроба знайти альтернати-

ву панівній медичній моделі. На відміну від медичної 

моделі, яка за основну мету має змінити та пристосу-

вати людину з обмеженими можливостями, соціальна 

наголошує на необхідності зміни та пристосування 

суспільства.

4. Британська модель інвалідності. У межах со-

ціальної моделі розвивається багато моделей інва-

лідності. Значного впливу серед соціальних моделей 

інвалідності в Європі та США набула британська мо-

дель незалежного життя (англ. independent living), що 

базується на закритті мереж спеціалізованих інтерна-

тів для людей з особливими потребами, і на розвитку 

різноманітних форм обслуговування й підтримки за 

місцем проживання людини.

5. Модель Handicap. З 1970 року багато соціаль-

них працівників з європейських країн відмовляються 

від терміну «інвалід». На зміну йому приходить термін 

Handicap (hand in cap – з англійського «рука в шляпі»). 

Handicap – це гра, яку вигадали люди, намагаючись ор-

ганізувати своє дозвілля без ігрових матеріалів. Учас-

ники гри виконували дії з перев’язаною рукою. Така 

перепона обмежувала можливість граючих. Тимчасо-

ва перепона (перев’язана рука) надавала можливість 

порівняти свою тимчасову ситуацію з ситуацією, в якій 

перебувають люди з інвалідністю. Автор цієї концепції 

Ф. Вуд побудував свою модель на простому постула-

ті: «Інвалідом може стати кожна людина, перед якою 

з’являються перепони, обмеження, які заважають їй 

нормально діяти, в результаті чого вона потрапляє в 

соціально невигідне становище». 

З прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН Кон-

венції про права інвалідів було визнано єдиний підхід 

до трактування цього поняття: «інвалідність є резуль-

татом взаємодії, яка відбувається між людьми з інва-

лідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. 

Інвалідність – поняття, яке еволюціонує» [5].

Основними законодавчими актами, на яких ґрун-

тується державна політика в сфері захисту інвалідів, 

є Конституція України, Конвенція про права інвалідів, 

Закони України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Укра-

їні», «Про соціальні послуги», Державна цільова Про-

грама «Національний план дій з реалізації Конвенції 

про права інвалідів» на період до 2020 року. 

Основним нормативним документом розвитку дер-

жави служить Стратегія сталого розвитку «Україна 

2020». Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 

ключових показників, серед них такі показники, як:

• середня тривалість життя людини за розрахун-

ками Світового банку підвищиться на 3 роки; 
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• 75 відсотків випускників загальноосвітніх на-

вчальних закладів володітимуть щонайменше 

двома іноземними мовами; 

• Україна візьме участь у міжнародному дослі-

дженні якості освіти PISA та увійде до 50 кращих 

держав – учасниць такого дослідження [6].

Аналізуючи напрями розвитку держави, не знахо-

дять своє відображення такі важливі фактори збіль-

шення відсотку працевлаштованих осіб з інвалідністю, 

підвищення показників доступності архітектурного се-

редовища, модернізація та доступність освітніх послуг 

для осіб з особливими потребами. 

Україна, ратифікувавши Конвенцію про права інва-

лідів, визнала право осіб з інвалідністю на самостій-

ність і повну участь у житті суспільства. 

Сьогодні, у своїй доповіді про стан виконання Кон-

венції ООН щодо прав інвалідів, український Омбуд-

смен зазначає, що завдання і заходи, визначені На-

ціональним планом дій щодо реалізації КПІ в частині 

приведення національного законодавства у відповід-

ність до вимог норм і положень КПІ, виконані в період 

2012-2014 років і перше півріччя 2015 року державою 

частково. Переважна більшість заходів потребували 

додаткового державного фінансового забезпечення, а 

внаслідок складної економічної ситуації в Україні зали-

шаються невиконаними і в даний час [2].

Як зазначається в Національній доповіді Міністер-

ства соціальної політики про вжиті заходи, спрямовані 

на здійснення Україною зобов"язань в рамках Конвен-

ції про права інвалідів, сьогодні формування та реалі-

зація державної політики в сфері соціального захисту 

інвалідів та забезпечення їх прав покладається на гро-

мадські організації інвалідів, а також вони здійснюють 

громадський контроль за дотриманням діючих норма-

тивно-правових актів з проблем осіб з інвалідністю [7]. 

Важливу роль в сфері захисту інвалідів сьогодні 

відіграють саме громадські організації інвалідів.

Особливості громадських організацій інвалідів по-

лягають у тому, що вони:

1) об’єднують у своїх рядах інвалідів, а отже, керу-

ються життєвими інтересами, цінностями і пріоритета-

ми інвалідів, які входять до цих організацій; 

2) дають можливість акумулювати і використову-

вати такий унікальний ресурс, як соціальна ініціатива 

та активність самих інвалідів, що дозволяє знаходити 

нові, більш сучасні засоби постановки і вирішення со-

ціальних проблем інвалідів; 

3) виступають єдиною соціальною структурою, у 

якій інваліди є членами не опосередковано, як в ін-

ших структурах суспільства, а безпосередньо, завдяки 

чому громадські організації інвалідів мають можли-

вість отримувати адекватну інформацію щодо соці-

ального стану і потреб інвалідів, вкрай необхідну для 

розробки пропозицій щодо удосконалення норматив-

но-правових актів і державних програм підтримки та 

реабілітації інвалідів [8]. 

Важливою подією у 2015 році стало те, що в Комі-

теті ООН з прав людей з інвалідністю стосовно вико-

нання Конвенції ООH про права інвалідів, заслухову-

вали Альтернативні звіти та рекомендації громадських 

організацій з інвалідністю. Вперше представники гро-

мадських організацій людей з інвалідністю говорили 

про дотримання своїх прав на високому міжнародному 

рівні, про необхідність впровадження системних змін 

в нашій державі, про бар’єри, які заважають їм бути 

включеними у суспільство [9].

Висновки. Отже, залишається безліч проблем, які 

потребують вирішення для повноцінної інтеграції у 

суспільство осіб з інвалідністю. Тому, соціальна полі-

тика в сфері захисту інвалідів повинна формуватися, 

враховуючи багато аспектів. Важливими факторами є: 

розвиток нормативно-правової бази, удосконалення 

механізмів професійної реабілітації (сьогодні багато 

роботодавців пропонують оформлення інвалідів на 

роботу без реального працевлаштування – так звана 

«оренда трудових книжок»), інклюзивного навчання та 

соціальної інтеграції. 
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ЯК ІНДИКАТОР ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ

Âèçíà÷åíî ñóòí³ñòü âçàºìîä³¿ òà ¿¿ ôîðìè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè òà  ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà. Ðîçãëÿíóòî ôàêòîðè âïëèâó íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü âçàºìîä³¿ îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
÷åðåç  ïðîçîð³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè. Âèçíà÷åíî ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ 
ðîçâ³äîê.
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PUBLIC AUTHORITIES AND COMMUNITY INTERRACTION  
AS THE TRANSPARENCY AND OPENNESS INDICATOR

The article investigates the notion of cooperation between public authorities and society as an indicator of transparency and 
openness. The concept of cooperation is defined. Types, forms and models of cooperation with civil society institutions in the 
activities of public authorities are characterised. In particular, the way such activity is being implemented according to one 
of three models: common-individual, common-sequential, common-interrelated.
The concept of cooperation and joint activities are distinguished. As a process, cooperation consists of joint activities and 
communication. Inherent elements of joint activity are characterising the cooperation as a process: individuals participating 
in activities, joint activity, informational connections, interplay, mutual relations and understanding.
It was found that the cooperation in joint activities is realized in the form of organising such activity, meaning participation 
aimed at achieving the general goal of joint activity. Cooperation occurs when the subjects share a common purpose. In 
addition, cooperation is defined not only through continuous interplay, but also through utilization of the opportunities 
shared by the subjects of cooperation in order to achieve the purposes of each subject.
This article indicates that the main purpose of the cooperation between public authorities and society is to achieve a stable 
social and political situation.
During the research we conducted an analysis of the legal framework which influences the concept of intensification of 
the citizen participation in public affairs. The data shows that even if citizens are participating in the activities of public 
authorities such participation can be considered a cooperation only at certain stages.
We have determined that the form and effectiveness of cooperation between public authorities and society depends on 
many factors, including the legal framework, level of education and moral readiness to accept such cooperation in public 
authorities, the degree of professionalism and readiness to take action in non-governmental organizations, traditions and the 
socio-economic situation of the current moment.
This article indicates that the criteria of civil competence in public authorities include knowledge, critical thought, capacity 
for informational analysis and evaluation, negotiations and discussions, being able to identify social struggles and make 
informed decisions on their solutions, etc.
The structure of interaction between public authorities and society was reviewed as part of the process of the interaction. 
Such structure includes public authorities, citizens, non-governmental organizations and the media. The interaction is 
manifested in various forms: the balance of mutual rights and obligations as a basis of legal relationships between the 
government and civil society; partnerships between public authorities and society; civil administration as an example of real 
participation of citizens in the process of decision-making; manipulation.
The importance of the feedback structure in the cooperation between public authorities and the civil society is underlined 
in the article. Primarily, as a mechanism that informs the government about social struggles, secondarily, as a method 
for evaluation of governmental activities. After all, the authorities have a chance to implement a joint solution to social 
struggles, consolidating the society and increasing the efficiency of public administrations, only in case if the government is 
informed about such struggles in due course.
We have also considered the factors that influence the efficiency of cooperation between public authorities and civil society. 
Decisions made by authorities will not succeed if they are unclear and not supported by the public. Thus, the government is 
simply destined to accept openness and transparency in its activities, making it a first step to understanding and cooperation 
with the society.
Keywords: openness, transparency, cooperation, civil society, civil participation, civil society institutions, public authorities.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
КАК ИНДИКАТОР ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ

Îïðåäåëåíà ñóùíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ è åå ôîðìû â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè è èíñòèòóòîâ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ðàññìîòðåíû ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ 
ïóáëè÷íîé âëàñòè ñ îáùåñòâåííîñòüþ ïîñðåäñòâîì ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè. 
Îïðåäåëåíû ïðîáëåìíûå âîïðîñû äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé .
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îòêðûòîñòü, ïðîçðà÷íîñòü, âçàèìîäåéñòâèå, îáùåñòâåííîñòü, îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå, 
èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, îðãàíû ïóáëè÷íîé âëàñòè.

На сучасному етапі державотворення, коли 

в суспільстві відбуваються складні демократичні пе-

ретворення, побудова суверенної, незалежної, де-

мократичної, соціальної, правової держави та вибір 

стратегічного курсу на європейську інтеграцію по-

требують нових підходів щодо регулювання суспіль-

них процесів. Саме готовність влади до відкритого 

діалогу з суспільством значним чином впливає на 

процеси економічного і соціального розвитку країни 

в цілому. 

Так, кожен громадянин держави має право на от-

римання повної, всебічної та достовірної інформації 

про функціонування обраного ним органу влади. Саме 

через відкритість дій влади визначається стан взаємо-

відносин між органами публічної влади та громадяна-

ми, формування дієвого механізму взаємодії між ними, 

впливу громадськості на прийняття рішень, співпраці, 

залучення мешканців територіальних громад до вирі-

шення важливих справ місцевого значення.

Зокрема, відкритість і прозорість діяльності орга-

нів публічної влади виступають важливими чинника-

ми демократичного устрою держави, оскільки саме їх 

прояви справляють реальний, об’єктивний та дієвий 

вплив суспільства на органи державного управління 

через громадські об’єднання та організації. 

Закритість інформації про дії влади перетворює на 

фікцію основний конституційний принцип та створює 

загрозу узурпації державної влади або зловживан-

ня нею. Загальновідомо, що доступність інформації 

про діяльність влади є одним із головних засобів, що 

дозволяє здійснювати громадський контроль за діями 

влади. Це підтверджується і даними соціологічного 

опитування. Так, у 2015 році рівень довіри українців 

до місцевої влади знизився: від +10% в 2012 році до 

-15% у грудні 2014 року і -24% у грудні 2015 року.

Відповідно до цього держава як інститут має 

сприяти громадській участі, розвиваючи її та сприяти 

тому, щоб створювати відповідні громадські структу-

ри, які візьмуть на себе частку функцій з забезпечен-

ня відкритості та прозорості державної влади. 

Проблемам прозорості та відкритості при-

свячені праці багатьох вчених, серед яких: О. Бабі-

нова, В. Бакуменко, Н. Драгомирецька, І. Ібрагімова, 

М. Мельниченко, Н. Нижник, В. Тертичка, Ю. Сурмін.

На необхідності розгляду прозорості та відкритості 

взаємодії органів влади з громадськістю наголошує  

О. Бабінова [2, с. 83–84]. Водночас І. Ібрагімова го-

ворить про діалог органів публічної влади з громад-

ськістю на всіх етапах прийняття рішень та постійний 

доступ до повної, об’єктивної, точної, зрозумілої ін-

формації [6, с 5]. Варто погодитися з думкою В. Мель-

ниченка, який зазначає, що без належної обізнаності 

громадян та їх колективів про діяльність органів пу-

блічної влади неможливий свідомий результативний 

вплив громадськості на цю діяльність. 

Питання проблем взаємодії органів публічної вла-

ди з громадськістю висвітлювалися в працях Г. Палія, 

В. Серьогіна, О. Ярмиша, А. Халецького.

Разом з тим, не зважаючи на науково-теоретичні 

напрацювання зарубіжної та вітчизняної науки дер-

жавного управління, питання взаємодії органів публіч-

ної влади з громадськістю з точки зору прозорості та 

відкритості є недостатньо дослідженими.

Мета статті – дослідити взаємодію як індикатор 

прозорості та відкритості  органів публічної з громад-

ськістю, окреслити  напрямки подальших наукових 

пошуків, що визначило логіку побудови дослідження.

Виклад основного матеріалу. Взаємодія - взає-

мозалежний обмін діями, організація людьми взаєм-

них дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльно-

сті.  Така діяльність реалізується за однією з трьох 

моделей:

• спільно-індивідуальна (кожен учасник робить 

свою частку загальної справи незалежно від 

інших);

• спільно-послідовна (загальне завдання викону-

ється послідовно кожним);

• спільно-взаємопов'язана (має місце одночасна 

взаємодія кожного учасника з усіма іншими).

Варто наголосити на відмінностях між взаємодією 

та спільною діяльністю, оскільки компонентами вза-

ємодії як процесу є спільні дії та контакти. Натомість 

організації спільної діяльності властиві такі основні 

складові, що характеризують взаємодію як процес: 

індивіди, які діють, спільні дії, інформаційні зв'язки, 

взаємовплив, взаємини, взаєморозуміння. Взаємодія 

у спільній діяльності реалізується у формі організації 

цієї діяльності, тобто спрямованих на загальний пред-

мет праці спільних дій. Саме вони зумовлюють необ-

хідність використання основних структурних складо-

вих діяльності (цілей, мотивів).

Питання співвідношення взаємодії і спільної діяль-

ності – це не що інше, як продовження дискусії з при-

воду співвідношення спілкування і діяльності, у ході 
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якої виокремилися дві протилежні позиції. Відповідно 

до першої позиції, спілкування є частиною діяльності, 

а до другої – воно принципово різниться від діяльності, 

адже пов'язує суб'єкт не з об'єктом, а з іншим суб'єк-

том.

Однак, для організації спільної діяльності необхід-

не просторово-часове узгодження. У процесі спільної 

діяльності взаємодія може відбуватися з раніше не-

знайомими людьми, котрі пов'язані виконанням певно-

го спільного для них завдання. 

Взаємодія виникає  тоді, коли суб’єкти об’єднані 

спільною метою. Крім того, взаємодія полягає не тіль-

ки в безперервному впливі один на одного, а також і 

під час використання взаємодіючими сторонами мож-

ливостей одна одної для досягнення власних цілей.

Основною метою взаємодії органів публічної влади 

з громадськістю є забезпечення стабільної суспіль-

но-політичної ситуації для максимального задоволен-

ня потреб громадян та участі громадських інституцій в 

управлінні державними справами.

Вважаємо за доцільне виокремити наступні види 

взаємодії: 

1. Державна – є сукупністю процесів, що покладе-

ні в основу організаційно-управлінських відносин та 

зв’язків між соціальними групами, індивідами. Така 

взаємодія характеризує відносини між суб’єктами сус-

пільної та політичної діяльності.

2. Управлінська взаємодія – прояв управлінських 

відносин, які, з одного боку, являють собою особливий 

різновид так званих громадських зв'язків, з іншого, 

вони проходять через свідомість людей, є результа-

том їх суб'єктивної діяльності. Управлінські відносини, 

в свою чергу, будуються за ієрархічним принципом. 

Суб'єкти управлінських відносин пов'язані суборди-

наційними зв'язками, визначальними для їх позиції в 

управлінській структурі.

3. Державно-управлінська взаємодія є продуктом 

інтеграції влади і громади, метою якої є взаємна довіра 

та конструктивна співпраця комуніканта та реципієнта. 

Процес державно-управлінської взаємодії складаєть-

ся з елементів, що є типовими для будь-якого акту 

комунікативної взаємодії: комунікант (органи публічної 

влади); саме повідомлення (офіційна або неофіцій-

на інформація, усна або документована, вербальна і 

невербальна); отримувач (інститути громадянського 

суспільства, індивідуальний реципієнт); канали роз-

повсюдження інформації (міжособистісні, інституціо-

нальні й масові); канали зворотного зв’язку (прохання, 

звернення громадян, різноманітні форми політичної 

участі); процес кодування-декодування інформації 

(підготовка інформаційних повідомлень, їх адекватна 

інтерпретація аудиторією); різного роду бар’єри (тех-

нічні, семантичні, психологічні).

Форма і результативність взаємодії органів пу-

блічної влади з громадськістю залежать від багатьох 

факторів, серед яких правова база, рівень освіченості 

й моральна готовність до такої взаємодії керівників 

органів публічної влади, рівень професіоналізму і ді-

єздатності громадських організацій, традиції, соціаль-

но-економічна ситуація, що склалася.

Так, Конституцією України закріплені права грома-

дян брати участь в управлінні суспільними справами, 

рівного доступу громадян до державної служби, а та-

кож до служби в органах місцевого самоврядування, 

право на свободу інформації, на індивідуальні та ко-

лективні звернення до органів влади та посадових осіб 

[7, ст. 141, 15].

За останні десять років нормативно-правова база 

щодо активізації участі громадськості у державних 

справах поповнилася низкою документів, а саме: ука-

зи Президента України «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів держав-

ної влади» [15], «Про забезпечення умов для більш 

широкої участі громадськості у формуванні та реаліза-

ції державної політики» [16], «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» [17], постанови Кабінету Міністрів України 

«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інфор-

мації про діяльність органів виконавчої влади» [13], 

«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкри-

тості у діяльності органів виконавчої влади» [12], «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню громад-

ської експертизи діяльності органів виконавчої влади», 

що  визначає процедуру сприяння проведенню інсти-

тутами громадянського суспільства та громадськими 

радами громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади [11] та «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» [10].

Відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

електронного звернення та електронної петиції», гро-

мадяни можуть звернутися до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

органу місцевого самоврядування з електронними пе-

тиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона 

адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, 

яке здійснює збір підписів на підтримку електронної 

петиції.

Слід звернути увагу на те, що професійна компе-

тентність керівників органів публічної влади може при-

носити користь державі і суспільству тоді, коли вона 

поєднується з високою моральною свідомістю особи-

стості. Окремі вимоги існують до компетентності поса-

дових осіб, пов’язаної зі зверненнями громадян щодо 

вирішення питань. Показником справжнього демокра-

тизму керівників органів публічної влади є готовність 

до спілкування із людьми, коректність у спілкуванні, 

позитивне ставлення до контролю суспільства за ді-

яльністю системи публічного управління. 

Рівень освіченості керівників органів публічної 

влади та їх готовність до взаємодії з громадськістю 

знаходить свій прояв у громадській компетентності 

керівника. Насамперед, керівники органів публічної 

влади – рівноправні громадяни держави, які мають 

права та обов’язки. По-друге, у міру особливостей про-

фесійної діяльності вони  знають права людини, права 

та обов’язки громадянина, про інституції, проблеми і 

практику громадянського суспільства і правової дер-

жави. Таким чином, до критеріїв громадянської ком-

петентності керівників органів публічної влади можна 

віднести:

• знання (правові, політичні, етичні, про соціальну 

сферу суспільства, про етнічні, релігійні та ре-

гіональні відмінності, про історичну спадщину і 

проблеми сьогодення); 

• уміння критично мислити, отримувати, аналізу-

вати та оцінювати інформацію, вести перего-
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вори та дискусії, визначати соціальні проблеми 

та приймати обґрунтовані рішення щодо їх ви-

рішення, реалізовувати права та обов’язки, ви-

користовувати механізми захисту прав людини, 

встановлювати конструктивні стосунки із людь-

ми, толерантно поводитися; цінності (права і 

свободи людини, людської гідності, інститутів 

громадянського суспільства, норми і правила 

демократії, справедливість), усвідомлення осо-

бистої відповідальності за розв’язання проблем 

для забезпечення  справедливості, солідарності, 

миру та демократичного суспільства, розуміння 

інтеграційних процесів, толерантне ставлення 

до історії та культури інших народів та окремих 

людей. 

У професійній діяльності керівники органів публіч-

ної влади аполітичні, толерантні, вміють аналізувати 

та оцінювати поточну політичну і соціальну ситуації, 

відмежовані від бізнесу; враховувають політичну кон-

куренцію і боротьбу різних груп інтересів, працюють 

з обмеженими ресурсами в умовах політичної конку-

ренції, враховують особливості ринкової економіки та 

забезпечують суспільну підтримку діяльності, створю-

ють сприятливі умови для діяльності громадянського 

суспільства. Необхідність працювати з міжнародними 

організаціями вимагає знань відповідних стандартів і 

форматів цієї співпраці.

У процесі взаємодії органів публічної влади з гро-

мадськістю доцільно розглянути структуру такої вза-

ємодії. З одного боку – це органи публічної влади, з 

іншого – громадяни, громадські організації та засоби 

масової інформації. Кожен з цих суб’єктів займає 

відповідне положення в суспільстві та відіграє певну 

роль. Така взаємодія  може проявлятися в наступних 

формах.

1. Баланс взаємних прав і обов’язків лежить в ос-

нові системи правового взаємозв’язку між державою і 

громадянським суспільством. Дотримання прав люди-

ни і основоположних свобод має стати основою про-

фесійної діяльності усіх представників органів публіч-

ної влади, зокрема з огляду на інтеграційні процеси, 

які відбуваються у світі.

2. Партнерські відносини органів публічної влади 

і громадськості передбачають для громадян можли-

вість обговорювати рішення і генерувати ідеї щодо 

напряму політичного курсу, а для уряду – врахування 

пропозицій громадян під час прийняття остаточного рі-

шення. Проте існують певні стереотипи мислення гро-

мадян та органів влади, проблеми співіснування цих 

двох сторін. Різний рівень знань завжди призводить до 

виникнення непорозумінь, і, що ще гірше, до відсутно-

сті лояльності. Тому питання про громадянську освіту 

і навчання стосується як працівників органів публічної 

влади, так і членів територіальних громад. Баланс у 

володінні знаннями та інформацією сприяє обміну 

думками та пошуку механізмів вирішення проблем. 

Саме освіта здатна здійснити інформування людей, 

навчити співпрацювати з метою запобігання боротьби 

та протистояння. 

3. Громадське керування – реальна участь грома-

дян у процесі ухвалення рішень. З метою досягнення 

компромісів з органами публічної влади громадськість 

ухвалює управлінські рішення через референдум або 

шляхом голосування. 

4. Маніпулювання – часто породжує конфлікти між 

органами публічної влади та громадянами. В такому 

випадку рівень впливовості громадськості взагалі від-

сутній. Проте, сутність такої «негативної взаємодії» 

виражається не тільки зростаючими потребами, але 

і здатністю громадян в особі різних соціальних сил 

стримувати послідовний хід розвитку діяльності та по-

треб індивідів. 

Враховуючи те, що взаємодія відображає сутність 

процесу реалізації спільних дій суб’єктів, слід зазначи-

ти, що участь громадян  у діяльності органів публічної 

влади  лише на окремих етапах можна вважати взає-

модією.

Наявна в Україні модель державного управління 

ще не повною мірою відповідає діалоговому харак-

теру відносин. Однак існує необхідність застосуван-

ня діалогу влади та громадськості. Насамперед для 

ефективної взаємодії необхідна повна прозорість та 

відкритість органів публічної влади, зорієнтованість на 

задоволення потреб та інтересів населення, постійний 

зв'язок  з населенням, вміння працівників працювати 

командою. 

У контексті взаємодії органів публічної влади і гро-

мадськості механізм зворотних зв’язків – це в першу 

чергу механізм постановки суспільних проблем перед 

владою, і тільки в другу – оцінка її діяльності. Тому 

що у випадку такої постановки суспільної проблеми у 

влади виникає можливість спільного з громадськістю 

її вирішення, консолідуючи, тим самим, суспільство і 

підвищуючи ефективність публічного управління.

Відтак рішення, прийняті владою, не будуть мати 

успіху, якщо вони незрозумілі та не підтримані громад-

ськістю. Тому влада просто приречена до відкритості 

та прозорості в своїй діяльності, а це перший крок до 

порозуміння та співпраці з громадськістю [5].

Досвід демократичних держав світу засвідчує, 

що саме взаємодія органів публічної влади та гро-

мадськості сприяє більшій ефективності державного 

управління, відкритості та прозорості діяльності орга-

нів публічної влади, підвищує рівень довіри громадян 

до влади.

Тільки добре поінформована про діяльність влади 

громадськість здатна запобігати зловживанням вла-

дою, виявляти її некомпетентність. Досягти цього мож-

ливо шляхом реалізації принципу свободи інформації, 

який обумовлює запровадження громадських переві-

рок і аналітичних заходів з метою спостереження та 

контролю за діяльністю влади, а також заохочення 

громадян брати участь у прийнятті державно-управ-

лінських рішень [1, с. 64].

Взаємодія – це процес, який виникає тоді, коли 

суб’єкти поєднані спільною метою, мають спільні 

дії та контакти. На відміну від взаємодії спільну ді-

яльність відрізняють складові, що характеризують 

взаємодію як процес. Основною метою взаємодії 

громадськості та  органів публічної влади є задоволен-

ня потреб громадян та їх участь в діяльності  органів 

публічної влади.

Практика взаємодії владного і громадського сек-

торів сьогодні суттєво обмежена. Попри цілу низку 

прийнятих законодавчих актів, у напрямі сприяння 

залученню організацій громадянського суспільства 

до державної політики, взаємодія сучасної влади та 

громадськості й надалі залишається неефективною. 
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Існуюча модель державного управління ще не повною 

мірою відображає характер діалогових відносин гро-

мадськості та органів публічної влади. 

Система взаємозв’язку органів публічної влади та 

інститутів громадянського суспільства є процесом кон-

солідації суспільства, який динамічно розвивається. 

На шляху до такої взаємодії існує безліч невирішених 

проблем та бюрократичних бар’єрів.

Використання об’єктивних і суб’єктивних факторів 

взаємодії органів публічної влади і громадськості має 

сприяти подальшому вдосконаленню партнерських 

відносин між суб’єктами через створення гнучкої сис-

теми управління, визначення нових форм  взаємодії, 

створення умов для подальшого розвитку інститутів 

громадянського суспільства, зміцнення гарантій ре-

алізації громадянами права на участь в державному 

управлінні. Перелічені фактори взаємодії потребують 

доопрацювання в частині визначення форм взаємодії 

та практичних дій суб’єктів.

Тому видається доцільним поглибити дослідження 

з вивчення процесу взаємодії органів публічної влади 

з громадськістю відповідно до сучасних вимог прозо-

рості й відкритості вітчизняної інституційної системи, 

що і може бути предметом подальших наукових напра-

цювань.
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РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ
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THE ROLE AND TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF TRANSPORT

A common problem with the article is that at the present stage of development of the new, democratic state undergoing 
fundamental changes in all spheres of human existence. What problems confront a society address issues of socio-political 
life of our country, its revival, improvement transport system, national security and transport, which occurs in the modern 
contradictory conditions, and the transportation sector can be the basis for recovery and development of economy of 
Ukraine. That is why, role and main tasks of the state administration in the field of transport are relevant and should be the 
basis for recovery and development of the state in integration into the European and global economy.
Main goal of this article is to highlight the role and tasks of state management of transport of Ukraine as the basis for 
effective integration of Ukraine into the world community.
Tasks of the state administration are realised in the process of daily functioning specifically authorized by the management 
bodies, which are connected with the enterprises of transport management relations, and endowed with administrative 
functions. In the process of management are diverse in their purpose and character functions that are based on the 
exchange of organizational, economic and technical needs of the transport process and management, and in accordance with 
applicable law and competence of the management bodies.
The main purpose of public governance is the exercise of the Executive power, which implements the objectives, functions 
and interests of the state. However for direct control of sectors of the economy, socio-cultural and administrative-political 
activities is a typical administrative activity.
The development of public authorities in transport occurs in the direction of the organizational separation of ministries 
exercising the state management of different subsystems of the transport industry. The result was a separation between the 
various departments and units of public administration functions of selected elements of transport system, involved in the 
implementation of the uniform traffic and is closely associated with one process schema.
Thus, government regulation of transport is an objective necessity. The basis of the state management of the transport system 
is of the common transport policy of Ukraine, which should be closely coordinated with the strategy for socio-economic 
development of the country.
Public transport management is regulated by rules of law legal of power the activities of Executive authorities and local 
self-government within their competence, which aims at the satisfaction in full of material and cultural needs of society and 
strengthening the country's defense. 
Under the function of the transport management should understand the external manifestation of the properties of a control 
subject, characterized by independence, carried out by specific methods depending on the control object to achieve certain 
results.
Governance in the transport sector plays a very significant role, since its implementation is not only a means of regulation 
of the transport process, and, above all, a tool to safeguard the interests of the state. The efficiency of public administration 
should define a clear adherence to the chosen priorities, a reliable legal, organizational, material and informational support 
of measures of state regulation of transport, bringing together public authorities, local governments, scientists and the public.
Prospects for further developments in this direction consider the role and tasks of public administration under the 
consideration of the prospects of development of transport complex of Ukraine, taking into account its specificity and 
peculiarities, globalization and European integration.
Keywords: public administration, transport, «Transport Systems», the transport complex, transport security.
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ îñíîâíûõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â òðàíñïîðòíîé îòðÿñëè áåç 
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è ìèðîâóþ òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû; ïðåäëîæåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìîé è 
íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, òðàíñïîðò, «òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà», òðàíñïîðòíîé êîìïëåêñ, 
òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü.

Транспорт – одна з найважливіших галузей мате-

ріального виробництва, яка забезпечує виробничі й 

невиробничі потреби господарства і населення країни 

в усіх видах перевезення. Без транспорту не було б 

територіального поділу праці. Тільки він може забезпе-

чити обмін товарами між окремими територіями, тобто 

внутрішні йзовнішні економічні зв'язки. 

В Україні функціонує розгалужена мережа всіх 

видів транспорту: залізничний, автомобільний (назем-

ні), морський, річковий, озерний (водні), повітряний, 

трубопровідний. Усі вони тісно пов'язані між собою і 

взаємно доповнюють один одного. 

Територіальне поєднання різних видів транспорту, 

які, взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби 

виробництва і населення у перевезеннях, становлять 

транспортну систему країни [1].

Саме тому транспорт, як один з найважливіших 

елементів техносфери, суттєво впливає не тільки на 

економіку, але й на все суспільне життя, що потребує 

ефективного державного управління.

Загальна проблема статті полягає у тому, що 

на сучасному етапі становлення нової, демократич-

ної держави відбуваються кардинальні зміни в усіх 

сферах людського буття. Проблеми сьогодення став-

лять перед суспільством розв’язання питань суспіль-

но-політичного життя нашої країни, її відродження, 

вдосконалення транспортої системи, національної 

та транспортної безпеки, яке відбувається в сучасних 

суперечливих умовах, а транспортна сфера може 

бути основою для відновлення та розвитку економіки 

України. Тому роль та основні завдання державного 

управління в галузі транспорту повинні стати основою 

для відновлення та розвитку держави при інтеграції в 

європейську і світову економіку, базисом для ефектив-

ного входження України у світове співтовариство. 

Стан наукових розробок з питань ролі 

державного управління в галузі транспорту Украї-

ни останнім часом набувають позитивної динаміки. 

Роботи, в яких порушуються питання забезпечення 

національних інтересів та національної безпеки, які 

стосуються інтеграційних проблем транспортного 

комплексу на пострадянському просторі, стану та 

перспектив розвитку міжнародних транспортних 

коридорів, регіональних транспортних магістра-

лей, мають важливе значення. До них відносяться 

наукові публікації С. А. Анісімова, В. В. Васильєва, 

Є. М. Васильєвої, С. С. Гончаренко, Ю. А. Євдокімо-

ва, К. Є. Каратаєвої, В. Н .Лівшиця, В. М. Пазовського, 

В. А. Персіанова, С. А. Проскуріна, О. І. Сиченкової, а 

автори Геккер В., Зеркалов Д., Крупіна О., Некрасов 

Ю., Ткаченко А., Соколов О., Шамрай Д. висвітлили 

питання безпеки руху, державного регулювання тран-

спортного забезпечення.

Кожен з них по-різному підходить до висвітлення 

питань ролі державного управління в галузі транспор-

ту України, аналізує різні рівні та аспекти явища. Це, в 

свою чергу, обумовлює необхідність переосмислення 

існуючих підходів до розуміння сучасних перспектив 

розвитку транспортного комплексу і розробки теоре-

тичних аспектів дослідження. 

Аналізуючи останні дослідження, в яких запо-

чатковано розв’язання даної проблеми, можна зро-

бити наступний висновок, якщо проблеми держав-

ного управління окремих видів транспорту достатньо 

розглянуті, то проблеми ролі й завдань державного 

управління в транспортній галузі взагалі, в умовах 

глобалізації, потребують подальшого вдосконалення 

та розгляду. За сучасних умов становлення та розви-

ток України як демократичної держави, інтеграція її у 

світові та європейські структури потребує переосмис-

лення суті, місця та ролі державного управління на 

транспорті.

На сучасному етапі становлення нової, демо-

кратичної держави відбуваються кардинальні зміни в 

усіх сферах людського буття. Проблеми сьогодення 

ставлять перед суспільством розв’язання питань сус-

пільно-політичного життя нашої країни, її відродження, 

національної та транспортної безпеки, яке відбуваєть-

ся в сучасних суперечливих умовах, а транспортна 

сфера може бути основою для відновлення та розвит-

ку економіки України. Тому основною метою статті є 

висвітлення ролі та завдання державного управління 

транспортом України як основи для відновлення та 

розвитку держави при інтеграції в європейську і сві-

тову економіку, що є базисом для ефективного вхо-

дження України у світове співтовариство. 

Управління в галузі транспорту має забезпе-

чувати своєчасне, повне та якісне задоволення по-

треб населення і суспільного виробництва в пере-

везеннях, та потреб оборони України; захист прав 

громадян під час їх транспортного обслуговування; 

безпечне функціонування транспорту; додержання 

необхідних темпів і пропорцій розвитку національної 

транспортної системи; захист економічних інтересів 

України та законних інтересів підприємств і органі-

зацій транспорту, і споживачів транспортних послуг; 

створення однакових умов для розвитку господар-

ської діяльності підприємств транспорту; обмеження 

монополізму та розвиток конкуренції; координацію 

роботи різних видів транспорту; ліцензування окре-

мих видів діяльності в галузі транспорту та охорону 

навколишнього природного середовища від шкідливо-

го впливу транспорту [2]. 

Завдання управління реалізуються в процесі по-

всякденного функціонування спеціально уповноваже-

них на це органів управління, які пов'язані з підпри-
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ємствами транспорту управлінськими відносинами і 

наділені управлінськими функціями. 

В процесі управління здійснюються різноманітні за 

своїм призначенням і характером функції, які форму-

ються на основі обміну організаційних, економічних 

і технічних потреб транспортного процесу та його 

управління, а також відповідно до чинного законодав-

ства і компетенції органів управління. 

Найбільш узагальненими та основними функціями 

державного управління для усіх видів транспорту є: 

функції, пов'язані з експлуатаційною діяльністю тран-

спортних засобів, до яких належать; функції, пов'язані 

з правовим забезпеченням діяльності транспортної 

системи; функції, пов'язані з фінансово-економічною 

діяльністю; функції, пов'язані з соціальним розвитком, 

охороною навколишнього середовища; функції, пов'я-

зані з адміністративно-політичною діяльністю.

Законодавством України визначені мета і завдання 

державною управління в галузі транспорту на принци-

пах, закріплених Конституцією України і досить повно 

висвітлених в юридичній літературі. Державна тран-

спортна політика в галузі безпеки руху реалізується 

через законодавство України, нормативно-правову 

й нормативно-технічну базу, вдосконалення системи 

державного управління, управління державною влас-

ністю (об’єктами інфраструктури, підприємствами 

транспорту) та державне регулювання у сфері відно-

син і діяльності суб’єктів підприємництва [3].

Державне управління діяльністю транспорту здійс-

нюється шляхом проведення та реалізації економічної 

(податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвес-

тиційної) та соціальної політики, включаючи надання 

дотацій на пасажирські перевезення. 

Державне управління транспортом – це врегульо-

вана нормами права юридична владна діяльність орга-

нів виконавчої влади і місцевого самоврядування в ме-

жах своєї компетенції, яка спрямована на задоволення 

в повному обсязі матеріальних і культурних потреб 

суспільства та зміцнення обороноздатності країни. 

Державне управління в галузі транспорту має за-

безпечувати: 

• своєчасне, повне та якісне задоволення потреб 

населення і суспільного виробництва в переве-

зеннях та потреб оборони України; 

• захист прав громадян під час їх транспортного 

обслуговування; 

• безпечне функціонування транспорту; 

• додержання необхідних темпів і пропорцій роз-

витку національної транспортної системи; 

• захист економічних інтересів України та закон-

них інтересів підприємств та організацій тран-

спорту, та споживачів транспортних послуг; 

• створення рівних умов для розвитку господар-

ської діяльності підприємств транспорту; 

• обмеження монополізму та розвиток конкуренції; 

• координацію роботи різних видів транспорту; 

• ліцензування окремих видів діяльності в галузі 

транспорту; 

• охорону навколишнього природного середови-

ща від шкідливого впливу транспорту.

Державне управління галузі транспорту здійсню-

ють: Міністерство інфраструктури України, місцеві 

Ради народних депутатів та інші спеціально уповнова-

жені на те органи відповідно до їх компетенції. 

Політика Уряду ґрунтується на принципах обме-

ження втручання держави в транспортну діяльність до 

мінімально необхідного рівня, концентрації зусиль на 

основній функції держави з розроблення та реалізації 

чіткої державної транспортної політики, контролю за 

її впровадженням та оцінкою результатів. Державне 

регулювання має спрямовуватися на захист інтересів 

держави та суспільства за умови збереження госпо-

дарської самостійності підприємств транспортного 

сектору.

Основним призначенням державного управління є 

здійснення виконавчої влади, у процесі якої реалізу-

ються завдання, функції та інтереси держави. Разом 

з тим для безпосереднього управління галузями еко-

номіки, соціально-культурної сфери та адміністратив-

но-політичною діяльністю характерною є розпорядча 

діяльність. Виконавча і розпорядча діяльність органів 

виконавчої влади має свої характерні риси: 

1) дана діяльність має загальнодержавний харак-

тер і охоплює найбільш важливі сторони життя су-

спільства; 

2) дана діяльність спрямована на виконання зако-

нів України, інших нормативних актів, а також міжна-

родних правових актів; 

3) дана діяльність носить організаційний зміст, за 

допомогою якого здійснюється безперервний, постій-

ний і цілеспрямований вплив на волю громадських ко-

лективів з метою регулювання і координації їх спільної 

прані; 

4) дана діяльність носить юридично-владний роз-

порядчий характер. 

Державне регулювання роботи транспортно-до-

рожнього комплексу здійснюється органами виконав-

чої влади відповідно до їх компетенції, визначеної за-

конодавством, і передбачає наступні напрями:

• вільне входження у ринки (вихід з ринків) суб'єк-

тів господарювання, що надають транспортні 

послуги;

• розроблення правових основ транспортно-екс-

педиційної діяльності;

• правове забезпечення діяльності спеціальних 

(вільних) економічних зон, орієнтованих на на-

дання транспортно-експлуатаційних послуг.

Головним завданням державного управління тран-

спортом є своєчасне та якісне забезпечення подаль-

шого розвитку та вдосконалення транспорту держави, 

життєдіяльності всіх галузей економіки та на цій осно-

ві сприяння повнішому задоволенню матеріальних і 

культурних потреб суспільства. 

Розвиток органів державної влади на транспорті 

відбувається в напрямку організаційного відокремлен-

ня відомств, що здійснюють державне управління різ-

ними підсистемами транспортної галузі. Результатом 

цього став поділ між різними відомствами і їхніми під-

розділами функцій державного управління окремими 

елементами транспортної системи, що беруть участь 

у здійсненні однорідних видів перевезень і тісно пов'я-

заними єдиними технологічними схемами.

Основними видами транспорту є: залізничний 

транспорт; водний (морський та річковий) транспорт; 

повітряний транспорт; автомобільний транспорт; 

трубопровідний транспорт. 

Україна представлена всіма видами транспорту. 

Розвиток транспорту в Україні обумовлений її геогра-
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фічним положенням, зокрема розміщенням у центрі 
Європи. 

Головним органом в системі центральних органів 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держав-
ної політики в галузі транспорту, в сфері використання 
повітряного простору України та навігаційно-гідрогра-
фічного забезпечення мореплавства є Міністерство 
Інфраструктури України, діяльність якого направля-
ється та координується Кабінетом Міністрів України.

Правовий статус Міністерства Інфраструктури 
України та його основні завдання визначаються Поло-
женням про Міністерство транспорту України, затвер-
джене Указом Президента України від 11 травня 2000 
р. № 678/2000 із змінами та доповненнями, які було 
внесено Указами Президента України від 26 листо-
пада 2001 р. № 1144/2001, від 27 березня 2002 р. № 
304/2002 [4].

В межах своїх повноважень Міністерство Інфра-
структури України організовує виконання актів законо-
давства України та здійснює контроль за їх реалізаці-
єю, а також, в свою чергу, на основі та на виконання 
актів законодавства видає накази, організує та контро-
лює їх виконання.

Міністерство Інфраструктури України є юридичною 
особою. У складі Міністерства можуть бути створені 
органи державного управління (департаменти, служ-
би, інспекції).

Коротко розглянемо роль державного управління в 
управлінні основними видами транспорту. 

Державна адміністрація залізничного транспор-
ту (Укрзалізниця) є органом державного управління 
залізничним транспортом загального користування і 
юридичною особою та підпорядковується Міністерству 
Інфраструктури. Діє на основі Положення про держав-
ну адміністрацію залізничного транспорту України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29.02.1996 р. № 262 з подальшими змінами та 
доповненнями [5]. В сферу управління Укрзалізниці 
входять Південно-Західна, Одеська, Донецька, Пів-
денна, Львівська та Придніпровська залізниці, а також 
інші об’єднання, підприємства, установи та організації 
залізничного транспорту за переліком, який встанов-
лений Міністерством Інфраструктури.

Укрзалізниця здійснює централізоване управління 
процесом перевезень у внутрішньому та міжнарод-
ному сполученні і регулює виробничо-господарчу ді-
яльність залізниць у сфері організації цього процесу. 
Укрзалізниця у сфері своєї компетенції видає накази, 
які є обов’язковими для виконання залізницями та під-
приємствами, які входять в сферу управління Укрза-
лізниці, організує та контролює їх виконання. 

Укрзалізницю очолює генеральний директор, який 
має заступників, котрі призначаються Кабінетом Міні-
стрів України за поданням Міністра Інфраструктури. 

Державний департамент авіаційного транспорту 
(Укравіатранс) є органом державного управління, який 
підпорядковується Міністерству Інфраструктури та діє 
у його складі. Укравіатранс діє на основі Положення 
про Державний департамент авіаційного транспорту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29.03.2000 р. № 573 з подальшими змінами та 
доповненнями [6]. Укравіатранс очолює директор, яко-
го призначає на посаду та звільняє Кабінет Міністрів 
України за представленням Міністера Інфраструктури.

Державний департамент морського та річкового 
транспорту (Укрморрічфлот) є органом державного 
управління в галузі морського та річкового транспорту, 
який підпорядковується Міністерству Інфраструктури 
та діє у його складі та є юридичною особою. 

Укрморрічфлот діє на основі Положення про дер-
жавний департамент морського та річкового транспор-
ту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 30.03.2000 р. № 584 з подальшими змінами та 
доповненнями [7]. Укрморрічфлот очолює директор, 
якого призначає на посаду та звільняє Кабінет Міністрів 
України за представленням Міністера Інфраструктури. 
Положення про структурні підрозділи Укрморрічфлота 
затверджує Директор Укрморрічфлоту.

Державний департамент автомобільного транспор-
ту (Укравтотранс) є органом державного управління в 
галузі автомобільного транспорту та діє у складі і під-
порядковується Міністерству Інфраструктури України. 
Правовий статус Укравтотрансу визначається Поло-
женням про державний департамент автомобільного 
транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30.03.2000 р. № 586, з подальшими 
змінами та доповненнями [8].

Укравтотранс видає накази організаційно-розпо-
рядчого характеру. Його очолює директор, якого при-
значає на посаду та звільняє з неї Кабінет Міністрів за 
поданням Міністра Інфраструктури. 

Державне управління в сфері трубопровідного 
транспорту здійснюють Міністерство палива та енер-
гетики України, а також місцеві органи державної ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування в 
межах їх компетенції. Правові, економічні та організа-
ційні принципи діяльності трубопровідного транспорту 
визначає Закон України «Про трубопровідний тран-
спорт» [9]. Особливості застосування цього Закону в 
частині функціонування промислового трубопровідно-
го транспорту встановлює Кабінет Міністрів України. 
Зміну форм власності промислового трубопровідного 
транспорту здійснюють відповідно до чинного законо-
давства.

Органи управління можуть здійснювати тільки такі 
повноваження, які віднесені до їх компетенції. У проце-
сі реалізації своєї компетенції органи управління мають 
право видавати нормативні акти, що може бути відне-
сено до юридичного виду управлінської діяльності.

Важливим видом управлінської діяльності є засто-
сування правових норм у конкретних обставинах, що 
також постає як юридичний вид управлінської діяль-
ності.

Органи управління здійснюють управлінський 
вплив правовими методами, під якими розуміється 
спосіб здійснення управлінських функцій відповідно 
до вимог чинного законодавства і правової доктрини.

Основними правовими методами управління тран-
спортом є адміністративні й економічні. Серед адміні-
стративних методів можна назвати: видання владних 
актів (укази Президента; постанови Уряду; накази 
Міністерства, департаментів окремих видів транспор-
ту тощо). До економічних методів відносяться такі 
способи управління, які базуються на використанні 
економічної зацікавленості підприємств транспорту і 
окремих їх працівників у результатах роботи.

Не менш важливу роль відіграють також суб’єкти 
забезпечення безпеки руху на транспорті, від злаго-
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джених дій яких залежить стан аварійності, рівень 

транспортного обслуговування населення, якість на-

дання транспортних послуг тощо. Аналіз системи й 

компетенції суб’єктів управління транспортним комп-

лексом України засвідчує, що нинішня система дер-

жавного управління безпекою на транспорті потребує 

вдосконалення. Найоптимальнішим убачається ство-

рення єдиного планово-регулювального, науково-ме-

тодичного, координаційного та контрольного центру, 

наділеного достатніми повноваженнями щодо органі-

зації взаємодії всіх органів державної влади України в 

зазначеній сфері. Ним може стати Міжвідомча комісія 

з питань забезпечення безпеки на транспорті. Ство-

рення вищезазначеного органу дало б можливість:

1) сконцентрувати весь комплекс управлінських 

функцій із забезпечення безпеки на всіх видах тран-

спорту в одному органі та здійснювати централізоване 

керівництво;

2) значно ефективніше вирішити питання про раці-

ональну організацію контрольно-наглядової діяльності 

у вказаній сфері; 

3) уникнути дублювання функцій і паралелізму в 

діяльності згаданих суб’єктів, сприяти подальшому 

вдосконаленню керівництва і координації діяльності 

всіх державних органів, правильному розподілу фінан-

сових і матеріально-технічних засобів, що витрачають-

ся на проведення масштабних заходів із забезпечення 

безпеки функціонування транспорту.

Таким чином, транспорт є самостійною га-

луззю економіки, до складу якої входять комплексні 

системи – залізничний, водний, повітряний, автомо-

більний та трубопровідний транспорт. 

Державне регулювання транспорту є об'єктив-

ною необхідністю. Основою державного управління 

транспортної системою є єдина транспортна політика 

України, яку необхідно жорстко скоординувати зі стра-

тегією соціально-економічного розвитку країни.

Державне управління транспортом – це врегу-

льована нормами права юридична владна діяльність 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 

в межах своєї компетенції, яка спрямована на задо-

волення в повному обсязі матеріальних і культурних 

потреб суспільства та зміцнення обороноздатності 

країни. 

Під функцією управління транспортом слід розумі-

ти зовнішній прояв властивостей суб'єкта управління, 

який характеризується самостійністю, здійснюється 

специфічними методами залежно від об'єкта управлін-

ня (певної сфери суспільних відносин) з метою досяг-

нення певних результатів. 

Існуюча система державного управління безпекою 

на транспорті потребує вдосконалення, тому створен-

ня Міжвідомчої комісії з питань забезпечення безпеки 

на транспорті буде ефективно сприяти організації вза-

ємодії всіх органів державної влади України в зазна-

ченій сфері. 

Державне управління в транспортній галузі відіграє 

велику та значну роль, тому що його здійснення є не 

лише засобом регулювання транспортного процесу, а 

й передусім інструментом забезпечення інтересів дер-

жави. Ефективність державного управління повинна 

визначатися чітким дотриманням обраних пріоритетів, 

надійним правовим, організаційним, матеріальним та 

інформаційним забезпеченням заходів державного 

регулювання перевезень, об’єднанням зусиль органів 

державної влади, місцевого самоврядування, науков-

ців та громадськості. 

Перспективами подальших розробок у даному на-

прямку вважаємо висвітлення ролі та завдання дер-

жавного управління при розгляді перспектив розвитку 

транспортного комплексу України, враховуючи його 

специфіку та особливості, глобалізацію та євроінте-

грацію. 
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Наталія Ясниська
аспірант ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ 
СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ НАУКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Äîñë³äæåíî îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. Â³äçíà÷åíî íàñë³äêè âïðîâàäæåííÿ 
áîëîíñüêî¿ ñèñòåìè òà íåäîë³êè ¿¿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿. Ïîñë³äîâíî ïðîâîäèòüñÿ äóìêà, ùî ïðîáëåìè ó 
ðîçâèòêó íàóêè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ õàðàêòåðí³ äëÿ áàãàòüîõ ðîçâèíåíèõ êðà¿í, õî÷à é ð³çíîþ ì³ðîþ. 
Äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü  çì³íèòè óïðàâë³íñüê³ ï³äõîäè äî «ô³ëîñîô³¿ âèùî¿ îñâ³òè» òà ðîë³ íàóêè â í³é.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óí³âåðñèòåòñüêà íàóêà, óïðàâë³ííÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Nataliya Yasnyska 
PhD student of LRIPA NAPA under the President of Ukraine

MODERN TRENDS OF NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS DEVELOPMENT 
AND REFORMATION IN THE CONTEXT OF PROSPECTS OF SCIENCE DEVELOPMENT

 IN HIGHER EDUCATION

Problem setting. Basic understanding of the role and place of science in society in general and its university segment in 
particular, largely determines the prospects of development in all spheres of life, bearing in mind the reasonable government 
positions and management decisions in the majority of problems that affect the life of every individual. The understanding 
that the science is shaping society and the level of its development determines its culture should be formed and cultivated 
for school and activated during student years. To develop science in higher education, to attract students to address global 
issues and current researches, to encourage well-known scientists to participate in the learning process – it’s a far-sighted 
and productive public policy that will have important results for the society.
Recent research and publications analysis. National educational strategies and policies for management, organization 
of teaching and learning in science, managerial peculiarities of their introduction in Europe and the United States were the 
subject of scientific researches of S.-K. Abel, T.Vissera, J.H. van Driela, F. Kendersa, J. Peters, K. Roy, K.Terlou. Changes 
and reforms planned by most European countries in the coming years are based on these studies. Sources include official 
documents of central educational policies and programs, projects, results of national assessments and the analysis of 
pilot questioning of existing practices, developed and recognized by governments and industry governance structures and 
institutions of higher education.
Paper objective. The article is to determine the current trends of development and reformation of national educational 
systems in the context of prospects for the development of science in higher education. 
Conclusions. The most successful in solving problematic aspects have become national strategies aimed at modernizing 
science in high school and programs that motivate research activities in secondary schools based on partnership initiatives 
guidance and professional development opportunities for teachers. School partnerships, scientific and educational centers 
that already exist in 2/3 countries of the EU, the encouragement of young people to scientific careers choices by supporting 
gifted and talented students, and also integrated and separate approaches to teaching disciplines – this is not a complete list 
of proposals to modernize the current positions of the State in the management of university science.  
Keywords: university science, management of science activities.

Наталья Ясинская
аспирант ЛРИГУ НАГУ приПрезиденте Украины

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Èññëåäîâàíû îñíîâíûå òåíäåíöèè ðåôîðìèðîâàíèÿ óêðàèíñêîé ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Îïðåäåëåíû 
ïîñëåäñòâèÿ âíåäðåíèÿ áîëîíñêîé ñèñòåìû è íåäîñòàòêè åå óêðàèíñêîé èíòåðïðåòàöèè. Ïîñëåäîâàòåëüíî 
ðàññêðûâàåòñÿ ìûñëü, ÷òî ïðîáëåìû â ðàçâèòèè íàóêè â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ õàðàêòåðíû äëÿ ìíîãèõ 
ðàçâèòûõ ñòðàí, õîòÿ è â ðàçíîé ñòåïåíè. Äîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü óïðàâëåí÷åñêèå ïîäõîäû ê 
«ôèëîñîôèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ» è ðîëè íàóêè â íåé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óíèâåðñèòåòñêàÿ íàóêà, óïðàâëåíèå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ.

 © ßñíèñüêà Í. ²., 2016.

Базове розуміння ролі та місця науки у житті 

суспільства на загал та її університетського сегменту 

зокрема, багато в чому визначає перспективи розвит-

ку країни в усіх галузях життєдіяльності, якщо мати 

на увазі обґрунтовані урядові позиції та управлінські 

рішення у більшості проблем, які зачіпають життя кож-

ної конкретної людини. Розуміння того, що саме наука 
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формує суспільство, а рівень її розвитку обумовлює 

його культуру, повинне формуватися й культивуватися 

протягом шкільних і активуватися під час студентських 

років. Розвивати науку у вищих навчальних закладах, 

залучати студентів до розв’язання глобальних та по-

точних дослідницьких проблем, заохочувати відомих 

науковців до участі у навчальному процесі – це дале-

коглядна та продуктивна державна політика, що мати-

ме вагомі для суспільства результати.  

Національні освітні стратегії та політики 

щодо управління, організації процесів викладання 

і навчання в галузі науки, управлінські особливості 

їх упровадження в Європі та США стали предметом 

наукових розробок С.-К. Абеля, Т. Віссера, Дж. Х. ван 

Дріела, Ф. Кендерса, Дж. Питерса, К. Роя, К.Терлоу. 

Зміни і реформи, заплановані більшістю європей-

ських держав на найближчі роки, базуються на цих 

дослідженнях. Джерела містять офіційні документи 

центральних органів освіти,  стратегії і програми, 

проекти, результати національних оцінок та аналіз 

результатів пілотних опитуваньщодо існуючої прак-

тики, розроблені й визнані урядами та галузевими 

управлінськими структурами й вищими навчальними 

закладами.

Метою статті є визначення сучасних тенден-

цій розвитку та реформування національних освітніх 

систем в контексті перспектив розвитку науки у вищій 

школі.

Виклад основного матеріалу. Вищу освіту 

переважно визначають як «сукупність знань і умінь, 

які можна одержати у відповідних навчальних закла-

дах, – вищих навчальних завладах, – які є наступ-

ним, після початкового і середнього, рівнем освіти 

[1]. Вища освіта як процес відіграє значну, часом ви-

рішальну, роль у соціалізації особи, сприяє її здатно-

сті проявити власну індивідуальність у професійній 

сфері та обійняти в суспільстві таке місце, яке відпо-

відає її запиту, тобто обумовлює соціальний статус. 

У переважній більшості сучасних суспільств належ-

ність до найвищих прошарків населення, до політич-

ної, економічної, наукової, творчої еліти суспільства 

асоціюється з наявністю у її представників вищої осві-

ти.  В коледжах та університетах європейських країн 

та США крім навчальної та професійної, студенти 

проходять також і моральну підготовку до виживання в 

умовах ринкової економіки, до здатності працювати у 

тимчасових трудових та творчих колективах і добива-

тися успіху в умовах жорсткої професійної конкуренції. 

Саме на формування цих навичок  спрямовані про-

позиції студентові, наприклад, самому вибирати собі 

навчальні курси, складати індивідуальний план і фор-

мувати графік занять, а також відсутність постійних 

академічних студентських груп, партнерські відносини 

з викладачами, можливість переходити з факультету 

на факультет, вчитися у різних навчальних закладах 

і адаптуватися до їх вимог. Самостійність, незалеж-

ність, критичність, ініціативність, уміння конкурувати 

з іншими, здатність до мобільності та змін у способі 

життя, професії забезпечує студентам переваги в умо-

вах конкуренції, економічних та фінансових криз, кон-

курентність на ринку праці [2]. 

Суб'єктом західної системи вищої освіти є сам 

студент, що вибудовує відносини з викладачами на 

партнерській основі та усвідомлює значення кожно-

го вибору для власного професійного майбутнього. 

О. Бессонова зазначає, що на пострадянському про-

сторі, в країнах, які перебувають в стані демократич-

ного транзиту, пережитки «радянської системи освіти» 

гальмують демократизацію галузі. Держава зберігає 

своє значення як «власник ресурсу «вища освіта», 

який надає його студенту в обмін на навчальну працю, 

вимірювану академічними годинами» [3]. Радянські 

підходи відрізняє згадувана монополія держави на ре-

сурс «вища освіта»; ієрархічні відносини викладачів і 

студентів; примусовий характер навчального процесу 

на умовах планової організації навчального процесу 

та праці професорсько-викладаццького складу [4]. 

Причиною системної кризи в українській  освіті, 

зокрема у вищій, дослідники називають надмірне ре-

гулювання, притаманне за загал системі державного 

управління в нашій державі. Завдання модернізації 

системи управління в державі в контексті демокра-

тичних змін, які впроваджуються саме тепер, в період 

найбільшого напруження українського суспільства, 

безпосередньо пов’язані з системою вищої освіти. 

Оновлення концептуальних засад взаємодії органів 

державного управління, безпосереднього галузевого 

управління та самоврядних управлінських органів уні-

верситетів – це система, що вимагає особливої уваги 

як управлінського, так і освітянського загалу й експерт-

ного середовища. Значна, фактично переважаюча, 

частина населення країни так чи інакше пов’язана 

із системою освіти, різними її рівнями, формами та 

проявами. Отже якісні показники, що характеризують 

результати її функціонування, відображають стан су-

часного суспільства у теперішньому часі та його пер-

спективи в майбутньому. 

Якість освіти значною мірою залежить від якості сис-

теми управління освітою на всіх її рівнях, від підходів 

держави до розвитку найрізноманітніших субсистем, що 

наповнюють освітянську галузь. Серед них наука, тобто 

підготовка наукових кадрів, здійснення наукових дослі-

джень та практичне впровадження результатів науково-

го пошуку, відновлення та оновлення наукового потенці-

алу вищої школи – далеко не повний перелік субсистем, 

що уособлюють розвиток науки в університетах.

Упродовж останніх п'яти років  наша країна пережи-

вала драматичні події. Наполегливе прагнення значної 

частини населення провести демократичні реформи й 

приєднатися до європейської спільноти, розділяючи її 

традиційні цінності та підходи до організації суспільства 

на засадах рівності перед законом та верховенства 

права, наштовхнулося на відчайдушний спротив іншої 

частини, що з різних причин  прагнула не допустити 

демократичних змін, зокрема європейської інтеграції 

України. Наслідком громадського протистояння у 2013 

– 2014 рр. стали крах тодішнього владного режиму, що 

визначався як проросійський, порушення суверенітету 

та територіальної цілісності нашої держави з боку Ро-

сійської Федераці (РФ), анексія нею Криму та сепара-

тистський бунт антиукраїнських елементів на частині 

територій Донецької та Луганської областей, початок 

Анитерористичної операції, що продовжується і зараз. 

В умовах необхідності протистояти викликам збройної 

агресії  та економічній та фінансовій кризі Українська 

держава проводить комплекс кардинальних демокра-

тичних реформ. Реформа вищої школи в цьому комп-

лексі обіймає важливе місце.
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Розвиток університетської науки завжди відобра-

жав загальний стан економіки країни, оскільки наука 

– це галузь, що вимагає значних інвестицій, які визна-

чають як «довгі», тобто суспільство відчуває віддачу 

тільки з роками. 

Упродовж довшого часу українська влада та гро-

мадськість обговорювали та реалізовували вступ 

України до болонської конвенції. Консерватори засте-

рігали, що таким чином може бути остаточно зруйно-

вана національна вища школа, що мала певний досвід 

і традиції ефективності та стабільності. Необхідність 

входження до єдиного європейського освітнього про-

стору та забезпечення конкурентності випускників 

українських вищих навчальних закладів в ньому дик-

тували необхідність адаптувати національну освітню 

систему до вимог часу та провести освітні реформи. 

Окремі університети, впровадивши болонську 

систему дійсно стали відповідати європейським 

стандартам: в них були введені дворівнева система 

(бакалаврат – магістрат), навчальні курси на вибір, 

система кредитів (залікових одиниць), бально-рей-

тингова система, а на рівні керівництва держави була 

проголошена академічна мобільність і вжиті деякі за-

ходи щодо її юридичного і фінансового забезпечення 

[4]. Фактично ж упровадження болонської реформи в 

Україні кардинально на ефективність та результатив-

ність системи вищої освіти не вплинуло.

Філософія вищої освіти розвинених країн світу 

спрямована на забезпечення двох найважливіших ас-

пектів: можливості особи реалізувати себе в світі та 

прогрес суспільства, причому саме в такому порядку 

визначення пріоритетів.  Пристосування до таких під-

ходів вимагало від реформаторів вітчизняної вищої 

школи концептуальної зміни філософії вищої освіти, а 

не тільки програм підготовки студентів, кардинальної 

зміни методики взаємодії студентів та викладачів, а не 

тільки системи обліку та оцінювання знань студентів 

тощо.  Натомість зміни обмежились пристосуванням 

діючих на момент реформ програм до нових «форм», 

тобто мали чисто «косметичний» характер.  Управлінці 

«від освіти» на певному етапі реформування вітчиз-

няної освітньої галузі не передбачили реального ана-

лізу можливості продуктивно поєднати національну та 

європейську системи, обмежившись «декоративни-

ми» підходами, а професійне експертне середовище 

виявилось нездатним протистояти ентузіазмові «ре-

форматорів», хоча окремі позитивні кроки, зокрема 

укрупнення університетів і виведення з системи невід-

повідних за науковим та професійним рівнем закладів, 

були певною мірою реалізовані. 

Кількісні та якісні відмінності національної та болон-

ської систем вимагали розумної інтеграції світоглядних 

та концептуальних підходів, які не були впроваджені. 

Бакалаврат не ідентифікувався з жодним існуючим на 

час упровадження освітнім рівнем, магістр – не сприй-

мався в управлінні та суспільстві  як науковий ступінь, 

рівень спеціаліста «зависав у повітрі». 

Бакалаврат буквально розуміється в Європі як 

«підготовча освіта» (undergraduate) [5] і не є адекват-

ним рівневі «спеціаліста», тож не кваліфікується як рі-

вень «повної вищої освіти» в Україні, що відбивається 

на перспективах працевлаштування випускників. Тоді 

як європейський магістрат, що власне має надавати 

спеціалізовану глибоку професійну освіту і теоретично 

передбачений для найбільш  здібних і здатних до на-

укової роботи бакалаврів, в реальному житті перетво-

рився на фактичний замінник спеціаліста й сприйма-

ється як незрозуміла, але обов’язкова  «продовжена» 

в часі можливість здобути вищу освіту. 

Приток майбутніх науковців до інститутських та 

університетських наукових лабораторій та творчі ко-

лективи за таких умов значно послабшав, а фінансові 

негаразди суттєво звузили матеріальну базу функці-

онування системи університетської науки, особливо 

в частині дослідницької роботи. Остання виявилась 

практично відірваною від державних та галузевих 

замовлень, оскільки перестала вважатися здатною 

створювати науковий продукт, вартий уваги підпри-

ємництва і, тим більше, держави. Університетська 

наука практично реалізовується силами ентузіастів і 

подвижників, що значною мірою звужує її можливості 

відбутися як суспільно значимої складової науки. 

Розвиток ринку освітніх послуг, характерний для 

початку ХХІ століття, кардинальних змін у якості нав-

чання у вищій школі не забезпечив, а кращі традиції  

у цьому контексті зберігалися тільки в окремих, пере-

важно найбільш славетних вузах. Окремі спеціальнос-

ті, зокрема «менеджмент», «управління бізнесом», 

«зв'язки з громадськістю» залишилися загадкою не 

тільки для випускників, але й для викладачів вищих 

навчальних закладів, які не мали шансу осягнути зміст 

багатьох економічних дисциплін в умовах відсутності 

вітчизняного досвіду функціонування ринкової еконо-

міки та без реальної перспективи професійної реаліза-

ції студентів. Остання існувала та значною мірою існує 

зараз тільки на папері. Випускники багатьох нових ео-

номічних та політичних спеціальностей могли прояви-

ти себе тільки на етапі «реалізації» певного товару: на 

базарі, на лотках, в кращому разі – за прилавком мага-

зинів чи як мерчандайзери, що розкладають товар на 

полицях згідно з науковими рекомендаціями, у супер-

маркетах. При всій радикальності даного висновку, він 

значною мірою справедливий як на думку спеціалістів, 

так і в оцінках громадськості та широкого загалу. 

У таких принципово неринкових галузях, як освіта, 

медицина, державне управління, – рівень підготовки 

наукових кадрів істотно знизився, не в останню чергу 

через зниження загального рівня вимог суспільства до 

середньої та вищої освіти, які з фінансової точки зору 

залишалися на рівні виживання. 

Єропейська система передбачає свідомий вибір 

студентами фаху, орієнтований на можливість корекції 

на старших курсах та на магістратурі. Такій підхід нашій 

«реформований системі» з нашому студентству, за ок-

ремими винятками, не притаманний. Згідно з діючими в 

європейських країнах стандартами вищої освіти всі дис-

ципліни, які повинні вивчити студенти (бакалаври і магі-

стри) того або іншого напряму (спеціальності), розділені 

на базові й вариативні (профільні). Базовий сегмент 

становить до 50 % від освітньої програми бакалавра (в 

магістратурі – 30 %), є обов'язковим для студентів. До-

даткові вариативні курси розділяються на обов'язкові, 

що призначаються адміністрацією, і курси за вибором, 

що, в ідеалі, вільно обираються самими студентами і 

повинні складати не більше 1/3 від варіативної частини. 

Передбачені також індивідуальні навчальні плани сту-

дентів, куди за допомогою академічних консультантів 

вони повинні вносити вибрані ними курси.

ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß



105

Àctual problems of public administration¹ 1(65)-2016

Наші навчальні курси за вибором, як правило, за-

кріплені на певний період навчального плану, відпо-

відно до якого в певному семестрі студент повинен 

вибрати предмет з двох-трьох запропонованих. Він 

не може перенести його на інший семестр або рік,  не 

може обрати курс на іншому факультеті, оскільки це не 

передбачено самою концепцією навчання: він просто 

не буде до цього готовий і не зрозуміє, про що йдеться. 

В більшості українських вищих навчальних закладів діє 

виразно обмежена національна інтерпретація євро-

пейських «обов'язкових курсів за вибором», при цьому 

студент може обирати не з 80-ти курсів, а саме такий 

обсяг обов'язкових курсів за вибором і елективних кур-

сів, а лише з двох-трьох у кожному конкретному випад-

ку. Отже  і свобода вибору курсів суттєво обмежена. В 

провінційних інститутах всі «вузькі місця» системи до-

ведені до своїх максимальних проявів, що відбиваєть-

ся як на рівні знань студентів, так і на здатності профе-

сорсько-викладацького складу адекватно реагувати на 

виклики сьогодення, пов’язані із прискореними темпа-

ми розвитку науки, технологій, методики викладання та 

концептуальних підходів до самого процесу навчання. 

Аналогічне спрощення характерне й стосовно кредит-

но-модульної та бально-рейтингової систем.

Упровадження болонської системи в національні 

вищі навчальні заклади відбувалось значною мірою 

і в багатьох параметрах формально. Отже, реформа 

не змогла зпропонувати суспільству шляхів виходу з 

глухих кутів «радянського» бачення системи вищої 

освіти.  Негативні наслідки неконструктивних та непро-

фесійних реформаторських кроків майже на десяти-

ліття затримали ті організаційні зміни, що повинні були 

забезпечити життєздатність як усієї системи вищої 

школи, так і окремих її складових, значення яких, осо-

бливо в умовах потужних викликів інформаційно-тех-

нологічних змін та суспільних трансформацій, які мали 

місце в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Україні, Європі та 

світі, важко переоцінити. Тож неспроможною в Украї-

ні виявилась не болонська система, а українська її 

інтерпретація. Для виправлення ситуації та адаптації 

української вищої освіти до вимог сьогодення необхід-

но змінювати пріоритети державної політики в галузі 

вищої освіти.

Наголос на самостійній роботі студентів і бюджеті 

навчального процесу в європейських коледжах та уні-

верситетах сприяє заохоченню студентів до самостій-

ності та відповідальності у виборі як напрямків нав-

чання, так і професійного майбутнього. Отже, система 

навчання й оцінювання знань в європейській вищій 

школі призначена для уніфікації та конвертації одер-

жаних складових частин освіти, є запорукою академіч-

ної мобільності як студентів, так і викладачів. Остан-

ня визначається як «ключовий принцип формування 

європейського простору вищої освіти і європейського 

дослідницького простору, що передбачає багатоманіт-

ні можливості для вільного переміщення європейських 

студентів, викладачів і дослідників в цих просторах» 

[6]. Таким чином те, що суттєвих позитивних змін у 

якості навчання студентів не відбулося, цілком зако-

номірно. Це потягнуло за собою наступний виток ре-

форм, які, на наш погляд, досі не демонструють зміни 

принципової позиції щодо «філософії вищої школи», 

зокрема щодо наукової складової в діяльності викла-

дачів та студентів.

Україна має значний позитивний досвід у розвитку 

університетської науки. Наукові школи з природничих, 

точних соціальних та інших наук, що склалися у ви-

щих навчальних закладах різних регіонів, довший час 

обіймали й солідні позиції у європейських та світових 

рейтингах. Найкращий вітчизняний досвід минулих ро-

ків та сучасний світовий, зокрема європейський досвід 

державного управління розвитком науки у вищих на-

вчальних закладах може суттєво вплинути на форму-

вання концептуальних підходів у цьому контексті.

Політичні діячі, науковці, педагоги економічно роз-

винених європейських країн вважають, що випускники 

вищої школи сьогодні, більш ніж будь-коли, потребу-

ють базового розуміння науки і техніки для того, щоб 

ефективно функціонувати й конкурувати в умовах все 

більш складного технологічного суспільства. Основне 

розуміння науки вважається необхідною навичкою для 

кожного громадянина Європи. Така точка зору вима-

гає серйозних реформ в галузі наукових досліджень у 

закладах вищої освіти, в тому числі щодо навчальних 

програм. Наука генерує теорії і закони, які можна пе-

ревірити й довести спостереженнями, зокрема на базі 

університетського науково-дослідного устаткування, 

на що й спрямована лабораторна робота та практика в 

узагальненні й обробці емпіричних даних. Це забезпе-

чує студентам можливість безпосередньо взаємодіяти 

з природними явищами або результатами даних, зі-

браних іншими дослідниками, використовуючи інстру-

менти, матеріали, різноманітні методи й моделі збору 

даних [7]. 

Протягом усього процессу навчання студенти 

повинні мати можливість брати участь в наукових 

розробках і дослідженнях, займатися підготовкою 

наукової аргументації, маніпулювати обладнанням, 

практикуватися й набувати навичок запису й обробки  

даних, аналізу результатів,  їх обговорення та узагаль-

нення. Ці знання та навички, набуті під час лаборатор-

них досліджень, є важливою частиною дослідницького 

процессу, що інтенсифікує пізнавальні можливості та 

здатність проводити наукові експерименти. Викори-

стання комп’ютерного моделювання та демонстрацій 

викладачів є цінним, але це не може бути заміною для 

наукової практики самих студентів в лабораторіях ву-

зів. На рівні бакалаврату вони повинні мати доступ до 

наукових досліджень, що тісно корелюють зі змістом 

лекцій. Важливим аспектом проблематики є також 

можливості професійного наукового розвитку виклада-

чів та науковців, зокрема щодо практичної складової 

навчального процесу. Ще одним ракурсом, на який не-

обхідно звернути увагу, є гендерний дисбаланс. При-

близно 60 % випускників вищих навчальних закладів в 

галузі природничих наук, математики й обчислюваль-

ної техніки – чоловіки [6]. 

Водночас, важливою проблемою у реалізації су-

часних підходів до вузівської науки є низький рівень 

підготовки абітурієнтів, багато в чому обумовлений 

експериментами з організаційною системою галузі та 

з впровадженням болонської системи «на український 

лад». Тобто на рівні середньої школи існує глибокий 

розрив між надто малою кількістю обдарованих чи 

просто достатньо добре підготовлених  дітей і значною 

частиною серед випускників тих, хто зазнає труднощів 

у реалізації навіть найпростіших навичок навчання. 

Про це свідчить прийнята в 2009 р. в масштабах ЄС 
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програма-орієнтир, в якій прямо говориться про необ-

хідність скерувати значні зусилля на те, щоб “до 2020 

р. частка 15-річних дітей з недостатніми можливостя-

ми в читанні, математиці та здатності до пізнавальної 

активності й науки стала менше, ніж 15%. Для досяг-

нення цієї мети у 2020 р. недостатньо визначити тіль-

ки перешкоди і проблемні області, натомість потрібно 

виробити ефективний підхід і державні програми на 

національному рівні” [7]. У багатьох міжнародних допо-

відях визначено потенційну нестачу людських ресурсів 

у ключових наукових професіях, отже починати треба 

зі школи, де підвищувати мотивацію учнів до занять 

наукою. 

Найбільш успішними у розв’язанні проблем-

них аспектів стали національні стратегії, спрямовані 

на модернізацію науки у вищій школі та програми 

умотивування до наукової діяльності в середніх шко-

лах на засадах партнерства, ініціативи профорієн-

тації та можливості професійного розвитку вчителів. 

Шкільні партнерства, науково-освітні центри,  що вже 

існують у 2/3 країн ЄС, заохочення молодих людей до 

вибору наукової кар'єри через підтримку обдарованих і 

талановитих студентів, інтегрований та роздільний під-

ходи у викладанні наукових дисциплін – це далеко не 

повний перелік пропозицій модернізації сучасних пози-

цій держави в управлінні університетською наукою.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî òåîðåòè÷í³ çàñàäè ôîðìóâàííÿ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. 
Ïðîàíàë³çîâàíî íàóêîâ³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà» òà «îðãàí³çàö³éíà êóëüòóðà». 
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà âèçíà÷åí³ îñíîâí³ åëåìåíòè êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè – ö³ííîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, 
Ðîçêðèòî çì³ñò îñíîâíèõ çàâäàíü òà ïðèíöèï³â êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè äåðæàâíî¿ ñëóæáè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåðæàâí³ ñëóæáîâö³, êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà, ö³ííîñò³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàâäàííÿ òà ïðèíöèïè 
êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè.

Vyacheslav Volyk 
Human Resource Deputy Director, Private Company «Volyk», 
PhD in Public Administration

THEORETICAL BASIS FOR FORMING CORPORATE CULTURE OF CIVIL SERVANTS

Problem setting. Corporate culture establishes the rules of civil servants’ interaction, forms a favorable moral and 
psychological climate, and supports the ethical behavior, principles of mutual assistance and respect in collective work.
Recent research and publications analysis. The theoretical framework for the corporate culture in executive authorities 
has been researched by such scholars in the field of public administration as S. Haiduchenko, N. Lypovska, V.Martynenko, 
S. Seriohin, V. Shchegortsova and others. However, the issues of the theoretical basis for forming the corporate culture of 
civil servants requires further study.
The paper objective lies in research of the theoretical framework for forming the corporate culture of civil servants.
The paper main body. The corporate culture of civil service is a system of values, norms and rules of civil servants’ 
behavior, ethics of business communication with colleagues and visitors, methods of interaction, constructive collaboration 
within the organization, and with other public administrative bodies.  It is expedient to use the term of ‘corporate culture’ in 
the meaning of a system of values and norms of behavior of all civil servants in the country, and the ideology of managing 
the civil service staff.
The main elements of the corporate culture are civil service values: serving the people of Ukraine; democracy and legality; 
humanism and social justice; priority of human and citizens’ rights; professionalism, competence, and  initiative. 
Formation of the corporate culture is a complex administrative task of ensuring organizational norms and rules of work 
collaboration, constructive behavior of civil servants, favorable socio-psychological atmosphere, and prevention of conflicts.
It is proposed to apply the role culture model in building the corporate culture. The essence of this culture consists in a 
clear definition of every civil servant’s role, their position being described by job duties and responsibility. The model of a 
role-based corporate culture, built on a strict organizational hierarchy, is oriented to follow procedures and observe rules. 
The norms and rules of work behavior are strictly specified; civil servants are required to perform their functional duties 
conscientiously and professionally. The main task of a manager lies in organizing a rational allocation of duties depending 
on civil servants’ qualification.
The process of forming the corporate culture of civil servants presupposes that heads of executive authorities and 
human resource executives are highly competent in many spheres, particularly, management, theory of organization, 
staff management, psychology, and culturology. Considering this, it is advisable to carry out training courses, upgrading 
qualifications of managers and specialists of human resource services in the field of building and developing the corporate 
culture of civil servants.
Conclusions of the research. The corporate culture of executive authorities should correspond to civil service objectives and 
tasks, be clear and understandable for all civil servants, and ensure the principles of respect and justice towards the entire 
work teams. Forming the elements of corporate culture is a complicated administrative task, the success of which depends 
on the competence of heads of executive authorities in this respect, as well as on the readiness of civil servants themselves 
for constructive collaboration.
Keywords: civil servants, corporate culture, values of civil service, corporate culture tasks and principles.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû íàó÷íûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèé «êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà» è «îðãàíèçàöèîííàÿ 
êóëüòóðà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îïðåäåëåíû îñíîâíûå ýëåìåíòû êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû – 
öåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, Ðàñêðûòî ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ çàäà÷ è ïðèíöèïîâ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà, öåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, 
çàäà÷è è ïðèíöèïû êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû.

розуміють, перш за все, цінності та принципи співпраці 

членів певної організації. Термін «корпоративна куль-

тура» вперше був введений американськими дослід-

никами, що вивчали питання факторів успіху амери-

канських корпорацій, підприємства яких функціонують 

в різних регіонах країни, але об’єднані спільною місією 

та цінностями роботи. Державна служба є професій-

ною діяльністю державних службовців з підготовки 

пропозицій щодо формування державної політики та 

забезпечення її реалізації, ця місія та цілі об’єднують 

всіх державних службовців. Крім того, незважаючи на 

специфіку роботи кожного органу виконавчої влади та 

географічне положення, основа державної служби та 

кожного державного службовця – це служіння наро-

ду України. Отже, вважаємо доцільним для інституту 

державної служби використовувати поняття «корпора-

тивна культура» як систему цінностей і норм поведінки 

всіх державних службовців в країні, ідеологію управ-

ління персоналом державної служби.

У науковій літературі з питань державної служби 

зустрічаються визначення корпоративної культури [2, 

с. 108–109]:

• це сукупність норм, правил, звичаїв та традицій, 

які підтримуються в органі державної влади і 

задають загальні напрямки поведінки у всіх сфе-

рах діяльності державних службовців;

• це набір найбільш важливих положень, при-

йнятих членами організації, що виражаються в 

заявлених організацією цінностях, які задають 

людям орієнтири їх поведінки і дій;

• це специфічна, характерна для певної органі-

зації система зв’язків, взаємодій і відносин, що 

здійснюються в рамках конкретної діяльності, 

способу постановки і ведення справи. 

Науковці у сфері державного управління переваж-

но використовують поняття «організаційної культури». 

Н. Липовська визначає організаційну культуру дер-

жавної служби як «філософію» (призначення), що дає 

сенс існуванню даної організації та специфіку порівня-

но з іншими організаціями, показує взаємозв’язки ор-

ганізації зі співробітниками та клієнтами, що визначає 

норми, принципи діяльності й поведінку державних 

службовців, а також вихідні, базові положення, цінно-

сті, які приймаються членами організації та якими вони 

керуються у своїй діяльності [3, с. 204]. В. Щегорцо-

ва говорить, що організаційна культура є технологією 

управління персоналом, яка виконує основні завдан-

ня: визначає ієрархічні зв’язки в організації, визначає 
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Від ефективності інституту державної служ-

би залежить результативність державного управлін-

ня, утвердження України як демократичної, правової, 

соціальної держави з розвиненою економікою. Безу-

мовно, від рівня компетентності державних службов-

ців залежать результати проведення в життя рефор-

ми держави, прийняття та виконання управлінських 

рішень щодо покращення соціально-економічного 

стану держави. Але важливим фактором результа-

тивної діяльності державної служби є не тільки рі-

вень професіоналізму кадрового складу, а колективна 

співпраця цих кадрів для досягнення бажаної мети, 

командний дух. Класик менеджменту А. Файоль ви-

діляв один із принципів управління – командний дух 

– він полягає в гармонії всіх членів колективу, єдності 

співпраці у напрямку досягнення мети організації. 

Це питання вирішується корпоративною культурою, 

що забезпечує самоорганізацію соціально-економіч-

ної системи за рахунок кадрів, їх цінностей і правил 

співпраці. Корпоративна культура встановлює прави-

ла взаємодії працівників в організації, формує спри-

ятливий морально-психологічний клімат, підтримує 

етику поведінки, принципи взаємодопомоги та поваги 

у колективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Тео-

ретичні засади корпоративної культури в організаці-

ях приватного сектору дослідили зарубіжні вчені: М. 

Бурке, О. Віханський, А. Кенеді, Д. Коул, О Тихомиро-

ва, Е. Шейн та інші. Розробкою теоретичного обґрун-

тування та практичного впровадження корпоративної 

культури в органах виконавчої влади займались такі 

вчені в сфері державного управління, як С. Гайдучен-

ко, Л. Дробязко, А. Ліпенцев, Н. Липовська, В.Марти-

ненко, В. Ребкало, С. Серьогін, В. Тертичка, В. Усачо-

ва, Ю. Шаров, В. Щегорцова та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових 

праць, питання теоретичних основ формування кор-

поративної культури державних службовців потре-

бує подальшого вивчення та опрацьовування. 

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних 

основ формування корпоративної культури дер-

жавних службовців.

У науковій літературі зустрічаються такі по-

няття, як культура організації, організаційна культура, 

корпоративна культура. Безперечно, культура прита-

манна будь-яким організаціям, вона об’єднує людей 

та задає правила конструктивної організаційної пове-

дінки її членів. Говорячи про організаційну культуру, 
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місце, завдання та місію кожного публічного службов-

ця та регламентує норми поведінки членів організації, 

задає напрямки бажаної поведінки публічних службов-

ців як у спілкуванні з колегами, так і з громадянами [6, 

с. 103–104]. 

Зважаючи на вищенаведені наукові здобутки, про-

понуємо власне визначення «корпоративної культури» 

державної служби – це система цінностей, норм та 

правил поведінки державних службовців, етики діло-

вого спілкування з колегами та громадянами, способи 

взаємодії, конструктивної співпраці всередині органі-

зації та з іншими органами публічного управління.

Корпоративна культура являє собою систему уяв-

лень про державну службу і кодів етичної поведінки 

державних службовців, що пов’язані спільною метою 

– служіння народу. Вона має бути еталоном поведінки. 

Керівники органів виконавчої влади власним прикла-

дом повинні демонструвати цей еталон. Експерти Цен-

тру адаптації державної служби до стандартів Євро-

пейського Союзу корпоративну культуру розглядають 

в якості головного механізму, що забезпечує практичне 

підвищення ефективності роботи органів державної 

влади, оскільки впливає на: 

• мотивацію співробітників; 

• привабливість органу державної влади як робо-

тодавця, що відбивається на плинності кадрів; 

• моральність кожного співробітника, його ділову 

репутацію; 

• продуктивність і ефективність трудової діяльно-

сті; 

• якість роботи співробітників; 

• характер особистісних і виробничих відносин в 

органах державної влади; 

• відносини державних службовців у позаробочий 

час; 

• творчий потенціал державних службовців та по-

садових осіб; 

• формування позитивного іміджу органів держав-

ної влади [2, с. 7]. 

Основними елементами корпоративної культури 

державної служби є: місія, цілі та завдання органів 

виконавчої влади, цінності державної служби, етика 

поведінки державних службовців, норми, посадові ін-

струкції та правила взаємодії державних службовців, 

корпоративний стиль [2, с. 169; 5, с. 13–15]. Ядром 

корпоративної культури є цінності державної служби, 

вони повинні поділятися всіма державними службов-

цями, зумовлюючи їх поведінку та характер профе-

сійної діяльності. Законодавством з питань державної 

служби виділені принципи державної служби, що є 

основними цінностями державних службовців, як то: 

служіння народу України; демократизм і законність; 

гуманізм і соціальна справедливість; пріоритет прав 

людини і громадянина; професіоналізм, компетент-

ність, ініціативність, чесність, відданість справі; пер-

сональна відповідальність за виконання службових 

обов’язків і дисципліни; дотримання прав та законних 

інтересів органів місцевого і регіонального самовряду-

вання; дотримання прав підприємств, установ і орга-

нізацій, об’єднань громадян [1]. В. Плугова наголошує 

на таких цінностях державних службовців [4, с. 163]: 

цінності суспільно-політичної сфери (повага, традиції, 

патріотизм, партійна приналежність); цінності, пов’яза-

ні зі способом життя (спокійне життя, кар’єра, успіх); 

цінності, пов’язані з професійною діяльністю (матері-

альний інтерес, задоволення працею, потреба у твор-

чості); комунікативні цінності (родина, друзі, захоплен-

ня). Цінності державної служби повинні розумітися 

всіма державними службовцями, поставати основою 

їх діяльності і вибору напрямів трудової поведінки, 

бути своєрідним орієнтиром у прийнятті рішень. 

Основна мета корпоративної культури державної 

служби полягає у формуванні в органах виконавчої 

влади професійно-етичних норм трудової поведінки 

державних службовців. Виходячи з цієї мети, корпора-

тивна культура державної служби має вирішувати такі 

завдання: 

• бути методологічною основою формування про-

фесійної культури державного службовця;

• визначати моральні цінності, професійно-етичні 

вимоги до службової, позаслужбової та антико-

рупційної поведінки; 

• формувати єдність переконань і поглядів у сфе-

рі професійної етики та службового етикету, 

орієнтованих на професійно-етичний еталон 

поведінки; 

• регулювати професійно-етичні проблеми вза-

ємин державних службовців, що виникають у 

процесі їх спільної діяльності; 

• виховувати високоморальну особистість дер-

жавного службовця, яка відповідає етичним 

нормам і принципам, загальнолюдській і профе-

сійній моралі; 

• забезпечувати взаємодію з трудовими колекти-

вами, громадськими організаціями, населенням 

з урахуванням норм і принципів професійної та 

службової етики;

• орієнтувати працівника в умовах конфліктів і 

етичної невизначеності та інших обставин мо-

рального вибору [2, с. 107–108].

Зважаючи на розвиток державної служби в контек-

сті нової парадигми публічного управління, корпора-

тивна культура державної служби повинна виконувати 

завдання щодо відкритості й прозорості державної 

служби, а саме: формування у державних службовців 

орієнтації та акценту в роботі на клієнта-громадянина, 

споживача адміністративних послуг, прояву у трудовій 

діяльності ініціативності та шляхів боротьби з бю-

рократизмом. 

Формування корпоративної культури – складне 

управлінське завдання щодо забезпечення органі-

заційних норм і правил трудової співпраці, конструк-

тивної поведінки державних службовців, сприятливої 

соціально-психологічної атмосфери, недопущення 

міжособових конфліктів, прийняття елементів куль-

тури всіма членами організації, проведення заходів 

з підтримки загального командного духу, атмосфери 

співпраці для досягнення спільної мети. 

Під час формування корпоративної культури керів-

никам органів виконавчої влади пропонується керува-

тись такими загальними принципами [2, с. 24–26]: 

• принцип соціально-економічного та інтелекту-

ального розвитку – культура повинна орієнтува-

тись на забезпечення відповідного економічного 

добробут, соціального та інтелектуального роз-

витку усіх державних службовців; 

• принцип всеохопленості та системності – культу-

ра повинна охоплювати всіх працівників, явища, 

CIVIL SERVICE



110

Àêòóàëüíi ïðîáëåìè äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ¹ 1(65)-2016

елементи та процеси, що забезпечують діяль-

ність організації; 

• принцип вимірності та корисності – культура по-

винна забезпечувати ефективну його діяльність, 

вона має виконувати функцію корисності як для 

людей, так і для організації; 

• принцип відкритості та постійного удосконален-

ня. Цінності культури передаються із покоління 

в покоління, проте вони повинні відповідати су-

часним вимогам державної політики, потребам 

громадян і самих державних службовців;

• принцип координації – культура повинна за-

безпечувати порядок у взаємодії державних 

службовців в органах виконавчої влади, а також 

поза його межами. Оскільки державні службов-

ці є представниками держави, то вони повинні 

демонструвати гідний тип поведінки не тільки з 

колегами та громадянами – отримувачами по-

слуг, а й в будь-якому соціумі – з міжнародними 

партнерами, при неробочих бесідах.

• принцип обов’язковості – норм і правил корпо-

ративної культури повинні дотримуватися всі без 

виключення державні службовці;

• принцип винагороди – культура повинна забезпе-

чити однакову та справедливу винагороду дер-

жавним службовцям, що дотримуються її норм; 

• принцип відповідності чинному законодавству 

– культура має бути сформована на підставі 

чинних нормативно-правових актів та не супе-

речити їм. 

При формуванні корпоративної культури керів-

ники органів виконавчої влади можуть скористатися 

науковими напрацюваннями щодо моделей культури 

організації. Дослідник В. Щегорцова пропонує модель 

рольової культури як найбільш традиційну організа-

ційну культуру в органах публічного адміністрування 

[6, с. 100]. Суть цієї культури полягає у тому, що роль 

кожного державного службовця чітко визначена, його 

позиція окреслена посадовими обов’язками та відпо-

відальністю. Модель рольової корпоративної культури 

орієнтована на виконання процедур і правил, побудо-

вана на чіткій організаційній ієрархії. Норми та прави-

ла трудової поведінки чітко регламентовані, від дер-

жавного службовця вимагається сумлінно професійно 

виконувати посадові обов’язки. Основне завдання ке-

рівника полягає в організації раціонального розподі-

лу обов’язків залежно від кваліфікації та здібностей 

державних службовців, – контролювати виконання 

завдань. Дана модель забезпечує традиційний підхід 

до суб’єктно-об’єктних відносин в управлінні персо-

налом в органах виконавчої влади, вона реалізує такі 

цінності, як: визнання влади, справедливість, повага, 

визнання індивідуальності кожного державного служ-

бовця та інше.

Експерти з питань державного управління пропону-

ють почати формування корпоративної культури дер-

жавних службовців з таких заходів [2, с. 112]:

• роз’яснення місії державного управління та ролі 

кожного державного службовця у суспільно-по-

літичних відносинах;

• мотивація персоналу – стимулювання особи-

стих заслуг та досягнень, перспектив кар’єрного 

зростання, визнання та пошани, підтримання 

духу новаторства; 

• удосконалення ієрархії управління і влади – роз-

поділу повноважень, відповідності осіб посадам; 

• розробка ефективних критеріїв відбору на поса-

ди різних категорій посадовців місцевого само-

врядування; 

• організація роботи і дисципліни; 

• визначення та впровадження оптимального сти-

лю керівництва (авторитарний, консультативний 

або стиль співробітництва); 

• вдосконалення процесів прийняття рішень, оцін-

ки ефективності роботи. 

Процес формування корпоративної культури дер-

жавних службовців передбачає наявність у керівників 

органів виконавчої влади та спеціалістів служб управ-

ління персоналом широкої компетентності у багатьох 

сферах: наприклад, знання менеджменту, теорії орга-

нізації, управління персоналом, психології, культуро-

логії, іміджелогії, зв’язків з громадськістю. Зважаючи 

на це, доцільним є проведення тренінгів, підвищення 

кваліфікації керівників та спеціалістів служб з управ-

ління персоналом з побудови й розвитку корпоратив-

ної культури державних службовців.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у даному напрямку. Отже, корпора-

тивна культура в органах виконавчої влади повинна 

відповідати цілям та завданням державної служби, 

бути чіткою, зрозумілою для всіх державних службов-

ців, забезпечувати принципи поваги та справедливості 

до всіх членів колективу. Корпоративна культура ви-

ховує у державних службовців ставлення до служби, 

роботи в органах виконавчої влади як до власної спра-

ви. Однак, формування елементів корпоративної куль-

тури, їх прийняття та реалізація у трудовому процесі 

всіма державними службовцями є складним управлін-

ським завданням, успіх вирішення якого залежатиме 

від компетентності керівників органів виконавчої влади 

в даному аспекті та від готовності самих державних 

службовців до конструктивної співпраці. 
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ТОЧНІСТЬ ТЕРМІНОВЖИВАННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ
ТА НАУКОВОМУ СТИЛЯХ МОВЛЕННЯ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ âàæëèâ³ ïèòàííÿ òåðì³íîâæèâàííÿ â îô³ö³éíî-ä³ëîâîìó òà íàóêîâîìó ñòèëÿõ ìîâëåííÿ. 
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ìîâíà îñâ³÷åí³ñòü äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ íàáóâàº âåëèêîãî çíà÷åííÿ â êîíòåêñò³ íîâèõ çàâäàíü, 
ùî ñòîÿòü ïåðåä óêðà¿íñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ó íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³. 
Âîëîä³ííÿ òåðì³íîëîã³ºþ äåðæàâíî¿ ìîâè çà îáðàíèì ôàõîì, íàóêîâèì òà îô³ö³éíî-ä³ëîâèì ñòèëÿìè óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè, íîâèìè êîìï’þòåðíî-ë³íãâ³ñòè÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè, ùî º îñíîâîþ ìîâíî¿ ï³äãîòîâêè äåðæñëóæáîâöÿ – ãîëîâíà 
óìîâà ñòàíîâëåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òî÷í³ñòü ñëîâîâæèâàííÿ, êóëüòóðà ìîâëåííÿ, òåðì³íîëîã³ÿ, îô³ö³éíî-ä³ëîâèé ñòèëü, íàóêîâèé 
ñòèëü.
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ACCURACY OF TERMS USAGE IN OFFICIAL, BUSINESS 
AND SCIENTIFIC STYLES OF SPEECH

The article deals with important issues terminovzhyvannya in official business and scientific style of speech. At present 
public official language education is of great importance in the context of new challenges facing Ukrainian society in the 
new millennium. The spiritual world of man is inextricably linked with the development of language skills. Intelligent speech 
establishes ethical conduct, continuous self-improvement and self-expression. The concept of actual speech function (set on 
contact, mutual understanding, mutual respect) aims at strengthening manners civility, spiritual healing people.
Sometimes frivolous attitude to language learning and linguistic development of their people, to the development process as 
movomyslennya penetration into the essence of things is largely due to superficial understanding of the nature of language 
and the construction of one of its functions - communication. It is really important function of language in the era of 
information and computerization of many spheres of public life. But linguists, psychologists, teachers, cultural studies, 
philosophers XIX - XX centuries. treat the mother tongue deeper - as treasury entire historical heritage of the people, their 
way of thinking and feeling. Herder said that "set in motion by small fluctuations in air depends everything that ever men 
on earth thought it would, and yet did commit." Hayderrer argued that language - is the only way for the individual and for 
the people to be themselves; it creates a human being; people do not speak the language, and language "speaks" to people 
and people.
Reform of higher education, its focus on liberalization and humanization of education makes it possible to realize the social 
order on the formation of linguistic consciousness of students - future professionals from various industries. In principle, 
this problem is one of the factors in the formation of the individual citizen Ukraine.
Practical Ukrainian language presupposes skills in different types of language: listening, reading, translation, writing that 
will enable:
a) making posts and chat with Ukrainian language teaching, social, political, scientific, cultural and domestic issues within 
the program themes;
b) read the original literature by specialty and translate it;
c) to write essays, research reports, abstracts, articles, abstracts, reviews, feedback, make interpretation and translation, etc;
d) learn rules of ethics of business communication (objectively citizen with higher education in the future becomes the leader, 
the head of various production teams, public authorities), the rules of writing official papers.
Mastering the Ukrainian language and terminology not only increases the linguistic education of students and helps humanize 
certain areas of public life, but also increases the level of future Ukrainian intellectuals.
The main areas of language training civil servants at all levels are:
a) teaching of terminology and linguistic knowledge, develop scientific style of speech principles;
b) mastering the basics of applied and professional linguistics, linguistic creation of databases, electronic dictionaries and 
computer-aided translation;
c) the capture of ethics and business communication skills, laying of official papers.
We must also emphasize an integrated approach to language training future civil servants.
The complexity of teaching language skills involves several concurrent sections:
1) Ethics (culture) speech, language intelligence, business communication etiquette;
2) Style: scientific and official business;
3) Genre: essay, report, scientific and technical translation, annotation, application, protocol, memos, letters, etc;
4) types of work: lectures, workshops, seminars, business games and more.
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Characteristics terminology state language of the chosen specialty, scientific and official-business style of language, new 
computer-linguistic technologies that are the basis of language training civil servants - the main condition for the formation 
of the intellectual potential of Ukraine.
The main tasks of the state is to strengthen the status of Ukrainian as the state language and the full development and 
expansion of the use of the Ukrainian language in all spheres of public life. It requires us, high school teachers, scientists, 
together with employees standardization, to develop such regulations that would not only answered the legislation of Ukraine, 
the current level of science and technology, but would be both understandable and to those who wrote and those who uses 
them. This can be achieved only if there is no contradictions, inconsistencies and ambiguities in the content of regulations for 
the use of common terminology in textbooks and reference books, uniform rules of construction, teaching and oformlyannya 
regulations.
Keywords: accuracy usage, speech culture, terminology, official-business style, scientific style.
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ТОЧНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ И НАУЧНОМ СТИЛЯХ РЕЧИ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âàæíûå âîïðîñû òåðìèíîóïîòðåáëåíèÿ â îôèöèàëüíî-äåëîâîì è íàó÷íîì ñòèëÿõ 
ðå÷è. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿçûêîâàÿ îáðàçîâàííîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå â 
êîíòåêñòå íîâûõ çàäà÷, êîòîðûå âîçíèêàþò ïåðåä óêðàèíñêèì îáùåñòâîì â íîâîì òûñÿ÷åëåòèè.
Âëàäåíèå òåðìèíîëîãèåé ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè, îôèöèàëüíî-äåëîâûì è íàó÷íûì 
ñòèëÿìè óêðàèíñêîãî ÿçûêà, íîâûìè êîìïüòåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé 
ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè ãîññëóæàùåãî – ãëàâíîå óñëîâèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà Óêðàèíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òî÷íîñòü ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ, êóëüòóðà ðå÷è, òåðìèíîëîãèÿ, îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü, 
íàó÷íûé ñòèëü.

На сучасному етапі мовна освіченість дер-

жавного службовця набуває великого значення в 

контексті нових завдань, що стоять перед україн-

ським суспільством у новому тисячолітті. Духовний 

світ людини нерозривно пов’язаний з розвитком її 

мовних здібностей. Інтелігентне мовлення утвер-

джує етику поведінки, постійне самовдосконалення 

і самовияв. Концепція фактичної функції мовлення 

(настанова на контакт, взаєморозуміння, взаємопо-

вагу) спрямована на утвердження манери ввічливо-

сті, духовне оздоровлення народу. 

Інколи легковажне ставлення до мовної освіти і 

мовного розвитку свого народу, до розвитку мовомис-

лення як процесу проникнення у сутність речей знач-

ною мірою зумовлене поверховим розумінням сутності 

мови і зведенням її функції до однієї – комунікативної. 

Це дійсно важлива функція мови в епоху інформатиза-

ції та комп’ютеризації багатьох сфер суспільного жит-

тя. Але лінгвісти, психологи, педагоги, культурологи, 

філософи ХІХ – ХХ ст. трактують рідну мову глибше 

– як скарбницю всієї історичної спадщини народу, його 

способу мислити і відчувати. Гердер говорив, що «від 

приведеного в рух малого коливання повітря залежить 

усе, що коли-небудь люди на землі думали, хотіли, вчи-

нили і ще вчинять» [18 с. 63]. Гайдеrrер доводив, що 

мова – це єдиний спосіб для особистості і для народу 

бути собою; мова творить людину; не люди говорять 

мовою, а мова «говорить» [18 с. 66] людям і людьми.

Реформа вищої школи, її цілеспрямованість на 

гуманізацію та гуманітаризацію освіти дає можливість 

реалізувати соціальне замовлення щодо формування 

мовної свідомості студентів – майбутніх фахівців з різ-

них галузей народного господарства. Принципово це 

завдання є одним із чинників формування особистості 

громадянина України.

Практичне володіння українською мовою перед-

бачає наявність умінь і навичок у різних видах мовної 

діяльності: аудіювання, читання, переклад, письмо, 

що дасть можливість:

а) робити повідомлення та вести бесіду укра-

їнською мовою з навчальних, суспільно-політичних, 

наукових та культурно-побутових питань у межах про-

грамної тематики;

б) читати оригінальну літературу за фахом та пе-

рекладати її;

в) писати реферати, наукові доповіді, анотації, 

статті, тези, рецензії, відгуки, робити усний та письмо-

вий переклад тощо;

г) оволодіти нормами етики ділового спілкування 

(об’єктивно громадянин з вищою освітою у перспекти-

ві стає лідером, керівником різноманітних виробничих 

колективів, органів державної влади), нормами напи-

сання ділових паперів.

Опанування української мови і термінології не 

тільки підвищує мовну освіченість студентів та спри-

яє гуманізації певних сфер державного життя, але й 

підвищує культурний рівень майбутньої української 

інтелігенції.

Основними напрямами мовної підготовки держ-

службовців усіх рівнів є:

а) викладання основ лінгвістичних знань та тер-

мінознавства, вироблення принципів наукового стилю 

мовлення;

б) оволодіння основами прикладної та фахової 

лінгвістики, створенням лінгвістичних банків даних, 

електронних словників та систем автоматизованого 

перекладу;
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в) опанування етики та навичок ділового мовлен-

ня, укладання ділових паперів.

Треба також наголосити на комплексному підході 

до мовної підготовки майбутнього держслужбовця. 

Комплексність викладання мовних знань перед-

бачає кілька одночасних зрізів:

1) етика (культура) мовлення, мовна інтелігент-

ність, етикет ділового спілкування; 

2) стилі: науковий та офіційно-діловий;

3) жанри: реферат, доповідь, науково-технічний 

переклад, анотація, заява, протокол, службові запис-

ки, листи тощо;

4) види роботи: лекції, практичні, семінари, ділові 

ігри тощо.

Володіння термінологією державної мови за об-

раним фахом, науковим та офіційно-діловим стилями 

мови, новими комп’ютерно-лінгвістичними технологія-

ми, що є основою мовної підготовки держслужбовця 

– головна умова становлення інтелектуального потен-

ціалу України.

Основними завданнями держави є зміцнення ста-

тусу української мови як державної та всебічний роз-

виток і розширення функціонування української мови 

в усіх сферах суспільного життя. Це вимагає від нас, 

викладачів вищої школи, науковців спільно з працівни-

ками стандартизації, розробляти такі нормативні доку-

менти (НД), які б не тільки відповідали законодавству 

України, сучасному рівню науки і техніки, а й були б од-

ночасно зрозумілими і тим, хто їх пише, і тим, хто їх ви-

користовує. Цього можна досягти лише, якщо не буде 

суперечностей, неточностей та неоднозначностей у 

змісті НД, за вживання єдиної термінології в підручни-

ках і довідковій літературі, єдиних правил побудови, 

викладання та оформляння НД.

Одним з головних чинників, які сприятимуть фор-

муванню єдиного правового поля, є основоположні 

національні стандарти, що регламентують загальні 

характеристики НД, незалежні від конкретного об’єкта, 

і, перш за все, норми українського офіційно-ділового 

та наукового стилю, придатного для НД. Кожна мова 

має власні традиції та стилістичні норми. Незважаючи 

на спорідненість, українська та російська мови мають 

суттєві (а часом і принципові) відмінності в стилістиці, 

синтаксисі та фразеології. Уперше в 2000–2001 рр. у ві-

тчизняній практиці стандартами було закріплено систе-

му вимог до стилю українських НД. Ці стандарти разом 

із чинним правописом [7; 8; 17] мали б стати дороговка-

зом розробникам НД, авторам підручників для загаль-

ноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів, уклада-

чам словників усіх видів та рівнів прийняття. Проте, на 

жаль, на сьогодні ці стандарти не завжди виконуються. 

Навіть у підручниках, призначених для студентів вищої 

школи, в офіційних документах часто-густо натрапля-

ємо на неточності у терміновживанні, а також і грама-

тичні помилки, що абсолютно неприпустимо. Хочеться 

звернути увагу розробників підручників, словників, а 

також українських НД на зазначений звід правил, які, 

підкреслимо, не нові, проте rрунтуються на традиціях 

української літературної мови, рекомендаціях відомих 

українських мовознавців [9-15; 18; 19].

1. Потрібно перейти на природний для укра-

їнської мови спосіб позначання процесів замість 

іменникового, традиційного для російського офі-

ційно-ділового та наукового стилів [17].

Однією з основних і безперечних прикмет україн-

ської мови є вживання зворотів з дієсловом у неозна-

ченій формі й у різних особових формах, а також діє-

прислівниками, там, де в російській мові, як правило, 

уживають віддієслівні іменники [2, 3, 11, 12], що можна 

проілюструвати такими прикладами:

Російські: Українські:

отдать в стирку

отдать в чистку

требует принятия реши-
тельных мер
учиться игре на скрипке

віддати прати

віддати почистити

вимагає вжити рішу-
чих заходів
учитися грати на 
скрипці

Тому, викладаючи НД текст положення чи вимоги, 

треба скрізь, де це можливо, уникати нагромадження 

віддієслівних іменників на –ння, уживаючи замість них 

відповідні дієслова, наприклад [3]:

Неправильно Правильно

Вимірювання тиску здійс-
нюється для порівняння...

Тиск вимірюють, щоб порів-

няти ...

Завдання ліквідації будь-
яких порушень статутів 
і настанов та рішучого 
зміцнення дисципліни 
вимагають докорінного 
поліпшення контролю за 
діяльністю підлеглих, ро-
зумного використання 

дисциплінарних прав, усу-

нення помилок у роботі

Завдання ліквідувати будь-
які порушення статутів і на-
станов та рішуче зміцнити 
дисципліну вимагає докорін-
но поліпшити контроль за 
діяльністю підлеглих,розумно 
використовувати дисциплі-
нарні права, переборювати 
помилки у роботі

У наведеній ліворуч фразі, яка є калькою з росій-

ської, шість віддієслівних іменників (зокрема один ін-

шомовного походження – ліквідації). У розташованій 

праворуч фразі залишився тільки один, конче потріб-

ний, – порушення, а замість інших ужито дієслова, що 

значно поліпшило виклад.

2. Потрібно уникати мовних конструкцій «ді-

єслово + віддієслівний іменник», що не станов-

лять усталених дієслівно-іменникових зворотів.

Розроблювані НД, навчальні та наукові праці 

рясніють конструкціями «дієслово + віддієслівний 

іменник», у яких дієслово вказує тільки на те, що від-

бувається, а іменник-додаток показує, що саме відбу-

вається.

Потрібно замість таких конструкцій уживати при-

родніший для української мови й економніший засіб 

– дієслово, наприклад:

Мовна конструкція

«дієслово + віддієслівний 

іменник»,

Дієслово, що його 

замінює

Виконувати обчислення

Виконувати моделювання

Здійснювати вимірювання

Здійснювати гармонізацію

Здійснювати контроль

Забезпечувати безпеку

Займатися досліджуванням

Обчислювати

Моделювати

Вимірювати

Гармонізувати

Контролювати

Убезпечувати

Досліджувати

CIVIL SERVICE



114

Àêòóàëüíi ïðîáëåìè äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ¹ 1(65)-2016

3. Потрібно надавати перевагу активним кон-

струкціям над пасивними.

Книжному стилю російської мови притаманно ши-

роке вживання пасивних конструкцій з дієсловами на 

–ся, наприклад, институтом выполняется ответ-

ственное задание, нами выполняются работы. 

Цим реченням властиво таке:

Учасник дії Відмінок Член 

речення

Приклад

Суб’єкт дії Орудний Додаток Институтом; 
нами

Об’єкт дії Називний Підмет Задание; 
работы

На штучність і неприродність таких пасивних кон-

струкцій в українських текстах звертали увагу мовоз-

навці Курило О.Б., Непийвода М.Ф., Городенська К., 

Сербенська О., Редько Ю., Федик О. і радять будувати 

речення природно - суб’єкт дії повинен бути підметом, 

об’єкт дії – додатком, а присудок описує дію підмета, 

спрямовану на додаток. Отже, у наведених вище при-

кладах ужито зворотну форму дієслова-присудка саме 

для того, щоб показати напрямок дії, протилежний 

природному. Виходячи з норм української мови, вимо-

ги потрібно викладати так:

Неправильно Правильно

Він змінюється 

(деформується, 

нагрівається) кимсь 
(чимось)

Його змінює (деформує, 

нагріває) хтось, щось 
(пасивна дія)

Він змінюється 

(деформується, нагрівається) 
десь (за певних умов) 

(неперехідна дія)

4. Потрібно правильно вживати безособові 

конструкції на –но, -то. Згідно з правилами, потріб-

но використовувати безособову форму викладання 

тексту стандарту, яка не потребує означення виконав-

ця дії, а лише наголошує на події, що відбулася, напри-

клад, застосовано метод, зазначено у настанові 

тощо. Широке вживання таких безособових конструк-

цій у ролі присудка є синтаксичною особливістю укра-

їнської мови, що відрізняє її від російської мови, є такі 

форми (наприклад, сказано – сделано), але вживають 

їх значно рідше, ніж в українській.

По-перше, слід пам’ятати, що безособові конструк-

ції на –но, -то керують іменником у знахідному відмін-

ку без прийменника, наприклад, вироблено (що?) но-

вий підхід (нове рішення, нову методику) [10; 44-45].

По-друге, уживаючи безособові конструкції, автори 

досить часто припускаються помилки, вводячи в ре-

чення виконавця дії у формі іменника чи займенника в 

орудному відмінку. Тому хибною є така фраза: Комісією 

вироблено нове рішення згідно з обставинами, бо в 

цьому реченні є виконавець дії – комісія, причому це 

слово стоїть в орудному відмінку. Правильно писати так: 

Комісія виробила нове рішення згідно з обставинами.

Отже, безособову форму слова на -но, -то можна 

вживати лише в реченнях, де прямо не зазначено ви-

конавця дії.

Неправильно Правильно

Його змінено (здеформо-
вано, нагріто) кимсь

Його змінив (здеформу-
вав, нагрів) хтось

Його змінено (здефор-
мовано, нагріто) десь 

(за певних умов)

5. Потрібно розмежовувати засобами україн-

ської мови дію, подію і наслідок події, уживаючи 

для них різні віддієслівні іменники, утворені від-

повідно від дієслів недоконаного та доконаного 

виду.

З правила 1 не слід робити хибний висновок, ніби 

віддієслівних іменників слід уникати скрізь. Іх вико-

ристовують зазвичай у заголовках, дефініціях, а також 

у реченнях, де ці іменники виконують функцію підмета 

або додатка.Тому дуже важливо їх правильно вжива-

ти, зважаючи на відмінність української мови від ро-

сійської.

Річ у тому, що як в українській, так і в російській 

мові є два види дієслів: недоконаний (рос. несовер-

шенный) і доконаний (рос. совершенный), причому 

категорія виду притаманна всім словам української 

та російської мови в будь-якій їх формі, а дієслова не-

доконаного та доконаного виду, тотожні за лексичним 

значенням, утворюють видову пару.

Кардинальна різниця полягає в побудові віддієс-

лівних іменників. Зазвичай від двох рісійських дієслів, 

що утворюють видову пару, можна побудувати тільки 

один віддієслівний іменник для позначення процесу, 

тоді як від їх українських відповідників - два віддієслів-

ні іменники, наприклад:

Вид Російська мова Українська мова

Недоконаний (дія) Изменять > 
изменение

Змінювати > змі-
нювання

Доконаний (подія) Изменить > 
изменение

Змінити > змінення

Згідно з вимогами українського правопису, дію слід 

починати віддієслівними іменниками на –ння(-ття), 

утвореними від дієслів недоконаного виду, подію – від-

дієслівними іменниками на –ння(-ття), утвореними 

від дієслів доконаного виду, а об’єкти (наслідок дії) – 

відповідними спільнокореневими іменниками з іншими 

суфіксами або без них [17; 156], наприклад:

Дія Подія Наслідок

Згинання Зігнення Згин

Змінювання Змінення Зміна

Нарізування Нарізання Нарізь

Повертання Повернення Поворот

Розтягування Розтягнення Розтяг

Устатковування Устаткування Устатковання

Від багатьох видових пар у словниках української 

мови зафіксовано три віддієслівні іменники, що по-

значають дію, подію та наслідок події. Слід правильно 

вживати ці віддієслівні іменники, розрізняючи їх зна-

чення, наприклад:
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Російська мова Українська мова

Аналоговый сигнал пере-
дает информацию за счет 
непрерывного изменения 
амплитуды или частоты

Аналоговий сигнал передає 
інформацію завдяки непе-
рервному змінюванню (дія) 
амплітуди або частоти

Использованием рациона-
лизаторского предложения 
признается создание или 
изменение конструкции 
изделий, технологии 
производства и применяе-
мой техники или состава 
материала

Використанням раціона-
лізаторської пропозиції 
визнають створення або 
змінення (подія) конструк-
ції виробів, технології 
виробництва та застосо-
вуваної техніки або складу 
матеріалу

Фазовый сдвиг – это изме-

нение фазы сигнала
Фазовий зсув – це змі-

на (наслідок події) фази 
сигналу

У термінологічних сполуках, що позначають назви 

виконавців дії, засобів і способів виконування дії, а 

також інших характеристик дії, необхідно завжди вжи-

вати другий іменник, утворений від дієслова недокона-

ного виду, тобто іменник, що позначає загальну назву 

дії. Не можна в таких випадках уживати іменники, що 

позначають подію. Але саме ці іменники, що познача-

ють подію, слід уживати в словосполуках з деякими 

іншими іменниками [16, с. 3–9], наприклад:

Дія Подія

Засіб пакування Свідоцтво про впакування

Засоби виконування Звіт про виконання

Метод розв’язування Час (момент) розв’язання

Дія Подія

Настанови щодо впро-

ваджування

Дата впровадження

Порядок видання Рік видання

Правила приймання  Акт прийняття

Процедура затвер-

джування

Дата затвердження

Процедура подавання День подання

Спосіб готування Довідка про підготування

Технологія складання Момент складення

Тривалість створю-

вання

Момент створення

Функція перетворю-

вання

Після перетворення

6. Віддієслівні іменники, що позначають недо-

конані процеси, потрібно вживати тільки в од-

нині . 

Оскільки такі іменники є узагальненою назвою дії 

як багаторазової, так і повторюваної, невизначеної ні 

за кількістю циклів, ні за обсягом, ні за тривалістю, їх 

треба вживати тільки в однині, наприклад:

Неправильно Правильно

Прилади для вимірювань Прилади для вимірювання

Засоби нарізувань Засоби нарізування

Для багаторазових згинань Для багаторазового зги-
нання

Примітка. Терміни-іменники для позначення по-

дії можна вживати в множині, якщо обсяг подій якось 

визначено: серія досліджень теплотривкості, кількість 

визначень напрямку [4; 256-275; 507-510; 800-812].

7. Потрібно правильно вживати віддієслівні 

іменники із суфіксом –к(а).

 Згідно з вимогами українського правопису віддієс-

лівні іменники із суфіксом –к(а) можна вживати лише 

на позначення наслідків події, об’єктів, суб’єктів, але 

їх не можна вживати на позначення дії чи події, напри-

клад:

Неправильно Правильно
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8. Потрібно правильно вживати іншомовні 

терміни на –ція, -зія, -інг, -мент.

Слова іншомовного походження збагачують лек-

сику кожної мови, проте запозичати треба лише тоді, 

коли немає власного слова для якогось поняття. Тому 

вкрай небажано вживати іншомовні слова та терміни 

за наявності рівнозначних слів та термінів в україн-

ській мові. Якщо в академічних словниках є слово 

іншомовного походження й рівнозначне українське, 

перевагу треба надавати українському, наприклад: 

фактор – чинник [3], [4].

Однак, у разі доцільного запозичення, треба підпо-

рядкувати іншомовні слова законам української мови. 

Зокрема, згідно з вимогами, запозичаючи назву проце-

су, треба насамперед, від іншомовного слова утвори-

ти українське дієслово недоконаного виду, а далі всі 

необхідні похідні слова. Не можна стандартизувати 

іншомовні іменники для позначення дії, що закінчують-

ся на –ція, -інг, -мент тощо, які не даватимуть змоги 

розрізняти поняття дії та події й тим руйнуватимуть 

структуру української мови. Такими іменниками можна 

позначати інші поняття: наслідки дії, об’єкти, суб’єкти 

тощо, наприклад:

Дія Подія Наслідок події, 

об’єкт, суб’єкт

Ізолювати, ізолю-
вання

Заізолювати, заізо-
лювання

Ізоляція

Класифікувати, 
класифікування

Розкласифікувати,
розкласифікування

Класифікація
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Дія Подія Наслідок події, 
об’єкт, суб’єкт

Формувати, фор-
мування

Сформувати, сфор-
мування

Формовання, 
формація

Публікувати, 
публікування

Опублікувати, опу-
блікування

Публікація

9. Потрібно надавати перевагу іменникам для 

назв учасників процесів (суб’єктів та об’єктів).

На відміну від російської мови, яка для назв учас-

ників дії широко вживає прикметники (дієприкметники), 

що набули функції іменника, українська мова надає 

перевагу іменникам:

Російська мова Українська мова

Прибывший Прибулець

Вычитаемое Від’ємник

Нарочный Посланець

Поступающий Вступник

Ссыльный Засланець

Трудящийся Трудівник

Також не рекомендовано вживати прикметники 

(дієприкметники) в іменниковому значенні. Пропонує-

мо змінити деякі з них, наприклад:

Не рекомендовано Рекомендовано

Напрямна Напрямник (напрямниця)

Складова Складник

Комплектуючі Комплектовання, комплек-
тівка

10. Потрібно розрізняти дійові властивості 

та перебування учасником дії.

Дійові властивості (тобто здатність або призначен-

ня бути учасником дії) українська мова, на відміну від 

російської, ніколи не позначає дієприкметниками, а 

зазвичай використовує для цього віддієслівні прикмет-

ники, утворені за допомогою таких суфіксів:

Вид властивос-
тей

Суфікси Приклади

Дійові властиво-
сті суб’єктів дії

-льн(ий)

-івн(ий)

-ч(ий)

Вимірювальний при-
лад

Гальмівний пристрій

Виконавчий орган

Дійові властиво-
сті об’єктів дії

-н(ий)

-овн(ий)

-енн(ий)

-анн(ий)

Змінний тиск

Виліковна хвороба

Здійснена процедура

Здоланна перешкода

Дійові власти-
вості учасників 
неперехідної дії

-к(ий)

-лив(ий)

-уч(ий)

-ав(ий)

-ив(ий)

Летка олія

Мінливий відтінок

Плавучий док

Блукавий струм

Світивий об’єкт

Увага! Не можна дійові властивості суб’єктів дії та 

учасників неперехідної дії позначати активними діє-

прикметниками, наприклад:

Неправильно Правильно

Ріжучий інструмент Різальний інструмент

Плаваючий док Плавучий док

Ознаки стану перебуванням (перебуттям) учасни-

ком дії треба позначати іншими засобами – пасивними 

дієприкметниками або підрядними реченнями. Слід 

мати на увазі таке:

• лексико-граматичною особливістю сучасної 

української мови є майже повна відсутність у ній 

активних дієприкметників теперішнього часу [2; 

4; 9]. Тому кальки на зразок «Працюючі в цеху 

агрегати», які мають місце в деяких НД, є по-

милковими – натомість потрібно вживати підряд-

ні речення;

• в українській мові є два види пасивних дієпри-

кметників із суфіксами –н(ий),

• -т(ий), утворені від основи інфінітива недокона-

ного та доконаного виду відповідно [2], які треба 

чітко розрізняти і правильно вживати:

1) дієприкметниками недоконаного виду треба 

позначати ознаки стану об’єктів, спричиненого перебу-

ванням у недоконаному (тобто незавершеному) про-

цесі;

2) дієприкметниками доконаного виду треба 

позначати ознаки стану суб’єктів, спричиненого пере-

буттям у доконаному (тобто завершеному) процесі.

Ознаки стану суб’єктів, спричиненого:

Перебуванням у недоко-
наному

 (тобто незавершеному) 
процесі

Перебуттям у доконаному
 (тобто завершеному) 

процесі

Змінюваний тиск Змінний тиск

Виліковувана хвороба Вилікувана хвороба

Коригований напрям Скоригований напрям

Деформоване тіло Здеформоване тіло

Митий rрунт Вимитий rрунт

Отже, українська мова має ефективні засоби, щоб 

розрізняти дійові властивості та ознаки учасників дії:

Вид дії Дійові властивості Ознаки 

учасників дії

Перехідна дія 
(дія суб’єкта 

на об’єкт)

Газоперекачувальний 
агрегат (рос.газопере-
качивающий агрегат)

Виліковна хвороба 
(рос. излечимая 
болезнь)

Абонент, який 
викликає
(рос. 
вызывающий 
абонент)

Вилікувана хво-
роба 
(рос. излеченная 
болезнь)

Виліковувана 
хвороба 
(рос. излечивае-
мая болезнь)
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Неперехідна 

дія

Самозавантажний 
драйвер 
(рос. самозагружаю-
щийся драйвер)

Країна, яка (що) 
розвивається
(рос. 
развивающаяся 
страна)

Згідно з вимогами [6] слід уживати за призначен-
ням спільнокореневі віддієслівні прикметники та діє-
прикметники:

Віддієслівні прикметни-

ки, що означають при-

значення чи здатність 

суб’єкта виконувати 

перехідну дію

Дієприкметники, що означають стан об’єкта, спричинений 

спрямованою на нього

____________________________________________

Недоконаною дією  Доконаною дією

Віддієслівні прикметни-

ки, що означають при-

значення чи здатність 

об’єкта піддаватися 

перехідній дії

Відтворювальний Відтворюваний Відтворений Відтворний

Коригувальний Коригований Скоригований Скориговний

Модифікувальний Модифікований Змодифікований Змодифіковний

Напружувальний Напружуваний Напружений Напружний

Оброблювальний Оброблюваний Оброблений Обробний

Обслуговувальний Обслуговуваний Обслужений Обслуговний

Ремонтувальний Ремонтований Відремонтований Відремонтовний

1. Усі наведені правила добре відомі, їх ви-
ведено з традицій української народної мови. Якщо 
народна мова через невелику потребу вживала деякі 
з цих засобів рідко, (особливо це стосується слів, що 
описують процеси), то в діловій та науково-технічній 
мові доцільно їх активно використовувати. Розроб-

никам НД, укладачам підручників, навчальних посіб-
ників усіх рівнів, викладачам середньої і вищої школи 
треба послуговуватися усталеною лексикою, наявною 
в академічних словниках, застандартизованою науко-
во-технічною термінологією, установленою стандар-
тами на терміни і визначення понять. Якщо потрібних 
слів (термінів) немає, їх можна утворити за правилами 
українського словотворення.

2. Беручи до уваги те, що багато раніше (за ра-
дянських часів) розроблених чинних термінологічних 
стандартів не відповідали нормам української мови, 
то необхідно, за потреби, виправляти їх граматично і 
стилістично, додавши чи змінивши ознаки, що розкри-
вають зміст поняття. Зміни в такому разі не повинні 
порушувати змісту й обсягу поняття.

3. Щоб перейти на природний для української 
мови стиль, розробникам НД потрібно нарешті подо-
лати психологічну залежність від сусідніх російської та 
польської мов, які мають відшліфовані за багато років 
офіційно-діловий та науковий стилі. Ця залежність 
може бути як пряма (так, як у російській чи польській 
мові), так і обернена (щоб не було так, як у російській 
чи польській мові). Нормальним же, звичайно, має 
бути інший підхід: так, як це є в самій українській мові, 
відповідає саме її духу [18]. 

4. Система основних правил українського офіцій-
но-ділового та наукового стилю має бути дороговка-
зом для всіх, хто пише українською мовою НД, офі-
ційно-ділові та наукові тексти. Адже від мови НД усіх 
видів та рівнів прийняття багато залежить, чи фахова 
українська мова буде вдосконалюватися і збагачу-
ватися, чи, - як часто, на жаль, трапляється, - буде 
засмічуватися.
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УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Ðîçãëÿäàþòüñÿ âëàñí³ òà äåëåãîâàí³ ïîâíîâàæåííÿ îá’ºäíàíèõ ãðîìàä. Âèçíà÷åí³ çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ äîçâîëÿòü 
óïðàâëÿòè çåìåëüíèìè ðåñóðñàìè îá’ºäíàíèõ ãðîìàä. Âèñâ³òëåí³ íàïðÿìè äåöåíòðàë³çàö³¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
çäàòíèõ ïîâíîö³ííî óïðàâëÿòè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè. Îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³äí³ êðîêè, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè 
îðãàíàì âëàäè ó íàïðÿì³ óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèìè ðåñóðñàìè îá’ºäíàíèõ ãðîìàä.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îá’ºäíàí³ ãðîìàäè, çåìåëüí³ ðåñóðñè, óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàíè âëàäè, ³íâåñòîðè.

Zoryana Buryk 
Doctoral student of LRIPA NAPA under the President of Ukraine, PhD in Public Administration

LAND RESOURCES MANAGEMENT OF THE CONSOLIDATED COMMUNITIES 

Problem setting. Local community is capable when local sources of budget revenues, infrastructure and human resources 
are sufficient to solve issues of local significance by local government, which is provided by the legislation, in the interests 
of community residents. Today, before the communities there are certain issues that need to be addressed, they cannot fully 
control the land that is within their administrative boundaries, since the land is not owned by these united communities and 
therefore they cannot manage it because these lands are managed by the State Land Cadastre of Ukraine and its territorial 
subdivisions of the regional level with the status of those which are outside the settlements. 
Recent research and publications analysis. The issue of land management by united communities has been actively 
studied by scientists. However, land resources as an object of united communities activity is studied by the scientists of 
different scientific fields, such as: public administration, law, economics and so on. In the works of leading scientists and 
professionals there should be outlined the following researches: L. M. Horbach, O. I. Huzii, S. Dorosh, V. S. Kuibida, Yu.P. 
Kulakovskyi, V.Yu. Peresoliak, A.M. Tretiak, M.A. Hvesyk and others. 
Paper main body. Today the issue of land relations is controlled by local authorities only within the settlements. It is only 
about 4.0% of the territory of Ukraine. The remaining land is managed by public authorities. This system has to be changed, 
transferring the bulk of land resources into the local authorities’ disposition, capable local communities and another part to 
leave for the state. 
To solve the above mentioned problems it is advisable to reveal the concept of capable local community which is a community 
where local sources of budget revenues, infrastructure and human resources are sufficient to solve issues of local significance 
by local government, which is provided by the legislation, in the interests of community residents. The issue of land resources 
management by local communities is possible to be addressed in the way of the state policy implementation in the frameworks 
of administrative reform - the creation of united communities. 
Decentralization of land relations involves the transference of the right for land management into the communities’ 
disposition, the land ownership will go to the united communities, and the State Land Cadastre will only carry out control 
over the use of the land. In addition to budgetary and fiscal capacities, the state consigns necessary staffing, financial, 
infrastructural, land resources and other powers to the united communities. 
Land resources management is revealed when while performing and disposing at different levels of the hierarchy there are 
organized joint activities of organizations, institutions, enterprises, individual businesses and individuals to ensure rational 
use of land resources with the aim of the achievement of economic, social and environmental effect. Implementation of such 
a policy is impossible without changes in the current legislation. Therefore, there are also necessary the amendments to the 
Constitution of Ukraine in terms of decentralization, because territorial communities will not be able to fully control the land 
that is within their administrative boundaries. In a result of a merger within the newly established communities there appear 
the lands that are not currently owned by these communities and therefore they cannot manage it because these lands now 
have the status of those which are outside the settlements. Amendments to the Constitution (in terms of decentralization) 
should regulate this aspect. In pursuance of the stated provisions it is reasonable and necessary to adopt a number of legal 
regulations that would regulate relations with the land resources management by the united communities. 
Conclusions. Land resources management by the united communities is possible in case of the relevant law adoption that 
will provide the right to manage the land throughout the united local community, established under the long-term plan and 
with the approval of the planning documents for the respective territory of the community. The main objective of public 
policy in the sphere of land resources management should be the concept of reforming and regulating legal relations for the 
land as an integral part of public social and economic policies, and the assurance of the efficient land usage on the local 
level by the united communities.
Keywords: united community, land resources management, local government authorities, investors.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩИН

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîáñòâåííûå è äåëåãèðîâàííûå ïîëíîìî÷èÿ îáúåäèíåííûõ îáùèí. Îïðåäåëåíû çàêîíîïðîåêòû, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò óïðàâëÿòü çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè îáúåäèíåííûõ îáùèí. Îñâåùåíû íàïðàâëåíèÿ äåöåíòðàëèçàöèè 
òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí, ñïîñîáíûõ ïîëíîöåííî óïðàâëÿòü çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. Îáîñíîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèå 
øàãè, êîòîðûå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü îðãàíàì âëàñòè â íàïðàâëåíèè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
îáúåäèíåííûõ îáùèí.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáúåäèíåííûå îáùèíû, çåìåëüíûå ðåñóðñû, óïðàâëåíèå, ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, îðãàíû âëàñòè, 
èíâåñòîðû.

Спроможною територіальною громадою 

є така громада, в якій місцеві джерела наповнення 

бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є до-

статніми для вирішення її органами місцевого само-

врядування питань місцевого значення, передбаче-

них законодавством, в інтересах жителів громади. 

На сьогодні, перед громадами є певні питання, які 

потребують вирішення, вони не зможуть повноцінно 

управляти землею, що знаходиться в їхніх адміні-

стративних межах. На сьогодні земельні ділянки не 

є власністю цих об’єднаних громад і отже, вони не 

можуть нею управляти через те, що зазначені землі 

управляються Держземагентством України (з 2015 

р. – Держгеокадастр) та його територіальним під-

розділам обласного рівня [12] і мають статус таких, 

які знаходяться поза межами населених пунктів. На 

рівні держави необхідно прийняти відповідні консти-

туційні зміни, які дозволять самостійно управляти 

земельними ресурсами об’єднаних громад. 

Питання управління земельними ресур-

сами об’єднаних громад активно досліджувалися 

науковцями. Проте, земельні ресурси як об’єкт ді-

яльності об’єднаних громад вивчають науковці різних 

наукових галузей, таких як: державного управління, 

юриспруденції, економіки тощо. У роботах провідних 

вчених фахівців слід виділити таких дослідників, як: 

Л. М. Горбач, О. І. Гузій, О. С. Дорош, В. С. Куйбіда, 

Ю. П. Кулаковський, В. Ю. Пересоляк, А. М. Третяк, 

М. А. Хвесик та інші.

Метою написання статті є дослідження пов-

новаження об’єднаних громад та питання пов’язані з 

управлінням їх земельними ресурсами, а також обґрун-

тування перспектив подальшого розвитку громад.

Сьогодні питання земельних відносин кон-

тролюється органами місцевого самоврядування 

тільки в межах населених пунктів. Це лише біля 4,0 

% території України. Рештою землі розпоряджають-

ся державні органи. Цю систему необхідно змінити, 

передавши основну частину земельних ресурсів у 

розпорядження саме органам місцевого самовря-

дування, спроможним територіальним громадам, 

а іншу частину залишити за державою. Роллю дер-

жави буде забезпечення контролю за раціональним 

використанням земельних ресурсів [11]. 

Спроможною територіальною громадою є така гро-

мада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інф-

раструктурні та кадрові ресурси є достатніми для ви-

рішення її органами місцевого самоврядування питань 

місцевого значення, передбачених законодавством, в 

інтересах жителів громади. Методика містить ширше 

визначення спроможної територіальної громади – «те-

риторіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об’єднання здатні самостійно або через 

відповідні органи місцевого самоврядування забез-

печити належний рівень надання послуг, зокрема у 

сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту, житлово-комунального господарства, з ураху-

ванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення 

та розвитку інфраструктури відповідної адміністра-

тивно-територіальної одиниці» [16]. За Європейською 

хартією місцевого самоврядування, яка є частиною 

законодавства України, місцеве самоврядування – це 

«право і спроможність органів місцевого самовряду-

вання … здійснювати регулювання і управління суттє-

вою часткою суспільних справ, які належать до їхньої 

компетенції, в інтересах місцевого населення» [16].

Питання розподілення повноважень управління 

земельними ресурсами територіальних об’єднаних 

громад України є досить актуальним та дискусійним і 

потребує детальних досліджень у даному напрямі. На 

сьогодні у Верховній Раді зареєстровані законопроек-

ти, які дозволять управляти земельними ресурсами 

об’єднаних громад (табл. 1). Наведені законопроекти 

дозволять зробити наступний важливий і давно очіку-

ваний крок – передати повноваження органам місцево-

го самоврядування з розпорядження землями держав-

ної власності з одночасним посиленням державного 

контролю за використанням та охороною земель:

1) якщо сьогодні в розпорядженні територіальних 

громад знаходиться 4,0 %  земельних ресурсів. Піс-

ля прийняття законопроектів пропонується передати 

84,0 % земельних ресурсів в розпорядження об’єдна-

них територіальних громад;

2) сьогодні 96,0 % земельних ресурсів в розпоря-

дженні виконавчих органів влади. Після прийняття 

законопроектів тільки 16,0 % будуть в розпорядженні 

Кабінету міністрів України (землі дна територіального 

моря; землі під великими та малими річками; землі 

в зоні відчуження; землі природозаповідного фонду; 

Землі лісового фонду; Землі – оборони).

Прийняття запропонованих законопроектів дозво-

лить спростити відповідні адміністративні процедури 

та мінімізувати кількість потенційних конфліктів у про-

цесі управління земельними ресурсами, та розвитком 

об’єднаних громад.

Забезпечення контролю за раціональним управ-

лінням та використанням земельних ресурсів з 2015 

р. було передане Держгеокадастру (Державна служба 
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Таблиця 1

Законопроекти, які дозволять управляти земельними ресурсами об’єднаних громад

Назва законопроекту Короткий зміст

«Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних 

громад в управлінні земельними ресурсами» [2]

пропонує передати у комунальну власність не тільки землі на 

території громад, але й водний фонд, держлісфонд та морський 

шельф

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо делегування повноважень органам 

місцевого самоврядування з розпорядження землями 

державної власності і посилення державного 

контролю за використанням та охороною земель» [3]

дозволить радам об’єднаних громад розпоряджатися земельними 

ділянками, у тому числі за межами населених пунктів. 

Також проектом Закону пропонується передати від районних 

державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування 

повноваження щодо виділення земельних часток власникам 

земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості)

України з питань геодезії, картографії та кадастру), 

яка започатковує практику оприлюднення 100,0 % 

рішень, що приймаються її територіальними органа-

ми щодо передання у власність чи користування зе-

мельних ділянок. Оприлюднення даних щодо розпо-

рядження землями реалізується з 15 грудня 2015 р. 

на території Миколаївської та Чернігівської областей 

[13]. Інформація буде розміщуватися в новому шарі 

на публічній кадастровій карті – шарі намірів, у якому 

відображатимуться дозволи на розроблення докумен-

тації із землеустрою. На кадастровому шарі будуть ві-

дображатися ділянки, стосовно яких прийнято рішення 

про передання у власність. Спеціалістами відомства 

розроблена технічна інфраструктура та доопрацьова-

не програмне забезпечення Державного земельного 

кадастру, що надало можливість синхронізації публіч-

ної кадастрової карти з електронними документами 

Держгеокадастру по всій країні. Також у відкритому 

доступі надаватиметься інформація про географічне 

розташування ділянки (план викопіювання) та вихід-

ні дані територіального органу Держгеокадастру, що 

приймав рішення щодо передання її у власність чи 

користування. Оновлення інформації відбувається раз 

на добу, синхронно з оновленням інших масивів даних 

публічної кадастрової карти.

Таблиця 2.

Фінансовий та земельний ресурс, який отримає громада в результаті об’єднання*

Передання повноважень Держгеокадастру на 

місця є необхідним через цілу низку причин. У тому 

числі і тому, що забезпечити стабільний та ефектив-

ний розвиток територіальних громад, не надавши їм 

можливість самостійно розпоряджатися земельними 

ресурсами, неможливо [14]. Отже, проведення рефор-

ми територіальної організації влади в Україні є необ-

хідним і має бути реалізоване вже найближчим часом. 

Визначаючи зміст управління земельними ресур-

сами органами місцевого самоврядування на страте-

гічну перспективу, необхідно орієнтуватися на те, що 

земельні перетворення повинні здійснюватися з не-

обхідним економічним обґрунтуванням. Це може бути 

забезпечено шляхом розробки планово-проектної до-

кументації і надання необхідних консультацій, послуг, 

у тому числі й державним підприємствам за рахунок 

коштів державного бюджету, бюджету міста, а також за 

рахунок коштів громадян і юридичних осіб [13].

Департаменти фінансів та земельних ресурсів 

спільно з Офісом реформ підраховують, які фінансові 

та земельні ресурси отримають після об’єднання те-

риторіальні громади. Розглянемо, на прикладі Львів-

щини, фінансовий та земельний ресурс, який отримає 

громада в результаті об’єднання (табл. 2) [15]. 

Назва громади
Фінансовий показник, тис. грн. Земельний ресурс, га

до об’єднання після об’єднання до об’єднання після об’єднання

Заболотцівська т.г.*** 836,1/0,303** 1588,8/0,575** 1103,6 10564,6

Гніздичівська т.г. 1181,8/0,172** 3904,9/0,569** 1504,1 5757,3

Новострілищанська т.г. 1682,3 7193,6

Тростянецька т.г. 6856,8/0,867** 8919,5/1,128** 2925,7 18850,8

Бабинська т.г. 1632,6/0,379** 2259,5/0,525** 800,5 4395,0

Бісковицька т.г. 1125,1/0,181** 2269,9/0,366** 1618,6 5502,4

Вільшаницька т.г. 196,7/0,643** 555,7/1,805** 604 4659

Воле-Баранецька т.г. 536,3/0,102** 1239,7/0,235** 1870 6943

Дублянська т.г. 737/0,231** 1342/0424** 1200,3 6749

Луківська т.г. 646,9/0,165** 1155,0/0,294** 477,7 3311

Новокалинівська т.г. 1495,5/0,206** 9714,6/1,337** 1346 10828

Чуквянська т.г. 469,1/0,132** 923,7/0,259** 1451 7682

Новоміська т.г. 843,4/0,159** 2119,0/0,400** 4615,1 18631,6

Міженецька т.г. 263,5/0,120** 842,6/0,384** 1077,8 4548,4

Грабовецька т.г. 798,5/0,211** 1525,2/0,404** 573,7 3475

* складено автором за даними [15]; ** на одного жителя; *** т.г. – територіальна громада
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У фінансовій частині найбільше від об'єднання виграє 

Новокалинівська територіальна громада, доходи якої після 

об'єднання збільшаться у понад шість разів – з 1495,5 тис. 

грн. до 9714,6 тис. грн. Проте найбільше землі додасться 

Тростянецькій територіальній громаді. До об'єднання у неї 

було 2925,7 га землі, а після нього стало 18850.8 га.

Система земельних відносин в Україні буде повністю 

перезавантажена [4]. Перезавантаження системи земельних 

відносин в Україні відбудеться відповідно до концепції 

реформи децентралізації. Як зазначив Геннадій Зубко, 

«Новостворені об’єднані громади повинні мати ресурси 

для свого ефективного розвитку. Окрім бюджетних та 

податкових можливостей, держава передає цим громадам 

і земельні ресурси» [5]. Децентралізація земельних 

відносин передбачає передання права розпорядження 

землями громадам, власність на землі перейде об'єднаним 

громадам, Держгеокадастр здійснюватиме лише контроль 

за використанням землі. Новостворені об’єднані громади 

повинні мати економічні ресурси для свого ефективного 

розвитку. Окрім бюджетних та податкових можливостей, 

держава передає об’єднаним громадам необхідні кадрові, 

фінансові, інфраструктурні та земельні ресурси та інші 

повноваження (рис. 1). 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД 

ВЛАСНІ ДЕЛЕГОВАНІ 

планування розвитку громади та 

формування бюджету 

розвиток економіки, підприємницт-

ва, залучення інвестицій 

управління земельними ресурсами, 

надання дозволів на будівництво 

утримання та будівництво доріг, 

благоустрій території 

організація пасажирських 

перевезень на території громади 

соціальна допомога через 

територіальні центри (в громадах) 

адміністративні послуги через 

центри їх надання (в громадах) 

управління школами й дитсадками; 

– первинна медична допомога; 

– управління та організація роботи 

закладів культури та спорту 

Рис. 1. Повноваження об’єднаних громад*

*згруповано автором за даними [6]

Слід зазначити, що об’єднані громади відповідно 

до Закону України «Про добровільне об’єднання те-

риторіальних громад (№157-VIII від 05.02.2015) отри-

мують весь спектр повноважень, що їх наразі мають 

міста обласного значення. Особливістю об’єднаних 

територіальних громад є наявність старости, який є 

посадовою особою місцевого самоврядування і обира-

ється в порядку, визначеному законом [16]. Староста 

обирається у селах, селищах, визначених за рішенням 

місцевої ради об’єднаної територіальної громади на 

строк повноважень цієї місцевої ради. Основні прин-

ципи добровільного об’єднання територіальних гро-

мад: конституційності та законності; добровільності; 

економічної ефективності; державної підтримки; по-

всюдності місцевого самоврядування; прозорості та 

відкритості; відповідальності. 

Отже, об’єднання громад – єдиний шлях до розши-

рення можливостей їхнього розвитку. Проте, невеликі 

громади, на жаль, не можуть бути ефективними», і 

завдання полягає в тому, аби «самобутні села, які не 

змінюватимуться у назвах, не будуть жодним чином 

пригніченими, а навпаки, – утворять спільні органи 

управління, оберуть сільського голову, отримають 

бюджет, зможуть будувати систему, за якої буде нор-

мальною і охорона здоров’я, і освіта, розвиватиметься 

інфраструктура [7].

Проте, без внесення змін до Конституції України у 

частині децентралізації територіальні громади не змо-

жуть повноцінно управляти землею, що знаходиться в 

їхніх адміністративних межах. У результаті об’єднання 

у межах новостворених громад з’явилися землі, які на-

разі не є власністю цих громад, і відтак ті не можуть 

нею управляти через те, що зазначені землі наразі 

мають статус таких, які знаходяться поза межами 

населених пунктів. Зміни до Конституції (у частині де-

централізації), мають врегулювати цей аспект. Зазна-

чена норма потребуватиме деталізації на рівні законів 

та підзаконних актів. Зокрема, йдеться про розробку 

планів територій створених громад, а також порядок 

переведення земель із 

державної власності до, 

власне, самих громад. 

«Але розробку повного 

пакету документів «під 

ключ» можна робити тіль-

ки після ухвалення змін до 

Конституції. Бо поява про-

ектів будь-яких докумен-

тів на виконання цих змін 

може викликати супротив 

і трактуватиметься як по-

рушення Конституції» [8]. 

Управління земельни-

ми ресурсами виявляєть-

ся в тому, що під час ви-

конання і розпорядництва 

на різних рівнях ієрархії 

організовується спільна 

діяльність організацій, 

установ, підприємств, 

окремих юридичних та 

фізичних осіб з метою 

забезпечення раціональ-

ного використання земельних ресурсів з досягнен-

ням економічного, соціального й екологічного ефекту. 

Крім того, земельні ресурси мають ряд властивостей 

та особливостей, які не залежать від системи су-

спільних відносин і які не притаманні іншим засобам 

виробництва: по-перше, земля є продуктом природи 

і виникла та існує незалежно від волі та свідомості 

людини; по-друге, вона, на відміну від інших засобів 

виробництва, у процесі використання не зношується, 

не зменшує своїх корисних властивостей; по-третє, ви-

користання землі пов’язане з просторовою постійністю 

місця та обмеженістю території, в той час як інші за-

соби виробництва під час розвитку продуктивних сил 

кількісно збільшуються і якісно видозмінюються. Тому 

земельні відносини як складова виробничих відносин 

посідають особливе місце в суспільному виробництві 

й потребують цілеспрямованої координації дій, адек-
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ватних формам власності на землю, формам господа-

рювання на ній та способам використання землі у всіх 

галузях економіки. Виходячи з цього, використання 

землі, а в широкому розумінні – земельних ресурсів, 

потребує цілеспрямованого державного управління.

Сьогодні місто, селище, село може розпоряджати-

ся землями лише в межах населеного пункту, за його 

межами землею розпоряджається держава в особі від-

повідних районних та обласних органів. Щоб змінити 

ситуацію і зробити громади повноправними господаря-

ми на своїй землі, необхідні зміни до Конституції Укра-

їни в частині децентралізації влади, які передбачають 

повсюдність місцевого самоврядування. Під повсюд-

ністю розуміють таку територіальну організацію сис-

теми державного управління, за якої «кожна частина 

території країни управляється певним муніципальним 

урядом» [9]. Він є базовим європейським принципом 

організації місцевої влади, притаманним політичній 

практиці всіх країн західного світу.

Отже, органам влади необхідно здійснити відповідні 

зважені кроки у напрямі управління земельними ресур-

сами об’єднаних громад, які зазначені нами на рис. 2.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД 

прийняття змін до Конституції України, запровадження принципу 

«повсюдність здійснення місцевого самоврядування» 

прийняття змін до законодавства щодо врегулювання питань 

планувальної документації територій, Земельного кодексу 

прийняття змін до законодавства щодо врегулювання питань 

планувальної документації територій, Земельного кодексу 

прийняття Порядку переводу земельної ділянки з однієї форми 

власності  в іншу 

Рис. 2. Управління земельними ресурсами об’єдна-

них громад

За Конституцією України, місцеве самоврядуван-

ня є правом територіальної громади – жителів села 

чи добровільного об'єднання у сільську громаду жи-

телів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирі-

шувати питання місцевого значення (стаття 40) [10]. 

Проблема, яка виходить із конституційних умов – в 

Конституції України не висвітлені такі поняття, як: «ад-

міністративно-територіальна одиниця», «повсюдність 

місцевого самоврядування». Таким чином, на нашу 

думку, необхідні зміни до Конституції України в частині 

децентралізації влади, які передбачають повсюдність 

місцевого самоврядування громади, тобто базового 

рівня, на всю землю, яка є у громаді. 

Щодо прийняття змін до законодавства про пла-

нувальну документацію, він необхідний для того, щоб 

замінити план території району і генеральний план по-

селення. Крім того, слід ввести таке поняття, як «план 

території громади», який дозволить визначити опис 

всіх земель в межах юрисдикції громади. Як і кожен 

планувальний документ, план території громади за-

тверджується органом місцевого самоврядування, але 

розробляється сертифікованим інститутом, організаці-

єю. Цей план має давати відповіді на питання: якою є 

ситуація зараз, яке є використання земель зараз, яке 

може бути використання земель завтра і післязавтра, 

які перспективи розвитку цієї громади в частині управ-

ління землею. У керівництва громади буде право і на-

віть обов’язок приймати рішення щодо змін цього пла-

ну. Бо в такому плані дійсно буде вказано, яким чином 

і на що можна змінювати цільове використання землі 

[11]. Тобто план території громади створить прозорі і 

зрозумілі умови для інвесторів.

Висновки. У ході проведених досліджень з’ясова-

но, що управління земельними ресурсами об’єдна-

них громад можливо у разі прийняття відповідного 

закону, який передбачить право управляти землею 

на всій території об’єднаної територіальної грома-

ди, створеної відповідно до перспективного плану і 

при умові затвердження планувальної документації 

на відповідній території цієї 

громади. Головною метою 

державної політики у сфері 

управління земельними ре-

сурсами має бути концепція 

реформування та регулюван-

ня правовідносин на землю як 

невід'ємної частини держав-

ної соціально-економічної по-

літики, та забезпечення умов 

для ефективного використан-

ня землі на місцевому рівні 

об’єднаних громад. Прозора 

і зрозуміла система управ-

ління землею створить умови 

для інвесторів і дозволить 

самостійно на рівні громади 

приймати рішення щодо за-

лучення інвесторів, цільового 

призначення та використання 

земельної ділянки. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Äîñë³äæåíî êîíöåïòóàëüí³ îñíîâè ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèìè ô³íàíñàìè, ÿêà äîçâîëÿº ðåàë³çóâàòè 
çàñàäè ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ äîñÿãòè ìåòè ô³íàíñîâî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿. Âèçíà÷åíî ñêëàäîâ³ ïîáóäîâè 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèìè ô³íàíñàìè. Ïðåäñòàâëåíî ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ìîäåëü ïðîåêòó ìîäåðí³çàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ 
ñèñòåìè ì³ñöåâèõ ô³íàíñ³â ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ íåþ. Çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüêå 
áà÷åííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèìè ô³íàíñàìè ó âèãëÿä³ çì³ñòîâíî-ïðîöåñíî¿ ìîäåë³.
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF LOCAL FINANCES MANAGEMENT SYSTEM 
IN UKRAINE IN THE COTEXT OF DECENTRALIZATION

Problem setting. Effective management of local financial resources should be considered as a complete system related 
tools. These tools should run consecutively, simultaneously, continuously and create added value financial resources at each 
«point of growth». This actualizes the need for a conceptualization of local finances management system of in the context 
of structural changes in self-local government in Ukraine. There is a need to build structural models to develop measures 
for its system implementation.
Recent research and publications analysis. Most of scientific research about local finance management system is concentrated 
in 2000 - 2009. Since earlier studies of O.Vasylyk, D. Bazilevich and ending with substantive scientific achievements of O. 
Kravchenko, O. Kirilenko, O. Suntsova, V. Fedosov, S. Yurij and others who viewed the local finance in general, not individual 
aspects. But existing theoretical and methodological foundation of local finances management do not allows to fully disclose 
the role and capacity of local governments to develop their own financial resources in the context of decentralization.
Paper objective is to research the conceptual foundations of local finance management system, which allows principles 
of local government reform, fiscal decentralization to reach the goal and become the basis for the creation of financial 
institution of regions management.
Paper main body. The conceptual bases of formation of local finance management system are researched. This system 
allows to implement the principles of local government reform and achieve the goal of financial decentralization. 
The parts of building of local finance management system are determined. There are mission, the purpose of management 
system creating, objectives, strategy and policy, management level, objects and subjects of management, functions, principles, 
elements of management mechanism, administration and evaluation methods, instruments of impact on development of 
financial resources, approaches and expected results. Structural and logical model of modernization of the existing local 
finance system in order to create innovative management systems of it is presented. Author’s vision of local finances management 
system in the form of content-process model is proposed. Particular attention should be paid to innovative methods in local 
government management practices, including the creation of flexible scales tax, “portfolio management” of municipal assets, 
grants and voucher programs, municipal programs to improve local finances management, others.
Conclusions of the research. Conceptual bases of creation of local finances management system include a set of basic 
methods and tools of management influence of local governments on the object of the system - directly on the the system of 
local finance. New mechanisms can be mounted in the local finances management system for its improvement in the future.
Keywords: self-local government, financial decentralization, local finances management system, conceptual framework. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕСТНЫМИ ФИНАНСАМИ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
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Реформування місцевого самоврядування 

на інституційному, законодавчому і галузевому рівні 

спрямовується на розвиток муніципальної економіки 

регіонів. Воно здійснюється шляхом внесення змін 

до економічної бюджетної, податкової, земельної, 

соціальної та інших видів політик регіонального роз-

витку, оптимізації адміністративно-територіального 

устрою та структурної модернізації, що напряму 

впливають на зміни в економічних системах регіонів 

та зумовлюють відповідні зміни в системі управління 

місцевими фінансами.

Ефективне управління місцевими фінансовими ре-

сурсами повинно розглядатись як цілісна система вза-

ємопов’язаних інструментів, котрі працюють послідов-

но, синхронно, безперервно та створюють додаткову 

вартість фінансових ресурсів в кожній точці зростання.

Вищезазначене актуалізує необхідність концепту-

алізації системи управління місцевими фінансами у 

контексті структурних змін у місцевому самоврядуван-

ні, визначення структурних моделей розробки заходів 

з її запровадження.

Вивчення наукових розробок щодо питання 

управління місцевими фінансами показує, що основ-

на кількість теоретичних напрацювань зосереджена 

у період 2000 – 2009 рр. Починаючи з більш ранніх 

досліджень О. Василика, Д. Базилевича та закінчую-

чи предметними науковими надбаннями О. Кравчен-

ка, О. Кириленка, О. Сунцової, В. Федосова, С. Юрія 

та інших, які розглядали місцеві фінанси загалом, а 

не лише окремі аспекти. 

Відзначаючи цінність результатів вивчених нау-

кових досліджень для теорії й практики управління 

місцевими фінансами слід зауважити, що теоретико-ме-

тодичні засади управління формуванням місцевих фі-

нансів в умовах фінансової децентралізації, які мають 

надзвичайну актуальність для створення системи управ-

ління ними з боку органів місцевого самоврядування, за-

лишаються не до кінця вивченими і реалізованими.

 Про недостатність існуючих  напрацювань для 

забезпечення якісного управління фінансовими ресур-

сами регіонів та досягнення стану їх саморозвитку та 

самовідновлення в умовах децентралізації свідчить:

• концентрація уваги на місцевих бюджетах і їх 

фактичне ототожнення з поняттям «місцеві фі-

нанси»;

• зосередження на питаннях казначейського 

управління та контролю за використанням ко-

штів місцевих бюджетів, на що органи місцевого 

самоврядування мають мінімальний вплив;

• виокремлення із усього обсягу муніципальних 

активів лише підприємств житлово-комунально-

го господарства як основи створення місцевих 

фінансових ресурсів;

• нівелювання усіх складових муніципальних ак-

тивів, що не дозволяє повністю задіяти фінансо-

вий потенціал території;

• надання абсолютної переваги заходам фіскаль-

ного характеру;

• низька питома вага застосування механізмів му-

ніципально-приватного партнерства;

• акцент на удосконаленні системи міжбюджет-

них відносин і незначна увага альтернативним 

джерелам збільшення і створення фінансових 

ресурсів.

Вищеперераховані аспекти призводять до того, що 

існуюче теоретико-метологічне підґрунтя управління 

місцевими фінансами не дозволяє повною мірою роз-

крити роль та можливості органів місцевого самовря-

дування щодо розвитку власних фінансових ресурсів, 

що є головною умовою для процесів децентралізації.

Метою статті є дослідження концептуальних 

основ побудови системи управління місцевими фі-

нансами, яка дозволяє реалізувати засади реформи 

місцевого самоврядування, досягти мети фінансової 

децентралізації і стати підґрунтям створення фінан-

сового інституту управління регіонами.

Система як загальнонаукове поняття – це сукуп-

ність взаємопов’язаних і розміщених у належному по-

рядку елементів цілісного утворення. Кожній системі 

притаманні такі властивості: цілісність, упорядкова-

ність, стійкість, саморух та загальна мета [1]. Енци-

клопедія державного управління трактує поняття си-

стема як «сукупність елементів, що характеризується 

структурою, зв’язками та функціями, які забезпечу-

ють її цілеспрямований розвиток як цілого» [4, с. 561].

В енциклопедії державного управління категорія 

«управління» визначається як «діяння, яке призводить 

до змін стану якогось об’єкта; вплив на об’єкт, систему, 

процес тощо з метою збереження їх сталості або пере-

ведення з одного стану в інший відповідно до встанов-

леної мети». В управлінні виокремлюють об’єкт (підси-

стема, що керується) і суб’єкт (підсистема управління), 

які в сукупності складають систему. Об’єкт управління 

сприймає діяння (суспільна праця та виробництво; 

технічні засоби: машини, агрегати, споруди; тварини 

і рослини; поведінка окремих людей та груп). Суб’єкт 

управління реалізує управлінські діяння на підставі 

прийняття управлінських рішень (органи влади та 

управління різного рівня, окремі посадові особи, ко-

лективні органи прийняття рішень) [3, с. 675].

Метою управління на рівні місцевого самовряду-

вання є самостійне або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішення 

питань місцевого значення територіальною громадою 

[3, с. 676]. При цьому питання місцевого значення є 

визначальними для виділення об’єктних напрямів та 

видів діяльності органів місцевого самоврядування [5, 

c. 13]. 

Управління фінансами є складовою загальної сис-

теми управління соціально-економічними процесами в 

суспільстві [2, с. 32].

Очевидно, що зміст, систематизація і технології 

реалізації нових фінансових повноважень органів 

місцевого самоврядування і завдань з врахуванням 

чинників впливу повинні бути чітко представлені в 

інституційно-змістовому полі управління як взаємо-

пов’язана, взаємообумовлена і взаємодоповнююча ді-

яльність, об’єднана в окрему підсистему, що створює 

умови їх належного здійснення і потребує виділення 

на регіональному рівні системи управління місцевими 

фінансами.

Із урахуванням вищезазначеного концептуальні 

основи побудови системи управління місцевими фі-

нансами передбачають такі основні складові: місія, 

мета створення системи управління, цілі, стратегія та 

політика, рівні управління, об’єкти і суб’єкти управлін-

ня, завдання, функції, принципи, складові механізму 

управління, методи управління та оцінювання стану і 
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рівня розвитку, інструменти впливу на стан і розвиток 
фінансових ресурсів, підходи та очікувані результати.

Особливу увагу пропонується приділити інновацій-
ним для управління в системі місцевого самовряду-
вання методам, у тому числі створенню гнучких шкал 
оподаткування, «портфельному управління актива-
ми», грантовим і ваучерним програмам, муніципаль-
ним програмам підвищення ефективності управління 
місцевими фінансами та іншим.

Спираючись на концептуальні основи створення 
системи управління місцевими фінансами, розро-
блено «дорожню карту» трансформаційних заходів 
в системі, яка буде основою створення інтеграційних 
процесів управління цілісними комплексами фінансо-
вого потенціалу регіону. У ній будуть обґрунтовуватись 
рішення щодо розвитку фінансового потенціалу і ре-
сурсів регіону із урахуванням максимальної сукупності 
факторів впливу. 

На рис. 1 наведена структурно-логічна модель про-
екту модернізації існуючої системи місцевих фінансів 
з метою створення інноваційної системи управління 
нею.

Особливістю розробленої моделі проекту є мож-
ливість одночасного і паралельного здійснення усіх 
її блоків з огляду на основі детермінанти управління 
місцевими фінансами і співпрацю проектних команд. 
Узагальнення результатів діяльності за виокремлени-
ми блоками створює підґрунтя побудови і реалізації 
змістово-процесної моделі системи управління, у якій 
безпосередньо будуть розроблятись і реалізовуватися 
управлінські рішення. Для її послідовної та логічної ре-
алізації необхідно здійснити й модернізацію системи 
органів управління нею. Авторське бачення системи 
управління місцевими фінансами наведено у вигляді 
її змістово-процесної моделі на рис. 2.

У моделях враховані базові аспекти управління 
місцевими фінансами, які є характерними для пере-
важної більшості територій. Вони можуть доповнюва-
тись та розширюватись із огляду на структуру і харак-
теристики фінансового потенціалу кожного регіону та 
специфіку діяльності ОМС.

У наведеній системі управління місцевими фінан-
сами (рис. 2) виокремлено 9 функціональних блоків, 
в межах яких реалізуються характерні заходи управ-
лінського впливу. У їх складі: законодавче регулюван-
ня; прогнозування та планування; доходи, видатки 
та фондування; управління муніципальними актива-
ми; муніципально-приватного партнерства; надання 
послуг; контролю і аудиту; звітування; коригування 
управлінських рішень на вироблення нових напрямів 
розвитку.

Блок «Законодавче регулювання» є фундаментом 
системи. Чинні закони, підзаконні та інші норматив-
но-правові акти – це вхідні дані в систему управлін-
ня місцевими фінансами. Закони створюють правову 
платформу, на основі якої і будуються структурні схе-
ми, форми, технології, механізми, методи та інстру-
менти управління. Виходячи із законодавчої бази 
формуються інші блоки системи. Чіткої послідовності 
реалізації заходів того чи іншого блоку немає, оскільки 
всі процеси відбуваються одночасно та синхронно.

Блок «Прогнозування та планування» містить ро-
боту органів місцевого самоврядування з бюджетними 
показниками та індикаторами соціально-економічного 

становища території. Першочерговими є процеси про-
гнозування та стратегічного планування. Їх основними 
інструментами виступають: політики регіонального 
розвитку, державні й регіональні стратегії розвитку, а 
також просторові програми (генеральні плани).

Категорії блоку «Доходи, видатки та фондування» 
є значно ширшими за поняття бюджетного плану та 
тісно пов’язані з усіма іншими процесами в системі 
управління місцевими фінансами. Формування дохо-
дів та видатків здійснюється в рамках норм Бюджет-
ного та Податкового кодексів України. Іншою підсис-
темою в блоці виведено мережу фондів розвитку, без 
яких не можуть бути створені дієві заходи розвитку.

Одним із найбільших блоків системи управління 
місцевими фінансами є «Управління муніципальними 
активами», який є одночасно і найпотужнішою точ-
кою зростання місцевого ресурсного потенціалу, на 
який органи місцевого самоврядування мають прямий 
управлінський вплив. Істотно, що муніципальне майно 
і повинно розглядатись як одне із основних джерел до-
ходів місцевих бюджетів: як одноразова вигода – про-
даж надлишків майна або постійний прибуток – орен-
да землі чи приміщень, використання комунальної 
власності на комерційній основі та муніципально-при-
ватного партнерства.

Логічно, що з підвищенням ефективності управ-
ління комунальними активами тісно пов’язані заходи 
блоку «Муніципально-приватне партнерство».

Блок «Надання послуг» залежить від результатів 
діяльності усіх інших блоків системи. «Контроль, ау-
дит та звітування» – це блоки з наскрізними зв’язка-
ми, оскільки вони призначені здійснювати ефективний 
контроль за процесами, що реалізуються в системі 
повної звітності за їх наслідками.

Результуючим блоком, який по суті є виходом сис-
теми управління місцевими фінансами та надає нові 
вхідні дані в стартовий (базовий) блок «Законодавче 
регулювання», є блок «Корегування управлінських рі-
шень та вироблення нових напрямків розвитку». Нові 
напрямки розвитку, як правило, трансформуються в 
нові закони, підзаконні акти та рішення місцевих рад. 
Спираючись на нові легітимні основи, система управ-
ління місцевими фінансами буде динамічно розвива-
тись і оновлюватись, починаючі нові управлінські цикли.

Особливістю системи управління місцевими фі-
нансами, що пропонується, є її побудова на основі 
врахування і визначення «точок зростання», концен-
труючи увагу на яких, органи місцевого самовряду-
вання можуть нарощувати власні фінансові ресурси, 
застосовуючи різні комбінації методів та інструментів. 
У запропонованій системі визначено 5 базових «точок 
зростання», які позначені на рис. 2 як Т1, Т2, Т3, Т4 
та Т5.

Т1 знаходиться в процесах прогнозування та пла-
нування, коли ОМС приймають рішення щодо форму-
вання, розподілу та майбутнього використання наяв-
них фінансових ресурсів муніципалітету, спрямовуючи 
їх на нарощування, саморозвиток та самовідновлення.

Т2 розглядається як найпотужніша в системі управ-
ління місцевими фінансами, оскільки муніципальні під-
приємства, нерухоме майно та фінансові активи – це 
той ресурсний потенціал, на який ОМС мають прямий 
вплив та найширше коло повноважень щодо управлін-
ня цими активами.

LOCAL GOVERNMENT
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 БЛОК. ВИДІЛЕННЯ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ 
− визначення елементів існуючої системи управління місцевими фінансами в умовах фінансової децентралізації; 

− виявлення ролі, змісту, завдань і функцій органів місцевого самоврядування по управлінню місцевими фінансами в умовах фінансової децентралізації; 

− порівняльний аналіз цілей, завдань і функцій органів місцевого самоврядування в існуючій системі управління місцевими фінансами з метою їх ідентифікації і модернізації до 

нових умов фінансового забезпечення; 

− визначення напрямів формування впливу органів місцевого самоврядування на покращення стану продукування, розподілу і використання фінансових ресурсів регіону; 

− визначення, вибір і удосконалення і створення необхідного складу інституцій і інструментів управління місцевими фінансами; 

− внесення змін в змістовно-функціональній зміст діяльності органів місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації; 

− уточнення і розвиток організаційних основ системи управління, структур, організаційних форм, схем, процесів і моделей організації і управління системою місцевих фінансів; 

− створення і забезпечення науково-методичного і інформаційно-аналітичного супроводу вирішення завдань і управлінських дій ОМС. 

БЛОК. СТРАТЕГІЧНА РОЗРОБКА ПРОГРАМ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ 

ФІНАНСІВ 
− оцінка фінансових зобов’язань регіону в контексті 

фінансової децентралізації; 

− систематизація, формалізація і інституціалізація управління 

місцевими фінансами; 

− визначення завдань і функцій ОМС по фінансовому 

забезпеченню життєдіяльності регіону; 

− виокремлення обґрунтування моделей, методів і технологій 

модернізації системи місцевих фінансів і їх здійснення; 

− вибір схем і форм системної реалізації управлінських 

рішень. 

БЛОК. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ І ЗМІСТУ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ МІСЦЕВИМИ 

ФІНАНСАМИ 
- аналіз фінансового потенціалу; 

- нарощування можливостей регіону; 

- прогнозування і планування; 

- організація; 

- координація; 

- мотивація; 

- контроль; 

- моніторинг;поточна оцінка; 

- регулювання; 

- стимулювання (де стимулювання); 

- звіт і оцінювання кінцевого результату. 

БЛОК. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

- визначення, вибір і забезпечення системи 

необхідними ресурсами; 

- матеріально-технічною базою (обладнання, 

матеріало- і енергетичними ресурсами); 

- програмним і інформаційним забезпеченням; 

- кадровим; 

- розрахунки вартості оцінювання системи 

управління; 

- інституціалізація системи управління; 

- удосконалення організаційних форм і 

взаємозв’язків, співпрацювання і розвитку 

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ 
- розширення ключових учасників вироблення ВРП; 

- зростання фінансового потенціалу; 

- збільшення обсягу власних фінансових ресурсів регіону; 

- збільшення долі регіону в структурі ВВП країни; 

- підвищення конкурентоспроможності регіону; 

- підвищення інвестиційного іміджу регіону; 

- зростання рівня фінансового самозабезпечення на 1 жителя та ін. 

Рис. 1. Структурно-логічна модель проекту модернізації системи управління місцевими фінансами

Прим.: розроблено автором
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на 3-5 років 

Стратегія 
місцевого 

розвитку 

Уточнення моделі в процесі реалізації 

Доходи, видатки та фондування 

Казначейське обслуговування 

Фіскальне стимулювання 

Пільгові режими 

оподаткування 

Бюджетний та Податковий кодекси 

Гнучкі ставки 

оподаткування 

Податки, платежі та збори Фонди розвитку 

Державні фонди розвитку 

Регіональні фонди 
розвитку 

Муніципальні фонди 
розвитку 

Контроль та аудит 

Управління муніципальними активами 

 

 

Розвиток 

муніципального 

бізнес-сектору 

Формування, облік та оцінювання портфелів муніципальних активів 

 

 

Підвищення 

рентабельності 

нерухомих 

активів 

Мобілізація ліквідних фінансових активів 

Місцева 

інвестиційна 
політика 

Інвестиційний 

профіль 
території 

Кредитний ринок 

Відбір проектів 

на 
фінансування 

Муніципально-приватне партнерство (концесія, спільні підприємтва, венчурні підприємтсва тощо) 

Аналіз 

ринку 
позик 

Управлінська угода, оренда, концесія, венчурні підприємства, повне або часткове володіння 

Вибір оптимальної комбінації фінансового ресурсу (інвестиції, позики, інвестиції + позики) 

Імідж 

території 

Підвищення 

кредитного 
рейтингу 

Інвестиційна активність 

Казначейський контроль за 
дотриманням 

законодавства 

Публічний аудит 

(внутрішній, зовнішній, 

незалежний) 

Державний аудит 

бюджетних програм 

Звітування 

Бюджетна та фінансова 

звітність 

Корегування 

управлінських 

рішень та вироблення 

нових напрямків 

розвитку 

Вихід →Вхід в систему 

Т2 

Т1 

Т3 

Т4 

Т5 

Надання послуг 

Управління якістю та 

доступністю послуг  

Визначення складових та 

обрахунок оптимальної 
вартості послуг  

Рис. 2. Змістово-процесна модель системи управління місцевими фінансами

Прим.: розроблено автором
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Т3 акумулюється в фондах розвитку, створюють 

умови їх відповідності передовим світовим тенденціям 

фінансування видатків розвитку муніципалітету.

Т4 зосереджена на розвитку муніципального при-

ватного партнерства. ОМС мають у своєму розпоря-

дженні широкий спектр муніципальних активів, до 

управління якими вони можуть залучати приватний 

сектор з метою підвищення їх рентабельності та при-

бутковості.

Т5 лежить у площині фіскального стимулювання, 

де від рішень ОМС залежить інтенсивність стимулів 

до інноваційного розвитку місцевого підприємницького 

сектору, у тому числі й муніципального.

Визначені складові системи управління 

місцевими фінансами презентують її як сукупність 

законодавчих, функціональних, нормативних, струк-

турних елементів, пов’язаних тісними зв’язками та 

взаємовідносинами, спрямованими на фінансове 

забезпечення регіону.

У систему управління місцевими фінансами, яка 

містить  набір базових методів та інструментів управ-

лінського впливу органів місцевого самоврядування 

на об’єкт цієї системи – безпосередньо систему місце-

вих фінансів, у подальшому можна умонтовувати нові 

механізми удосконалення системи управління. Пере-

важна більшість таких механізмів будуватиметься на її 

базових елементах.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ
ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Â ñòàòò³ çä³éñíåíî àíàë³ç ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä ïëàíóâàííÿ âèäàòêîâî¿ ÷àñòèíè áþäæåò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
â Óêðà¿í³, âèÿâëåí³ îñíîâí³ ïðîáëåìè ïðè çä³éñíåí³ öüîãî ïðîöåñó, ðîçðîáëåí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ éîãî 
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Ol’ha Nazar
PhD student of the European Integration Department of  Odessa Regional Institute of Public 
Administration the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES OF PLANNING THE EXPENDITURE PART 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BUDGETS

Problem setting. There are constant changes in the financial and budgeting legislation in our country lately. This changes 
calle to new challenges that are before financial authorities, local authorities when they plang  budget expenditures. When 
planning the budget expenditures should be made not only in the cost analysis of the needs of budget institutions, but also 
analyze the effectiveness and efficiency of budget funds which was received .
Recent research and publications analysis. Study on planning of local budget expenditure engaged many scientists, but 
today it remains open and requires further study.
The paper objective is the study and analysis of existing methods of calculating targets the expenditure part of local 
budgets.
The paper main body. The main objectives of fiscal decentralization reforms in Ukraine can be defined to ensure financial 
self-sufficiency, empowerment of local authorities and budgetary establish direct relations with the state budget.
In such circumstances, local budget expenditures play a leading role in providing financial socio - economic needs of society.
Budget expenditures - funds to implement the programs and measures stipulated budget.
As a result of the adoption of legislative acts budget expenditure as an objective economic concepts become concrete material 
forms, including budget financing, budget investments, government transfers, budget credits, budgetary reserves. It is this 
unity provided the theoretical foundations and practice of spending.
Plan expenditure budget begins responsible officials of local governments from determining the total demand for funds 
in one or another institution, based on their number of personnel, population etc. Attention is focused on the viability of 
institutions and their organizational structure.
Under these conditions, the budget does not allow to find out how were used budget, what was obtained and which objectives 
were achieved.
Solve this problems could be done with analysis of the effectiveness of spending by using program target planning method. 
The study of the feasibility and advantages of the given method take part in many scientific papers. Transition to use 
program target planning method of budgeting defined in the Budget Code of Ukraine. To date, some of the local budgets its 
decisions implemented this method of budgeting practices in their activities.
At the same time, along with program target planning method is used: normative method - standards of budget funding, 
a formula calculation of the budget - calculation of subsidies (education, health, etc.) and others. Balance method, which 
establishes a balance between revenues and local spending.
In this situation, in our opinion, the offset value of program budgeting, as well as in the event of rationality, efficiency and 
effectiveness prevails calculation and the average of the country.
As a result, the volume of targeted subsidies from the state budget to local budgets do not provide the minimum need of 
funds even to pay salaries in education and medicine. Local governments will be forced to divert their resources to ensure 
adequate funding delegated powers in these areas. 
Financial security standards for the public sector at the local government does not meet the real needs of service users. As a 
result, the draft budget for 2016, as in previous years, does not provide 100% financing delegated state powers.
Conclusions of the research.  Feasibility calculation and approval of social standards approved scientific work of many 
scientists and analysts, and journalists. However, currently these indicators are not elaborated and approved.
In the process of budget planning at an early stage to ensure transparency of formation and execution of the expenditure 
part of local budgets, we offer to introduce the calculation and approval of standards of social services at the stage of the 
formation predictive indicators of budget requests based on actual calculations responsibility of local government. 
Keywords: local government, spending, budget, standard, financial independent, planning.

 © Íàçàð Î. ²., 2016.

LOCAL GOVERNMENT



132

Àêòóàëüíi ïðîáëåìè äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ¹ 1(65)-2016

Ольга Назар
аспирант кафедры европейской интеграции ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Â ñòàòüå îñóùåñòâëåí àíàëèç ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ïëàíèðîâàíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Óêðàèíå, âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ïðè îñóùåñòâëåíèè ýòîãî ïðîöåññà, ðàçðàáîòàíû 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ åãî èíñòèòóöèîíàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, ðàñõîäû, áþäæåò, íîðìàòèâ, ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòü, ïëàíèðîâàíèå.

Наша держава вступила на шлях реформ, 

які визначені Указом Президента України «Про стра-

тегію сталого розвитку «Україна – 2020». Серед них 

однією з головних є децентралізація, яка передбачає 

передачу функцій, повноважень та ресурсів місцевому 

самоврядуванню. Це обумовлює необхідність нових 

методик планування та розподілу фінансових ресурсів, 

а також їх використання. Останнім часом відбуваються 

суттєві зміни в фінансово-бюджетному законодавстві, 

що викликає появу нових завдань перед органами 

місцевого самоврядування при плануванні видаткової 

частини бюджету, не лише аналіз потреб у витратах 

бюджетних установ, а й аналіз ефективності та резуль-

тативності використання бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сутність видатків бюджету, які є основою фінансо-

вого забезпечення функцій центральних та місцевих 

органів державної влади та інструментом її впливу 

на соціально-економічний розвиток, досліджували 

Ш. Блaнкapт, Б. Болдиpєв, Дж. Б’юкенен, А. Вагнер, 

Л. Дpобозінa, Дж. Стігліц та інші. Питання розвитку та 

необхідності удосконалення системи планування міс-

цевих бюджетів в Україні, в тому числі із урахуванням 

зарубіжного досвіду, знайшли відображення у працях 

таких вітчизняних вчених, як В. Андрущенко, С. Бу-

ковинський, С. Булгакова, А. Буряченко, О. Василик, 

В. Зайчикова, О. Кириленко, І. Лук’яненко, І. Лунінa, 

І. Лютий, В. Опарін, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій, 

Чернявського О., Юрія С., Омелянович Л. та ін.

Здійснити аналізі існуючих методик роз-

рахунку планових показників видаткової частини 

бюджетів місцевого самоврядування та розробити 

пропозиції щодо їх удосконалення. 

Головними завданнями фінансової децен-

тралізації в Україні є забезпечення фінансової са-

модостатності, розширення повноважень місцевої 

влади та встановлення прямих бюджетних відносин 

з державним бюджетом. В таких умовах, видатки 

місцевих бюджетів відіграють провідну роль у фінан-

совому забезпеченні соціально-економічних потреб 

суспільства.

Бюджетним Кодексом України поняття «видатки 

бюджету» визначаються як кошти, спрямовані на 

здійснення програм та заходів, передбачених відпо-

відним бюджетом [2]. Поняття «видатки» у кодексі 

розкривається за допомогою витрат, а витрати – за 

допомогою видатків, зокрема підкреслюється, що ви-

трати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з 

бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних 

коштів на депозитах, придбання цінних паперів. На 

перший погляд, видатки і витрати характеризують одні 

й ті самі процеси. Однак насправді між видатками й 

витратами є суттєві відмінності [3].

Так, термін «видатки» використовується для най-

менування тих розподільних відносин, які пов'язані з 

використанням централізованого грошового фонду. 

Суб'єкт відносин виділяє видатки (видає гроші зі сво-

го фонду) для їхнього подальшого використання без 

одночасного отримання еквівалентної вартості товарів 

чи послуг.

На відміну від видатків бюджету, витрати здійсню-

ються відповідними суб'єктами на стадії обміну, ха-

рактеризуються двостороннім рухом вартостей, тобто 

обмінюються на необхідний еквівалент вартості това-

рів чи послуг. Крім цього, витрати є елементом форму-

вання собівартості продукції і послуг, що виділяються і 

реалізуються розпорядниками бюджетних коштів. Тому 

проведення витрат виходить за межі сфери бюджетних 

відносин і стосується кінцевого використання бюджет-

них ресурсів. Отже, видатки бюджету за певних умов 

перетворюються на витрати (виплата зарплати, оплата 

вартості товарно-матеріальних цінностей, комуналь-

них послуг тощо). Однак окремі видатки можуть не 

набувати форм витрат, а виділені бюджетні кошти про-

довжуватимуть свій рух (виплата стипендій, соціальної 

допомоги, погашення позик тощо) [3, с. 43-48].

Розподільні процеси, пов'язані з видатками бюдже-

тів, характеризуються різноманітністю та взаємозв'яз-

ком. Вони охоплюють відносини з приводу розподілу 

і використання коштів бюджетного фонду держави і 

відображають напрями розподілу бюджетних ресурсів 

держави. В основі такого розподілу лежать функції 

держави, їх обсяг і характер, визначені Конституцією 

України. Причому є тісний діалектичний взаємозв'язок 

між видатками бюджетів і функціями держави, який по-

лягає у тому, що збільшення функцій зумовлює збіль-

шення видатків, і навпаки. Функції є визначальним 

чинником, який впливає на обсяги видатків бюджетів 

та їх розподіл і використання, адже без достатнього 

рівня бюджетних ресурсів такі функції якісно виконати 

неможливо. Тому в теорії і на практиці під час скла-

дання бюджету, визначення його параметрів держава 

зобов'язана виходити не з обсягів доходів, а з потреби 

у видатках. Це підтверджується світовим історичним 

досвідом та фінансовою наукою [4, c. 176].

У результаті прийняття законодавчих актів видатки 

бюджетів як об'єктивне економічне поняття набувають 

конкретних матеріальних форм, зокрема кошторисно-

го фінансування, бюджетних інвестицій, державних 

трансфертів, бюджетних кредитів, бюджетних резер-

вів. Саме цим забезпечується єдність теоретичних 

основ і практики організації видатків бюджетів.
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Формування і розподіл видатків починається на ста-

дії планування. Планування видатків місцевих бюдже-

тів здійснюється відповідно до бюджетної класифікації 

групування видатків і доходів по галузях та видах ви-

трат. Даний механізм дозволяє забезпечити контроль 

за цільовим використанням бюджетних коштів – прове-

дення фінансування лише за статтями видатків і на ті 

цілі, які передбачені кошторисом бюджетних установ.

Витрати місцевого бюджету визначаються відповід-

но до чинного законодавства із врахуванням наявних 

фінансових ресурсів та спрямовуються в першу чергу 

на фінансування захищених статей видатків – видатків 

на заробітну плату, оплату комунальних послуг, харчу-

вання та інших першочергових завдань. 

Нормування витрат бюджету проводиться як за 

натуральними – матеріальними, так і за грошовими 

нормами. Натуральні, або матеріальні, норми відо-

бражають обсяги витрат матеріалів, палива, електрое-

нергії, продуктів харчування, води і т. ін. на плановану 

одиницю у натуральному виразі. Наприклад, витрати 

умовного палива (вугілля, газ, торф, дрова) на кубо-

метр будівлі або денна кількість продуктів харчування 

на одну дитину в дитячих садках чи хворого у ліку-

вальних закладах.

Грошові норми визначають обсяг коштів, необ-

хідних на харчування дітей та хворих з розрахунку 

на день, на паливо, електроенергію, воду і т. ін. Нині 

грошові норми є суто розрахунковими, бо постійне 

підвищення цін веде до неможливості їх прямого за-

стосування, а тому вони виступають узагальненим по-

казником для складання кошторису витрат.

Практично всі витрати бюджету формуються від-

повідним чином. Так, за заробітною платою виплати 

формуються: по лікарнях з огляду на кількість ліж-

ко-днів і відділень та специфіку останніх. Так само 

визначається кількість лікарів середнього і молодшого 

медперсоналу, при цьому враховується стаж їх робо-

ти. По школах – виходячи із класів-комплектів і кіль-

кості учнів, розраховують кількість навчальних ставок 

на вчителя, а під них встановлюється завантаженість 

на вчителя. Аналогічний порядок і по інших установах: 

або розрахунково, або за типовими штатами. Усі нор-

ми діяльності є однаковими в усіх установах. Напри-

клад, одна прибиральниця на 400 квадратних метрів 

площі, яку необхідно прибирати [11, c. 26].

В умовах катастрофічного дефіциту фінансових 

ресурсів мова йде лише про виживання територій, а не 

про їх розвиток. Більш самодостатні місцеві ради, на 

території яких розвинута економічна діяльність, мають 

більше ресурсів і можуть забезпечити як самі необхідні 

витрати, так і спрямовувати кошти на розвиток тери-

торії, але таких, на жаль, меншість. Ті місцеві ради, у 

яких прибуткова база не достатня – потребують допо-

моги держава, і таких більшість. 

Особливо важливого значення набуває жорсткий 

режим економії у витрачанні бюджетних коштів на 

господарські потреби, поточний і капітальний ремонт, 

придбання обладнання.

Матеріальною основою видатків бюджету є сума 

грошових коштів, які надійшли у вигляді податків та 

зборів, державних субвенцій та дотацій та спрямову-

ються уповноваженими органами місцевого самовря-

дування на фінансування бюджетних установ відповід-

ної території, благоустрою та інших місцевих потреб.

Для забезпечення управління процесами розподі-

лу і використання бюджетних коштів видатки бюджету 

систематизують і групують за певними економічними 

ознаками залежно від галузевого та організаційного 

спрямування, від рівня управління.

Видатки бюджетів безпосередньо пов'язані з до-

ходами. З одного боку, обсяг видатків обмежується 

бюджетними надходженнями, тобто доходами, які 

визначаються економічними можливостями держави. 

З іншого боку, видатки можуть впливати на доходи, 

сприяючи розвитку виробництва, науково-технічному 

прогресу тощо [4, c. 176].

В Україні основними нормативно-правовими акта-

ми, які регулюють планування видатків є:

• Бюджетний кодекс України;

• Закон України «Про Державний бюджет на від-

повідний рік»;

• постанова КМ України від 28.02.2002р. № 228 

«Про затвердження Порядку складання, розгля-

ду, затвердження та основних вимог до виконан-

ня кошторисів бюджетних установ»;

• наказ Мінфіну від 28.02.2002 № 57 «Про затвер-

дження документів, що застосовуються в проце-

сі виконання бюджету»;

• наказ Мінфіну від 12.03.2012 № 333 «Про за-

твердження Інструкції щодо застосування 

економічної класифікації видатків бюджету та 

Інструкції щодо застосування класифікації кре-

дитування бюджету»;

• наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 «Про 

паспорти бюджетних програм».

Безпосереднє фінансування видатків відбувається 

на основі складеного та затвердженого кошторису тієї 

чи іншої установи, який, в свою чергу повинен відпові-

дати затвердженому розпису доходів та видатків від-

повідного місцевого бюджету. 

Розпис видатків місцевого бюджету затверджу-

ється на 1 бюджетний рік (1 січня – 31 грудня). Крім 

того, Бюджетним кодексом України також передбачено 

складання прогнозних показників на наступні 2 роки, 

які слідують за плановим. Слід відзначити, що ці по-

казники прогнозні та з легкістю змінюються під полі-

тику уряду та макроекономічні показники потрібного 

року. Том, говорити про ефективність і дієвість плану-

вання прогнозних показників на наступні два роки поки 

зарано, вони мають, радше, формальний характер.

Процес планування починається з розроблення та 

надання Міністерством фінансів України через його 

територіальні органи інформації щодо особливостей 

складання розрахунків до проектів бюджетів на на-

ступний бюджетний період. Ця інформація, як прави-

ло, включає в себе прогнозній рівень мінімальної за-

робітної плати, прожитковий мінімум, прогнозований 

рівень інфляції, вказівки щодо використання енерго-

носіїв та ін. основні показники, які будуть впливати на 

формування місцевих бюджетів.

Відповідальні виконавці за планування бюджету, як 

правило, головні бухгалтери або економісти місцевих 

рад в термін, встановлений місцевими фінансовими 

органами, подають матеріали за встановленими фор-

мами. До зазначених матеріалів обов’язково додають-

ся узагальнені пропозиції щодо потреби в коштах у 

розрізі кодів економічної класифікації видатків по за-

гальному та спеціальному фондах місцевого бюджету.

LOCAL GOVERNMENT
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Головні розпорядники бюджетних коштів забезпе-

чують своєчасність, достовірність та зміст поданих 

місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які 

мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу 

показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимога-

ми місцевих фінансових органів.

Місцевий фінансовий орган опрацьовує та узагаль-

нює матеріали за всіма бюджетними програмами, які 

надані відповідальними виконавцями, здійснює аналіз 

бюджетного запиту, з точки зору його відповідності 

меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективнос-

ті використання бюджетних коштів. У разі потреби 

доопрацьовує їх та подає до Міністерства фінансів у 

визначений ним термін.

Після розгляду та затвердження проекту Закону 

України на відповідний рік, Міністерство фінансів Укра-

їни забезпечує доведення виконавчим органам відпо-

відних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів 

міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, 

організаційно-методологічних вимог та інших показни-

ків щодо складання проектів місцевих бюджетів.

Міжбюджетні трансферти, які надходять до місце-

вих бюджетів (освітня субвенція, медична субвенція, 

субвенції на здійснення державних програм соціаль-

ного захисту, базова та реверсна дотації), розрахову-

ються фінансовими органами та надходять до місце-

вих бюджетів після прийняття Закону України «Про 

державний бюджет» на відповідний рік.  

Селищні, сільські ради при затвердженні відповід-

них бюджетів враховують у першочерговому порядку 

потребу в коштах на оплату праці працівників бю-

джетних установ відповідно до встановлених законо-

давством України умов оплати праці та розміру міні-

мальної заробітної плати; на проведення розрахунків 

за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами. Ліміти спо-

живання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи встановлюються виходячи 

з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Обсяги надходжень до спеціального фонду для 

включення до бюджетного запиту визначаються на 

підставі розрахунків, які складаються за кожним дже-

релом доходів бюджету, що плануються на наступний 

рік. Дана інформація, отримана виконавчими органа-

ми місцевих рад, є підставою для складання проектів 

місцевих бюджетів і підготовки рішень про відповідні 

місцеві бюджети.

Таким чином, процес планування видаткової ча-

стини бюджету розпочинається відповідальними осо-

бами органів місцевого самоврядування з визначання 

загальної потреби в коштах на ту чи іншу установу, ви-

ходячи з їх кількості, персоналу, чисельнсті населення 

і т. ін. Увага зосереджується на забезпеченні життєді-

яльності закладів та їх організаційної структури.

За таких умов бюджет не дозволяє з’ясовувати, 

яким чином були викоpистaні бюджетні кошти, що 

було отpимaно в pезультaті їх використання і які цілі 

було досягнуто. Тобто, здійснюючи планування місце-

вих бюджетів у розрізі функцій, неможливо відстежити 

ефективність видaтків, результативність pозподілу фі-

нансових pесуpсів, визнaчити якість нaдaних послуг та 

коpисть, яку отpимaло від них населення [1]. 

Вирішити проблему з аналізом ефективності ви-

трачання коштів можна за допомогою програмно-ці-

льового методу (далі – ПЦМ). Вивченню доцільності та 

перевагам даного методу присвячено багато наукових 

праць. Перехід на використання в бюджетному проце-

сі ПЦМ визначений і в Бюджетному Кодексі України. 

На сьогоднішній момент певна кількість місцевих бю-

джетів своїми рішеннями впровадила даний метод бю-

джетування в практику своєї діяльності. В той же час, 

поряд з програмно-цільовим методом бюджетування 

використовуються: нормативний метод – нормативи 

бюджетного забезпечення, формульний розрахунок 

бюджету – розрахунок субвенцій (освітня, медична та 

ін.), дотації та ін., балансовий метод, який встановлює 

баланс між доходами та видатками місцевих бюджетів. 

В такій ситуації, на наш погляд, нівелюється зна-

чення програмно-цільового бюджетування, оскільки у 

змаганнях раціональності, ефективності та результа-

тивності переважає розрахунок і середнє значення по 

країні. Формування бюджетних программ та аналіз їх 

результативності, на наш погляд, має більш формаль-

ний характер і не впливає на прийняття рішень щодо 

формування бюджету в подальшому. Реверсна дота-

ція також відіграє свою вирішальну роль. Показники 

усереднюються, продовжується фінансування кілько-

сті установ, а не фінансування наданих послуг. Про-

грами розвитку, в першу чергу, економічного розвитку 

депресивних регіоні,в відсутні.

Як наслідок, обсяги цільових субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам не забезпечують мінімаль-

ну потребу в коштах навіть на виплату зарплати у сфері 

освіти та медицини. Органи місцевого самоврядування 

змушені відволікати власні ресурси для забезпечення 

належного фінансування делегованих повноважень у 

цих сферах. Фінансові нормативи забезпеченості за га-

лузями бюджетної сфери на рівні місцевого самовряду-

вання не відповідають реальним потребам споживачів 

послуг. В результаті проект держбюджету на 2016 рік, як 

і в попередні роки, не забезпечує 100% фінансування 

делегованих державою повноважень [10].

Причина банальна: профільні міністерства не ви-

конали вимоги пункту 10 прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу. Уряд повинен був до 

1 березня 2015 року затвердити державні соціальні 

стандарти і нормативи в описовому та вартісному ви-

гляді за кожним делегованим повноваженням [10].

Висновки. Доцільність розрахунку та затвер-

дження державних соціальних стандартів підтвер-

джено науковими працями багатьох вчених, а також 

аналітиків. Тим не менш на сьогоднішньому етапі 

даних показників не розроблено та не затверджено. 

В процесі планування бюджету на початковому 

етапі, для забезпечення прозорості процедур фор-

мування та виконання видаткової частини місцевих 

бюджетів, пропонуємо ввести розрахунок та затвер-

дження системи стандартів соціальних послуг на ета-

пі складання прогнозних показників до формування 

бюджетних запитів на основі реальних розрахунків 

відповідальних осіб місцевого самоврядування. За до-

помого програмно-цільового методу провести аналіз 

ефективності даних стандартів і вже потім розпочина-

ти стандартну процедуру планування бюджету.
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Шановні автори!

При підготовці матеріалів для публікації у фахових періодичних виданнях Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові України редакційна колегія і видавництво просять Вас дотриму-

ватися таких вимог: 

матеріали подавати українською мовою, якісно вичитаними; 

текст наукової статті подається з анотацією та ключовими словами українською та російською мовами; 

анотація має складати 8-10 рядків (4-6 речень), де чітко сформульована головна ідея статті та стисло об-

ґрунтована її актуальність; 

окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою. Текст має 

містити: постановку проблеми і актуальність; мету статті, її завдання; стисле викладення сутності дослідження; 

висновки та кінцеві результати. Обсяг англійського варіанта статті повинен становити дві сторінки (до 4000 зна-

ків);

назва статті, прізвище, ім'я та по батькові, відомості про авторів також дублюються російською та англій-

ською мовами; 

у довідці про авторів вказувати прізвище, ім'я та по батькові (повністю, у називному відмінку), науковий сту-

пінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон та інші засоби зв'язку; іноземні автори вказують також назву країни; 

обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, не повинен переви-

щувати 0,5 авторського аркуша, тобто 20 тисяч знаків з проміжками (12 стор. формату А4): 

текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 12 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле - 2 

см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см; 

в тексті статті посилання на використану літературу наводяться в квадратних дужках; 

в кінці матеріалу обов'язковим є наведення літературних джерел та їх оформлення відповідно до вимог ВАК 

України, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1.2-9-3, ДСТУ 3582-97: 

список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; 

кількість згаданих джерел, на які є посилання у тексті, повинна відповідати кількості джерел, зазначених у 

списку літератури; 

матеріали мають бути: 

набрані на комп'ютері (редактор Microsoft Office Word), записані на електронний носій, причому графіки, 

таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів; 

електронний носій та надрукований в одному примірнику текст (оформлений за вказаними вимогами) пода-

ються у видавництво за 2 місяці до початку виходу друкованого видання в світ; диск та тексти не повертаються; 

якщо є розходження між електронним і паперовим варіантами, перевага надається паперовому; 

редакційна колегія та видавництво мають право редагувати та скорочувати матеріали; 

відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори; 

матеріали мають подаватися з рецензіями фахівців та рекомендаціями кафедри до друку; підпис рецензента 

повинен бути завіреним у встановленому порядку; 

всі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом; 

відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових 

видань, внесених до переліків ВАК України" зміст наукових статей, що приймаються до друку в фахових видан-

нях, повинен містити такі складові: 

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завдан-

нями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спира-

ється автор; 

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Примітка

Відповідно до наказу № 36 від 10.06.04 р. встановлено такий порядок надання видавничих послуг, пов'язаних 

з опублікуванням наукових праць у періодичних наукових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові України: 

1. Для науково-педагогічних і наукових працівників, інших фахівців Інституту, які мають науковий ступінь 

або вчене звання, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, що обіймають посади I-IV 

категорій, фахівців інших органів, установ, організацій, які подали матеріали для опублікування за замовленням 

Інституту, публікації здійснювати в установленому порядку за кошти закладу. 

2. Встановлено квоту з безоплатного надання видавничих послуг протягом терміну навчання: 

для аспірантів, які навчаються за державним замовленням, - 3 статті; 

для докторантів, які готуються за державним замовленням, - до 20 статей. 

Іншим авторам, які подають матеріали до публікації у видавництва НАДУ, надаються видавничі послуги згід-

но з наказом «Про платні послуги».
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Dear authors!

Preparing publication in professional journals of Odessa Regional Institute for Public Administration, NAPA under 

the President of Ukraine, Editorial Board and Publishing Office ask you to follow these requirements:

the materials are submitted in Ukrainian in proofread quality;

the text of the article is submitted with the abstract and key words in Russian and Ukrainian;

the abstract should form 8-10 lines (4-6 sentences), which clearly formulate the main idea of the article and briefly 

prove its relevance;

a shortened version (extended annotation) of the article in English is submitted separately. The text should include: 

problem and relevance; the aim of the article, its tasks; summary of the nature of the study; findings and outcomes. The 

size of the English version of the article should be two pages (up to 4,000 printed characters);

title, surname, name and patronymic, information about the authors are also duplicated in Russian and English;
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