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Збірник “Публічне урядування” 
пройшов помітний і визначний шлях 
становлення і розвитку серед вітчиз-
няних наукових фахових видань з 
державного управління. На сторін-
ках збірника друкувалися твори ви-
датних науковців у галузі державного 
управління. Сьогодні збірник знайо-
мить читачів з кращими світовими 
практиками формування публічно-
го управління та адміністрування, 
оптимізації публічної служби в умо-
вах адміністративно-територіальної 
реформи та ін. Видання у постійному 
пошуку талановитих авторів та ідей 
для розширення демократії, децен-
тралізації влади, розвитку сервісного 
призначення й транспарентності дер-
жавного управління. 

Нині наука стрімко розвиваєть-
ся і потребує нових ідей, фундамен-
тальних відкриттів. Із задоволенням 
отримав звістку про те, що до пере-
ліку спеціальностей спеціалізованої 
вченої ради МАУП Д 26.142.04, із 
захисту дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня доктора (кандидата) 
наук з державного управління, вклю-
чена спеціальність 25.00.05 “Дер-
жавне управління у сфері державної 
безпеки та охорони громадського по-
рядку”. Очолює спеціалізовану вче-
ну раду головний редактор збірника 

ШАНоВНІ  коЛЕги!

“Публічне урядування”, видатний 
науковець Є. О. Романенко.

Бажаю збірнику талановитих ав-
торів, суспільно значущих матері-
алів, вдячних читачів, а головному 
редактору, редакційній колегії — здо-
ров’я, щастя та творчої наснаги. Хо-
четься, щоб і далі збірник виконував 
високу державну місію — комуні-
кативної поліфонічності публічної  
сфери для єдності особистісних і  
загально соціальних інтересів Укра- 
їни.

З повагою,
професор кафедри державного управління 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор наук з державного управління,
професор, заслужений діяч науки 
і техніки України                              Г. П. Ситник
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Збірник “Публічне урядуван- 
ня” — єдине в Україні спеціалізова-
не періодичне видання з державного 
управління, у якому всі статті публі-
куються англійською мовою. 

За час видання на сторінках збір-
ника було представлено новітні нау-
кові та практичні дані щодо розвитку 
публічного управління в Україні. За 
останні роки досягнуто значних успі-

ШАНоВНІ  коЛЕги!

хів у вивченні перспектив розвитку 
концепції прав людини, її статусу у 
суспільстві, розробленні нових під-
ходів до антикризової політики ре-
гіонального розвитку країни, фор-
муванні ролі науково експертного 
середовища й інших незалежних  
інституцій для розуміння держав-
но-управлінських процесів.

У найближчих планах видан-
ня — висвітлення нових наукових 
досягнень організації діяльності 
органів публічної влади в Україні, 
посилення ролі збірника в проце-
сі підготовки фахівців з публічного 
управління, розроблення дисциплін 
з формування сучасного розуміння 
соціально-політичних процесів та 
інше, публікація лекцій та оглядів 
з найактуальніших проблем підви-
щення ролі громадськості у вирі-
шенні актуальних завдань розвитку 
України та ін.

Дозвольте висловити слова вдяч-
ності авторам наукових матеріалів, 
що публікуються у цьому номері, 
і запросити всіх наших читачів до 
активної наукової роботи з публіка-
цією результатів досліджень у нашо-
му збірнику.

З повагою,
головний редактор, 
доктор наук з державного управління, професор,  
заслужений юрист України                            Є. О. Романенко
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ДЕРЖАВНА  ІНВЕстиЦІЙНА  ПоЛІтикА  
В  систЕмІ  ФАктоРІВ  ЕкоНомІЧНого  

РоЗВиткУ  УкРАЇНи

Анотація. Розкрито сутність державної інвестиційної політики та 
принципи її здійснення. Досліджено стан проведення інвестиційної полі-
тики держави та наведено заходи держави в напрямі покращення реаліза-
ції ефективної інвестиційної політики.

Зазначено, що державна інвестиційна політика є одним із заходів від-
повідних органів державної влади в напрямі ефективного здійснення ін-
вестиційних процесів з метою забезпечення сталого економічного розвит-
ку країни, основними елементами якої можна визначити мету і завдання 
політики, економічний ефект, що очікується від її реалізації, склад пріо-
ритетних сфер і об’єктів інвестування, принципи формування та реаліза-
ції інвестиційної політики.
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Визначено, що головна мета державної інвестиційної політики поля-
гає у залученні інвестицій в обсягах, що забезпечать реалізацію процесів 
диверсифікації виробництва та розширеного відтворення економіки, а ре-
зультатом ефективної державної інвестиційної політики є створення умов 
для переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки, 
який неможливий без динамічного розвитку законодавства, для стимулю-
вання інвестицій. Раціональне залучення інвестицій сприяє зростанню 
ВВП.

Встановлено, що основною метою управління інвестиційною діяльніс-
тю є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної 
стратегії та створення сприятливого інвестиційного клімату, в процесі ре-
алізації якої інвестиційне управління спрямоване на розв’язання низки 
найважливіших завдань, таких як забезпечення високих темпів економіч-
ного розвитку країни, створення високотехнологічного інвестиційного 
комплексу, підвищення технічного рівня виробничого апарату, максимі-
зація доходів від інвестиційної діяльності, мінімізація інвестиційних ри-
зиків, визначення шляхів прискорення інвестиційних програм, створення 
конкурентоспроможних експортних виробництв, забезпечення в країні 
фінансової стабільності в процесі здійснення інвестиційної діяльності, по-
зитивних структурних змін в економіці, подолання диспропорцій, струк-
турно-технічної незбалансованості економіки.

Доведено, що завдяки продуманій інвестиційній політиці держави, 
можна здійснювати структурну перебудову економіки, підвищуючи її рі-
вень міжнародної конкурентоспроможності та збільшуючи експортний 
потенціал. 

Ключові слова: інвестиційна політика, державна інвестиційна політика, 
принципи інвестиційної політики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  
В  СИСТЕМЕ  ФАКТОРОВ   

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  УКРАИНЫ 

Аннотация. Раскрыта сущность государственной инвестиционной по-
литики и принципы ее осуществления. Исследовано состояние проведения 
инвестиционной политики государства и приведены меры государства в  
направлении улучшения реализации эффективной инвестиционной поли-
тики.

Отмечено, что государственная инвестиционная политика является ря-
дом мероприятий соответствующих органов государственной власти в на-
правлении эффективного осуществления инвестиционных процессов с 
целью обеспечения устойчивого экономического развития страны, и основ-
ными элементами которой можно определить цель и задачи, экономический 
эффект, который ожидается от ее реализации, состав приоритетных сфер и 
объектов инвестирования, принципы формирования и реализации инвести-
ционной политики.
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Определено, что главная цель осуществляемой государственной инве-
стиционной политики заключается в привлечении инвестиций в объемах, 
обеспечивающих реализацию процессов диверсификации производства и 
расширенного воссоздания экономики, а результатом эффективной госу-
дарственной инвестиционной политики является создание условий для 
перехода к инвестиционно-инновационной модели развития экономики, 
который невозможен без динамического развития законодательства, для 
стимулирования инвестиций. Рациональное привлечения инвестиций спо-
собствует росту ВВП.

Установлено, что основной целью управления инвестиционной деятель-
ностью является обеспечение наиболее эффективных путей реализации 
инвестиционной стратегии и создание благоприятного инвестиционного 
климата, в процессе реализации которой инвестиционное управление на-
правлено на решение ряда важнейших задач, таких как обеспечение высоких 
темпов экономического развития страны, создание высокотехнологического 
инвестиционного комплекса, повышение технического уровня производст-
венного аппарата, максимизация доходов от инвестиционной деятельности, 
минимизация инвестиционных рисков, нахождение путей ускорения инве-
стиционных программ, создание конкурентоспособных экспортных произ-
водств, обеспечение в стране финансовой стабильности в процессе осущест-
вления инвестиционной деятельности, позитивных структурных изменений 
в экономике, преодоление диспропорций, структурно-технической несба-
лансированности экономики.

Доказано, что благодаря продуманной инвестиционной политике госу-
дарства, можно осуществлять структурную перестройку экономики, повы-
шая ее уровень международной конкурентоспособности и увеличивая экс-
портный потенциал.

Ключевые слова: инвестиционная политика, государственная инвести-
ционная политика, принципы инвестиционной политики.

THE  PUBLIC  INVESTMENT  POLICY  IN  THE  SYSTEM   
OF  FACTORS OF  ECONOMIC  DEVELOPMENT   

OF  UKRAINE 

Annotation. The essence of the state investment policy and principles of its 
implementation are described in the article. The state of state investment policy 
is investigated and measures of the state aimed at improving the implementation 
of effective investment policy are presented.

It is noted that the state investment policy is a series of activities of the  
relevant state authorities in the direction of the effective implementation of in-
vestment processes in order to ensure sustainable economic development of the 
country, and the main elements of which can determine the goal and objectives, 
the economic effect expected from its implementation, the composition of the 
priority areas and investment objects and principles of formation and implemen-
tation of investment policy.
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It has been determined that the main goal of the state investment policy being 
implemented is to attract investments in volumes that ensure the implementa-
tion of production diversification processes and an expanded economic rebuild-
ing, and the result of an effective state investment policy is to create conditions 
for the transition to an investment-innovative model of economic development 
that is impossible without dynamic development legislation to stimulate invest-
ment. Rational investment attraction contributes to GDP growth.

It has been established that the main goal of investment management is to 
provide the most effective ways to implement an investment strategy and create 
a favorable investment climate, in the process of implementing which investment 
management is aimed at solving a number of critical tasks, such as ensuring high 
rates of economic development in the country, creating a high-tech investment 
complex, increasing technical level of the production apparatus, maximization of 
income from investment activities, minimizing investment risks, finding ways to 
accelerate investment programs, creating competitive export industries, ensuring 
financial stability in the country in the process of carrying out investment ac-
tivities, positive structural changes in the economy, overcoming maladjustments, 
structural and technical imbalances in the economy.

It has been concluded that thanks to a well-thought-out investment policy, 
states can carry out the structural restructuring of the economy, increasing its 
level of international competitiveness and increasing export potential.

Keywords: investment policy, state investment policy, principles of invest-
ment policy.

Постановка проблеми. Проблеми 
інвестування для сучасної економіч-
ної науки і для політології належать 
до найважливіших, оскільки не лише 
стан виробництва, соціально-техніч-
ний стан в економіці, а й увесь процес 
стабілізації і прогресу держав зале-
жить від ефективності інвестиційної 
політики держави загалом. Держав-
на інвестиційна політика, зрештою, 
переслідує мету оптимізації різних 
економічних інтересів у процесі фор-
мування та використання фінансо-
вих, матеріальних та інших ресурсів 
та розглядається як система різних 
заходів органів державної влади що-
до активізації інвестиційної діяль-
ності з метою досягнення результату 

(економічного, соціального) або ви-
рішення проблем.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Державна інвести-
ційна політика досліджується бага-
тьма зарубіжними та вітчизняни-
ми вченими. Серед останніх варто 
виокремити І. Бланка, В. Базилеви-
ча, А. Гальчинського, В. Міщенка,  
Т. Майорову, А. Пересади, В. Шевчу-
ка та ін.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою статті є визначення 
сутності державної інвестиційної по-
літики в контексті сучасних тенден-
цій економічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Для будь-якої економі-
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ки важливим є питання досягнення 
макроекономічної стабільності, що 
неможливо без здійснення чіткої та 
виваженої інвестиційної політики. 
Сутність державної інвестиційної 
політики полягає у пошуку шляхів 
розширення реалізації виробничого 
потенціалу.

Так, О. Шевердіна пропонує ви-
значити інвестиційну політику як 
“складову економічної політики дер-
жави, що включає комплекс право-
вих, адміністративних та економіч-
них заходів, що провадиться з метою 
поширення та активізацію інвести-
ційних процесів, а також регулюван-
ня капіталовкладень для контролю 
над структурною перебудовою ви-
робництва, його технічного та техно-
логічного оновлення і модернізації” 
[1].

На думку О. Коюди та В. Гриньо-
вої, державна інвестиційна політика 
являє собою “визначення структур-
них та кількісних потреб в інвести-
ційних ресурсах, збільшення джерел 
фінансування, вибір пріоритетних 
напрямів фінансування та форму-
вання ефективної пропозиції для за-
лучення інвестицій” [2].

Ми вважаємо, що державна інвес-
тиційна політика — це ряд заходів 
відповідних органів державної влади 
в напряму ефективного здійснення 
інвестиційних процесів з метою за-
безпечення сталого економічного 
розвитку країни.

Основні елементи державної ін-
вестиційної політики [3]:

• мета та завдання політики;
• економічний ефект, що очіку-

ється від її реалізації;
• склад пріоритетних сфер і 

об’єктів інвестування;

• принципи формування та реа-
лізації інвестиційної політики.

Згідно із Законом України “Про 
інвестиційну діяльність” [4], “об’єк-
тами інвестиційної діяльності мо-
жуть бути будь-яке майно, у тому 
числі основні фонди та оборотні 
кошти в усіх галузях та сферах на-
родного господарства, цінні папери, 
цільові грошові вклади, науково-тех-
нічна продукція, інтелектуальні цін-
ності, інші об’єкти власності, а також 
майнові права... Суб’єктами (інвесто-
рами та учасниками) інвестиційної 
діяльності можуть бути фізичні та 
юридичні особи України й іноземних 
держав, а також держави”. 

Головна ціль здійснюваної дер-
жавної інвестиційної політики поля-
гає у залученні інвестицій в обсягах, 
що забезпечать реалізацію процесів 
диверсифікації виробництва та роз-
ширеного відтворення економіки. З 
огляду на залученість в інвестицій-
ний процес усіх суб’єктів ринкової 
інфраструктури реалізація такої по-
літики повинна стати каталізатором 
підприємницької активності, яка 
сформує широкі можливості для роз-
витку бізнесу, створення нових і роз-
ширення діючих виробництв, збіль-
шить наповнюваність податками 
консолідованого бюджету держави.

З урахуванням завдань держав-
ної інвестиційної політики можна 
сформувати систему принципів, до-
тримання яких сприяє формуванню 
ефективної державної інвестиційної 
політики. Їх доцільно поділити на 
загальні, яких необхідно дотриму-
ватись при розробці основних на-
прямів такої політики, та принципи, 
яких необхідно дотримуватися при 
оцінюванні її реалізації. Загальни-
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ми принципами політики держави в 
інвестиційній сфері мають бути такі 
[3]:

• практична потреба досягнення 
мети та її наукова обґрунтованість;

• поставлені цілі мають бути про-
зорими, зрозумілими і бажаними для 
населення, а також для груп з особ- 
ливими економічними інтересами;

• будь-яка мета державного регу-
лювання економіки може бути по-
ставлена і досягнута тільки у взаємо-
дії з усіма іншими цілями відповідно 
до її місця в системі пріоритетів цілей;

• створення ефективного механіз-
му координації й тісна співпраця між 
учасниками реалізації політики;

• обґрунтованість, послідовність, 
публічність та передбачуваність дер-
жавної інвестиційної політики;

• пріоритет державної підтримки 
стратегічно важливих для держави 
галузей, які забезпечують функціо-
нування всього національного госпо-
дарства, інноваційний прорив, роз-
виток соціальної інфраструктури, 
екологічну безпеку;

• відмова від практики надлишко-
вого втручання в діяльність ринково-
го сектору, стимулювання залучення 
приватного капіталу для вирішення 
ключових завдань соціально-еконо-
мічного розвитку країни.

Принципи, яких необхідно дотри-
муватися при оцінюванні реалізації 
державної інвестиційної політики, 
такі:

• принцип децентралізації інвес-
тиційного процесу — всі інвестиційні 
процеси, що можуть здійснюватися 
без обов’язкової участі держави як 
партнера, передавати для реалізації 
приватним компаніям та фізичним 
особам, створювати для цього всі пе-

редумови та надавати за необхідності 
певні державні гарантії;

• принцип контрольованості — 
постійне здійснення контролю за 
використанням державних коштів та 
коштів місцевих бюджетів, що виді-
ляються в рамках комплементарної 
інвестиційної політики держави для 
реалізації необхідних проектів;

• принцип адаптивності — по-
стійне коригування тактичних захо-
дів інвестиційної політики держави 
у зв’язку з економічним розвитком 
суспільства. Стратегічні орієнтири 
зазначеної політики повинні залиша-
тися стабільними, оскільки постійна 
зміна законодавства не сприяє по-
кращенню інвестиційного клімату 
країни;

• принцип ефективності — по-
стійний моніторинг ефективності 
здійснення інвестиційної політики 
держави та коригування заходів у ра-
зі неефективної реалізації зазначеної 
програми та неотримання очікува-
них ефектів від її впровадження;

• принцип безперервності — про-
цес вдосконалення інвестиційної 
політики держави є нескінченним, і 
після завершення стадії досягнення 
означених цілей необхідно розробля-
ти нові напрями покращення інвес-
тиційного клімату країни;

• принцип гармонізації взаємо-
дії — під час реалізації інвестиційної 
політики держави важливу роль ві-
діграє взаємодія між органами дер-
жавної влади та місцевого самовря-
дування.

Результатом ефективної держав-
ної інвестиційної політики є ство-
рення умов для переходу до інвести-
ційно-інноваційної моделі розвитку 
економіки, яке неможливе без дина-
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мічного розвитку законодавства, для 
стимулювання інвестицій. Раціо-
нальне залучення інвестицій сприяє 
зростанню ВВП.

Нині інвестиційна сфера нашої 
країни характеризується недостат-
нім обсягом фінансування економіки 
країни, за винятком кількох галузей, 
пов’язаних переважно з експортом 
сировини і енергоресурсів. Реальний 
сектор економіки відчуває хронічну 
нестачу інвестицій.

Саме тому державна інвестиційна 
політика має стати одним із пріорите-
тів у функціонуванні економіки кра-
їни, забезпеченні її сталого розвитку. 

Основною метою управління ін-
вестиційною діяльністю є забезпе-
чення найбільш ефективних шляхів 
реалізації інвестиційної стратегії та 
створення сприятливого інвестицій-
ного клімату. У процесі реалізації  
цієї основної мети інвестиційне 
управління спрямоване на розв’язан-
ня таких найважливіших завдань [5]:

• забезпечення високих темпів 
економічного розвитку країни за ра-
хунок ефективної інвестиційної ді-
яльності;

• створення високотехнологічно-
го інвестиційного комплексу, здат-
ного забезпечити потреби економіки 
в інвестиційних товарах та послугах 
гідної якості;

• підвищення технічного рівня 
виробничого апарату;

• максимізація доходів від інвес-
тиційної діяльності;

• мінімізація інвестиційних ризи-
ків;

• знаходження шляхів прискорен-
ня інвестиційних програм;

• створення конкурентоспро-
можних експортних виробництв, які 

будуть забезпечувати ефективні зов-
нішньоекономічні зв’язки України;

• забезпечення в країні фінансо-
вої стабільності в процесі здійснення 
інвестиційної діяльності, позитив-
них структурних змін в економіці, 
подолання диспропорцій, структур-
но-технічної незбалансованості еко-
номіки.

Активізація залучення інвестицій 
у пріоритетні сфери діяльності має 
здійснюватися за допомогою пев-
них інструментів — інвестиційних, 
фінансово-кредитних, податкових 
важелів співвідносно стратегічних 
цілей розвитку України. Про ефек-
тивність цих інструментів можна 
судити за аналізом динаміки і струк-
тури інвестування національної еко-
номіки в контексті реалізації страте-
гічних цілей її розвитку.

Згідно з Стратегією сталого роз-
витку “Україна – 2020” “для під-
тримки інвестиційної активності 
та захисту прав інвесторів потрібно 
забезпечити ефективний захист пра-
ва приватної власності, у тому числі 
судовими органами, гармонізувати із 
законодавством Європейського Со-
юзу положення законодавства Укра-
їни щодо захисту прав національних 
та іноземних інвесторів та кредито-
рів, захисту економічної конкуренції, 
запровадити стимулюючі механізми 
інвестиційної діяльності, виходячи із 
найкращої світової практики” [6].

Головними показниками інвес-
тиційної активності є, насамперед, 
позитивні темпи зростання як зага-
лом, так і за категоріями (приватні 
та іноземні інвестиції); зростанням 
кількості інвестиційних проектів як 
загалом, так і в окремих галузях і те-
риторіях; збільшення частки або об-
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сягу включення в діловий обіг того 
чи іншого виду ресурсів.

Серед слабких сторін у реалізації 
державної інвестиційної політики 
варто виділити: нестабільну полі-
тичну обстановку, що є основною 
умовою для залучення інвестицій в 
країну, відсутність стимулюючого 
відповідного законодавства в інвес-
тиційній та податковій сфері, у сфері 
державно-приватного партнерства, 
низький рівень капіталізації під-
приємств, що зменшує їх фінансові 
та інвестиційні можливості, висо-
кий ступінь залежності державного 
бюджету від трансфертів, низький 
рівень професійної компетентності 
(відсутність висококваліфікованих 
кадрів) тощо [7].

Проте на даний час державою 
здійснюються певні заходи у напрямі 
удосконалення інвестиційної політи-
ки. Так, згідно зі звітом Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі у 
2016 р. були здійснені кроки у напря-
мі стабільного розвитку економіки 
України та активізації інвестиційної 
діяльності, а саме:

• захисту прав інвесторів — здійс- 
нюються заходи щодо приєднання 
України до Декларації ОЕСР про 
міжнародне інвестування та багато-
національні підприємства;

• розвитку державно-приватного 
партнерства — удосконалено порядок 
розрахунка концесійних платежів, 
впроваджено міжнародну практику 
підготовки проектів державно-при-
ватного партнерства в частині ви-
значення механізмів справедливого 
розподілу ризиків між державним 
та приватним партнерами, спрощено 
Порядок надання приватним партне-
ром державному партнеру інформа-

ції про виконання договору, укладе-
ного в рамках державно-приватного 
партнерства, створено більш ефек-
тивні механізми для співробітництва 
між державою і територіальними гро-
мадами (державними партнерами) 
та приватними партнерами в рамках 
державно-приватного партнерства, 
розпочато роботу щодо реформуван-
ня українського концесійного зако-
нодавства;

• щодо вдосконалення системи 
управління державними інвести-
ціями (капітальні інвестиції) — за-
тверджено нові прозорі процедури 
відбору проектів, склад Міжвідомчої 
комісії, а також перелік вимог до дер-
жавних інвест проектів;

• розвитку інвестиційної інфра-
структури — продовжується робота 
по реалізації Закону України “Про 
індустріальні парки”, яким передба-
чено державну підтримку облашту-
вання індустріальних парків [8].

Покращити інвестиційний клімат 
країни можливо за рахунок різнома-
нітних заходів, зокрема забезпечення 
чіткого правового поля інвестиційної 
діяльності, макроекономічної та по-
літичної стабільності, запроваджен-
ня податкових та митних пільг, дота-
цій, субсидій, субвенцій і бюджетних 
позик на розвиток пріоритетних 
галузей економіки, подолання бю-
рократичних бар’єрів, корупції, за-
безпечення правового захисту інвес-
тицій, покращення інформаційного 
забезпечення та інвестиційної інфра-
структури.

За стратегічним змістом і прак-
тичним оформленням політика ре-
гулювання надходження прямих 
іноземних інвестицій в Україні має 
ефективно узгоджувати складну 
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комбінацію інтересів іноземних та 
національних інвесторів. Офіційно 
визнані форми підтримки національ-
ної економіки та національного при-
ватного бізнесу несуть менші ризики 
для економіки, оскільки підлягають 
контролю з боку громадських та екс-
пертних професійних організацій, 
ніж “ручне” регулювання, яке пов- 
ністю перебуває у тіні [9].

Щоб залучити нових інвесторів, 
політика та інституційні засади  під-
тримки інвестицій потребують кон-
солідації. Для досягнення результату 
потрібні більш деталізовані стратегія 
та план дій. Після ліквідації Держав-
ного агентства з інвестицій та управ-
ління національними проектами з 
більшою увагою потрібно поставити-
ся до державної підтримки іноземних 
і вітчизняних інвесторів через надан-
ня бізнес-послуг та інформаційної 
підтримки. Державі варто розгляну-
ти започаткування відповідальної за 
стимулювання інвестицій структури 
з чіткими функціями та відповідним 
фінансуванням. Створення дружньо-
го до користувача та регулярно онов-
люваного онлайн-порталу, розроб- 
леного саме для потенційних і вже 
працюючих в країні інвесторів,  допо-
могло б інвесторам отримати інфор-
мацію та розширити їх обізнаність 
щодо останніх змін у законодавстві 
та регулюванні, а також стосовно 
майбутніх можливостей.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, зав-
дяки продуманій інвестиційній по-
літиці держави можуть здійснювати 
структурну перебудову економіки, 
підвищуючи її рівень міжнародної 
конкурентоспроможності, збільшую-
чи експортний потенціал. 

Однак важливо, щоб інструмен-
тальне наповнення інвестиційної 
політики не лише декларувалось як 
можливе для використання, а дійсно 
застосовувалось на макро- і мезоеко-
номічному рівнях, у розрізі галузей і 
територій, визначених стратегічними 
пріоритетами державної економічної 
політики.

Інвестиційна політика держави 
повинна бути, насамперед, вива-
женою та ефективною. На підставі 
проведеного дослідження випливає, 
що держава робить певні кроки в 
удосконалення та покращення інвес-
тиційного клімату в Україні, проте 
вони є недостатніми для стабільно-
го економічного розвитку. На даний 
час розвиток інвестиційної політики 
одержує нові можливості, які варто 
адаптувати до вибраного євроінте-
граційного курсу зовнішньої полі- 
тики.
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осоБЛиВостІ  ДЕРЖАВНого  РЕгУЛЮВАННЯ  
У  сФЕРІ  осВІтНІх  ПосЛУг  УкРАЇНи

Анотація. Розкрито проблему державного регулювання вищої освіти 
України. Акцентовано увагу на процесі євроінтеграції під час вибору особ- 
ливостей та напрямів розвитку вищої освіти в країні.

Розглянуто поняття державного управління й освіти як процесу ре-
формування, що відбувається у сфері освітніх послуг, зокрема, вищої осві-
ти України. Визначено, що державне управління покликане задовольняти 
освітні потреби суспільства для досягнення стратегічних цілей його розвит-
ку та економіки загалом. При цьому освіта виступає об’єктом виконавчої  
влади та характеризується інтеграцією з усім суспільним устроєм, що, 
своєю чергою, вимагає виконання державного регулювання за її організа- 
цією.

Акцентовано увагу на тому, що державне управління має спрямовувати-
ся на регулювання порядку організації навчального процесу, контролювати 
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якість освіти, а також встановлювати порядок ліцензування та державної 
акредитації закладів вищої освіти. Тим самим наголошено на важливій ролі 
управління вищою освітою в Україні.

Визначено та вивчено органи виконавчої влади у сфері державного управ-
ління освітою, їх функції та основні повноваження щодо надання освіт-
ніх послуг у країні. Розкриваючи завдання державних органів управління 
сферою освіти, здійснено порівняльний аналіз з європейськими країнами 
та особливостями їх інституційного та функціонального стану державного 
управління системою вищої освіти.

Окреслено проблемні місця у вітчизняному досвіді державного управлін-
ня системою вищої освіти, а саме — відсутність автономності закладів вищої 
освіти та низький рівень діяльності громадських консультативних органів, 
покликаних створювати рекомендації щодо розвитку системи вищої освіти 
в країні, що сприятиме її ефективності та якості.

У підсумку визначено, що для реалізації організаційно-правового меха-
нізму державного управління вищою освітою необхідно послідовно здійс-
нювати організаційні та правові дії, які спираються на об’єктивні закони і 
спрямовані на реформування системи освіти.

Ключові слова: система освіти, вища освіта, державне управління, якість 
освіти, реформування освіти, процес євроінтеграції.

ОСОБЕННОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  УКРАИНЫ

Аннотация. Раскрыта проблема государственного регулирования выс-
шего образования Украины. В первую очередь акцентировано внимание на 
процессе евроинтеграции при выборе особенностей и направлений развития 
высшего образования в стране. 

Рассмотрено понятия государственного управления и образования как те-
кущего процесса реформирования в сфере образовательных услуг, в частно-
сти, высшего образования Украины. Отмечено, что государственное управ-
ление призвано удовлетворять образовательные потребности общества для 
достижения стратегических целей его развития и экономики в целом. При 
этом образование выступает как объект исполнительной власти и характери-
зуется интеграцией со всем общественным строем, что, в свою очередь, тре-
бует исполнения государственного регулирования за ее организацией. 

Акцентировано внимание на том, что государственное управление долж-
но направляться на регулирование порядка организации учебного процесса, 
контролировать качество образования, а также устанавливать порядок ли-
цензирования и государственной аккредитации заведений высшего образо-
вания. Тем самым указывается на важную роль управления высшим образо-
ванием в Украине.

Определены и изучены органы исполнительной власти в сфере государст-
венного управления образованием, их функции и основные полномочия по 
отношению к предоставлению образовательных услуг в стране. Определяя 
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задачи государственных органов управления сферой образования, проведен 
сравнительный анализ с европейскими странами и особенностями их инсти-
туционального и функционального состояния государственного управления 
системой высшего образования.

Отмечены основные проблемные места в отечественном опыте государст-
венного управления системой высшего образования — это отсутствие авто-
номности заведений высшего образования и низкий уровень деятельности 
общественных консультативных органов, которые призваны создавать ре-
комендации по развитию системы высшего образования в стране, тем самым 
делая его более эффективным и качественным.

В итоге определено, что для реализации организационно-правового ме-
ханизма государственного управления высшим образованием необходимо 
последовательно совершать организационные и правовые действия, которые 
опираются на объективные законы и направлены на реформирование систе-
мы образования. 

Ключевые слова: система образования, высшее образование, государст-
венное управление, качество образования, реформирование образования, 
процесс евроинтеграции.

FEATURES  OF  GOVERNMENTAL  REGULATION  IN  THE  SPHERE 
OF  EDUCATIONAL  SERVICES  OF  UKRAINE 

Abstracts. The article reveals the problem of state regulation of higher edu-
cation in Ukraine. First of all, attention is focused on the process of European 
integration when choosing the features and directions of development of higher 
education in the country.

The author examines the concept of public administration and the concept of 
education in the light of the ongoing process of reform in the field of educational 
services, in particular — higher education in Ukraine. It is noted that public ad-
ministration is designed to meet the educational needs of society, thereby achiev-
ing the strategic goals of its development and the economy as a whole. At the same 
time, education acts as an object of executive power and is characterized by inte-
gration with the entire social system, which in turn requires the implementation 
of state regulation for its organization.

The article focuses on the fact that public administration should be directed at 
regulating the organization of the educational process, controlling the quality of 
education, as well as establishing the procedure for licensing and state accredita-
tion of institutions of higher education. Thus, the author points to the important 
role of higher education management in Ukraine.

The author also determines and studies the executive authorities in the field 
of public administration of education, names their functions and basic powers in 
relation to the provision of educational services in the country. Defining the tasks 
of state educational authorities, the author conducts a comparative analysis with 
European countries and the characteristics of their institutional and functional 
state of public administration of the higher education system.
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In conclusion, the author notes the main problem areas in the domestic experi-
ence of public administration of the higher education system, calling among them 
the lack of autonomy of higher education institutions and the low level of activity 
of public advisory bodies, which are designed to create recommendations for the 
development of the country's higher education system, thereby making it more 
effective and quality.

Summing up, the author determines that for the implementation of the or-
ganizational and legal mechanism of public administration of higher education it 
is necessary to consistently perform organizational and legal actions that rely on 
objective laws and are aimed at reforming the education system.

Keywords: education system, higher education, public administration, quality 
of education, education reform, the process of European integration.

Постановка проблеми. Останнє 
десятиліття в нашій державі харак-
теризується значними соціально- 
економічними змінами та політич-
ними реформаціями, що торкнулись 
практично усіх сфер суспільства. Це 
стосується й сфери вищої освіти, де 
ці зміни проходять досить динаміч-
но, швидкими темпами. 

Сьогодні Україна йде шляхом 
євроінтеграції та намагається бра-
ти активну участь у розбудові євро-
пейського освітнього простору. Са-
ме тому в даному питанні важливе 
місце займають органи державного 
управління сферою освітніх послуг. 
Особливо це стосується їх ефектив-
ного функціонування, особливостей 
взаємодії між собою, компетентно-
го та правильного визначення цілей 
для інноваційного розвитку вищої 
освіти, що, в свою чергу, впливає на 
діяльність усіх закладів вищої освіти. 
Активність дослідників, соціологів 
та управлінців до проблем рефор-
мування та функціонування сфери 
освітніх послуг з питань вивчення 
державного регулювання полягає у 
зростанні ролі освіти та відтворенні 

реалістичного соціокультурного сус-
пільного життя, а також в економіч-
ному та інтелектуальному розвитку 
нашої держави.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Питання аналізу 
сучасного стану системи державного 
управління вищою освітою в Україні 
висвітлені у наукових роботах К. Ан-
дрійчука, С. Григанського, В. Вікто-
рова, С. Домбровської, Д. Дзвінчука, 
В. Кременя, В. Лугового, І. Сікор-
ської, В. Сиченка, А. Скідина та ін.

Постановка завдання. При ви-
вченні організаційних, правових 
та інших положень та теоретичних 
висновків, що характеризують спе-
цифіку сфери освітніх послуг як 
об’єкта державного управління, ви-
значити особливості державного ре-
гулювання даної сфери як одного з 
перспективних напрямів державної 
освітньої політики.

Виклад основного матеріалу. Но-
вітня політика України в контексті 
реформування освітньої системи ви-
ражається в різних нововведеннях, 
що виявляються в інноваційних про-
ектах та програмах розвитку сфери 
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освітніх послуг вищої школи, та пе-
реслідує головну мету, яка полягає 
у підвищенні якості освітніх послуг, 
що надаються сучасною школою [1].

Серед особливостей реалізації 
освітніх послуг вищої школи в умо-
вах реформування вітчизняного рин-
ку освіти варто відзначити відхід від 
державного адміністративного регла-
ментування у взаємовідносинах між 
соціальними суб’єктами, а на відміну 
цьому — застосування методів еко-
номічного та нормативно-правового 
регулювання та їх взаємодії на різ-
них рівнях. З такої позиції державне 
регулювання сфери освітніх послуг 
виглядає ефективнішим за держав-
не управління, тому що найкраще 
відповідає соціально-економічному 
значенню, що відводиться освітній 
галузі у сучасному суспільстві.

Для розкриття поставлених за-
вдань у цій статті варто визначити 
зміст базових дефініцій “державне 
регулювання” та “освіта”.

Державне регулювання в освіт-
ній галузі є комплексом соціально- 
економічних, нормативно-правових, 
організаційних та інших методів на-
правляючого впливу на агентів освіт-
нього простору з метою забезпечення 
сприятливих умов для задоволення 
освітніх потреб та досягнення стра-
тегічних цілей суспільного розвитку. 
Це трактування державного регулю-
вання в контексті розгляду питань 
освіти досить поширене та не викли-
кає у наукової громадськості достат-
ньо серйозної дискусії [2].

А освіта є комплексом взаємо-
пов’язаних галузей, що забезпечують 
отримання соціально-культурних по-
слуг, пов’язаних з вихованням, пере-
дачею та отриманням знань, а також  

виробленням професійних навичок з 
трудової діяльності.

Закон України “Про освіту” вка-
зує на те, що освіта є цілеспрямова-
ним процесом виховання та навчан-
ня в інтересах людини, суспільства, 
а також держави, який супроводжу-
ється констатацією досягнень. При 
цьому в Законі йдеться про те, що от-
римання освіти полягає в досягненні 
та підтвердженні певного освітнього 
рівня та засвідчується відповідним 
документом.

Серед обов’язків держави ви-
діляється необхідність підтримки 
різних форм освіти та самоосвіти. 
Також освіта, виступаючи об’єктом 
виконавчої влади, характеризується 
глибокою інтеграцією з усім суспіль-
ним устроєм. У сфері освіти зайнята 
третина населення — це споживачі 
освітніх послуг [3].

Так, ми можемо сказати, що освіта 
є сферою, яка традиційно має висо-
кий рівень державного регулювання, 
у зв’язку з чим природою основної 
частини відносин у сфері освіти є 
адміністративно-правова. Інакше 
кажучи, норми адміністративного 
права регулюють порядок організації 
навчального процесу, контролюють 
якість освіти, встановлюють порядок 
установи, ліцензування та держав-
ної акредитації освітніх організацій. 
Крім того, нормами адміністратив-
ного права визначається порядок та 
управління державними або муні-
ципальними організаціями освіти, 
здійснюється регуляція взаємовідно-
син суб’єктом освітньої діяльності з 
органами виконавчої влади.

У нашій державі для управління 
сферою вищої освіти задіяні орга-
ни державного управління вищою 
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освітою на різних рівнях. Сьогодні 
в руках держави знаходяться основ-
ні важелі впливу на освітню сферу, а 
найбільше значення належить дер-
жавному управлінню вищою осві-
тою. Такий процес має організуючий, 
цілеспрямований та регулюючий 
вплив з боку держави на систему ви-
щої освіти, на який покладена функ-
ція виконавчого та розпорядчого 
характеру. Дане управління відбува-
ється в процесі реалізації державної 
влади завдяки спеціально уповнова-
женими органами, які застосовують 
державно-владні повноваження та 
виконують визначені управлінські 
функції, завдяки яким відбувається 
упорядкування суспільних відносин 
у сфері вищої освіти, досягаються 
поставлені цілі, удосконалюється 
структура та організація освітнього 
процесу [4]. 

Підсумовуючи зазначене, варто 
сказати, що саме державному управ-
лінню відведена основна роль в 
управлінні вищою освітою в нашій 
державі, яку забезпечують органи 
управління різних рівнів, яким при-
таманна внутрішня організація та які 
мають відповідні повноваження сто-
совно закладів вищої освіти, а також 
органів державного управління. 

Одним із основних моментів є те, 
що для діяльності державних органів 
управління повинна бути чітка нор-
мативно-правова база. На сьогодні 
такою нормативно-правовою базою в 
нашій державі є закони та норматив-
но-правові акти, а саме: Конституція 
України, Закони України “Про осві-
ту”, “Про вищу освіту”, Національна 
доктрина розвитку освіти, а також 
укази Президента України та поста-
нови Верховної ради України, Ка-

бінету Міністрів України, що спря-
мовуються на регулювання сфери 
вищої освіти.

До органів, яким надана функція 
управління вищою освітою відпо-
відно до ст. 11 Закону України “Про 
освіту”, можна віднести: Міністер-
ство освіти і науки України, мініс-
терства та відомства України, яким 
підпорядковуються заклади вищої 
освіти, Вища атестаційна комісія 
України, місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самовряду-
вання та підпорядковані їм управ-
ління, відділи освіти. У цьому Законі 
також висвітлені обов’язки органів 
державної виконавчої влади, які ке-
рують у галузі освіти. Також на дану 
галузь впливають укази Президента 
України та постанови Кабінету Мі-
ністрів як нормативного, так й інди-
відуального характеру. Для кожного 
освітнього та профільного рівнів Ка-
бінет Міністрів України затверджує 
державні стандарти, в яких визначені 
вимоги до змісту, обсягу та рівню ос-
вітньої та фахової підготовки в нашій 
державі. Саме такі стандарти засто-
совуються для оцінки освітнього та 
профільного рівнів громадян неза-
лежно від форми одержаної освіти. 
Один раз на 10 років державні стан-
дарти можуть підлягати перегля-
ду та перезатвердженню. Головним 
державним та центральним органом, 
якому надано право управління ці-
лою галуззю, є Міністерство освіти і 
науки України. 

Відповідно до ст. 12 Закону Укра-
їни “Про освіту” та Положення  
№ 773/2000 на Міністерство освіти 
і науки України покладені завдання:

• брати участь при визначенні 
державної політики в галу-
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зі освіти та науки, а також у 
професійній підготовці висо-
кокваліфікованих кадрів, роз-
робляти програми для розвит-
ку освіти загалом та державних 
стандартів освіти;

• встановлювати державні стан-
дарти знань з кожного предме-
та;

• визначати мінімальні норма-
тиви фінансового та матеріаль-
но-технічного забезпечення за-
кладів вищої освіти;

• здійснювати навчально-мето-
дичне керівництво та контроль 
за дотриманням державних 
стандартів освіти, а також дер-
жавного інспектування;

• проводити державну акредита-
цію закладів вищої освіти не-
залежно від форм власності та 
підпорядкування, видавати їм 
ліцензії та сертифікати;

• розробляти проекти положень 
для закладів, які в подальшому 
затверджуватимуться Кабіне-
том Міністрів України;

• здійснювати керівництво дер-
жавними закладами вищої 
освіти України.

Заклади вищої освіти також під-
порядковуються міністерствам та 
центральним органам виконавчої 
влади, які разом з Міністерством 
освіти і науки України здійснюють 
державну політику в галузі освіти, 
науки та професійної підготовки 
висококваліфікованих кадрів. При 
цьому дані міністерства та інші цен-
тральні органи влади, яким підпо-
рядковуються заклади вищої осві-
ти, приймають акти в межах своєї 
компетенції. Вони є обов’язковими 
для виконання місцевими органами 

державної виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування, а 
також підпорядкованими їм органа-
ми управління освітою та закладами 
вищої освіти визначеного профілю 
незалежно від форми власності [5].

Робота Вищої атестаційної комісії 
України забезпечується відповідно 
до ст. 13 Закону України “Про осві-
ту”. Вона організовує та проводить 
атестацію наукових та науково-пе-
дагогічних кадрів, здійснює керів-
ництво з присудження наукових 
ступенів та присвоює вчені звання 
старшого наукового співробітника. 
Місцевим державним адміністраці-
ям та органам місцевого самовряду-
вання надані повноваження утворю-
вати органи управління освітою, що,  
своєю чергою, спрямовані на управ-
ління закладами вищої освіти, які 
приналежні комунальній власності, 
організацію навчально-методичного 
забезпечення університетів, підви-
щення та вдосконалення професій-
них кваліфікацій педагогічних пра-
цівників, а також їх перепідготовку 
та проведення атестації, проводять 
контроль за встановленими вимо-
гами щодо змісту, рівня та обсягу 
освіти, здійснюють атестацію на-
вчальних закладів, які знаходяться у 
комунальній власності.

Сьогодні на Міністерство освіти 
і науки України покладені обов’язки 
реформування освіти в нашій держа-
ві, забезпечення відповідного рівня 
освіти, що буде конкурентоспромож-
ним в Європі та світі, а також досяг-
нення світових стандартів для того, 
щоб випускники українських закла-
дів вищої освіти відповідали рівню 
умінь та знань, а їх дипломи визнава-
лися за кордоном [6].
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Якщо розглядати європейський 
досвід в плані інституційної та 
функціональної складової держав-
ного управління системою вищої 
освіти, варто відзначити наступне. 
Серед більшості країн Європи, а це 
стосується і нашої держави, вся від-
повідальність за галузь вищої осві-
ти лягає на профільне міністерство 
або на центральний керівний орган, 
в різних країнах він називається 
по-різному. У Великобританії він 
має назву Департамент з питань ви-
щої освіти, інновацій та мистецтва, 
в Норвегії та Фінляндії — Міністер-
ство освіти і науки, у Франції — Мі-
ністерство вищої освіти і наукових 
досліджень.

Для регулювання галузі вищої 
освіти багато функцій регіональ-
ного рівня в плані управління за-
кладами вищої освіти покладені на 
агентства-посередники, органи гро-
мадського самоврядування, а також 
великий спектр повноважень на-
дано самим закладам вищої освіти,  
які вже мають відповідну автономію 
[7]. 

Аналізуючи вітчизняний досвід 
державного управління системою 
вищої освіти, ми таким результатом 
поки що похвалитися не можемо. У 
нашій державі на законодавчому рів-
ні визначено автономність закладів 
вищої освіти, проте в реаліях цього 
ми не спостерігаємо. Також у систе-
му управління сферою вищої освіти 
та задля врахування можливих інте-
ресів включені громадські консуль-
тативні органи, до яких варто від-
нести: Громадську гуманітарну раду 
при Президенті України, Громадську 
раду при Міністерстві освіти і науки. 
Однією з важливих одиниць у струк-

турі громадських органів, які мають 
вагомий вплив на галузь вищої осві-
ти, є Спілка ректорів закладів вищої 
освіти. Для їх діяльності характер-
ною є структурованість, проте варто 
зазначити, що вона ще знаходиться 
не на високому рівні та не досить 
ефективна, тому що їх рекомендації 
не знаходять місця в практичному 
втіленні державного управління сис-
темою вищої освіти.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Підсумовуючи ска-
зане, варто зазначити, що реалізація 
організаційно-правового механізму 
можлива лише при послідовному 
впровадженні організаційних та пра-
вових дій, які засновуватимуться 
на об’єктивних законах та базових 
принципах, а також матимуть цільо-
ву спрямованість та функціональну 
визначеність із застосуванням від-
повідних методів, які спрямовувати-
муться на досягнення мети. 

Щоб досягати цілей державно-
го управління, окрім організацій-
но-правового регулювання, необхід-
но сферу вищої освіти забезпечувати 
ресурсами, до яких важливо віднести 
фінансові, кадрові, матеріально-тех-
нічні, інформаційні. Якщо розгляда-
ти галузь вищої освіти в контексті 
механізмів державного управління, 
бюджетне фінансування буде най-
важливішим важелем впливу нашої 
держави на всю систему освіти зага-
лом та на окремі освітні установи. 

Тому для ефективного функціо-
нування всієї системи освіти та мож-
ливості її безперервного розвитку 
важливим моментом є правильна 
організація фінансування освітніх 
установ з боку держави та повна її 
підтримка.
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ДЕРЖАВНо-ПРиВАтНЕ  ПАРтНЕРстВо   
Як  ІНстРУмЕНт  РоЗВиткУ  тЕРитоРІЙ

Анотація. Встановлено, що сталий територіальний розвиток неможли-
вий без партнерства органів публічної влади й бізнесу. Зазначено, що дер-
жавно-приватне партнерство — це інституційний та організаційний альянс 
між владними органами і бізнесом з метою реалізації суспільно значущих 
проектів у різних сферах діяльності. З’ясовано, що це передача бізнесу ча-
стини повноважень, відповідальності та ризиків щодо реалізації інвести-
ційних проектів, які традиційно впроваджувалися за рахунок бюджетного 
фінансування. Приділено увагу формам державно-приватного партнерства. 
Проаналізовано сучасний стан реалізації місцевих проектів державно-при-
ватного партнерства, виявлено актуальні проблеми та розкрито напрями 
вдосконалення фінансування розвитку територій. Доведено, що партнерство 
органів влади і приватного сектору спрямоване на підвищення ефективнос-
ті впровадження інфраструктурних проектів на місцевому рівні, вирішення 
важливих питань місцевого значення, задоволення потреб та інтересів тери-
торіальної громади щодо отримання якісних послуг. Перелічено сфери і сек-
тори застосування державно-приватного партнерства. Зазначено переваги 
застосування державно-приватного партнерства. Наведено статистичні дан-
ні і динаміка реалізації проектів, що реалізуються на засадах державно-при-
ватного партнерства. Також наведено приклад застосування державно-при-
ватного партнерства як інструменту розвитку територій. Акцентовано увагу 
на інституційному середовищі реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. Обґрунтовано доцільність гармонізації концесійного законо-
давства із законодавством про державно-приватне партнерство, імплемен-
тації кращого міжнародного досвіду до правового регулювання в Україні. 
Наголошено на необхідності розвитку державно-приватного партнерства як 
інструменту розвитку територій в умовах реалізації реформи децентраліза-
ції владних відносин.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, проекти, розвиток те-
риторії.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  ПАРТНЕРСТВО  
КАК  ИНСТРУМЕНТ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. Установлено, что стабильное территориальное развитие не-
возможно без партнерства органов публичной власти и бизнеса. Отмечено, 
что государственно-частное партнерство — это институциональный и орга-
низационный альянс между властью и бизнесом в целях реализации обще-
ственно значимых проектов в разных сферах деятельности. Выяснено, что 
это передача бизнесу части полномочий, ответственности и рисков по реали-
зации инвестиционных проектов, которые традиционно внедрялись за счет 
бюджетного финансирования. Уделено внимание формам государственно-
частного партнерства. Проанализировано нынешнее состояние реализации 
местных проектов государственно-частного партнерства, выявлены актуаль-
ные проблемы и раскрыты направления улучшения финансирования разви-
тия территорий. Доказано, что государственно-частное партнерство направ-
лено на повышение эффективности инфраструктурных проектов на местном 
уровне, решение важных вопросов местного значения, удовлетворение по-
требностей и интересов территориальной общины в получении качественных 
услуг. Перечислены сферы и секторы применения государственно-частного 
партнерства. Раскрыты преимущества применения государственно-частно-
го партнерства. Приведены статистические данные и динамика реализации 
проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерст-
ва. Также приведен пример применения государственно-частного партнер-
ства как инструмента развития территорий. Акцентировано внимание на 
институциональной среде реализации проектов государственно-частного 
партнерства. Обосновано целесообразность гармонизации концессионного 
законодательства с законодательством о государственно-частном партнерст-
ве, имплементации положительного международного опыта в правовое регу-
лирование в Украине. Указано на необходимости развития государственно-
частного партнерства как инструмента территорий в условиях реализации 
реформы децентрализации властных отношений.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты, разви-
тие территории.

PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIP  AS  A  TOOL  FOR  DEVELOPMENT 
OF  TERRITORIES

Abstract. The article establishes that sustainable territorial development is 
impossible without the partnership of public authorities and business. It is noted 
that Public Private Partnership (PPP) is an institutional and organizational al-
liance between authorities and business for the purpose of realization of socially 
significant projects in various spheres of activity. It is revealed that this transfer 
of business is part of the powers, responsibilities and risks associated with the 
implementation of investment projects that have traditionally been implemented 
through budget financing. The attention was paid to the forms of public private 
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partnership. The current state of realization of local public private partnership 
projects is analysed, actual problems have been identified and directions of fi-
nancing of development of territories have been clarified. It is proved that the 
partnership between the authorities and the private sector is aimed at increasing 
the efficiency of the implementation of infrastructure projects at the local level, 
solving important issues of local importance and meeting the needs and interests 
of the territorial community in obtaining quality services. There are listed spheres 
and sectors of application public private partnership. There are mentioned ad-
vantages of the use of public private partnership. The statistical data and the 
dynamics of realization of projects implemented on the basis of public private 
partnership are presented. An example of the use of public private partnership, as 
an instrument for the development of territories, is presented. Attention is paid 
to the institutional environment of the implementation of public private part-
nership projects. The expediency of harmonization of concession legislation with 
the legislation on public private partnership and implementation of best interna-
tional experience in legal regulation in Ukraine is substantiated. The necessity 
of development of public private partnership as an instrument of development of 
territories in the conditions of realization of the decentralization of power rela-
tions reform is pointed out.

Keywords: Public Private Partnership (PPP), projects and development of 
the territory.

Постановка проблеми. Органам 
місцевої влади складно ефективно 
реалізовувати Програми соціаль-
но-економічного розвитку територі-
альних громад. Бюджетного фінан-
сування не вистачає на здійснення 
проектів з капітального будівництва, 
утримання доріг, придбання устат-
кування й обладнання, модернізацію 
підприємств житлово-комуналь-
ної сфери, закладів соціально-гу-
манітарної сфери: освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту на-
селення, культури, забезпечення 
населення якісними послугами. За-
значене свідчить про актуальність 
державно-приватного партнерства, 
тому що сталий територіальний роз-
виток неможливий без співробітни-
цтва органів державної виконавчої 

влади, органів місцевого самовряду-
вання й бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Окремі питання що-
до розвитку державно-приватного 
партнерства висвітлені у працях віт- 
чизняних науковців [1; 2; 4-6; 8] та ін. 
Незважаючи на це державно-приват-
не партнерство як інструмент фінан-
сування розвитку територій потре-
бує додаткового дослідження.

Формулювання цілей (мети) 
статті. У статті проаналізовано су-
часний стан реалізації місцевих про-
ектів державно-приватного партнер-
ства, виявлено актуальні проблеми 
та розкрито напрями вдосконалення 
фінансування розвитку територій. 

Виклад основного матеріалу. 
Встановлено, що державно-приватне 
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здібності та ефективні методи робо-
ти. Водночас органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 
створюють для бізнесу податкові та 
інші пільгові умови, виконують адмі-
ністративно-контрольні функції. 

Зазначимо, що вітчизняне зако-
нодавство містить широкий перелік 
сфер і секторів застосування держав-
но-приватного партнерства, зокрема 
[3, с. 4]: 

• пошук, розвідка родовищ корис-
них копалин та їх видобування крім 
таких, що здійснюються на умовах 
угод про розподіл продукції;

• виробництво, транспортування і 
постачання тепла та розподіл і поста-
чання природного газу;

• будівництво та/або експлуата-
ція автострад, доріг, залізниць, зліт-
но-посадкових смуг на аеродромах, 
мостів, шляхових естакад, тунелів і 
метрополітенів, морських і річкових 
портів та їх інфраструктури;

• машинобудування;
• збір, очищення та розподілення 

води;
• охорона здоров’я;
• туризм, відпочинок, рекреація, 

культура та спорт;
• забезпечення функціонування 

зрошувальних і осушувальних сис-
тем;

• поводження з відходами, крім 
збирання та перевезення;

• виробництво, розподілення та 
постачання електричної енергії;

• управління нерухомістю;
• надання соціальних послуг, 

управління соціальною установою, 
закладом;

• виробництво і впровадження 
енергозберігаючих технологій, будів-
ництво та капітальний ремонт жит-

партнерство — це інституційний та 
організаційний альянс між владни-
ми органами і бізнесом з метою реа-
лізації суспільно значущих проектів 
у різних сферах діяльності: від роз-
витку стратегічно важливих галузей 
промисловості і науково-дослідних 
конструкторських робіт до забезпе-
чення публічних послуг населенню 
[1]. Державно-приватне партнерство 
дає змогу залучати фінансові ресур-
си приватного сектору в соціальну 
інфраструктуру, полегшуючи орга-
нам влади виконувати покладені на 
них обов’язки щодо надання публіч-
них послуг населення. Тобто, це пе-
редача бізнесу частини повноважень, 
відповідальності та ризиків щодо ре-
алізації інвестиційних проектів, які 
традиційно впроваджувалися за ра-
хунок бюджетного фінансування.

На думку Б. О. Винницького,  
М. І. Лендьєл, Б. П. Онищук та ін. 
вчених, захист державних і кому-
нальних інтересів гарантується че-
рез інституційні основи, положення 
нормативних актів та укладені дого-
вори [2, с. 13]. Партнерство органів 
влади і приватного сектору є одним 
із шляхів підвищення ефективнос-
ті впровадження інфраструктурних 
проектів на місцевому рівні, вирі-
шення важливих питань місцевого 
значення, задоволення потреб та ін-
тересів територіальної громади щодо 
надання якісних публічних послуг. 
Використання державно-приватного 
партнерства дає можливість місцевій 
владі зменшувати бюджетні видат-
ки, прискорювати процес будівниц-
тва та здачі в експлуатацію об’єктів 
соціальної інфраструктури, впрова-
джувати передові інноваційні техно-
логії, використовувати новаторські 
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лових будинків, повністю чи частко-
во зруйнованих внаслідок бойових 
дій на території проведення антите-
рористичної операції;

• встановлення модульних будин-
ків і будівництво тимчасового житла 
для внутрішньо переміщених осіб;

• надання послуг у сфері освіти й 
охорони здоров’я;

• управління пам’ятками архітек-
тури та культурної спадщини.

Партнерство державного і при-
ватного секторів може набувати різ-
номанітних форм залежно від сту-
пеню їх залучення та рівня ризику, 
який вони приймають на себе — це 
договори на виконання робіт і на-
дання публічних послуг, поставку 
продукції для потреб територіальної 
громади тощо, діяльність спільних 
підприємств. У міжнародній практи-
ці найбільш поширеними формами 
публічно-приватного партнерства є 
концесія, лізинг та оренда. 

Дослідивши особливості кож-
ної форми державно-приватного 
партнерства, виявлено, що договори 
концесії про спільну діяльність або 
змішаний є найбільш доцільними 
інструментами для структурування 
правовідносин між приватним парт-
нером і центральним або місцевим 
органом виконавчої влади й органом 
місцевого самоврядування для залу-
чення інвестицій. На відміну від по-
рядку визначення приватної сторони 
в інших формах державно-приватно-
го партнерства чинне законодавство 
встановлює чіткий порядок та умови 
відбору концесіонера. Достатньо де-
тальне врегулювання концесійних 
відносин забезпечує достатній рівень 
правової визначеності та повною мі-
рою дає змогу реалізувати проекти 

концесії. Договірні відносини оренди 
(лізинг) і спільної діяльності можуть 
розглядатися як механізм залучен-
ня приватних інвестицій у випадку, 
якщо проект не передбачає значних 
інвестицій та масштабного будівниц-
тва. Управління майном не передба-
чає здійснення платежів і, зазвичай, 
не передбачає значного обсягу інвес-
тицій в активи, що передані за таким 
договором. Інвестиційний договір 
недостатньо відрегульовано у чинно-
му законодавстві, що зумовлює про-
блематичність його використання 
для структурування великих інвес-
тиційних проектів [4, с. 37].

Встановлено, що державно-при-
ватне партнерство необхідно засто-
совувати для прискорення техніч-
ного переоснащення й підвищення 
ресурсо- й енергоефективності жит-
лово-комунального господарства 
та модернізації інфраструктури. 
Серед головних проблем у житло-
во-комунальному господарстві, які 
потребують нагального вирішен-
ня, зазначено: старіння житлового 
фонду та відсутність коштів на йо-
го реконструкцію; монополізм і не-
розвиненість ринкових механізмів, 
невиправдане зростання вартості 
комунальних послуг низької якості; 
зношеність основних фондів; заста-
рілі технології; недостатній іннова-
ційний потенціал; невідповідність 
значної частини працівників житло-
во-комунальних підприємств сучас-
ним вимогам управління; пасивність 
населення тощо. Недосконалість 
системи управління житлово-кому-
нальним господарством, незадовіль-
ний техніко-економічний стан кому-
нальних підприємств і зволікання з 
реформуванням житлово-комуналь-
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ної сфери призвели до того, що під-
приємства галузі не спроможні ефек-
тивно працювати в ринкових умовах, 
надавати споживачам послуги на-
лежного рівня та якості [5, с. 38–39].

Статистичні данні Мінекономроз-
витку за 2012–2016 рр., свідчать про 
підвищення зацікавленості при-
ватної і державної сторін до такої 
співпраці (рис. 1). Серед договорів, 
які були укладені, переважають кон-
цесії. Зауважимо, що дані наведені 
без урахування договорів концесії, 
які реалізовувалися на території АР 
Крим (станом на 01.01.2014 р. реалі-
зовувалося 63 проекти) та Донецької 
й Луганської області (9 проектів), 
оскільки об’єкти, відповідно до яких 
укладено договори, знаходяться на 
території непідконтрольній україн-
ській владі [6, с. 18].

За даними центральних і місцевих 
органів виконавчої влади в Україні 
станом на 01.07.2018 р. було укладе-
но 192 договори, з яких реалізується 
66 (41 договір концесії, 24 догово-
ри про спільну діяльність, 1 договір 
ДПП), 126 договорів не реалізується 
(4 договори — закінчено термін дії,  
9 — розірвано, 113 — не виконують-
ся). Зазначені проекти реалізуються 

в наступних сферах господарської ді-
яльності: збір, очищення та розподі-
лення води (31 договір, що становить  
47,0 % від загальної кількості); ви-
робництво, транспортування і поста-
чання тепла (8–12,1 %); оброблення 
відходів (7–10,6 %); будівництво та/
або експлуатація автострад, доріг, за-
лізниць, злітно-посадкових смуг на  
аеродромах, мостів, шляхових еста-
кад, тунелів і метрополітенів, мор-
ських і річкових портів та їх інфра-
структури (7–10,6 %); управління 
нерухомістю (4–6,1 %); виробни-
цтво, розподілення та постачання 
електричної енергії (3–4,5 %); пошук, 
розвідка родовищ корисних копалин 
та їх видобування (1–1,5 %); охорона 
здоров’я (1–1,5 %); інші (4–6,1 %) [7].

Далі наведемо приклад застосу-
вання державно-приватного парт-
нерства як інструменту фінансу-
вання розвитку територій. Так, у  
м. Малин Житомирської облас-
ті “Школа-ліцей № 1 ім. Н. Сосні-
ної”, загальноосвітня школа № 2 і 
дитячо-юнацька спортивна школа 
(сумарна загальна площа будівель 
17 тис. м2, понад 1800 учнів і викла-
дачів) опалювалися котлами, які 
перебували у поганому технічному 

Рис. 1. Динаміка реалізації проектів, які реалізуються на засадах  
державно-приватного партнерства

основний
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Відсоток ростуКількість проектів, які реалізуються 
на засадах ДПП
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стані, що призводило до надмірного 
споживання тепла й електроенергії. 
Тому органи місцевого самовряду-
вання вирішили за допомогою дер-
жавно-приватного партнерства про-
вести експертизу, залучити фінансові 
ресурси та технології з боку бізнесу. 
У 2014 р. між Малинською міською 
радою та ТОВ “Енергія тепла” у рам-
ках здійснення державно-приватного 
партнерства було укладено договір 
про спільну діяльність строком на  
15 років з дня підписання. 

У результаті реалізації проек-
ту міська влада отримала економію 
коштів, стабільне теплопостачання 
(дров’яне паливо є набагато дешев-
шим за імпортований природний газ) 
і покращення бізнес-клімату. При-
ватний партнер отримав стабільного 
довгострокового споживача послуг з 
опалення; репутацію підприємства, 
яке успішно пройшло конкурсну про-
цедуру та уклало договір без викори-
стання непрозорих засобів впливу. 
Держава — підвищення енергетичної 
незалежності, зменшення впливу на 
зміну клімату і позитивний приклад 
для подальших проектів ДПП [4,  
с. 75–79].

Встановлено, що серйозною пере-
поною на шляху реалізації проектів 
державно-приватного партнерства є 
загальний стан інституційного сере-
довища, в якому приватному парт-
неру доводиться реалізовувати про-
ект. Так, на думку В. Гарбариніної, 
потребує вдосконалення інститу-
ційне середовище реалізації держав-
но-приватного партнерства в Україні 
та пошук шляхів виявлення пріори-
тетів розвитку території та вибору 
оптимальних інструментів реалізації 
проектів. Основними причинами, які 

мають спонукати державу до здійс-
нення проектів державно-приватного 
партнерства, є переваги, пов’язані з 
підвищенням ефективності, актив-
ним залученням інновацій і забезпе-
ченням вищої продуктивності у сфе-
рі надання якісних публічних послуг 
шляхом створення конкурентного се-
редовища. Головною перевагою дер-
жавно-приватного партнерства для 
приватного сектора є те, що вони от-
римують можливість для інвестицій 
у галузі соціально-економічного жит-
тя країни, які раніше вважалися сфе-
рою державних капіталовкладень, а 
отже, розширюють свої інвестиційні 
можливості [8, с. 180–181].

Більшість дослідників дотриму-
ються думки: інструмент держав-
но-приватного партнерства най-
краще підходить для залучення 
інвестицій в інфраструктурні галузі, 
тому що:

• довгостроковість угоди дає змо-
гу учасникам здійснювати плануван-
ня на тривалий період;

• приватний партнер отримує 
можливість вільно приймати управ-
лінські та господарські рішення, 
здійснювати інвестиції в гарантовані 
місцевою владою проекти, отримува-
ти стабільний дохід протягом певно-
го проміжку часу;

• бізнес має лише права володіння 
і користування об’єктом державної 
чи комунальної власності, а держав-
ні чи місцеві органи влади — важе-
лі впливу на приватного партнера,  
якщо порушенні умови угоди;

• органи публічної влади отриму-
ють від приватної сторони передові 
методи і технології управління, що 
позитивно позначається на якості 
публічних послуг;
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• територіальна громада частко-
во знімає з себе ризики функціону-
вання інфраструктурних об’єктів і 
перевищення кошторисної вартості 
будівництва;

• інвестор дотримується встанов-
лених договором строків реалізації 
проекту, оскільки від цього залежить 
повернення інвестицій; для органів 
влади така затримка має суттєві нега-
тивні соціально-економічні ефекти;

• присутні значні стимули щодо 
зниження фактичної вартості реалі-
зації проекту внаслідок конкуренції 
серед учасників конкурсу.

Встановлено, що підвищення 
ефективності економіки потребує 
залучення приватних вітчизняних 
та іноземних інвестицій. Україна має 
значний потенціал щодо співробіт-
ництва і взаємного інвестування у 
різні галузі. Досвід багатьох країн з 
різними економічними системами, 
рівнем розвитку ринкових відносин 
свідчить, що одним із найбільш ефек-
тивних шляхів покращення кількіс-
них і якісних характеристик діяльно-
сті об’єктів державної та комунальної 
власності є залучення приватного 
капіталу й управління цими об’єкта-
ми на умовах державно-приватного 
партнерства.

Результатом удосконалення за-
конодавства у сфері державно-при-
ватного партнерства, включаючи 
концесійне, є систематизація чинних 
законів, що регулюють здійснення 
концесійної діяльності, гармоніза-
ція концесійного законодавства із 
законодавством про державно-при-
ватне партнерство, імплементація 
кращого міжнародного досвіду у 
правове регулювання в Україні, за-
безпечення можливості застосуван-

ня законодавчих норм для всіх сфер 
діяльності. Проектом нової редакції 
Закону України “Про концесії” (від 
15.03.2018 р. № 8125) передбачено 
внесення змін у понад 30 законодав-
чих актів України з метою приведен-
ня їх у відповідність до положень 
законопроекту та усунення бар’єрів 
для реалізації концесійних проектів 
[9]. 

Законопроекти “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
щодо створення умов для модерніза-
ції інфраструктури шляхом реаліза-
ції проектів на умовах державно-при-
ватного партнерства, у тому числі 
концесії” (від 15.03.2018 № 8127) і 
“Про внесення змін до Бюджетно-
го кодексу України щодо створення 
умов для модернізації інфраструк-
тури шляхом реалізації проектів на 
умовах державно-приватного парт-
нерства, у тому числі концесії” (від 
15.03.2018 р. № 8126) пропонують 
запровадити міжнародно визнані 
підходи з врегулювання фінансових 
питань [9]. Держава стимулюватиме 
зацікавленість потенційних приват-
них партнерів у реалізації масштаб-
них і суспільно значущих проектів 
державно-приватного партнерства. 
Органи публічної влади зможуть за-
лучити інвестиції на модернізацію 
та створення нової інфраструктури, 
поліпшити якість публічних послуг, 
сприяти прискореному економічно-
му зростанню тощо.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, для 
покращення існуючої ситуації до-
цільно використовувати різні форми 
державно-приватного партнерства 
з метою успішної реалізації держав-
них і регіональних стратегій соціаль-
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но-економічного розвитку, створити 
сприятливе нормативно-правове й 
інституційне середовище, забезпе-
чити державну підтримку та гаран-
тії партнерам з приватного сектору, 
залучати інститути громадянського 
суспільства, запровадити публічний 
контроль за виконанням договірних 
зобов’язань всіма учасниками-парт-
нерами. Державно-приватне парт-
нерство має стати пріоритетним 
інструментом розвитку територій 
в умовах реалізації реформи децент- 
ралізації владних відносин, чому бу-
дуть присвячені наші подальші до-
слідження.
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УПРАВЛЕНиЕ  РискАми   
кАк  иННоВАЦиоННЫЙ  ПоДхоД   

В  госУДАРстВЕННом  УПРАВЛЕНии   
тАмоЖЕННЫми  ПРоЦЕДУРАми  В стРАНАх  

гУАм

Аннотация. Актуальность исследования данной темы обусловлена про-
блемой изучения риска и управления рисками, возникла еще в ХХ в. и акту-
альна сегодня. Риск играет особую роль в экономике, управлении и государ-
ственном управлении. Собственно, деятельность этих сфер невозможна без 
определенности и эффективного регулирования. В области государственного 
строительства достаточно часто возникают различные аварии и конфликты, 
вызванные разными причинами: природными явлениями, политическими 
событиями в определенных странах или между государствами, изменениями 
в законодательстве, налоговым регулированием, колебаниями цен и обмен-
ных курсов, конкуренцией, выполнением договорных обязательств, в частно-
сти, это присуще странам – членам ГУАМ (Грузия, Украина, Молдова, Азер-
байджан). 

Теоретической основой для этой исследовательской работы послужи-
ли определенные наработки по государственному управлению украинских 
ученых В. Воротина, Е. Романенкa, И. Чаплай, Р. Щёкина и других, а также 
законодательные акты и документы стран – членов ГУАМ. В то же время не-
обходимо отметить, что в странах ГУАМ присутствует лишь частичное рас-
смотрение этих проблем.

На сегодня таможенная система как орган государства сталкивается с про-
блемами управления и достаточно сложной организационной схемой работы, 
которая характеризуется высокими рисками. В целом риск можно оценить 
как меру снижения эффективности хозяйственной деятельности из-за воз-
действия внешних и внутренних причин. Необходима разработка системы 
мер в рамках стратегии таможенного контроля, связанных с оценкой рисков 
и мониторингом самого процесса в странах ГУАМ.

Таким образом, главной целью исследования является целостное изуче-
ние роли, значения и перспектив управления рисками как одного из совре-
менных подходов в государственном управлении таможенными процедура-
ми в странах – членах ГУАМ.

Современные правительства пытаются решить проблемы неопределен-
ности и неуправляемости национальных организационных систем, которые 
характеризуются высокими рисками.

В целом риск можно оценить как следствие эффективности деловой актив-
ности и необходимости привлечения внешнего и внутреннего контроля.

Ключевые слова: страны ГУАМ, таможенный риск, таможенный кон- 
троль, показатели риска.
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УПРАВЛІННЯ  РИЗИКАМИ  ЯК  ІННОВАЦІЙНИЙ  ПІДХІД  
ДО  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  МИТНИМИ  ПРОЦЕДУРАМИ  

В  КРАЇНАХ  ГУАМ

Анотація. Актуальність дослідження даної теми зумовлена проблемою 
вивчення ризику та управління ризиками, що виникла ще у ХХ ст. й акту-
альна ще сьогодні. Ризик відіграє особливу роль в економіці, управлінні та 
державному управлінні. Власне, діяльність цих сфер неможлива без визна-
ченості та ефективного регулювання. У сфері державного будівництва дово-
лі часто виникають різні аварії та конфлікти, викликані різними причинами: 
природними явищами, політичними подіями в певних країнах або між дер-
жавами, змінами в законодавстві, податковим регулюванням, коливаннями 
цін та обмінних курсів, конкуренцією, виконанням договірних зобов’язань. 
Зокрема, це притаманне країнам – членам ГУАМ (Грузія, Україна, Молдова, 
Азербайджан).

Теоретичним підґрунтям для цієї дослідницької роботи є певні дослі-
дження державного управління українських науковців В. Воротіна, Є. Рома-
ненкa, І. Чаплай, Р. Щoкіна та інших, а також законодавчі акти та документи 
країн – членів ГУАМ. Водночас необхідно зазначити, що в країнах ГУАМ ці 
проблеми розглядалися частково.

На сьогодні митна система як орган держави стикається з проблемами 
управління та досить складною організаційною схемою роботи, що харак-
теризується високими ризиками. Загалом ризик можна оцінити як міру 
зниження ефективності господарської діяльності через вплив зовнішніх і 
внутрішніх причин. Потребує розроблення спільна система заходів у межах 
стратегії митного контролю, пов’язаних з оцінкою ризиків і моніторингом 
самого процесу в країнах ГУАМ.

Отже, головною метою дослідження є цілісне вивчення ролі, значення та 
перспектив управління ризиками як одного із сучасних підходів у держав-
ному управлінні митними процедурами в країнах – членах ГУАМ.

Сучасні уряди намагаються вирішити проблеми невизначеності та неке-
рованості національних організаційних систем, які характеризуються висо-
кими ризиками, зокрема в країнах ГУАМ.

Загалом ризик можна оцінити як наслідок ефективності ділової актив-
ності та необхідності залучення зовнішнього і внутрішнього контролю за 
умов поширення економічної та митної взаємодії між країнами-членам цьо-
го інтеграційного угруповання.

Ключові слова: країни ГУАМ, митний ризик, митний контроль, показни-
ки ризику.

THE  RISK  MANAGEMENT  AS  AN  INNOVATION  APPROACH  
IN  GOVERMENTAL  MANAGEMENT  OF  CUSTOMS  PROCEDURES  

IN  GUAM  COUNTRIES

Abstract. The urgency of the study of this topic is due to the fact that the 
problem of risk assessment and risk management arose in the twentieth century 
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and is still relevant today. Risk plays a special role in economics, governance and 
public administration. Actually, these areas are impossible without certainty and 
effective regulation. In the field of state construction, quite often there are various 
accidents and conflicts caused by various reasons: natural phenomena, political 
events in certain countries or between states, changes in legislation, tax regula-
tions, fluctuations in prices and exchange rates, competition, performance of con-
tractual obligations, in particular it is inherent in the GUAM member countries 
(Georgia, Ukraine, Moldova, Azerbaijan).

The theoretical basis for this research work was certain studies of the govern-
ment of Ukrainian and foreign scientists V. Vorotin, E. Romanenko, I. Chaplay,  
R. Shchekin, as well as legislative acts and documents of GUAM member coun-
tries. At the same time, it should be noted that in GUAM countries there is only a 
partial consideration of these problems.

Today, the customs system, as a state body, faces management problems and a 
rather complex organizational chart of work that is characterized by high risks. 
In general, risk can be estimated as a measure of lowering the effectiveness of eco-
nomic activity through the influence of external and internal causes. It is neces-
sary to develop a system of measures within the framework of the customs con-
trol strategy related to risk assessment and monitoring of the process itself in the 
GUAM countries.

Therefore, the purpose of this article is to integrate the study of the role, signifi-
cance and prospects of risk management as one of the modern approaches in public 
administration of customs procedures in GUAM member countries.

For today, modern governments are trying to solve the problems of uncertainty 
and uncontrollability of national organizational systems that are characterized by 
high risks, in particular, in the GUAM countries.

In general, risk can be assessed as a result of the effectiveness of business ac-
tivity and the need to attract external and internal control in the context of ex-
tending economic and customs interaction between the member countries of this 
integration group.

Keywords: GUAM countries, customs risk, customs control, risk indica- 
tors.

Постановка проблемы. Прежде 
всего, необходимо отметить, что в 
программе председательства Мол-
довы в ГУАМ на 2018–2019 гг. (как 
и в других странах, которые возглав-
ляли эту организацию), мы можем 
встретить следующие моменты, что 
в контексте продвижения и развития 

торговли и транспорта участников 
ГУАМ, Молдова будет способство-
вать:

• содействию реализации “Прото-
кола между таможенными админист-
рациями стран – участниц ГУАМ об 
организации обмена предваритель-
ной информацией о товарах и пере-
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возках, перемещаемых через госу-
дарственные границы стран – членов 
ГУАМ”;

• содействию внедрению “Прото-
кола между таможенными админи-
страциями стран – участниц ГУАМ 
о взаимном признании особенных 
результатов таможенного контроля 
товаров и перевозок при осуществле-
нии таможенных процедур”;

• содействию принятию “Со-
глашения между таможенными ад-
министрациями стран – участниц  
ГУАМ о поощрении транзита това-
ров и перевозок через территории 
стран – участниц ГУАМ”;

• содействию в утверждении 
“Протокола между таможенными 
администрациями стран – участниц 
ГУАМ о сотрудничестве в борьбе с 
таможенными правонарушениями, 
связанными с перемещением това-
ров воздушным транспортом через 
правительственные границы стран – 
членов ГУАМ”;

• содействию развитию “Цифро-
вой торговой функции ГУАМ” и про-
ведение круглого стола на эту тему.

• содействию разработке и при-
нятию концепции использования 
подтверждения электронных подпи-
сей, в том числе мобильных подпи-
сей, при таможенном оформлении 
товаров и перевозок, перемещаемых  
через государственные границы 
стран – участниц ГУАМ.

Отсюда становится очевидным, 
что внедрение системы анализа и 
управления рисками в практике ак-
тивизации таможни как террито-
риальных органов таможенного ру-
ководства стран – участниц ГУАМ 
тесно связано с процессами интег-
рации и экономическими особенно-

стями в странах-участницах. Совре-
менная концепция государственного 
таможенного дела обеспечивает ба-
ланс между регулярным контролем 
и развитием и продвижением успеш-
ной международной торговли, в ко-
торой постоянно возникают тамо-
женные риски и угрозы в управлении 
органами, которые в соответствии с 
законодательством работают в стра-
нах ГУАМ и занимаются государст-
венным таможенным бизнесом, несут 
прямую ответственность за реализа-
цию этих направлений хозяйствова-
ния.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ТАМОЖЕННОГО РИСКА
Анализ последних публикаций. 

Таможенные риски в совокупности 
образуют целую систему, что являет-
ся существенным препятствием для 
реализации эффективных государ-
ственных функций регулирования. 
В связи с этим возникла необходи-
мость в создании инструмента, ко-
торый бы предусматривал обнару-
жение потенциально опасных грузов 
и определение более эффективных 
методов и форм работы таможни в 
качестве территориальных органов 
таможенного управления стран –  
участниц ГУАМ. В тоже время рас-
тет необходимость реально поддер-
живать поток легальных товаров 
в рамках рынка стран – участниц  
ГУАМ.

По мнению В. Лукьяновой, сис-
тема управления рисками стала по-
добной эффективному инструменту, 
который направлен на выполнение 
действий, обеспечивающих выяв-
ление источников потенциальных 
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таможенных рисков и дающих воз-
можность принять меры для их фак-
тического выявления и минимиза-
ции негативного воздействия [1].

Можно отметить, что в мировой 
практике организация таможни, 
основанная на управлении риска-
ми и анализе факторов риска при 
перемещении товаров и транспорт-
ных средств через таможенную 
границу, приобретает все большее 
значение в последнее время. Осно-
вываясь на анализе и эффективном 
управлении рисками, организация 
государственной таможни, позволя-
ющая основной части товаров сво-
бодно перемещаться через таможен-
ную границу определенной страны  
ГУАМ, дает возможность оптимально 
использовать таможенные ресурсы в 
качестве непосредственных субъек-
тов государственного таможенного 
дела, контроля за осуществлением 
таможенного контроля и таможенно-
го оформления на территориях, где 
существует риск нарушения требова-
ний законодательства того или иного 
государства – члена ГУАМ. Это по-
зволяет улучшить решения проблем 
государственного таможенного дела 
в рамках стран-участниц.

Анализируя всю систему рисков, 
П. Писной отмечает, что существуют 
достаточно важные различия в трак-
товке рисков между законодательст-
вом европейских стран и стран ГУАМ. 
В частности, в странах ГУАМ сущ-
ность изучения концепции практиче-
ски идентична — риск рассматрива-
ется как вероятность несоблюдения 
или неисполнения таможенного за-
конодательства в стране [2].

 Интерпретация, приведенная в 
Таможенном кодексе Европейского 

Союза, является более конкретной, 
где риск отождествляется с вероят-
ностью наступления событий, свя-
занных с таможенной формально-
стью, и определяются возможные 
последствия таможенных рисков.

Однако построение концепции 
“риска обычного” в законодательстве 
большинства стран и национальной 
науки схожи между собой. В то же 
время они компактны, лаконичны и 
соответствуют Киотской конвенции. 
Таким образом, на основе анализа 
определения понятия “таможенный 
риск” в международном законода-
тельстве и научной литературе, в том 
числе посвященной ГУАМ, можно 
сделать вывод о том, что необходимо 
рассматривать его как вероятность 
несоблюдения или нарушения тамо-
женного законодательства и порядка 
ведения операций внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Например, результатом нацио-
нального процесса реализации прин-
ципов Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур является норма 
ч. 1 ст. 361 ТК Украины, в которой 
“риск” определяется как вероятность 
несоблюдения требований законо-
дательства Украины о государствен-
ных таможенных проблемах системы 
управления и бизнеса.

В сфере государственного тамо-
женного дела в странах – участниц 
ГУАМ таможенные органы как не-
посредственные субъекты его испол-
нения используют индикатор риска 
в качестве инструмента принятия 
решения об определении товаров, 
перевозок, документов и лиц, под-
лежащих таможенному контролю в 
определенных формах. Этот показа-
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тель является одним из основных ин-
струментом таможни, который опре-
деляет объем таможенного контроля 
и используется, с одной стороны, 
для обеспечения избирательности 
таможенного контроля, а с другой — 
для повышения его эффективности 
путем сосредоточения внимания на 
рискованных внешнеэкономических 
операциях.

Цель статьи. Обозначим, что це-
лью данной статьи является первое 
в научных исследованиях изучение 
роли и перспектив управления госу-
дарственными рисками как одного 
из современных подходов в макро- 
экономическом управлении тамо-
женными процедурами в странах – 
членах ГУАМ.

ИНДИКАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ 
РИСКА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Изложение основного материа-
ла исследования. Риск в государст-
венном таможенном деле выполняет 
еще одну важную функцию — инди-
каторную, которая, с одной стороны, 
должна определять формы и объемы 
таможенного контроля, достаточные 
для обеспечения соответствия требо-
ваниям законодательства определен-
ной страны – участницы ГУАМ по 
таможенным проблемам бизнеса, а с 
другой — повысить эффективность 
работы таможни как государственно-
го органа в таможенном направлении 
страны – участницы ГУАМ за счет 
возможности получения дохода.

Индикаторная функция риска 
обеспечивает определение самих ин-
дикаторов риска, которые являются 
критериями с заранее заданными па-
раметрами, использование которых 
делает возможным выбор объекта 

контроля и снижает риск. Индика-
торы риска определяются выражен-
ными критериями селективности, 
такими как конкретный код товара, 
страна происхождения, страна от-
правления, стоимость, предмет тор-
говли, вид перевозки, цель пребыва-
ния на таможенной территории и т. п.

По мнению Е. Комарова, тамо-
женно-тарифное регулирование, 
происхождение товаров и их сто-
имость являются более весомыми 
показателями рисков, связанных с 
товарами. По показателям риска, 
связанным с деятельностью субъек-
тов внешнеэкономической деятель-
ности, анализируются характеристи-
ки внешнеэкономической операции, 
учитываются данные о предыдущих 
нарушениях таможенных правил, 
информация о незаконной деятель-
ности этих субъектов, их учредите-
лей, фактических владельцев и т. д., 
полученные сведения от правоохра-
нительных, налоговых или других 
компетентных органов и зарубежных 
стран, а также от международных ор-
ганизаций [3].

СИСТЕМА АНАЛИЗА  
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В СФЕРЕ ТАМОЖНИ
Концепция внедрения системы 

анализа и управления рисками в 
сфере государственного таможен-
ного дела определяется как система 
взглядов, убеждений, постулатов, 
принципов, призванных обеспечить 
законность перемещения товаров и 
транспортировки для коммерческо-
го использования через таможенную 
границу стран – участниц ГУАМ. В 
центре внимания концепции реа-
лизован список функций, которые 
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должны определять направление 
применения и детализировать кон-
кретные шаги по управлению ри-
сками в сфере государственного та-
моженного бизнеса. Однако следует 
помнить, что существует прямая 
связь между функциями и состояни-
ем среды, в которой она реализована.

Отметим, что при рассмотрении 
многофакторной спецификации го-
сударственного таможенного про-
цесса и взаимосвязанности всех его 
компонентов, становится ясно, что 
определение отдельных функций яв-
ляется довольно условным, посколь-
ку в каждом из них можно найти те 
признаки, которые также присущи и 
другим функциям.

В рамках концепции примене-
ния системы анализа и управления 
рисками в сфере государственного 
таможенного дела между страна-
ми ГУАМ можно сформулировать  
проблемы, которые ожидаются в си-
стеме анализа и управления рисками 
в государственном таможенном деле:

• создание единого информацион-
ного пространства, обеспечивающего 
функционирование системы анализа 
и управления рисками в государст-
венном таможенном процессе;

• обеспечение правильного при-
менения, строгое соблюдение и  
предотвращение несоблюдения тре-
бований законодательства страны – 
участницы ГУАМ по государствен-
ным таможенным проблемам;

• защита национальных эконо-
мических интересов каждой страны 
ГУАМ;

• контроль за полнотой поступ- 
ления в государственный бюджет 
средств от внешнеторговых опера-
ций;

• определение оптимальной 
структуры системы управления ри-
сками путем оптимизации процедур 
таможенного контроля и таможенно-
го оформления;

• выявление правонарушений та-
моженных правил, анализ таких пра-
вонарушений и разработка методов 
их выявления в будущем;

• определение проблемных вопро-
сов, касающихся механизмов при-
менения государственных рычагов 
тарифного и нетарифного регулиро-
вания внешней торговли товарами;

• разработка и внедрение в прак- 
тику работы таможни как террито-
риальных органов таможни следую-
щих методов оценки: эффективности 
применяемых мер по снижению ри-
сков; возможный ущерб в случае по-
тенциальных рисков и убытков с вы-
явленными рисками; эффективность 
применяемых мер по управлению 
рисками и корректировка управлен-
ческих решений;

• контроль за практической ре-
ализацией мер по предотвращению 
или минимизации рисков;

• оптимизация применения форм 
таможенного контроля в зависимо-
сти от степени риска, выявленного 
системой анализа рисков и уровнем 
управления;

• сокращение сроков организации 
и осуществления процедур таможен-
ного контроля с максимальной его 
эффективностью в контексте выяв-
ления рисков;

• накопление и анализ информа-
ции: о результатах применения от-
дельных форм таможенного контро- 
ля или их комбинации; о причинах и 
условиях, способствующих соверше-
нию правонарушений в таможенных 
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правилах. Конечной целью внедре-
ния системы управления рисками 
в таможенной деятельности в каче-
стве территориальных таможенных 
органов ГУАМ является создание 
современной системы таможенного 
администрирования, выявление ри-
сков и направлений действий руко-
водства по ее преодолению или ми-
нимизации негативного воздействия 
с целью предотвращения нарушений 
законодательства стран – участниц  
ГУАМ. Такие нарушения могут быть:

а) длительными и устойчивыми;
б) связаны с уклонением от упла-

ты таможенных пошлин и налогов в 
значительных суммах;

в) влиять на снижение конкурен-
тоспособности отечественных произ-
водителей.

В то же время было бы целесо- 
образно отметить, что функциониро-
вание системы анализа и управления 
рисками между странами ГУАМ за-
висит от многих внешних факторов, 
в том числе от:

• состояния политического и эко-
номического развития страны;

• достаточности законодатель-
ной базы относительно организации 
и осуществления внешнеторговых 
операций и их государственного 
контроля в соответствии с законода-
тельством;

• степени интеграции националь-
ной экономики в мировую экономи-
ку;

• показателей сферы националь-
ного производства;

• состояния банковской системы;
• наличия развитой инфраструк-

туры связи и т. д.
Можно отметить, что в таможен-

ных кодексах стран – участниц ГУАМ 

прямо или косвенно закреплен осно-
вополагающий принцип таможенно-
го контроля, а именно: выполнение 
минимума таможенных формально-
стей для обеспечения соблюдения 
законодательства стран – участниц 
ГУАМ по проблемам государствен-
ного таможенного дела. Например, 
в результате анализа использования 
ст. 361 Таможенного кодекса Укра-
ины (в котором дано законодатель-
ное определение категории “риск”), 
мы делаем вывод, что таможенный 
контроль осуществляется для предо-
твращения рисков, и, следовательно, 
это рычаг, который пытается устра-
нить риск на стадии происхожде-
ния или сводит к минимуму его по- 
следствия. Эффективный контроль 
является действенным инструмен-
том управления таможенным рис- 
ком. 

Конвенция об упрощении и гар-
монизации таможенных процедур 
также акцентирует внимание на клю-
чевой роли таможенного контроля в 
обеспечении законности перемеще-
ния товаров через таможенную гра-
ницу и их хранения на национальной 
таможенной территории [4].

Необходимо акцентировать вни-
мание на взаимной зависимости 
таможенного контроля и системы 
управления рисками, которая ис-
пользуется таможней в качестве ме-
ханизмов таможенного направления 
государственного управления тамо-
женными процедурами между стра-
нами – участницами ГУАМ. Соглас-
но ч. 1 ст. 320 Таможенного кодекса 
Украины формы и объемы контроля, 
которые являются достаточными для 
обеспечения соблюдения законода-
тельства Украины о проблемах го-
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сударственного таможенного дела и 
международных договоров Украины, 
в том числе и относительно ГУАМ 
при таможенном оформлении, опре-
деляются и улучшаются на основе 
результатов системы управления ри-
сками в каждой стране ГУАМ.

Как отмечает Н. Асамбаев, управ-
ление рисками — это анализ си-
туации, выработка и обоснование 
управленческого решения, зачастую 
в форме правового акта, направлен-
ного на минимизацию риска. Поэ-
тому управление риском означает 
использование различных мер, кото-
рые позволяют прогнозировать воз-
никновение риска и принятие мер по 
снижению его негативных последст-
вий [5].

В настоящее время концепция си-
стемы управления рисками для оп-
ределения форм и объемов таможен-
ного контроля определяет несколько 
уровней управления рисками. Стра-
тегическое управление — это выявле-
ние тех зон риска, где потенциально 
возможны нарушения законодатель-
ства стран – участниц ГУАМ по про-
блемам государственного таможен-
ного дела и большое количество 
потерь в случае возникновения ри-
сков (тенденция, закономерность), 
также более вероятна разработка и 
реализация соответствующих мер 
по их предотвращению или мини-
мизации на уровне всей системы та-
моженных органов. Так, на стратеги-
ческом уровне управления рисками, 
на основе результатов анализа, выяв-
ления и оценки рисков определяют 
приоритетные направления разра-
ботки и реализации мероприятий по 
управлению рисками и утверждают 
реестр рисков для членов ГУАМ [6].

Тактическое управление отно-
сится к действиям кадров управле-
ния таможенного органа страны – 
учасницы ГУАМ по определению 
зон риска, которые характерны для 
краткосрочных ситуаций, конкрет-
ных людей и партии товаров. Так, на 
тактическом уровне управления ри-
сками таможенными органами в пре-
делах своей компетенции и на основе 
результатов анализа, выявления и 
оценки рисков и в соответствии с ре-
естром рисков разработаны меры по 
управлению рисками и методы опе-
ративного выявления проблемных 
зон. Для этого используются следую-
щие инструменты:

1) профили риска;
2) ориентация риска;
3) показатели риска;
4) методические рекомендации по 

работе сотрудников таможни с ана-
лизом, выявлением и оценкой ри-
сков;

5) случайный отбор.
Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Анализируя 
управление рисками в таможенном 
секторе как одного из ключевых 
современных подходов в государ-
ственном управлении таможенны-
ми процедурами между странами – 
участницами ГУАМ, мы можем сде-
лать вывод, что его активное ис-
пользование помогает определить 
оптимальную структуру управления 
системой рисков. Это происходит 
путем оптимизации таможенных 
процедур, механизмов контроля и 
таможенного оформления; выявле-
ние нарушений таможенных правил, 
анализ таких нарушений и разра-
ботка методов их выявления в буду-
щем; выявление проблемных зон и 
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вопросов, касающихся механизмов 
применения совместных государст-
венных рычагов (или полный отказ 
от них) тарифного и нетарифного 
регулирования внешней торговли 
товарами в странах – участницах 
ГУАМ. Такие совместные действия 
могут дать возможность дальнейше-
го совершенствования взаимодей-
ствия в экономическом развитии  
стран – участниц ГУАМ на основе 
улучшения системы государственно-
го управления в таможенной сфере.
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АНАЛІЗ  РиЗикІВ,  Що  ВиНикАЮтЬ  У  ПРоЦЕсІ 
БУДІВНиЦтВА

Анотація. Проаналізовано ризики, що виникають у процесі реалізації 
інвестиційно-будівельних проектів. Розглянуто сутність поняття ризику, 
ідентифіковані джерела ризиків, здійснено класифікацію ризиків за сфе-
рою виникнення (ризики до завершення будівництва, ризики після завер-
шення будівництва). Представлено методи аналізу ризиків, що виникають 
у процесі реалізації інвестиційно-будівельних проектів: метод аналогій, 
метод статистичного аналізу, метод аналізу чутливості, експертний метод, 
метод діаграм, нормативний метод.

Визначено основні наслідки реалізації ризиків та заходи щодо їх мінімі-
зації. Встановлено, що принципове значення має об’єктивний та неупере-
джений аналіз ситуації, що склалася на інвестиційно-будівельному ринку в 
контексті загального стану у відповідному регіоні та в країні загалом. Вияв-
лено необхідність своєчасної ідентифікації ризиків, які виникають під час 
реалізації проектів та визначено їх вплив  на економічну та експлуатаційну 
складові будівництва. Розглянуто основні механізми управління ризиками, 
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що представлені циклічними етапами, які тривають від початку і до момен-
ту завершення проекту: виявлення і визначення ризику; розроблення кро-
ків для зниження виявлених ризиків; впровадження розробленого плану в 
проект; проведення аналізу впровадження нагляду за реалізацією проекту. 
Використання представлених методів ідентинтифікації ризиків сприятиме 
підвищенню ефективності реалізації інвестиційно-будівельних проектів та 
зменшенню реальних витрат на  реалізацію проектів, передбачених кошто-
рисною документацією  шляхом визначення  можливих ризиків, їх ідентифі-
кації та подальшому справедливому розподілі ідентифікованих ризиків між 
учасниками інвестиційно-будівельних проектів.

У більш детальних дослідженнях пріоритетним є питання розроблення 
методології управління ризиками під час реалізації інвестиційно-будівель-
них проектів та запровадження матричного підходу до розподілу ризиків 
між учасниками реалізації проектів.

Ключові слова: будівництво, ризик, управління ризиками, порушення, 
методи аналізу ризиків, технологічний процес, будівельні роботи, об’єкт бу-
дівництва, інвестиційно-будівельний проект.

АНАЛИЗ  РИСКОВ,  ВОЗНИКАЮЩИХ   
В  ПРОЦЕССЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Проанализированы риски, возникающие в процессе реали-
зации инвестиционно-строительных проектов. Рассмотрена суть понятия 
риска, идентифицированы источники рисков, осуществлена классификация 
рисков по сфере возникновения (риски до завершения строительства, риски 
после завершения строительства). Представлены методы анализа рисков, 
возникающих в процессе реализации инвестиционно-строительных проек-
тов: метод аналогий, метод статистического анализа, метод анализа чувстви-
тельности, экспертный метод, метод диаграмм, нормативный метод. Опреде-
лены основные последствия реализации рисков и меры по их минимизации. 
Установлено, что принципиальное значение имеет объективный и беспри-
страстный анализ ситуации, сложившейся на инвестиционно-строительном 
рынке в контексте общего положения в соответствующем регионе и в стране 
в целом. Выявлена необходимость своевременной идентификации рисков, 
возникающих во время реализации проектов и определено их влияние на 
экономическую и эксплуатационную составляющие строительства. Рас- 
смотрены основные механизмы управления рисками, представленные ци-
клическими этапами, которые продолжаются от начала и до момента за-
вершения проекта: выявление и определение риска; разработка шагов для 
снижения выявленных рисков; внедрение разработанного плана в проект; 
проведение анализа внедрения надзора за реализацией проекта. Использо-
вание представленных методов идентинтификации рисков будет способ-
ствовать повышению эффективности реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов и уменьшению реальных затрат на реализацию проектов, 
предусмотренных сметной документацией путем определения возможных 



59

рисков, их идентификации и дальнейшем справедливом распределении 
идентифицированных рисков между участниками инвестиционно-строи-
тельных проектов.

В более детальных исследованиях приоритетным является вопрос разра-
ботки методологии управления рисками во время реализации инвестицион-
но-строительных проектов и внедрение матричного подхода к распределе-
нию рисков между участниками реализации проектов.

Ключевые слова: строительство, риск, управление рисками, нарушения, 
методы анализа рисков, технологический процесс, строительные работы, 
объект строительства, инвестиционно-строительный проект.

ANALYSIS  OF  THE  RISKS  OCCURRING  DURING   
CONSTRUCTION

Abstract. The article focuses on analyzing the risks that occur during imple-
mentation of investment construction projects. It analyzes the risk concept core, 
identifies risk sources, and classifies risks by the time of their occurrence (risks 
before the construction completion, risks after the construction completion). The 
article presents the methods used to analyze the risks that occur in the course of 
implementing investment construction projects: analogy method, statistical ana- 
lysis method, sensitivity analysis method, examination method, diagram method, 
and normative method. Main consequences of risk realization are defined as well 
as ways of their mitigation. The article determines that of the principal impor-
tance is the impartial and unbiased analysis of the situation on the investment 
construction market in the context of the general state in a corresponding region 
and entire country. It is discovered that it is necessary to timely identify the risks 
happening during the project implementation. The risks’ influence on the eco-
nomic and operational components of construction is defined. The article reviews 
the basic mechanisms of risk management in cyclic stages lasting from the project 
commencement to its completion: identification and definition of a risk; develop-
ment of measures to mitigate the revealed risks; implementation of the developed 
plan in the project; analyzing introduction of the project implementation supervi-
sion. Using the presented risk identification methods will encourage enhancing 
the effective realization of investment construction projects and decrease of actual 
expenses for project implementation, which are envisaged in the quantity survey-
ing documents by revealing probable risks, their identification, and further fair 
allocation of the identified risks among the stakeholders of investment construc-
tion projects.

More detailed researches prioritize issues of developing a risk management 
methodology for implementation of investment construction projects and adop-
tion of a matrix approach to risk allocation among the project realization stake-
holders.

Keywords: construction, risk, risk management, violation, risk analysis me- 
thods, technological process, construction works, construction facility, invest-
ment construction project.
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Постановка проблеми. На сьо-
годні сучасне середовище, в якому 
функціонують підприємства буді-
вельної галузі України, є надзвичай-
но складним. Конкуренція, швидка 
зміна кон’юнктури ринку, нестабіль-
на політична ситуація породжують 
ризики в процесі реалізації інвести-
ційно-будівельних проектів.

Невизначеність ситуації при-
зводить до неможливості уникну-
ти ризиків, що виникають у процесі 
будівництва. Успіх реалізації інвес-
тиційно-будівельних проектів зале-
жить від того, наскільки правильно 
учасники реалізації таких проектів 
зможуть орієнтуватися у складних 
ситуаціях, яким чином будуть перед-
бачені і враховані негативні фактори, 
що можуть вплинути на реалізацію 
проектів. Завдання керівного пер-
соналу підприємства полягає не в 
уникненні ризику взагалі, а в перед-
баченні, оцінюванні та зведенні його 
негативних наслідків до мінімально-
го рівня, що зумовлює необхідність 
навчитися управляти ризиками.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вагомий внесок у роз-
роблення теоретичних і прикладних 
проблем регулювання ризиків жит-
лового будівництва зробили інозем-
ні та українські науковці, зокрема  
В. В. Вітлінський, П. І. Верченко,  
М. Д. Гелей, Я. Й. Малик, Ю. О. Ко-
новалов, О. В. Миронов, О. М. Не- 
помнящий, Н. Й. Реверчук, С. К. Ре-
верчук, І. В. Яхнеева.

Мета статті. Метою цієї роботи є 
класифікація ризиків, що виникають 
у процесі реалізації інвестиційно-бу-
дівельних проектів.

Виклад основного матеріалу. 
Для будівництва типовим є харак-

терні порушення термінів будівниц-
тва об’єктів [1]. При цьому реальні 
витрати на реалізацію проектів пе-
ревищують витрати, передбачені 
кошторисною документацією. Вияв-
лення причин порушень неминуче 
призводить до аналізу умов реаліза-
ції проекту і ризиків, які вплинули 
на різних етапах реалізації. Тому ду-
же важливо ідентифікувати джерела 
ризиків, а не концентруватися на ви-
явленні окремих факторів виникнен-
ня ризиків [2]. Найпоширенішими 
причинами порушень, що виникають 
при реалізації інвестиційно-буді-
вельних проектів, вважаються: втру-
чання власника, недостатній досвід 
підрядника, недостатнє фінансуван-
ня, низька продуктивність праці, по-
вільне і некваліфіковане прийняття 
рішень, нераціональне планування 
та некомпетентність субпідрядників 
[3]. 

У роботах, присвячених дослі-
дженню ризиків, у тому числі в ло-
гістичних системах і ланцюгах по-
ставок, наведені різні параметри та 
сутність ризиків [4]. На підставі цієї 
інформації можна виділити такі варі-
анти визначення сутності ризику: 

• ризик — це відхилення від очіку-
ваного ходу подій; 

• ризик — це баланс можливих до-
ходів і збитків, баланс схильності та 
несхильність небезпекам втрат; 

• ризик — як можливість частко-
вого або повного неотримання дохо-
ду при настанні деяких небажаних 
подій; 

• ризик — це ситуація або подія, 
настання якої може призвести до 
відхилень: негативних наслідків, і, 
водночас, надати позитивний вплив, 
тобто дати позитивний ефект. 
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При цьому ймовірність або не-
безпека ризику представлена па-
раметрами, оцінка яких дає змогу 
визначити значимість ризику. Ос-
танній варіант найповніше відобра-
жає сутність ризику і відповідає його 
визначенню за національним стан-
дартом ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 
9000:2015, IDT): “ризик — це вплив 
невизначеності, який виражається у 
відхиленні від очікуваного результа-
ту — позитивному чи негативному” 
[4]. Ризик часто визначається комбі-
нацією наслідків подій і пов’язаних з 
ними ймовірностей виникнення [4].
Ймовірний ризик часто визначають 
по відношенню до потенційних по-
дій і їх наслідків або до їх комбінації. 
При цьому в стандарті зазначається, 
що невизначеність є станом, пов’я-
заним із браком, навіть частково, ін-
формації, розуміння або знання про 
подію, її наслідки або ймовірності. У 
зв’язку з цим надзвичайно важливим 
у системі менеджменту організації є 
збір, збереження та аналіз фактичної 
інформації про зовнішні та внутріш-
ні фактори ризику [4]. 

Слід зазначити, що факторами, що 
обмежують ділову активність буді-
вельних організацій, є недолік замов-
лень на виконання робіт; конкурен-
ція з боку інших компаній; нестача 
кваліфікованих робітників; високий 
рівень податків; неплатоспромож-
ність замовників; висока вартість 
матеріалів, конструкцій, виробів; не-
стача і зношеність машин і механіз-
мів; високий відсоток комерційного 
кредиту. Для підвищення конкурен-
тоспроможності організацій у буді-
вельній сфері необхідно розробити 
механізм управління ризиками, який 
дасть змогу запобігти появі збитків. 

Механізм управління ризиками мож-
на розділити на такі основних етапи: 

• виявлення і визначення ризику; 
• розробка кроків для зниження 

виявлених ризиків; 
• впровадження розробленого 

плану в проект; 
• проведення аналізу впроваджен-

ня нагляду за реалізацією проекту. 
Усі чотири етапи є циклічними і 

тривають від початку і до моменту 
завершення проекту. За сферою ви-
никнення розрізняють ризики зов-
нішні та внутрішні [5]. 

Зовнішні ризики — це ризики, що 
викликані несприятливим впливом 
навколишнього макросередовища 
або об’єктів, функціонально пов’я-
заних із будівельною організацією 
(банки, інвестори, постачальники, 
податкові органи тощо). Внутрішні 
ризики — це ризики внаслідок при-
йняття неправильних рішень, які мо-
жуть бути викликані недостатньою 
увагою до аналізу і планування ді-
яльності будівельної організації, не-
доліками існуючої системи прийнят-
тя рішень тощо. Ризики, пов’язані з 
проведенням будівельно-монтажних 
робіт, відносять до внутрішніх ризи-
ків організації. Їх поділяють на дві 
основні групи: 

• категорія А — ризики до завер-
шення будівництва; 

• категорія Б — ризики після за-
вершення будівництва (у цій статті 
не розглядаються). При цьому ризи-
ки категорії Б можуть бути наслід-
ком вияву ризиків категорії А. 

Ризики категорії А приносять ма-
теріальні збитки, збільшуючи вар-
тість будівництва. Вияв цих ризиків 
пов’язаний з недосконалістю систе-
ми менеджменту якості будівельної 
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організації, порушенням встановле-
них вимог. 

До ризиків категорії А відносять: 
• недотримання технологічного 

процесу при зведенні будинків;
• застосування неякісних буді-

вельних матеріалів і/або конструк-
цій;

• перевищення термінів будів-
ництва.

Наслідки реалізації ризику недо-
тримання технологічного процесу 
при зведенні будинків полягають у 
необхідності перебудови об’єктів, 
що зводяться, та/або вже зведених 
об’єктів. Основними заходами щодо 
мінімізації таких ризиків є: 

• авторський нагляд; 
• контроль з боку забудовника 

шляхом залучення інженера-кон-
сультанта; 

• встановлення системи штраф-
них санкцій за невиконання договір-
них зобов’язань з підрядником; 

• страхування підрядником від 
помилок при будівництві та монта-
жу, недбалості робітників, технічного 
персоналу; 

• формування фінансового резер-
ву; 

Наслідки ризику застосування 
неякісних будівельних матеріалів і/
або конструкцій можуть призвести 
до різного роду дефектів, аж до руй-
нування об’єктів, що зводяться і/або 
зведених споруд, які, у свою чергу, 
зумовлюють можливість реалізації 
таких ризиків, як: 

• заподіяння шкоди життю або 
здоров’ю будівельного персоналу; 

• заподіяння шкоди життю або 
здоров’ю та/або майну третіх осіб 
при здійсненні будівельних робіт; 

• судові розгляди тощо.

Наслідки реалізації даних ризиків 
полягають у виникненні додаткових 
витрат, зриві термінів здачі проекту, 
втраті ділової репутації. Основними 
заходами з мінімізації ризику засто-
сування неякісних будівельних мате-
ріалів і/або конструкцій є: 

• контроль з боку забудовника, у 
тому числі шляхом залучення інже-
нера-консультанта; 

• встановлення системи штраф-
них санкцій за невиконання дого-
вірних зобов’язань із підрядником у 
частині використання неякісних бу-
дівельних матеріалів або виробів; 

• встановлення номенклатури бу-
дівельних матеріалів та технологій 
при укладенні договірних відносин  
з підрядником, щоб виключити їх 
підміну підрядником на менш якісні; 

• страхування підрядником від 
можливого руйнування споруд, що 
зводяться та/або зведених споруд; 

• страхування підрядником від 
можливої загибелі будівельного пер-
соналу або третіх осіб від дефектів 
будівельного матеріалу; 

• формування фінансового резер-
ву.

Ризик перевищення термінів бу-
дівництва може виникнути за таких 
умов:

• недостатнє фінансування; 
• помилки в проектуванні; 
• перебої з постачанням будівель-

них матеріалів; 
• нестача кваліфікованих кадрів. 
Наслідки ризику полягають у ви-

никненні непередбачуваних витрат і 
порушенні термінів здачі об’єкта. Ос-
новними заходами щодо мінімізації 
цього ризику є: 

• авторський та технічний  нагляд 
за будівництвом; 
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• календарне планування будів-
ництва; 

• розроблення резервних схем по-
стачання будівельних матеріалів; 

• введення системи відповідних 
санкцій за порушення трудової дис-
ципліни; 

• формування фінансових резер-
вів. 

У будівельній сфері аналіз ризи-
ків доцільно проводити на основі та-
ких методів [6]: 

Метод аналогій. Суть методу по-
лягає у тому, що інформація, отри-
мана на основі реалізації окремих 
об’єктів, може бути використана в 
подальшому, особливо якщо проект 
є типовим. Зокрема, дані, накопичені 
при будівництві об’єктів кожної чер-
ги, застосовуються при плануванні 
робіт і поставок матеріально-техніч-
них ресурсів для об’єктів наступної 
черги. 

Метод статистичного аналізу. 
Може використовуватися у поєднан-
ні з іншими методами (насамперед, з 
методом аналогій). Цей метод засто-
совують для перевірки гіпотез впли-
ву ризику при наявності необхідного 
обсягу інформації, що встановлює 
частоту виникнення події і величину 
заподіяної шкоди. 

Метод аналізу чутливості. Цей 
метод дає можливість оцінити вплив 
різних факторів на ключові показни-
ки реалізації проекту. Для житлово-
го будівництва такими факторами є 
зміна закупівельних цін, стабільність 
роботи технічних засобів, безперерв-
ність забезпечення будівельних ді-
лянок матеріалами, якісне виконан-
ня зобов’язань підрядниками. При 
застосуванні методу аналізу чутли-
вості оцінюють граничні значення 

факторів ризику. Аналіз чутливості 
допомагає виявити фактори, що мак-
симально впливають на результати 
проекту і вибрати найбільш стійкий 
до ризиків варіант реалізації проекту. 

Експертний метод. Цей метод за-
снований на аналізі та використанні 
точок зору, різних за напрямами для 
оцінювання параметрів ризиків. 

Метод діаграм. Цей метод перед-
бачає побудову та аналіз діаграм, що 
відображають причинно-наслідкові 
зв’язки, дозволяючи виявити пере-
думови ризиків. Аналіз системних 
діаграм або діаграм процесів демон-
струє взаємозв’язок різних елемен-
тів, факторів і механізмів причинно-
сті. 

Нормативний метод. Цей метод 
передбачає співставлення реальних 
параметрів ризику із встановлени-
ми нормативними значеннями. Так, 
ліміти використання техніки на бу-
дівельних ділянках регламентовані 
відповідними нормативами, пере-
вищення яких означає виникнення 
втрат внаслідок неефективного ви-
користання коштів. У практичній 
діяльності досить складно постійно 
тримати в зоні уваги всі перелічені 
джерела ризиків. Тому обов’язко-
вою умовою ефективного управлін-
ня ризиками є функціонування ін-
формаційної системи з виділенням 
підсистеми моніторингу ризикових 
чинників. Безперервне надходження 
в систему актуальної і достовірної 
інформації, її оперативне оброблен-
ня дають змогу своєчасно реагувати 
на зміни різного рівня. Ефективний 
процес управління документованою 
інформацією в системі менеджмен-
ту якості є запорукою ефективного 
управління ризиками та мінімізації 
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їх впливу на результати роботи буді-
вельної організації. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. В умовах еконо-
мічної нестабільності збільшується 
кількість ризиків, які впливають на 
реалізацію інвестиційно-будівель-
них проектів. Ці ризики загрожують 
учасникам таких проектів не тільки 
суттєвим зменшенням прибутків, а й 
можливими збитками.

На етапі ідентифікації ризиків ве-
лике значення має аналіз ситуації, що 
склалася на інвестиційно-будівель-
ному ринку, а також загального ста-
ну в країні й регіоні для здійснення 
превентивних заходів з метою міні-
мізації ризиків. Тому необхідно вияв-
ляти чинники, що визначають рівень 
ризиків, та які можна класифікувати 
за їх відповідними категоріями та оз-
наками.

Незважаючи на те, що врахувати 
всі ризики, які можуть виникнути в 
процесі реалізації інвестиційно-бу-
дівельного проекту, неможливо, ви-
значення методів аналізу ризиків з 
метою їх структуризації сприятиме 
ефективній реалізації інвестицій-
но-будівельних проектів шляхом ви-
значення та мінімізації ризиків, які 
виникають на всіх стадіях реалізації 
проектів, а також шляхом їх справед-
ливого розподілу.

Пріоритет у подальших дослі-
дженнях з цього питання повинен 
надаватися розробленню методології 
управління ризиками при реалізації 
інвестиційно-будівельних проектів.
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ПРоБЛЕмНІ  ПитАННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ   
ДЕРЖАВНоЇ ПоЛІтики  У  сФЕРІ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДЕРЖАВНоЇ  БЕЗПЕки

Анотація. Розглянуто проблеми реформування вітчизняної спецслужби 
як відповідального суб’єкта забезпечення державної безпеки України. Ви-
значено актуальні питання реалізації державної безпекової політики з метою 
пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності системи державного 
управління у сфері державної безпеки. Аргументовано стратегічну мету та 
завдання реформування спецслужби як важливої складової сектору безпеки 
і оборони України. Деталізовано перспективи розбудови вітчизняної спец-
служби з урахуванням надбань позитивного досвіду і кращих практик про-
відних держав ЄС. Аргументовано необхідність функціональної модерніза-
ції забезпечення державної безпеки, особливо в умовах агресивної політики 
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Кремля. Особливої уваги надано питанням недопущення дублювання функ-
цій правоохоронних органів між собою за результатами реформування сило-
вого блоку. Узагальнено ключові пріоритети державної політики безпеки та 
на їх основі сформульовано шляхи удосконалення її концептів. Визначено 
заходи, практична реалізація яких дасть можливість сформувати позитивний 
імідж вітчизняної спецслужби як суб’єкта забезпечення державної безпеки 
в українському соціумі так і з боку європейської спільноти. Регламентовано 
стратегічні завдання реформування Служби безпеки України  як державно-
го органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що за-
безпечує державну безпеку. Підсумовано, що державна безпекова політика 
має містити комплекс основних заходів, спрямованих на створення ефектив-
них, динамічних та гнучких в управлінні, фахових, забезпечених сучасними 
матеріальними і технічними засобами органів та підрозділів контррозвідки 
європейського рівня, приведення завдань, функцій і напрямів їх діяльності 
відповідно до сучасних потреб забезпечення національних інтересів, захисту 
прав людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз; формування простору довіри до діяльності вітчизняної спецслуж-
би у контексті державно-приватного партнерства, сприяння громадянських 
інституцій цьому процесу.

Ключові слова: державна політика, національна безпека, державна безпе-
ка, реформування правоохоронних органів, правоохоронна діяльність, вітчиз-
няна спецслужба, сектор безпеки і оборони, правоохоронна функція, НАТО, 
загрози державній безпеці.

ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ  В  СФЕРЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Рассмотрены проблемы реформирования отечественной 
спецслужбы как ответственного субъекта обеспечения государственной 
безопасности Украины. Определены актуальные вопросы реализации го-
сударственной безопасности с целью поиска оптимальных направлений 
повышения эффективности системы государственного управления в сфере 
государственной безопасности. Аргументировано стратегическую цель и за-
дачи реформирования спецслужбы как важнейшей составляющей сектора 
безопасности и обороны Украины. Детализированы перспективы развития 
отечественной спецслужбы с учетом достижений положительного опыта и 
лучших практик ведущих государств ЕС. Аргументирована необходимость 
функциональной модернизации обеспечения государственной безопасно-
сти, особенно в условиях агрессивной политики Кремля. Особое внимание 
уделено вопросам недопущения дублирования функций правоохранитель-
ных органов между собой по результатам реформирования силового блока. 
Обобщены ключевые приоритеты государственной политики безопасности 
и на их основе сформированы направления усовершенствования ее концеп-
тов. Определены мероприятия, практическая реализация которых позволит 
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сформировать позитивный имидж отечественной спецслужбы как субъекта 
обеспечения государственной безопасности в украинском социуме, так и со 
стороны европейского сообщества. Регламентированы стратегические зада-
чи реформирования Службы безопасности Украины как государственного 
органа специального назначения с правоохранительными функциями, ко-
торый обеспечивает государственную безопасность. Подытожено, что госу-
дарственная политика безопасности должна включать комплекс основных 
мероприятий, направленных на создание эффективных, динамических и 
гибких в управлении, компетентных, обеспеченных современными матери-
альными и техническими средствами органов и подразделений контрраз-
ведки европейского уровня, приведение задач, функций и направлений их 
деятельности в соответствии с современными нуждами обеспечения нацио-
нальных интересов, защиты прав и свобод человека и гражданина, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, формирование простора дове-
рия к деятельности отечественной спецслужбы в контексте государственно-
частного партнерства, содействия гражданских институций этому процессу.

Ключевые слова: государственная политика, национальная безопасность, 
государственная безопасность, реформирование правоохранительных орга-
нов, правоохранительная деятельность, отечественная спецслужба, сектор 
безопасности и обороны, правоохранительная функция, НАТО, угрозы госу-
дарственной безопасности.

PROBLEM  ISSUES  OF  IMPLEMENTATION  
OF  STATE  POLICY  IN  THE  FIELD  OF  STATE  SECURITY

Abstract. The problems of reforming the domestic special service as a responsi-
ble subject of state security of Ukraine are considered. Actual issues of the imple-
mentation of state security have been identified in order to find optimal directions 
that will increase the effectiveness of the public administration system in the field 
of state security. The strategic goal and objectives of the special service reform as 
the most important component of the security and defense sector of Ukraine are 
argued. The development perspectives of the domestic special services are detailed, 
taking into account the achievements of positive experience and the best practices 
of the leading EU states. Underscore is placed on the need for a functional mo- 
dernization of state security, especially in the context of the Kremlin’s aggressive 
policy. Underscore is placed on the need for a functional modernization of state 
security, especially in the context of the Kremlin’s aggressive policy. Particular at-
tention is paid to the issues of preventing duplication of law enforcement functions 
among themselves as a result of the reform of the security bloc. The key priorities of 
the state security policy are summarized and directions for the improvement of its 
concepts on their basis are formed. The measures have been identified, the practi-
cal implementation of which will allow forming a positive image of the domestic 
special service both as a subject of state security in Ukrainian society, and on the 
part of the European community. Strategic objectives of reforming the Security 
Service of Ukraine as a state special-purpose body with law enforcement functions 
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that ensures state security are regulated. It was summarized that the state security 
policy should include a set of basic measures aimed at creating effective, dynamic 
and flexible in management, competent bodies provided with modern material and 
technical means of counter-intelligence agencies of the European level, bringing 
the tasks, functions and directions of their activities in accordance with modern 
needs of the national interests, the protection of the rights and freedoms of the per-
son and citizen, society and the state from external and internal threats, the forma-
tion of confidence in the activities of the domestic special services in the context of 
public-private collaboration, assisting civil institutions in this process.

Keywords: state policy, national security, state security, law enforcement re-
form, law enforcement activities, domestic intelligence, security and defense sector, 
law enforcement function, NATO, threats to state security.

Постановка проблеми. В Україні 
триває реформування правоохорон-
них органів, розпочате ще у 2014 р. 
Такий процес передбачає, насампе-
ред, формування ефективної системи 
інституційного забезпечення заходів 
у сфері боротьби з організованою 
злочинністю, який супроводжується 
створенням нових правоохоронних 
інституцій, які відповідно до компе-
тенції та в рамках функціональності 
мають системно здійснювати заходи 
боротьби з організованою злочинні-
стю й корупцією та її виявами. З ура-
хуванням сучасних реалій утворення 
нових правоохоронних інституцій та 
системних змін у діяльності діючих 
правоохоронних органів важливим 
напрямом залишається розмежуван-
ня і конкретизація функцій держав-
них органів, які здійснюють бороть-
бу з організованою злочинністю, як 
важливої складової забезпечення 
державної безпеки України. 

Сучасні зміни соціально-еконо-
мічних і політико-правових умов 
функціонування правоохоронної 
системи, курс на євроінтеграцію ви-
магають не тільки реформування 

правоохоронної сфери, а й підвищен-
ня ефективності діяльності право-
охоронних органів, адже саме на них 
покладено важливі завдання щодо 
боротьби з організованою злочин-
ністю. Реформи, які започатковані 
останнім часом у правоохоронній 
сфері та які втілюються у практичну 
площину, передбачають підвищення 
ефективності функціонування систе-
ми правоохоронних органів, а також 
повинні сприяти підвищенню довіри 
населення до таких органів, утвер-
дженню справедливості, законності, 
слугувати додатковими гарантіями 
забезпечення прав громадян.

У сучасних умовах відбувається 
масштабне реформування правоохо-
ронних органів, яке супроводжуєть-
ся розробкою нормативно-правових 
актів та заходами інституційного ха-
рактеру. Згідно із положеннями Кон-
цепції розвитку сектору безпеки і 
оборони України, затвердженої Ука-
зом Президента України від 14 берез-
ня 2016 р. № 92 [1], основні зусилля 
з розвитку сектору безпеки і оборони 
мають зосереджуватися на поетап-
ному та узгодженому нарощуванні 
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оперативних спроможностей сил без-
пеки і оборони та рівня їх готовності 
до невідкладного реагування на ви-
клики й загрози національній безпеці 
України. Зокрема, вказана Концепція 
має певні методологічні відмінності 
від попередніх стратегічних доку-
ментів у цьому напрямі. Позитивним 
її моментом є проведення детально-
го аналізу безпекового середовища 
України, що надало змогу визначи-
ти найпотужніші загрози для націо- 
нальної безпеки, які перешкоджають 
нормальному функціонуванню Укра-
їнської держави і на подолання яких 
мають спрямовуватися наразі основ-
ні зусилля країни. На цьому фоні 
головною вадою реформ у правоохо-
ронній сфері є їх стихійність та схе-
матичність замість послідовної та ви-
важеної державної політики, яка має 
ґрунтуватися на принципах планово-
сті, системності, транспарентності. 

Слушно вказує В. Колесник, що 
правоохоронна діяльність у сфері 
державного управління забезпечу-
ється: своєчасним прогнозуванням 
та виявленням тенденцій розвитку 
криміногенної ситуації, оцінюван-
ням ступеня небезпеки та масштабів 
злочинності  на національному, регіо-
нальному, місцевому та міжнародно-
му рівнях; спроможністю правоохо-
ронних органів та спеціальних служб 
випереджувального виявлення та 
своєчасного реагування на загрози у 
сферах державного управління, які 
впливають на національну безпеку 
України з метою їх нейтралізації; по-
стійним удосконаленням правових 
механізмів та організаційних засад 
протидії загрозам національним ін-
тересам держави та суб’єктам націо-
нальної безпеки; підвищенням рівня 

взаємодії правоохоронних органів та 
спеціальних служб у протидії зло-
чинності, яка загрожує об’єктам на-
ціональної безпеки України; випере-
джувальним визначенням шляхів та 
способів захисту та охорони об’єктів 
національної безпеки України; роз-
робленням, затвердженням та впро-
вадженням критеріїв оцінювання 
діяльності правоохоронних органів 
та спеціальних служб; дієвою систе-
мою захисту державного управлін-
ня від протиправних зовнішніх та 
внутрішніх впливів; якісним здійс-
ненням спеціальної діяльності (роз-
відувальної, контррозвідувальної) 
по недопущенню проявів розвіду-
вально-підривної діяльності інозем-
них спецслужб на території України, 
впровадження дієвої системи захисту 
громадян України від протиправних 
впливів за межами України; постій-
ним вдосконаленням засобів та тех-
нологій забезпечення національної 
безпеки відповідальними суб’єктами 
[2]. Тобто, враховуючи викладене, 
важливим суб’єктом правоохоронної 
діяльності виступає Служба безпеки 
України, до завдань якої відносяться: 
попередження, виявлення, припи-
нення та розкриття злочинів проти 
миру і безпеки людства, тероризму, 
корупції та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління і еко-
номіки та інших протиправних дій, 
що безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам Украї-
ни [3]. 

Аналіз останніх досліджень і пуб- 
лікацій. Необхідно відзначити, що 
останнім часом спостерігається під-
вищена увага серед науковців різних 
галузей наук до дослідження проб- 
лем забезпечення державної безпеки 
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в умовах реформування вітчизняної 
правоохоронної системи. Серед уче-
них, які займаються цією проблема-
тикою, можна виокремити роботи:  
В. Бєлєвцевої, К. Бєлякова, О. Дзьо-
баня, В. Ліпкана, І. Коржа, В. Настю-
ка, А. Опальова, В. Пилипчука, В. Са-
зонова, С. Трофімова та ін. Проблеми 
пошуку та оптимізації пріоритетних 
засад державної політики у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю 
і забезпечення державної безпеки 
певним чином досліджували у сво-
їх наукових працях: В. Глуховеря,  
В. Колесник, Г. Ситник, С. Шепеть-
ко, О. Федосова, Ю. Михайлова та 
ін. Проте розгляд проблемних питань 
реалізації державної політики у сфе-
рі забезпечення державної безпеки в 
умовах реформування правоохорон-
ної системи жоден із вказаних авто-
рів не досліджував, що посилює акту-
альність тематики цієї статті. 

Важливе місце у системі пра-
воохоронних органів посідає саме 
Служба безпеки України, яка відпо-
відно до компетенції, здійснює забез-
печення державної безпеки України. 
Проте здійснивши узагальнення нау-
кових праць вказаних авторів, слуш-
но зазначає О. Жарий, що ключо-
вою проблемою при удосконаленні 
діяльності Служби безпеки України 
залишається розбалансованість пов- 
новажень щодо забезпечення дер-
жавної безпеки серед системи орга-
нів державної влади [4]. У рамках 
комплексного монографічного дослі-
дження у 2017 р. проблемні питання 
реформування спецслужби в кон-
тексті здійснення європейської ін-
теграції досліджували В. Пилипчук,  
О. Бєлов, С. С. Кудінов [5] та інші фа-
хівці. Проте останнім часом в Україні 

на перманентній основі триває ре-
формування складових вітчизняної 
правоохоронної системи, у зв’язку 
з чим проведення наукових дослі-
джень з урахуванням новел вітчиз-
няного законодавства та реалізації 
пріоритетних засад державної право-
охоронної діяльності потребує поси-
леної уваги та вважається доцільним 
і необхідним як з позиції теорії дер-
жавного управління, так і практичної 
складової. 

Викладене зумовлює розгляну-
ти проблемні питання забезпечення 
державної безпеки в умовах рефор-
мування вітчизняної правоохорон-
ної системи та її складових з метою 
пошуку оптимальних шляхів підви-
щення ефективності системи дер-
жавного управління у зазначеному 
контексті. 

Відповідно до положень ст. 19 За-
кону України “Про національну без-
пеку” від 21 червня 2018 р. № 2469 
[6] саме Служба безпеки України 
визначена як державний орган спеці-
ального призначення з правоохорон-
ними функціями, що забезпечує дер-
жавну безпеку, зокрема здійснюючи 
протидію розвідувально-підривній 
діяльності проти України, боротьбу 
з тероризмом, захист державного су-
веренітету, конституційного ладу і 
територіальної цілісності, оборонно-
го і науково-технічного потенціалу, 
кібербезпеки, економічної та інфор-
маційної безпеки держави, охорону 
державної таємниці з неухильним 
дотриманням прав і свобод людини 
і громадянина. Проте актуальним 
питанням залишається прискорен-
ня реформування Служби безпеки 
України як органу, який забезпечує 
державну безпеку. 
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Концепція розвитку сектору без-
пеки і оборони України, затвердже-
на Указом Президента України від 
14 березня 2016 р. № 92, визначає, 
що реформування Служби безпеки 
України спрямовуватиметься на роз-
виток її спроможностей протидіяти 
сучасним зовнішнім і внутрішнім за-
грозам національній безпеці та здійс-
нюватиметься у напрямі оновлення 
доктринальних і концептуальних 
підходів до організації діяльності 
Служби безпеки України, функціо-
нальної оптимізації її організаційної 
структури. 

За результатами реформування 
спецслужби очікується створення 
ефективної системи протидії новим 
загрозам національній безпеці у сфе-
рі державної безпеки та вдосконален-
ня механізмів своєчасного виявлення 
і реагування на них у рамках подаль-
шого розвитку сектору безпеки і  
оборони держави; зміна з метою удо-
сконалення організаційно-право-
вих та інших засад функціонування 
Служби безпеки України з урахуван-
ням досвіду діяльності спецслужб 
держав – членів ЄС та НАТО; карди-
нальне оновлення змісту й організації 
інформаційно-аналітичної роботи в 
діяльності Служби безпеки України, 
упровадження новітніх інформацій-
них технологій у процес оброблення 
здобутої інформації, максимальне 
зменшення даних правоохоронного 
характеру в інформаційних масивах 
національної спецслужби; розширен-
ня та набуття необхідних оператив-
но-технічних можливостей органами 
і підрозділами Служби безпеки Укра-
їни з отримання оперативної інфор-
мації; поглиблення взаємодії Служби 
безпеки України з іншими складови-

ми сектору безпеки і оборони, орга-
нами державної влади, установами 
та організаціями на нових засадах; 
удосконалення наявних і формуван-
ня нових механізмів партнерських 
зв’язків зі спецслужбами іноземних 
держав відповідно до національного 
законодавства та міжнародних дого-
ворів. 

Правовою основою удоскона-
лення функціонування вітчизняної 
спецслужби мала стати підготовлена 
Концепція реформування Служби 
безпеки України, проектом якої пла-
нувалося, що вітчизняну спецслужбу 
реформують до 2020 р. Передбачало-
ся запровадити такі зміни, як: опти-
мізація органів та підрозділів, від-
мова від дублювання функцій інших 
правоохоронних органів (зокрема 
в частині боротьби з організованою 
злочинністю та корупцією); посилен-
ня профільних напрямів (контрроз-
відка); впровадження цивільно-де-
мократичного контролю; суцільна 
демілітаризація. 

Крім того, заплановано, що у 
процесі здійснення реформування 
Служби безпеки України вона збе-
реже за собою завдання, пов’язані із 
розслідуванням злочинів проти дер-
жави, запобіганням тероризму, а та-
кож контрабанді наркотиків, радіоак-
тивних матеріалів, засобів ураження 
та вогнепальної зброї. Слід вказати, 
що розробка зазначеної Концепції 
здійснювалася Міжнародною дорад-
чою групою з питань реформування 
Служби безпеки України, до складу 
якої увійшли представники Офісу 
зв’язку НАТО в Україні, радники 
Консультативної місії ЄС з рефор-
мування сектору цивільної безпе-
ки України та експерти зарубіжних 
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партнерських служб. За оприлюд-
неною позицією голови КМЄС 
анонсовано, що без реформування 
спецслужби неможливе подальше 
трансатлантичне просування Укра-
їни до ЄС та НАТО. Тобто негатив-
ним фактором розвитку вітчизняної 
правоохоронної системи залишаєть-
ся саме зволікання реформи Служби 
безпеки України. 

З огляду на викладене реформу-
вання Служби безпеки України має 
бути узгодженим з концепціями (про-
грамами) реформування та розвитку 
органів сектору безпеки і оборони за 
єдиним задумом, метою, завданнями, 
виходячи із сучасних загроз націо-
нальним інтересам України, та потре-
бує вироблення адекватних механіз-
мів протидії таким загрозам. 

Мета статті — визначити ефек-
тивність державної політики у сфері 
забезпечення державної безпеки в 
умовах реформування вітчизняної 
правоохоронної системи, виходячи із 
реальної оцінки її спроможностей. 

Виклад основного матеріалу. 
Прагнення України реалізувати єв-
ропейський вектор розвитку супро-
воджується загостренням геополі-
тичної боротьби, розгортанням на 
її території активної розвідуваль-
но-підривної та диверсійної діяльно-
сті спецслужб Російської Федерації. 
Провадження з боку РФ агресивної 
геополітики щодо України породжує 
гостру необхідність кардинальної 
перебудови вітчизняної спецслужби 
у відповідь на реалії сьогодення. У 
цьому зв’язку актуалізується необ-
хідність перегляду підходів до орга-
нізації і діяльності Служби безпеки 
України як складової сектору безпе-
ки держави. 

Стратегічною метою реформуван-
ня Служби безпеки України має ста-
ти: визначення комплексу основних 
заходів, спрямованих на створення 
ефективних, динамічних та гнучких 
в управлінні, фахових, забезпечених 
сучасними матеріальними і техніч-
ними засобами органів та підрозділів 
контррозвідки європейського рівня, 
приведення завдань, функцій і на-
прямів їх діяльності у відповідність 
із сучасними потребами забезпечен-
ня національних інтересів, захисту 
прав людини і громадянина, суспіль-
ства і держави від зовнішніх та вну-
трішніх загроз у контексті реалізації 
державної політики з питань націо-
нальної безпеки; формування про-
стору довіри до діяльності вітчизня-
ної спецслужби, позитивного іміджу 
вітчизняної спецслужби у суспіль-
стві, правової свідомості громадян та 
розуміння необхідності виконання 
завдань забезпечення національної 
безпеки України. 

Основними завданнями законо-
давчого забезпечення реформуван-
ня спецслужби має бути визначення 
умов для: адекватного і гнучкого реа-
гування на загрози національній без-
пеці України (агресивні дії РФ, що 
здійснюються для виснаження укра-
їнської економіки і підриву суспіль-
но-політичної стабільності з метою 
знищення держави України і захоп- 
лення її території; неефективність 
системи забезпечення національної 
безпеки і оборони України; корупція 
та неефективна система державного 
управління; економічна криза, вис-
наження фінансових ресурсів держа-
ви, зниження рівня життя населення; 
загрози енергетичній, інформацій-
ній, екологічній безпеці; загрози кі-
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бербезпеці та безпеці інформаційних 
ресурсів, критичної інфраструкту-
ри), раціональне використання мож-
ливостей і ресурсів; комплексного 
вдосконалення законодавства з пи-
тань національної безпеки, яке б ви-
значило механізми системи управ-
ління у сфері національної безпеки, 
унормувало структуру і склад секто-
ру безпеки, координації та взаємодії 
його органів;  професіоналізації сек-
тору безпеки і оборони, підвищення 
фахового рівня персоналу, ефектив-
ної його мотивації до належного ви-
конання завдань за призначенням, 
максимально доцільне скорочення 
обслуговуючих підрозділів органів 
цього сектору. 

Поряд з цим, вагомого значення 
набуває питання оптимізації струк-
тури Служби безпеки України та 
реформування системи управління 
нею. Так, зважаючи на завдання і пов-
новаження спецслужби, її загальну 
структуру мають складати Централь-
не управління Служби безпеки Укра-
їни, підпорядковані йому регіональні 
органи; органи військової контрроз-
відки, а також підприємства, органі-
зації, навчальні, наукові, науково-до-
слідні, заклади й установи. Виходячи 
з викладеного, виникає необхідність 
в оптимізації структури та функцій 
як Центрального управління, так і 
регіональних органів за функціо-
нальним призначенням. Приведення 
структури Служби безпеки України у 
відповідність з потребами оператив-
но-службової діяльності, урахування 
при цьому досвіду європейських дер-
жав, вимагає також оптимізації спів-
відношення посад керівного складу 
до загальної чисельності особового 
складу. 

Не менш важливим аспектом ре-
формування вітчизняної спецслужби 
України та належного забезпечен-
ня прав і свобод людини є питан-
ня розмежування функцій Служби 
безпеки України з функціями інших 
правоохоронних органів. Зокрема, 
за лінією досудового розслідування 
можливо ініціювати внесення в уста-
новленому порядку змін до чинного 
кримінального процесуального за-
конодавства України щодо альтерна-
тивної підслідності. Такі заходи слу-
гуватимуть уникненню дублювання 
функцій різних правоохоронних ор-
ганів, перетинання інтересів цих ор-
ганів та їх підрозділів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, 
стосовно одного й того самого об’єк-
та, розпорошення їх зусиль, відво-
лікання певної частки сил і засобів, 
які доцільніше було б використати 
на інших важливих ділянках бороть-
би зі злочинністю відповідно до ви-
значених законодавством завдань. 
Вбачається, що підслідність слідчих 
Служби безпеки України має бути 
обмежена розслідуванням злочинів 
проти основ національної безпеки 
України, у сфері охорони державної 
таємниці, проти миру, безпеки люд-
ства та міжнародного правопорядку, 
тероризму та злочинів, що вчиняють-
ся  транснаціональними злочинними 
угрупованнями. 

Слід вказати, що у Верховній Раді 
України 23 лютого 2018 р. зареєстро-
вано законопроект “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення інституцій-
ної спроможності Служби безпеки 
України” (№ 8057), підготовлений з 
метою обмеження повноважень спец-
служби поза сферою забезпечення 
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державної безпеки задля підвищення 
рівня захищеності бізнесу від зловжи-
вань з боку правоохоронних органів. 
Цим проектом закону пропонується, 
зокрема, розслідування контрабанди 
і незаконного обігу технічних засо-
бів отримання інформації передати 
Національній поліції України; роз-
слідування фінансування тероризму 
та легалізації злочинних доходів пе-
редати органам, що здійснюють кон-
троль за додержанням податкового 
законодавства; виключити з переліку 
пріоритетних завдань Служби без-
пеки України заходи, спрямовані на 
протидію правопорушенням у сфері 
економічної діяльності, а також ко-
рупційним правопорушенням; за-
боронити втручання спецслужби у 
господарську діяльність, якщо вона 
не становить загрози для державної 
безпеки, а також виключити зі струк-
тури служби спеціальні підрозділи у 
сфері боротьби з корупцією і органі-
зованою злочинністю. 

Окрім того, законодавчо пропону-
ється розширити повноваження Вер-
ховної Ради України щодо отримання 
звітів від Служби безпеки України. 
На цьому фоні слід вказати про на-
явні проблемні питання посилення 
міжвідомчої взаємодії вітчизняної 
спецслужби з іншими правоохорон-
ними органами, організації безпе- 
решкодного доступу та повноцінного 
формату використання міжвідомчих 
інформаційних систем, реєстрів, бан-
ків даних, держателями яких є інші 
державні органи. 

Отже, узагальнюючи викладене, 
не можна не погодитися із позицією, 
запропонованою О. І. Ткачем та  
В. В. Сорокіним, які вважають, що 
за таких умов реформування спец-

служби має дві проблеми: зовнішню 
та внутрішню. Так, зовнішню про-
блему можна позначити як “виклик 
інтеграції”, оскільки в Україні, як у 
країні – члені Ради Європи та в дер-
жаві, що взяла курс на європейську й 
євроатлантичну інтеграцію, має бути 
забезпечена трансформація системи 
правоохоронних органів відповідно 
до європейських стандартів, які за-
кріплені в стратегічних документах, 
що визначають напрями співробіт-
ництва України з ЄС, Радою Євро-
пи та НАТО. При цьому внутрішню 
проблему можна назвати “викликом 
ефективності”, так як вкрай важ-
ливим є забезпечення успішного та 
ефективного функціонування пра-
воохоронних органів України, аби 
гарантувати захист правопорядку, 
підтримку стабільності в держа-
ві, усунення будь-яких викликів та 
загроз державній безпеці. У цьому 
контексті доцільно скористатися здо-
бутками теорії інституційного ізо-
морфізму, яка стверджує, що інститу-
ти та організації схильні наслідувати 
структуру інших, більш ефективних, 
однак на практиці збільшення схо-
жості між організаціями, тобто ізо-
морфізм, не приводить до підвищен-
ня ефективності тих, що наслідують 
[5].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Ефективність дер-
жавної політики у сфері забезпечен-
ня державної безпеки безпосередньо 
залежить від результативності впро-
вадження реформи вітчизняної спец-
служби, враховуючи кращі практики 
європейського досвіду у цій площи-
ні. Завданням реформування Служ-
би безпеки України як державного 
органу спеціального призначення з 
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правоохоронними функціями, що за-
безпечує державну безпеку, має стати 
створення сучасної ефективної спец-
служби за кращими європейськими 
аналогами. Це вимагає, насамперед, 
впровадження адекватної та виваже-
ної державної безпекової політики, 
яка має включати комплекс основних 
заходів, спрямованих на створення 
ефективних, динамічних та гнучких 
в управлінні, фахових, забезпечених 
сучасними матеріальними і техніч-
ними засобами органів та підрозділів 
контррозвідки європейського рівня, 
приведення завдань, функцій і на-
прямів їх діяльності у відповідність із 
сучасними потребами забезпечення 
національних інтересів, захисту прав 
людини і громадянина, суспільства і 
держави від зовнішніх та внутрішніх 
загроз; формування простору довіри 
до діяльності вітчизняної спецслуж-
би, позитивного іміджу Служби без-
пеки України у суспільстві, правової 
свідомості громадян та розуміння  
необхідності виконання завдань за-
безпечення державної безпеки Укра-
їни. 

Як і будь-яка реформа, рефор-
ма спецслужби передбачає посту-
повий та динамічний розвиток 
Служби безпеки України, законо-
давче забезпечення та впроваджен-
ня комплексу відповідних орга-
нізаційно-інституційних заходів. 
Дійсно, реформування Служби без-
пеки України задекларовано в низці 
стратегічних документів нашої дер-
жави, зокрема у Річній національній 
програмі Україна – НАТО на 2018 
рік, затвердженій Указом Прези-
дента України від 28 березня 2018 р.  
№ 89/2018 [8], Законі України “Про 
національну безпеку України” [6], 

проекті Концепції реформування 
Служби безпеки України. 

Таким чином, реформування віт- 
чизняної спецслужби планується 
здійснювати послідовно на основі 
оптимальних державних рішень, які 
повинні враховувати позитивний 
досвід і кращу практику провідних 
держав ЄС. Проаналізувавши поточ-
ний стан та перспективи реформу-
вання вітчизняної спецслужби мож-
на констатувати, що спостерігається 
повільний розвиток цих процесів, ви-
ходячи із заходів, які впроваджують-
ся в контексті реалізації державної 
безпекової політики. За таких умов 
можна констатувати, що відсутня по-
літична воля щодо реформування ві-
тчизняної спецслужби, хоча на цьому 
наполягають євроспільнота та захід-
ні експерти протягом останніх трьох 
років. Представники НАТО, на жаль, 
не бачуть прогресу у процесі майбут-
нього реформування Служби безпе-
ки, що призводить до зниження рівня 
довіри з боку зарубіжних партнерів. 

Навіть у положеннях Середньо-
строкового плану пріоритетних 
дій уряду до 2020 р. та положеннях 
Стратегії реформування державного 
управління України на 2016–2020 рр. 
[9] засади реформування вітчиз-
няної спецслужби жодним чином 
не передбачені, оскільки виключно 
концепція реформи Служби безпе-
ки України, розроблена ще у 2016 р., 
має стати відправною точкою запус-
ку реформи. На цьому фоні, замість 
підписання Президентом України 
текст концепції повернувся з РНБО 
на доопрацювання до спецслужби 
і дотепер там перебуває. Отже, ре-
форма Служби безпеки України так 
і залишається перспективою, хоча й 



77

була виокремлена як ключовий пріо-
ритет державної безпекової політики, 
а перманентне зволікання серйозно 
підриває довіру західних партнерів 
до України. На жаль, очікування  
НАТО від України у 2018 р. за цим 
напрямом так і не було реалізовано. З 
огляду на те, що реформа спецслуж-
би є однією з основних у реформу-
ванні національної безпеки Украї-
ни, держава повинна оптимізувати 
та скоординувати зусилля з метою 
прискорення створення демілітари-
зованої, деполітизованої, ефективної 
правоохоронної структури. Також 
безпекова політика нашої держави 
має бути послідовною, зосереджува-
тися на важливості налагодження й 
покращення міжвідомчої співпраці 
між правоохоронними інституціями 
вітчизняного сектору безпеки.
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ПРоБЛЕми  ДЕРЖАВНого  РЕгУЛЮВАННЯ  
У  сФЕРІ  охоРоНи  ЗДоРоВ’Я  УкРАЇНи

Анотація. Розкрито актуальну тему в системі охорони здоров’я України, 
передбачену особливостями державного регулювання сфери охорони здо-
ров’я та основні напрями сучасного розвитку сфери охорони здоров’я. Роз-
глянуто процес реформування сфери охорони здоров’я, яким передбачено 
досягнення ефективних шляхів розвитку забезпечення охорони здоров’я 
населення.

Зазначено основні законодавчі та правові особливості регулювання сфе-
ри охорони здоров’я, спрямовані на визначення напрямів та пріоритетів 
політики охорони здоров’я України. Наголошено, що в системі державного 
управління охорони здоров’я є два напрями, які передбачають забезпечення 
ефективної правової основи в економічних та соціальних відносинах в умо-
вах процесу реформування галузі.
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Особлива увага надається одному з важливих напрямів регулювання сис-
теми охорони здоров’я, який передбачає вирішення питань публічно-право-
вого регулювання з метою досягнення високого рівня забезпечення населен-
ня гарантованою реалізацією прав громадян у цій сфері.

Ідеться про необхідність розвитку державного регулювання щодо ство-
рення законодавства та правового забезпечення на основі єдиної методоло-
гічної бази нормативно-правових актів.

Розкрито основні завдання державного регулювання у сфері охорони 
здоров’я. Зазначено, що перше стосується питань регулювання засобів і  
методів забезпечення діяльності ефективної системи охорони здоров’я,  
друге — удосконалення механізмів управління у сфері відносин медичних 
послуг. У зв’язку з цим обидва завдання мають певне коло проблем, що під-
лягають вирішенню в межах досягнення високого рівня державного регулю-
вання у сфері охорони здоров’я України.

Визначено подальші перспективи дослідження у вивченні проблеми 
стандартизації галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: охорона здоров’я, система охорони здоров’я, державне 
регулювання, ринок медичних послуг.

ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В  СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  УКРАИНЫ

Аннотация. Раскрывается актуальная тема в системе здравоохранения 
Украины, которая представляется особенностями государственного регули-
рования сферы здравоохранения. В первую очередь автор статьи определя-
ет основные направления современного развития сферы здравоохранения. 
Рассмотрен процесс реформирования в сфере здравоохранения, который 
предполагает достижение эффективных путей развития обеспечения охра-
ны здоровья населения. 

Отмечены основные законодательные и правовые особенности регулиро-
вания сферы здравоохранения, которые направлены на определение направ-
лений и приоритетов политики здравоохранения Украины. Речь идет  о том, 
что в системе государственного управления здравоохранения имеется два 
направления, которые предполагают обеспечение эффективной правовой 
основы в экономических и социальных отношениях в условиях процесса  
реформирования отрасли.

Особое внимание уделяется одному из важных направлений регулиро-
вания системы охраны здоровья, которое предполагает решение вопросов 
публично-правового регулирования с целью достижения высокого уровня 
обеспечения населения гарантированной реализацией прав граждан в дан-
ной сфере.

Указывается на необходимости развития государственного регули- 
рования по отношению к созданию законодательства и правового обеспе- 
чения на основе единой методологической базы нормативно-правовых  
актов. 
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Раскрыты основные задачи государственного регулирования в сфере 
охраны здоровья. Отмечено, что первое касается вопросов регулирования 
средств и методов обеспечения деятельности эффективной системы здра-
воохранения, второе — усовершенствования механизмов управления в сфе-
ре отношений медицинских услуг. В связи с этим обе эти задачи имеют свой 
круг проблем, которые подлежат решению в рамках решения вопросов го-
сударственного регулирования в сфере здравоохранения Украины.

Определены дальнейшие перспективы исследования в изучении пробле-
мы стандартизации отрасли здравоохранения.

Ключевые слова: охрана здоровья, система здравоохранения, государст-
венное регулирование, рынок медицинских услуг.

PROBLEMS  OF  GOVERNMENT  REGULATION  IN  THE  HEALTH  
OF  UKRAINE 

Abstract. The article reveals a relevant topic in the health care system of 
Ukraine, which seems to be the peculiarities of the state regulation of the health-
care sphere. First of all, the author of the article determines the main directions 
of the modern development of the healthcare sphere. So the article says that to-
day there is a process of reforming in the field of health care, which involves the 
achievement of effective ways of developing the provision of public health care.

The author notes the main legislative and legal features of the regulation 
of health care, which are aimed at determining the directions and priorities of 
health policy in Ukraine. The article states that there are two directions in the 
system of public health administration, which imply the provision of an effective 
legal framework in economic and social relations in the context of the industry 
reform process.

Particular attention is paid to one of the important areas of regulation of the 
health care system, which involves resolving issues of public law regulation in 
order to achieve a high level of provision of the population with guaranteed reali-
zation of the rights of citizens in this area.

Further, the author points to the need for the development of state regulation 
in relation to the creation of legislation and legal support on the basis of a unified 
methodological framework of regulatory legal acts.

The article reveals the main objectives of state regulation in the field of health. 
The author notes that the first concerns the issues of regulating the means and 
methods of ensuring the operation of an effective health care system. The second 
relates to the improvement of governance mechanisms in the field of medical ser-
vices relations. In this regard, both of these tasks have their own range of prob-
lems that are to be solved as part of the solution of issues of state regulation in the 
field of health care in Ukraine.

Summarizing, the author determines the future prospects of the study in stu- 
dying the problem of standardization of the health care industry.

Keywords: health protection, health care system, government regulation, 
medical services market.
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Постановка проблеми. На сьо-
годні в розвитку вітчизняної систе-
ми охорони здоров’я відбувається 
процес реформування, викликаний 
існуючими проблемами, в тому чис-
лі й низьким рівнем соціально-еко-
номічної ефективності та правового 
регулювання діяльності. При цьому 
спостерігається тенденція, яка вка-
зує на те, що в процесі проведення 
реформи національна система охо-
рони здоров’я зазнає значних органі-
заційно-правових та сутнісних пере-
творень. Насамперед це відноситься 
до створення законодавчої бази для 
реформи охорони здоров’я, яка на-
правляється на децентралізацію 
державної системи медичного обслу-
говування й управління охороною 
здоров’я.

Разом з тим, незалежно від змін, 
функціонування системи охорони 
здоров’я має ряд труднощів, серед 
яких ми можемо виділити знижен-
ня рівня та якості надання медичної 
допомоги населенню, зростання кіль-
кості соціально небезпечних захво-
рювань, зростання смертності та зни-
ження народжуваності, яке, своєю 
чергою, призводить до негативного 
природного приросту населення, не-
достатній рівень фінансування тощо.

Багато з цих проблем визнача-
ються відсутністю комплексного 
підходу до охорони здоров’я, зумов-
лені деформацією системи медичної 
профілактики, а також зниженням 
доступності для значної частини на-
селення до кваліфікованої медичної 
допомоги. Важливим моментом є те, 
що система охорони здоров’я без-
посередньо залежить від проведен-
ня чіткої та послідовної державної 
політики в галузі охорони здоров’я 

населення, яка підкріплюється в пра-
вової, організаційній та фінансовій 
сфері. А від правильного визначення 
напряму та пріоритетів такої полі-
тики, разом з результатами роботи 
органів державного управління, за-
лежить ефективність системи охоро-
ни здоров’я загалом. У таких умовах 
великого значення набуває вивчення 
основних проблем в системі держав-
ного регулювання в галузі охорони 
здоров’я.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Сьогодні існує ряд 
публікацій, які присвячені пробле-
мі удосконалення системи охорони 
здоров’я України. Серед них можна 
виокремити В. М. Лехан, В. М. Ру-
дого, Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера  
та інших, які вказують на необхід-
ність змін в організаційній структурі, 
формах управління та чинному зако-
нодавстві.

Крім цього, ряд наукових публі-
кацій, які стосуються становлення та 
розвитку права на охорону здоров’я, 
серед яких роботи Т. А. Занфірова та 
Я. Ф. Радиша, вказують, що в нашій 
країні завжди були спроби зробити 
суспільство відповідальним за стан 
охорони здоров’я, тим самим кажу-
чи про необхідність використання 
такого досвіду побудови державного 
управління системи охорони здо-
ров’я.

Постановка завдання. Метою 
статті є виявлення основних проб- 
лем, що пов’язані з нинішнім станом 
у системі державного регулювання у 
сфері охорони здоров’я України, а та-
кож визначення загальних напрямів 
їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. 
Охорона здоров’я є однією з пріори-
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тетних сфер діяльності держави, яка 
займається формуванням політики 
охорони здоров’я в Україні та сприяє 
забезпеченню її реалізації. Крім цьо-
го держава забезпечує права грома-
дян на охорону здоров’я та реаліза-
цію державних програм соціального 
розвитку.

Щодо правового регулювання у 
сфері охорони здоров’я, то воно пе-
редбачає два взаємопов’язані напря-
ми. Перше видається у правовому 
регулюванні організації охорони здо-
ров’я, а друге полягає у правовому 
регулюванні здійснення права люди-
ни на охорону здоров’я. У зв’язку з 
цим головною функцією державного 
регулювання охорони здоров’я ви-
ступає створення ефективної право-
вої основи економічних відносин, які 
будуть враховувати умови реформу-
вання галузі, надлишкову функцію 
держави щодо забезпечення безкош- 
товної медичної допомоги, а також 
надавати можливість досягти стійко-
сті в системі забезпечення права на 
здоров’я [1].

Особливе місце в регулюванні 
системою охорони здоров’я в нашій 
країні віддається різним цільовим 
програмам. Такі цільові програми є 
комплексом заходів, які спрямовані 
на досягнення конкретних дій, що 
дає змогу більш ефективно вирішу-
вати соціально-значущі проблеми з 
охорони та відновлення здоров’я гро-
мадян. Головне призначення таких 
цільових проблем передбачається у 
задоволенні певних потреб населен-
ня і поліпшенні ефективності роботи 
медичних організацій.

Саме ж суспільство охорону здо-
ров’я сприймає як невід’ємну скла-
дову якості життя, що надає важли-

вий вплив на економічний розвиток 
держави, сприяючи забезпеченню 
відтворення та якості трудових ре-
сурсів, і тим самим створює базу для 
подальшого соціально-економічного 
зростання. У зв’язку з цим однією 
з важливих проблем регулювання 
системи охорони здоров’я стає по-
шук ефективної моделі національ-
ної системи охорони здоров’я, яка 
буде адекватною сучасним реаліям 
суспільства. Насамперед це стосу-
ється того, що сьогоднішня вітчизня-
на система охорони здоров’я не дає 
можливості реалізовувати необхідні 
принципи маркетингових відносин 
в умовах несформованого ринку ме-
дичних послуг [2].

Одним з найбільш важливих на-
прямів у цій системі, на наш погляд, 
є посилення й розширення публіч-
но-правового регулювання у сфері 
охорони здоров’я, яке при цьому має 
бути направлено на реалізацію прав 
кожного громадянина нашої краї-
ни отримувати гарантований рівень 
охорони здоров’я.

Однак на сьогодні в законодавстві 
України відсутній цілісний механізм 
державного регулювання ринкових 
економічних відносин, за винятком 
окремих нормативно-правових меха-
нізмів щодо використання державою 
того чи іншого регуляторного засобу 
[3]. Зауважимо, що такими засобами 
є проведення ліцензування, порядок 
врегулювання цін і тарифів, вста-
новлення спеціальних режимів гос- 
подарювання тощо. У зв’язку з цим 
з’являється необхідність вирішення 
проблеми відсутності можливості 
досягти свого функціонального при-
значення, зазначених засобом регу-
лювання в тому випадку, коли інші 
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регулятори будуть діяти автономно. 
Тут ми маємо на увазі, що для вирі-
шення проблеми важливо досягати 
одночасного урегулювання всіх кош- 
тів.

Тож припускаємо, що державне 
регулювання розвитку сфери охо-
рони здоров’я має бути направлено 
на створення перспективного зако-
нодавства та нормативно-правово-
го забезпечення, яке буде сприяти 
ефективному досягненню охорони 
здоров’я населення. Тим самим це 
передбачає також досягнення якіс-
ної єдності методологічної бази нор-
мативно-правових актів. У такому 
контексті на перший план виступає 
забезпечення національних еконо-
мічних інтересів, національної еко-
номічної безпеки та забезпечення 
здоров’я населення. Усі ці фактори 
універсальні, однак реалізація полі-
тики у сфері охорони здоров’я перед-
бачає не тільки власне видові фак-
тори, а й враховує загальні для них 
заходи [4].

На наш погляд, серед завдань дер-
жавного регулювання у сфері охоро-
ни здоров’я виділяється два важливі 
аспекти. Перший відноситься до то-
го, що регуляторні заходи повинні 
здійснювати забезпечення вирішен-
ня політичних завдань, а другий пе-
редбачає досягнення удосконален-
ня механізмів управління. Так само 
слід враховувати і політичний ас-
пект, який полягає в досягненні со-
ціальних та економічних цілей. Його 
природа представляється в норма-
тивному характері, який спирається 
на прийняту в суспільстві систему 
цінностей, що відносяться до певних 
політичних завдань та інтересів су-
спільства.

Важливо відзначити, що соціаль-
но-політичні проблеми охорони здо-
ров’я в усіх сучасних країнах однако-
ві. Тому серед них можна виділити 
такі:

• рівноправний доступ до охоро-
ни здоров’я;

• досягнення соціальної солідар-
ності за допомогою забезпечення 
охорони здоров’я за сприянням на-
ціональної служби охорони здоров’я 
або системи соціального медичного 
страхування;

• створення економічності за до-
помогою забезпечення фінансово об-
ґрунтованих витрат на охорону здо-
ров’я;

• досягнення забезпечення здоро-
вих умов оточення, безпечних умов 
праці, продуктів харчування та пит-
ної води;

• необхідні рівень інформовано-
сті та освіченості населення з питань 
охорони здоров’я [5].

Ще одним аспектом управління 
виступають механізми управління 
охороною здоров’я, що мають зміша-
ну природу, які показують особли-
вості взаємин між постачальниками 
медичних послуг. Такі заходи спря-
мовуються на досягнення ефектив-
ного та раціонального застосування 
людських й матеріальних ресурсів, 
і мають насамперед технічний ха-
рактер. Напрям регулювання таких 
механізмів має вирішувати такі про-
блеми:

• питання якості та ефективності 
медичних послуг;

• доступ хворих до послуг, з огля-
ду на введення відповідної податко-
вої політики;

• належний рівень поведінки по-
стачальників та платників, діяль-
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ність лікарів та інших медичних пра-
цівників;

• встановлення врівноваженого 
ринку медикаментів шляхом контро-
лю за прибутком та визначення ціно-
вої політики [6].

Таким чином, державне регулю-
вання діяльності у сфері охорони 
здоров’я має виступати такою діяль-
ністю держави, яка спрямована на 
забезпечення інтересів населення і 
самої держави за допомогою застосу-
вання переважно адміністративних 
методів впливу на поведінку суб’єк-
тів господарювання. При цьому пра-
вова основа державного регулюван-
ня полягатиме в управлінні, контролі 
та застосуванні адміністративно-гос-
подарських санкцій.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Отже, за час 
незалежності в нашій країні була 
сформована національна правова 
база у сфері охорони здоров’я, яка 
сьогодні не може повністю відпові-
дати сучасним потребам суспільства. 
При цьому рішення проблем, пов’я-
заних з державним регулюванням 
у сфері охорони здоров’я в Україні, 
можна назвати важливим напрямом 
в управлінській та організаційній ме-
дичній діяльності.

Крім того, однією з актуальних 
проблем у регулюванні галузі охоро-
ни здоров’я на сьогодні є саме про-
блема системи стандартизації галузі, 
оскільки невирішеними залишають-
ся питання рівня ліцензування ме-
дичних послуг, рівня акредитації, 
потреби в медичній допомозі, еконо-
мічному рівні, що визначає потребу 
в медичних процедурах та рівні ре-
зультативності як ефективності та 
якості надання медичної допомоги.

Це свідчить, що сьогодні стоїть 
потреба комплексного дослідження 
правового регулювання медичної ді-
яльності, насамперед це стосується 
розробки нової нормативно-правової 
бази, яка буде виступати інструмен-
том реалізації державної політики 
і вдосконалення управління охоро-
ною здоров’я України загалом.
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АктУАЛЬНІ  тЕоРЕтико-мЕтоДоЛогІЧНІ  
АсПЕкти  ДосЛІДЖЕННЯ  ФЕНомЕНУ  

“ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ”  В  ПАРАДигмІ  
РоЗВиткУ  сУЧАсНого  ПУБЛІЧНого  

АДмІНІстРУВАННЯ

Анотація. Розглядаються такі основоположні теоретичні поняття систе-
ми державного управління, як “держава”, “державне управління”, “держав-
на служба”, “публічне управління”, “публічне адміністрування”, “держав-
но-управлінська еліта”. Звертається увага на те, що проблеми трансформації 
державної служби, насамперед, зумовлені радикальними трансформаціями 
самої держави і береться за основу те, що держава в майбутньому все більше 
буде розглядатися саме як специфічний інструмент (засіб, механізм) органі-
зації функціонування соціуму. Підкреслюється, що державне управління має 
власну специфіку і значною мірою залежить від особливостей суспільного 
розвитку. Обґрунтовується теза стосовно того, що державне управління — це 
специфічний вид діяльності органів держави, який здійснюється за двома ви-
дами: виконавчим і розпорядчим, та має організуючий вплив, насамперед, у 
трьох суспільних сферах: економічній, соціально-культурній та адміністра-
тивній. Зазначається, що державна служба як складний соціальний феномен 
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може розглядатися як урядова служба і як служба громадянська. Звертаєть-
ся увага на те, що у більшості випадків державну службу пояснюють як ді-
яльність професійну, тобто її здійснюють спеціально відібрані й професійно 
підготовлені фахівці. При цьому слід не поєднувати феномени “державні 
службовці” і “бюрократія”, які мають різний сенс і пояснення. Аналізуються 
сутнісні значення понять “публічне управління” і “публічне адмініструван-
ня”, “державно-управлінська еліта”. Підкреслюється, що державна служба 
має бути значною мірою деполітизованою, професійною діяльністю.

Обґрунтовано: оскільки державна служба виконується спеціально піді-
браними, професійно підготовленими працівниками, державними службов-
цями, то під час розгляду різних аспектів державної служби доречно вжити 
термін “державний апарат”. Фактично слід брати до уваги саме те, що такий 
термін має два основних значення: а) як певна організаційна структура; б) як 
кадровий склад певної структури в системі державної служби. Вважаємо, що 
друге значення є більш точним і конкретним.

Ключові слова: держава, державне управління, державна служба, публічне 
управління, публічне адміністрування, державно-управлінська еліта.

АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  ФЕНОМЕНА  “ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ”  В  ПАРАДИГМЕ  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО 
ПУБЛИЧНОГО  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются такие основоположные теоретические по-
нятия системы государственного управления, как “государство”, “государ-
ственное управление”, “государственная служба”, “публичное управление”, 
“публичное администрирование”, “государственно-управленческая элита”. 
Обращается внимание на то, что проблемы трансформации государствен-
ной службы, в первую очередь, обусловлены радикальными трансформаци-
ями самого государства и берется за основу то, что государство в общем все 
больше будет рассматриваться именно как специфический инструмент (спо-
соб, механизм) организации функционирования социума. Подчеркивается, 
что государственное управление имеет собственную специфику и в боль-
шей степени зависит от степени развития общества. Обосновывается тезис 
относительно того, что государственное управление — это специфический 
вид деятельности органов государства, который осуществляется посредст-
вом двух видов такой деятельности: исполнительной и распорядительной и 
имеет организующее влияние в трех общественных сферах: экономической, 
социально-культурной и административной. Указывается на то, что государ-
ственная служба как сложный социальный феномен может рассматриваться 
как правительственная служба и как служба гражданская. Обращается вни-
мание на то, что в большинстве случаев государственную службу объясняют 
и как деятельность профессиональную, то есть ее осуществляют специально 
подготовленные специалисты. При этом нельзя объединять феномены “госу-
дарственные служащие” и “бюрократия”, которые имеют различный смысл 
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и объяснение. Анализируются существенные особенности понятий “публич-
ное управление”, “публичное администрирование”, “государственно-управ-
ленческая элита”. Подчеркивается, что государственная служба должна быть 
значительным образом деполитизированной, профессиональной деятель-
ностью.

Обосновано: поскольку государственная служба выполняется специально 
подобранными, профессионально подготовленными работниками, государ-
ственными служащими, то при рассмотрении различных аспектов государ-
ственной службы следует употреблять термин “государственный аппарат”. 
Фактически следует принимать во внимание именно то, что такой срок име-
ет два основных значения: а) как определенная организационная структура; 
б) как кадровый состав определенной структуры в системе государственной 
службы. Считаем, что второе значение является более точным и конкретным.

Ключевые слова: государство, государственное управление, государст-
венная служба, публичное управление, публичное администрирование, госу-
дарственно-управленческая элита.

ACTUAL  THEORETIKO-METHODOLOGICAL  ASPECTS  
OF  RESEARCH  OF  THE  PHENOMENON  “STATE  

ADMINISTRATION”  IN  PARADIGM  OF  DEVELOPMENT   
OF  MODERN  PUBLIC  ADMINISTRATION

Abstract. Such basic theoretical concepts of the system of state administration 
as “state”, “state administration”, “government service”, “public management”, 
“public administration”, “state-administrative elite are examined”. Attention ap-
plies on that, one hundred the problems of transformation of government service 
are above all things conditioned radical transformations of the state and embarks 
on basis that the state in general all anymore will be examined exactly as a specific 
instrument (method, mechanism) of organization of functioning of sociuma. It is 
underlined that state administration has an own specific and in a greater degree 
depends on the degree of development of society. A thesis is grounded in relation 
to that state administration is a specific type of activity of organs of the state, 
which is carried out by means of two types of such activity — executive and active 
and has an organizing influence in three public spheres — economic, social’no-
kul'turnoy and administrative. Specified on that government service, as difficult 
social phenomenon, can be examined as governmental service and as service civil. 
Attention applies on that in most cases government service is explained and as 
activity professional, that it is carried out by specially geared-up specialists. It is 
thus impossible to unite the phenomena “civil servants” and “bureaucracy”, which 
have different sense and explanation. The substantial features of concepts “Public 
management” and “public administration”, “state-administrative elite, are ana-
lysed”. It is underlined that government service must be considerable appearance 
by depolitizirovannoy, professional activity.

It is substantiated that since the public service is carried out by specially se-
lected, professionally trained employees, civil servants, the following general re-
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marks should be made: often when considering various aspects of the civil service, 
the term “state apparatus” is used. In fact, it should be borne in mind that this term 
has two main meanings: a) as a certain organizational structure; b) as a personnel 
structure of a certain structure in the system of civil service. We believe that the 
second meaning is more precise and concrete.

Keywords: state, state administration, government service, public manage-
ment, public administration, state-administrative elite.

Постановка проблеми. Державне 
управління як наукова галузь існує у 
багатьох країнах нещодавно. В Укра-
їні, наприклад, воно з’явилося лише 
у 1997 р., коли в спеціальній Поста-
нові Кабінету Міністрів України у 
переліку наукових ступенів і звань 
доктора і кандидата наук з’явив-
ся запис “державне управління”. У 
зв’язку з цим неабияку актуальність 
має науково-теоретичне осмислення 
сутності цього поняття, тих понять, 
які насамперед його обґрунтовують, 
пояснюють.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Беручи до уваги напра-
цювання таких відомих зарубіжних 
вчених, як В. Ардов, Г. Атаманчук,  
К. Боумен, Т. Веблен, Е. Воутелайтен, 
У. Гамільтон, М. Деван, Дж. Івацевич, 
А. Кемпінські, Д. Кендрик, Т. Коно, 
К. Кунць, Марр, М. Мескон, Д. Норт, 
А. Рибаков, Ю. Шмідт та ін., україн-
ських — А. Боровська, О. Бухтатий, 
Н. Драгомирецька, В. Князєв, В. Ко-
заков, В. Ліпкан, О. Радченко, Є. Ро- 
маненко, О. Пархоменко-Куцевіл,  
Н. Нижник, В. Оболенський, В. Риб-
кало, Г. Щокін та інших, є можливість 
виокремити (на думку автора) коло 
проблем теоретичного дослідження 
феномену “державне управління”, 
яке окреслюється такими основни-
ми поняттями: “держава” (сучасна); 

“державне управління”; “державна 
служба”; “публічне управління”; “пу-
блічне адміністрування”; “держав-
но-управлінська еліта”.

Мета статті — проаналізувати 
актуальні теоретико-методологіч-
ні аспекти дослідження феномену 
“державне управління” в парадигмі 
розвитку сучасного публічного адмі-
ністрування. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Наведений перелік 
термінів (сентенцій) нам видається 
основним, а інші багато в чому є по-
хідними від названих.

Оскільки кожне з наведених по-
нять потребує ґрунтовного і всебіч-
ного дослідження, визначимо і вка-
жемо лише на ті найважливіші його 
складові й особливості, які є недо-
статньо дослідженими у державному 
правлінні, або й взагалі далися надто 
взнаки саме в останній час.

Держава. Як людське утворення, 
як механізм поєднання великих груп 
людей у соціум для спільного життя, 
сучасні держави достатньо радикаль-
но трансформуються. Так, у майбут-
ньому, цілком об’єктивно, вимогли-
вість громадян, суспільства щодо 
дієздатності держави буде зростати. 
Багато держав нині вже не спроможні 
реально забезпечити права і свободи 
людини (громадянина), а тому в май-
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бутньому швидше за все спостеріга-
тимемо помітну відмову від чисто лі-
беральної моделі її функціонування. 
Держава все більше розглядатиметь-
ся як специфічний інструмент (засіб, 
механізм) організації функціонуван-
ня соціуму. Отже, принципово змі-
нюватиметься державне управління, 
діяльність державних службовців, їх 
взаємини із громадою (соціумом).

Державне управління. Розмір-
ковуючи про долю управління зага- 
лом, а це має пряме відношення і 
до державного управління, відомий 
російський фахівець у галузі дер-
жавного управління Г. В. Атаманчук 
зазначає, що система управління з 
часом все більше тяжітиме до влас-
ного оновлення, вдосконалення. Він 
пише: “Неважко побачити певний 
взаємозв’язок між станом і потен-
ціалом управління, з одного боку, і 
динамікою розвитку того чи іншо-
го суспільства, з другого. Де управ-
ління “дрімає” або безпорадне, там і 
суспільство у всіх своїх сферах пере-
буває у застої, розвалі, конфліктах, 
відсталості і занедбаності” [1, с. 73]. 
І застерігає: “При цьому принципово 
важливо, щоб відбувся саме прорив, 
а не розрив історичного ланцюга 
розвитку, відмова від минулої куль-
тури, розвал створеного століттями” 
[1, с. 79]. У цьому випадку маємо  
застерегти, що історичні, теоретичні 
і практичні напрацювання, у тому 
числі в галузі державного управ-
ління в Україні, навіть за так званої 
радянської доби, не можна стовід-
сотково відкидати як негатив: треба 
таку практику реально й об’єктивно 
осмислювати з бажанням запози-
чення кращих елементів, що можуть 
слугувати позитивом і сьогодні.

В основі аналізу державного 
управління, державної служби має 
бути розуміння того, що держава 
взагалі, за визначенням С. Куріца і  
В. Воробйова “являє собою одну з 
різновидностей систем живої при-
роди, але створеною людьми органі-
зацію (організаційну систему) тобто 
артефакт” [2, с. 70]. Один із осново-
положників кібернетики Н. Вінер 
з цього приводу писав: “Природа, у 
широкому сенсі цього слова, може і 
повинна слугувати не тільки джере-
лом задач, які я вирішую, а й підказує 
апарат, зручний для їх вирішення”  
[3, с. 44].

Державне управління, як спе-
цифічний вид діяльності органів 
держави, у переважній більшості 
випадків сьогодні у теоретичному 
плані подається через два основних 
види такої діяльності: виконавчий 
і розпорядчий. Обидва вони забез-
печують організуючий вплив на су- 
спільні відносини фактично у трьох 
сферах — економічній, соціаль-
но-культурній і адміністративній [4, 
с. 147]. Державному управлінню та-
кож властиві всі ознаки виконавчої 
влади, а спрямоване воно, головним 
чином, на виконання законів, інших 
нормативно-правових актів, на за-
безпечення сталого суспільного роз-
витку.

Є підстави стверджувати, що у су-
часній Україні формується фактично 
принципово нова парадигма держав-
ного управління, із найважливіших 
складових якої є управлінська куль-
тура державних службовців та роз-
виток у них ціннісно-орієнтованої 
комунікації. Такі складові логічно 
позначені у Законі України “Про 
державну службу”  від 10.12.2015 р., 
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у “Загальних правилах етичної пове-
дінки ДС та ПоМС”, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 05.08.2016 р. Крім того, відповідні 
стандарти державної служби пропи-
сані у “Правилах етичної поведінки 
державних службовців”, затвердже-
них Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.02.2016 р. № 65.

Державна служба. Тут слід звер-
нутися до думки відомого росій-
ського політолога В. Ф. Халіпова, 
який вважає, що державна служба як 
складний соціальний феномен (State 
Service), розуміється і пояснюється у 
двох основних іпостасях: а) як урядо-
ва служба (government service); б) як 
громадянська служба (civel service) 
[5, с. 476]. Таке трактування поняття 
“державна служба” почало складати-
ся ще у добу просвітницького абсо-
лютизму (XVIII ст.). Тоді вже почала 
формуватися і поступово домінувати 
думка про те, що державна служба — 
це вже служба не царю (самодержав-
цю, монарху) але державі, а отже, 
суспільству. Адекватно цьому зміню-
валося і розуміння феномену “дер-
жавний службовець” (civil/public 
servant; government official). Малося 
на увазі, що таким службовцем є той, 
хто працює в органах державної вла-
ди [5, с. 480].

Вважаємо, що не слід спрощено 
поєднувати, уособлювати “державну 
службу” і “державну бюрократію”, 
як це роблять, зокрема, автори на-
вчального посібника “Правові ас-
пекти управління навчальним за-
кладом” (К., 2016) В. Л. Павленко і  
В. В. Павленко [6], тому що “дер-
жавна служба” — це практично про-
фесійна і відповідальна діяльність у 

державних органах, а “бюрократія” — 
це “правління функціонерів”, “влада 
(фр. Burean) контор-установ”, тобто 
“бюрократія” здебільшого розумієть-
ся і пояснюється як певна негативна 
субстанція.

Поряд з державними управлінця-
ми, які часто асоціюються з бюрокра-
тією, є ще своєрідний соціальний 
прошарок, який називають технокра-
тією. На думку французького дослід-
ника М. Ферро, цей соціальний про-
шарок у ХХ ст. певною мірою зрісся 
з адміністрацією. “Якщо на Заході, — 
пише Ферро, — бюрократія забезпе-
чувала незалежне від політичної і со-
ціальної кон’юнктури функціонуван-
ня системи, що слугувала перепоною 
для різних змін, то в СРСР, навпаки, 
вона все більше ототожнювала себе з 
політичною владою, яка, разом з тим, 
звинувачувала її у тих самих гріхах, а 
громадська думка, нападаючи на бю-
рократію, виступала з критикою ре-
жиму і системи в цілому” [7, с. 357]. 
З цього приводу дуже влучно висло-
вився російський вчений Л. Карпін-
ський, який стверджує, що в добу 
СРСР “бюрократія отримала разом 
з державою необмежений доступ до 
управління економікою і культурою, 
проникнувши буквально в усі сфери 
людської життєдіяльності” [7, с. 361]. 
Ще у 1941 р. Д. Берхем у своїй книзі 
“Революція менеджерів” стверджу-
вав, що технократи (управлінці) ста-
ли реальністю, проникли і у держав-
не управління. Це вже зовсім інший 
аспект проблеми.

Аналізуючи практичну діяльність 
державних службовців, найважливі-
ше, вважаємо, брати до уваги те, що 
державне управління (у сфері якого 
такі службовці діють) є одним із різ-
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новидів соціального управління, ще 
точніше — управління людьми. Тут 
слід погодитися з думкою відомого 
американського політолога Ф. Фу-
куями про те, що нове управління, 
як феномен взагалі, буде характери-
зуватися суттєвим зростанням саме 
державного управління. Інша справа, 
що таке управління, з часом, матиме 
принципово інші ознаки, характери-
стики, зміст.

Публічне управління і публічне 
адміністрування. Публічність дер-
жавної служби — одне з центральних 
понять у державному управлінні, яке 
пояснюють досить неоднозначно, 
часто асоціюючи її з гласністю [8]. 
Деякі дослідники (зокрема С. Федо-
рова) небезпідставно стверджують, 
що публічність і гласність — деякий 
інструмент реалізації публічності [9, 
с. 964–968].

“Публічність” як більш широке 
поняття, ніж “гласність” — це безпо-
середній інструмент тісного поєднан-
ня державної влади і громадянського 
суспільства. Без такого поєднання 
державна влада навряд чи зможе себе 
зреалізувати, та і на рівень свідомої 
підтримки громадянами державної 
влади сподіватися досить важко.

Достатньо оптимальне визначен-
ня феномену “публічність” саме у 
державній службі тим і ускладнюєть-
ся, що таку публічність досить часто 
розглядають саме у конкретній сфе-
рі народногосподарської діяльності. 
Якщо йдеться про публічність у сфе-
рі соціально-економічної, господар-
ської (підприємницької) діяльності, 
то йдеться про доступність громадян 
до реального знання щодо діяльності 
підприємницьких структур (відкри-
тість ведення бізнесу) [10, с. 275].

За такої ситуації прочитання тер-
міна “публічність” вважаємо найдо-
цільніше розглядати в контексті тер-
міна “публічне управління”. Відомо, 
що вперше використав його відомий 
англійський дослідник Д. Кілінг, 
який під ним розумів “пошук найкра-
щих способів використання ресурсів 
задля досягнення пріоритетних ці-
лей держави” [11, с. 605].

Підтвердження такого визначен-
ня знаходимо і в ряді нормативного 
характеру документах державниць-
кого рівня, що були прийняті в сучас-
ній Україні. Так, у ст. 45 нової редак-
ції Закону України “Про державну 
службу” від 2015 р. публічність дер-
жавної служби закріплена такими 
обов’язковими умовами її практич-
ного функціонування, як: публічні 
звіти керівників органів виконавчої 
влади перед громадськістю про ді-
яльність конкретного державного 
органу; інформація про діяльність 
державних органів у ЗМІ, зокрема, 
на веб-сайтах окремих органів вико-
навчої влади. Нагадаємо, що прин-
цип публічності державної служби 
певною мірою проводиться і у деяких 
Указах Президента України, зокрема 
в Указі “Про стратегію державної  
кадрової політики на 2012–2020 рр.” 
[12] та ін.

Є чимало підстав також погодити-
ся з думкою О. Амосова та Н. Гавка-
лової у тому плані, що “для того щоб 
відбулася трансформація державно-
го управління в публічне, необхідно 
виконати кілька умов. Насамперед 
це стосується формування інститу-
ційного забезпечення управління у 
суспільстві, в якому фактично одно-
часно існує кілька моделей взаємодії 
та соціальних сегментів: солідарис-
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тиче суспільство, консорції, конвіксії 
та правова соціальна держава [13,  
с. 17].

Доречною є думка авторів “Ен-
циклопедичного словника з держав-
ного управління” [11] стосовно того, 
що публічне адміністрування — це 
максимальна відкритість у реалізації 
державної політики: якщо державна 
політика здійснюється шляхом пу-
блічної діяльності, то така діяльність 
і є публічним адмініструванням [11, 
с. 605]. У цьому контексті доречною є 
ідея прийняття спеціального Кодек-
су про публічну службу в Україні.

Державно-управлінська еліта — 
порівняно новий, мало науково оп-
рацьований термін, що в умовах над-
мірної бюрократизації державного 
управління, на жаль, набуває нега-
тивного відтінку.

По-перше, часто невиправдано 
змішують поняття “політична еліта” 
та “державно-управлінська еліта”, 
асоціюють їх, хоча особливих підстав 
робити це немає.

По-друге, аби такі асоціації були 
менш відчутними, державні управ-
лінці мають бути максимально депо-
літизованими. Завдання державно-
го службовця — максимально дієво 
реалізувати державну політику. Але  
якщо він її поціновує як особистість 
з політичної точки зору, то це вже 
справа власного людського сумління 
й свідомості. У цьому плані зрозумі-
ло, чому в ряді держав статус держав-
ного службовця політизують навіть 
у правовому плані. І хоча політика і 
державне управління (як і політичне 
та державне управління) ще з давніх 
часів (Греція, Рим, Китай) тісно пе-
реплітаються, слід брати до уваги, що 
часто політика пояснюється: як своє-

рідна “чиста”, виокремлена сутність; 
як специфічна діяльність усіх суб’єк-
тів суспільно-політичного життя, 
що регулює їх взаємовідносини; як 
спосіб досягнення відповідних цілей; 
як сукупність питань і подій дер-
жавного і громадського життя [14,  
с. 265]. Тобто політичну і державну 
діяльність все ж значною мірою не-
обхідно “розмежовувати”.
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До  ПитАННЯ  ПРо  коНЦЕПЦІЮ  ПРоЗоРостІ 
ФУНкЦІоНУВАННЯ  оРгАНІВ  ПУБЛІЧНоЇ  ВЛАДи

Анотація. Розкрито наукові підходи до реалізації концепції прозорості у 
сфері державної політики, коли у глобалізаційному просторі відбуваються 
процеси посилення ролі та значення інформації як для суспільства загалом, 
так і в житті кожного громадянина.  Зроблено етимологічний аналіз термі-
нів “концепція” та “прозорість”. Окреслено понятiйно-категорiйнi питання  
визначення “концепцiї прозоростi”, основнi механiзми та iнструменти впро-
вадження зазначених iдеологiчних орiєнтирiв у дiяльнiсть системи органiв 
публiчної влади загалом та в окремих сферах життєдiяльностi суспiльства. 
Досліджено наукові підходи до визначення понять “концепція” та “прозо-
рість”, на основі чого надано власне визначення  поняття “концепція прозоро-
сті”. Здійснено розгляд концептуальних особливостей принципу прозорості 
державної політики. Виділено основні складові елементи принципу прозо-
рості, зокрема, визначено його зміст як взаємодію органів управління з його 
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об’єктами, забезпечення належного зворотного зв’язку у процесі здійснення 
повноважень з реалізації управлінських функцій. Окреслено роль громад-
ськості у забезпеченні прозорості функціонування публічної влади. Зробле-
но висновок, що доступ до інформації є передумовою публічного контролю і 
головним елементом розвитку громадянського суспільства. Досліджено пи-
тання зростання уваги центрів громадських ініціатив до питання концепції 
прозорості державної політики. Наголошено на тому, що розв’язання проблем 
прозорості усієї системи державного управлiння є одним із ключових напря-
мів у процесі подальшого утвердження в Україні демократичних принципів 
в умовах конституційного реформування, укорінення цивілізованих норм 
функціонування держави на благо та захист прав людини та громадянина.

Ключові слова: концепція прозорості; орган публічної влади; державне 
правління; функціонування; принцип, громадянське суспільство; система 
державного управління; конституційне реформування.

К  ВОПРОСУ  О  КОНЦЕПЦИИ  ПРОЗРАЧНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ОРГАНОВ  ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ

Аннотация. Раскрыто научные подходы к реализации концепции про-
зрачности в сфере государственной политики, когда в глобализационном 
пространстве происходят процессы усиления роли и значения информации 
как для общества в целом, так и в жизни каждого гражданина. Сделано эти-
мологический анализ терминов “концепция” и “прозрачность”. Обозначены 
понятийно-категориальные вопросы определения “концепции прозрачно-
сти”, основные механизмы и инструменты внедрения указанных идеоло-
гических ориентиров в деятельность системы органов публичной власти в 
целом и в отдельных сферах жизнедеятельности общества. Исследованы 
научные подходы к определению понятий “концепция” и “прозрачность”, на 
основе чего предоставлено собственное определение понятия “концепция 
прозрачности”. Осуществлено рассмотрение концептуальных особенностей 
принципа прозрачности государственной политики. Выделены основные со-
ставляющие элементы принципа прозрачности, в частности, определено его 
содержание как взаимодействие органов управления с его объектами, обес-
печения обратной связи в процессе осуществления полномочий по реализа-
ции управленческих функций. Определена роль общественности в обеспе-
чение прозрачности функционирования публичной власти. Сделан вывод, 
что доступ к информации является предпосылкой публичного контроля и 
главным элементом развития гражданского общества. Исследован вопрос 
роста внимания центров общественных инициатив к вопросу концепции 
прозрачности государственной политики. Отмечено, что решение проблем 
прозрачности всей системы государственного управления является одним 
из ключевых направлений в процессе дальнейшего утверждения в Украине 
демократических принципов в условиях конституционного реформирова-
ния, укоренения цивилизованных норм функционирования государства на 
благо и защиту прав человека и гражданина.
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ON  THE  CONCEPT  OF  THE  CONCEPT  OF  TRANSPARENCY  
OF  FUNCTIONING  BY  THE  PUBLIC  AUTHORITY

Abstract. Scientific approaches to the implementation of the concept of trans-
parency in the field of public policy are revealed, when processes of enhancing the 
role and importance of information both for society as a whole and in the life of 
every citizen occur in the globalization space. An etymological analysis of the terms 
“concept” and “transparency” is made. The conceptual definition of the “concept 
of transparency”, the basic mechanisms and tools for the implementation of these 
ideological reference points in the activities of the public administration system as 
a whole and in certain spheres of public life are defined. The scientific approaches 
to the definition of the concepts “concept” and “transparency” are investigated, 
on the basis of which an own definition of the concept “concept of transparency” 
is provided. The conceptual features of the principle of public policy transparency 
have been reviewed. The main constituent elements of the principle of transpa- 
rency are highlighted, in particular, its content is defined as the interaction of 
management bodies with its objects, providing feedback in the process of exercis-
ing authority to exercise management functions. The role of the public in ensuring 
the transparency of public authority is defined. It is concluded that access to infor-
mation is a prerequisite of public control and the main element of the development 
of civil society. The issue of increasing the attention of public initiative centers to 
the concept of public policy transparency has been investigated. It was noted that 
solving the problems of transparency of the entire public administration system 
is one of the key areas in the process of further approval in Ukraine of democratic 
principles in terms of constitutional reform, rooting of civilized norms of the state 
for the benefit and protection of human rights and citizen.

Keywords: transparency concept; public authority; government; functioning; 
principle, civil society; public administration system; constitutional reform.

Постановка проблеми. Станом 
на сьогодні наша держава переживає 
досить важкі часи, вперше у своїй но-
вітній історії зіткнувшись зі зброй-
ною агресією з боку супротивника, 
який значно переважає Україну як 
у воєнно-політичному, так і в еконо-
мічному та інформаційному відно-
шенні. 

У цих умовах найактуальнішим 
завданням для вітчизняної науки 
права стає пошук нових концепту-
альних рішень, які б дали поштовх у 
практичній діяльності урядовців що-
до захисту суверенітету і територі-
альної цілісності України. Зближен-
ня національної правової системи з 
правовими системами країн сучасної 
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Європи на основі єдиних принципів 
та підходів і, як наслідок, утворення 
єдиної європейської правової сім’ї; 
проблеми та перспективи правово-
го регулювання як публічної, так і 
приватної сфер суспільного життя 
з позиції національного законодав-
ства, а також правового досвіду країн 
Європейського Союзу мають стати 
основними орієнтирами сучасних 
правознавців. 

Проблема прозорості останнім 
часом все частіше згадується при 
характеристиці різних соціальних 
інституцій у контексті демократиза-
ції державного і суспільного життя в 
Україні. Багато в чому це пов’язано з 
вивченням міжнародних стандартів 
та адаптацією досвіду країн Євро-
пейського Союзу, в якому прозорість 
визнано одним із принципів, що ви-
пливає з ідеї утвердження правового 
співтовариства [1, с. 43]. 

Ступінь наукової розробки. Про-
блему прозоростi функцiонування 
публiчних iнституцій дослiджува-
ли такi зарубiжнi науковцi, як М. Ді  
Ніз [2], Ж. Лоудж [3], П. Крейг [4], 
А. Сантіні [5]. Не меншу увагу пи-
танням прозорості діяльності ор-
ганів публічної влади у своїх пра-
цях  приділяють такі українські та 
російські вчені, як С. Головатий [6],  
А. Чуклінов [7], І. Березовська [8],  
І. Ібрагімова [9], В. Мельниченко [10, 
11], Н. Гудима [12], Дж. Балкин [13],                                     
І. Грицяк [14]. Водночас, питання ре-
алізації концепції прозорості у сис-
темі державного управління України 
не знайшла належного відображен-
ня у працях вітчизняних науковців. 
Зокрема, в жодному науковому до-
слідженні ми не знаходимо семан-
тичного аналізу поняття “концепція 

прозорості” та його змістовного на-
повнення. Дослідження питань про-
зорості органів публічної влади ма-
ють тільки фрагментарний характер 
та не дають можливості у повній мірі 
розкрити значущість концепції про-
зорості як базисного принципу побу-
дови системи державного правління 
України.

Мета статті — це спроба розкрит-
тя етимологічного аналізу самих тер-
мінів “концепція” та “прозорість”,  
а також розгляд концептуальних  
особливостей принципу прозорості 
державної політики.

Виклад основного матеріалу. 
Термін “концепція” походить від ла-
тинського слова conceptio, що у пе-
рекладі означає осягати, сприймати. 
Під концепцією здебільшого розумі-
ють систему поглядів, понять про ті 
чи інші явища або процеси, спосіб їх 
розуміння, тлумачення; основна ідея 
будь-якої теорії, головний задум; 
ідея чи план нового, оригінального 
розуміння; конструктивний принцип 
художньої, технічної та інших видів 
діяльності [15]. 

Витоки дослідження концепції як 
знання сягають доби європейського 
середньовіччя, зокрема це знайшло 
відображення у творчості П. Абеляра 
[16], який досліджував концепцію як 
концепт, що синтезує три способи ду-
ші:  як акт пам’яті орієнтований в ми-
нуле, як акт уявлення — в майбутнє, 
як акт судження — у теперішнє. 

Починаючи з другої половини  
ХХ ст., концепцію розуміють як ви-
явлення соціокультурного контек-
сту природничих і гуманітарних 
знань. Ці міркування не втратили 
гносеологічного змісту й станом на 
сьогодні.
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Отже, під концепцією, на нашу 
думку, варто розуміти комплекс 
ключових положень або установок 
мислення, що дають змогу зберігати 
спрямованість дослідження. Це своє-
рідний компас у русі думки.

Малий оксфордський словник 
англійської мови пов’язує термін 
“прозорість” (англ. transparency) 
передусім з фізичним явищем, ха-
рактерним для рідини, коштовного 
каміння, фотоплівки, а згодом з тер-
міном clarity, що означає зрозумі-
лість, легкість для сприйняття [17].

Кембриджський навчальний 
словник визначає “прозорість” як,  
зокрема, універсальну характеристи-
ку об’єкта бути прозорим, і як ясність 
та зрозумілість [18]. Вітчизняний 
“Великий тлумачний словник” під 
терміном “прозорість” розуміє влас-
тивість і стан чогось прозорого, а у 
системах опрацювання інформації — 
проміжні засоби взаємодії, застосу-
вання яких непомітне для користува-
ча, властивість фізичного з’єднання 
протоколу чи програми передавати 
інформацію, закодовану будь-яким 
способом, без жодних змін у ній [19]. 

Безперечно, принцип прозорості 
стосується всіх суспільних інсти-
туцій, у зв’язку з чим доцільно роз-
крити етимологічний зміст терміна 
“прозорість” через призму його соці-
ального значення, яке можна знайти 
в енциклопедичному виданні “Соці-
ологія” [20].

 У статті Д. Галкіна “Віртуальний 
дискурс про культуру постмодерну”  
прозорість визначається одним із ос-
новних понять сучасної теорії інфор-
маційного суспільства, постмодерної 
соціальної теорії та соціології, яке ха-
рактеризує вплив інформації та засо-

бів масової інформації на механізми 
соціальної організації. Цей феномен, 
на думку Д. Галкіна, покликаний да-
вати можливість вичерпного пред-
ставлення суспільних структур та 
індивідів у загальному інформацій-
ному полі та передбачає, насамперед, 
доступність, швидкість та високу 
ступінь структурованості інформа-
ції, зручність її перетворення в різні, 
легкі для сприйняття формати, і на-
явність постійного зворотного зв’яз-
ку [13, с. 21].

Усвідомлення відкритості та про-
зорості саме як правил, на яких має 
базуватися діяльність органів дер-
жавного управління, або як прин-
ципів, дотримання яких сприятиме 
побудові такої системи органів дер-
жавного управління, яка забезпечить 
упровадження загальносуспільних 
цінностей реальної демократії, що на 
сьогодні є практично малодослідже-
ними.

Переважна більшість вітчизня-
них науковців вбачають реалізацію 
принципів відкритості та прозорості 
в інформуванні громадськості про 
функціональний розподіл обов’язків 
та розмежування повноважень між 
органами державного управління.

І. Ібрагімова під принципом про-
зорості розуміє забезпечення діалогу 
з громадськістю на всіх етапах при-
йняття рішень та постійний доступ 
до повної, зрозумілої інформації про 
діяльність органів державної влади 
та їхніх посадових осіб згідно з нор-
мами чинного законодавства [9].

В. Мельниченко трактує принцип 
прозорості як спроможність держави  
забезпечити високий рівень обізна-
ності громадян та їхніх колективів 
щодо матеріальної і процесуальної 
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сторони державно-управлінської ді-
яльності, поінформованість грома-
дян та їхніх колективів про заплано-
вані рішення органів влади і те, як 
вони будуть здійснені [10, с. 51].

Принцип прозорості як ціннісний 
орієнтир права Європейського Сою-
зу набув широкого дослідження й на-
уковцями з міжнародного права. Так, 
автори книги “Право Європейського 
Союзу” О. Вітвіцька і Г. Горнінг серед 
функціональних принципів права 
Європейського Союзу визначають 
так само й принцип захисту довіри та 
правової безпеки, у зміст якого вклю-
чається також прозорість публічних 
інституцій держав [22, с. 52].

У підручнику “Вступ до права Єв-
ропейського Союзу” [23] В. Кернза 
в якості принципу побудови і функ-
ціонування інституційної структури 
Європейського Союзу визначається 
принцип прозорості даних інститу-
цій.

У навчальному посібнику за ре-
дакцією Р. А. Петрова [24] автори 
дотримуються західноєвропейського 
підходу до виділення лише загаль-
них принципів права Європейського 
Союзу. До загальних принципів пра-
ва автори відносять принципи по-
ваги до фундаментальних прав лю-
дини, пропорційності, рівності або 
недискримінації, правової повності,  
прозорості та дотримання процесу-
альних прав, субсидіарності.

Отже, узагальнюючи наведене, 
можемо зробити висновок, що віт- 
чизняні науковці дійшли спільних 
положень щодо змістовного напов-
нення принципу прозорості стосов-
но таких тверджень: 1) відкритість 
і прозорість діяльності органів дер-
жавного управління розуміється як 

можливість людини одержувати ін-
формацію не тільки відносно себе, а 
також щодо соціальних, політичних, 
державних і регіональних питань від-
носно необмеженого доступу до всіх 
видів інформації, документів, діяль-
ності та мотивів; 2) відкритість і про-
зорість органів влади не є тотожними 
поняттями. Відкритість ще не є про-
зорістю, але тільки приводить до неї. 
Прозорість діяльності органів влади 
є результатом процесу відкритості. 
Відкритість органів влади приводить 
до повної прозорості їх діяльності. 
Прозорість органів влади визнача-
ється як стан, який характеризується 
повною “просвічуваністю” всіх на-
прямів та результатів їх діяльності;  
3) виходячи з конституційного 
устрою державної влади в Україні, 
принцип відкритості державної вла-
ди можна визначити як її обов’язок 
із забезпечення можливості вільно-
го доступу громадян до здійснення 
управління державними справами. 

Як ми встигли помітити, жоден з 
вітчизняних науковців не досліджує 
концепцію прозорості публічних ін-
ституцій, а лише зосереджує свою 
увагу на доктринальному визначенні 
принципу прозорості та відкритості 
державної влади.

Проте не можна сказати, що укра-
їнська наука є застарілою та  не при-
діляє увагу дослідженню цих питань. 
Окремі аспекти концепції прозорості 
знаходять своє тлумачення у самих 
неочікуваних іпостасях вітчизняної 
науки про право. 

 Так, у  2008 р. була захищена  
Н. В. Гудимою дисертація на здо-
буття наукового ступеня кандида-
та наук з державного управління на 
тему “Принципи відкритості і про-
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зорості в діяльності органів держав-
ного управління України” [12]. Ди- 
сертаційне дослідження присвячено 
проблемам еволюційного розвитку 
реалізації принципів відкритості та 
прозорості в діяльності органів дер-
жавного управління та їх впливу на 
стан управлінської діяльності в кон-
тексті процесів демократизації укра-
їнського суспільства. Науковцем тео-
ретично обґрунтовано обов’язковість 
принципів відкритості та прозорості 
як складових державного управління 
і, водночас, об’єктивних характерис-
тик удосконалення його компонентів. 

Особливо слід виділити ґрунтов-
ну монографію “Українська револю-
ція гідності, агресія РФ і міжнарод-
не право”, підготовлену авторським 
колективом на чолі з професором  
О. В. Задорожнім [25]. Як у попе-
редній своїй монографії “Генеза між-
народної правосуб’єктності Укра-
їни” [1], так й у монографії 2016 р.  
О. В. Задорожній концепцію прозо-
рості публічних інституцій визначає 
як основну передумову визнання 
правосуб’єктості України як рівно-
цінного члена Європейського Союзу. 
До того ж, як стверджує науковець, 
прозорість діяльності органів публіч-
ної влади був одним з ідеалів Рево-
люції гідності.

Щодо західної доктрини, то варто 
вказати, що хоча і є спеціальні мо-
нографічні дослідження принципів 
права Європейського Союзу [26], але 
вони присвячені  принципам права 
Єропейського Союзу загалом без ви-
ділення особливої уваги принципу 
прозорості управління або концепції 
прозорості. 

Під час дослідження цієї теми на-
ми було встановлено досить цікавий 

факт. Концепція прозорості не зна-
йшла свого закріплення серед такого 
конгломерату наукових праць віт- 
чизняних правознавців, однак вона 
є чи не найактуальнішим напрямом 
діяльності центрів громадських іні-
ціатив та інститутів наукових дослі-
джень молодих вчених фінансистів 
та політологів.

Візьмемо до прикладу навчальний 
посібник В. В. Таран і В. А. Тарнай 
“Функціонування Єдиного веб-пор-
талу використання публічних кош- 
тів” [27]. Навчально-методичний 
посібник надзвичайно проникнутий 
практичними аспектами реалізації 
ідеї громадськості щодо максималь-
ної відкритості інформації про вико-
ристання публічних коштів. Основ-
ною метою видання автори ставили 
забезпечення ефективного викори-
стання публічних коштів та підви-
щення рівня обізнаності населення. 

Така прозорість процесу витра-
чання державних коштів мінімізує 
корупційні ризики та сприятиме на-
лагодженню ділового клімату в кра-
їні. 

Зокрема, учасники Міжнародного 
наукового конгресу “Інформаційне 
суспільство в Україні”, що відбувся 
29.10.2013 р. в Києві, у своєму рі-
шенні відзначили, що е-урядування 
(або e-Government) здатне змінити 
саму природу влади, зробити її більш 
прозорою та підконтрольною гро-
мадськості, а також створює умови 
для прискорення розвитку бізнесу, 
поліпшення інвестиційного клімату, 
зростання економіки, а головне — за-
безпечує реальну участь громадян у 
політичних процесах. Було зазначе-
но, що впровадження електронно-
го урядування потребує створення 
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якісно нових форм організації діяль-
ності органів державної влади, за-
безпечення взаємодії з громадянами  
та суб’єктами господарювання шля-
хом надання широкого доступу до 
державних інформаційних ресурсів, 
надання адміністративних послуг 
[28].

Східноєвропейський демократич-
ний центр за підтримки Фонду Бато-
рія видав публікацію, що документує 
приклади звернення білоруських 
громадських організацій з метою 
розв’язання соціальних проблем. 
Завдяки книзі “Представництво 
громадських інтересів” ми зможемо 
дізнатися, яким чином соціальні пи-
тання, у тому числі питання забезпе-
чення прозорості публічних інсти-
туцій, були вирішені за допомогою 
громадської ініціативи у Республіці 
Білорусь.

Ряд наукових досліджень у сфері 
запровадження концепції прозорості 
на всіх рівнях публічного управлін-
ня станом на сьогодні виконуються 
за темами комплексного наукового 
проекту “Державне управління та 
місцеве самоврядування”, який впро-
ваджується Інститутом державного 
управління та місцевого самовряду-
вання Національної академії держав-
ного управління при Президентові 
України. Наукова робота Інституту 
спрямовується на науковий супровід 
освітньо-професійних і професійних 
програм навчання, а також проведен-
ня суспільних реформ. 

Як зазначає Ч. Тейлор, мінімаль-
ний обсяг громадянського суспіль-
ства дорівнює існуванню незалежних 
від держави громадських організа-
цій, або як тепер прийнято говори- 
ти — “третього сектору”. 

Зараз, коли країна трансформу-
ється та переходить на новий рівень 
свого розвитку, громадська діяль-
ність стала більш видимою. Саме то-
му не обминула широкі громадські 
ініціативи й сфера реалізації концеп-
ції прозорості публічних інституцій.

Тепер майже кожний другий ро-
зуміє, хто такий громадський діяч, 
оскільки саме страшні події, які су-
проводжували всю Революцію Гід-
ності, змусили всіх небайдужих до 
подальшої долі країни та й власного 
майбутнього мобілізуватися, об’єд-
натися та присвятити свій час саме 
нашому суспільству.

Досвід роботи молодіжної орга-
нізації “Нова генерація” з ініціатив-
ними групами у сфері забезпечення 
впровадження принципу прозоро-
сті у всіх сферах суспільного життя 
українського народу заслуговує на 
особливу увагу. Посібник “Поради 
для початківців в громадській ді-
яльності” являє собою збірку реко-
мендацій для організацій громадян-
ського суспільства та ініціативних 
груп у сфері забезпечення прозорості 
управління будь-якої сфери буття 
суспільства [29].

Розкриємо кілька визначних мо-
ментів, які висвітлені у збірнику 
рекомендації щодо концепції про-
зорості суспільних інститутів: сло-
во “врядування” чи “урядування” є 
типовим українським словом, яке з 
давніх-давен асоціювалося з прозо-
рим процесом прийняття рішень при 
залученні всіх членів громади (віче, 
сходини села тощо). Це слово для 
багатьох українців означало демо-
кратичність, можливість урахуван-
ня голосу кожного, позначало давні 
традиції місцевого самоврядування 
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в Україні. Оскільки абсолютного від-
повідника в російській мові цьому 
слову немає, то за радянських часів 
у Словнику української мови воно 
зазначалось як застаріле і рекомен-
дувалося застосовувати синонім — 
управляти; у теорії політичної науки 
поняття управління означає процес 
реалізації влади у суспільстві, спо-
сіб її здійснення заради задоволення 
потреб та вимог громадян. Однією з 
рис, що характеризує демократич-
ність процесу управління в державі, 
є застосування принципів ефектив-
ного врядування (good governance), 
що полягають у відкритості та про-
зорості прийняття рішень органами 
державної влади та місцевого само-
врядування, підзвітності громадянам 
(адже саме вони є джерелом влади), 
у широкому залученні громадян до 
процесу прийняття рішень; вряду-
вання (governance) як зрозумілий та 
прозорий процес прийняття рішень 
дає змогу будь-якому органу у під-
звітний спосіб використовувати ре-
сурси і владу, спираючись на загальні 
цінності.

Своєю чергою, фахівцями Євро-
пейського центру фундації були за-
пропоновані чотири принципи ефек-
тивної роботи будь-якої організації 
(суспільство у даному випадку так 
само розглядається як організована 
спільнота). Серед даних принципів 
визначено як другий за ієрархією 
принцип прозорості, під яким розу-
міється висвітлення інформації про 
надходження, цілі й результати орга-
нізації.

Оскільки діяльність ЗМІ, гро-
мадянського суспільства та громад-
ських організацій, політичних пар-
тій та ділового сектору неможливо 

регулювати повністю і винятково 
законодавством (оскільки всебічне 
нормування може вважатися виявом 
недемократичності та перешкодою 
свободі зібрань, ведення підприєм-
ницької діяльності та самовиражен-
ня), то більшої ефективності можна 
було би досягти механізмами секто-
рального саморегулювання та внут- 
рішні правила. Попри можливість 
зробити прозорими свої фінансові 
звіти, а також прийняти внутрішні 
етичні кодекси і гарантувати їх до-
тримання, громадські організації не 
виявляють достатньо зусиль у цьому 
напрямі. Із 2010 р. кількість ЗМІ, які 
підписали секторальні етичні кодек-
си, лишається незначним, а випадки 
внутрішніх етичних кодексів, осо-
бливо серед друкованих ЗМІ, які 
належать видавничим концернам, є 
рідкісними. 

Група розробки фінансових захо-
дів боротьби з відмиванням грошей 
(ФАТФ) затвердила стандарти про-
зорості в цілях запобігання злов-
живаннями з боку корпоративних 
суб’єктів. Дана сфера правовідносин, 
безперечно, має визначний вплив 
у забезпеченні прозорості правової 
системи України. Відповідно до реко-
мендацій ФАТФ держави зобов’язані 
забезпечувати наявність достовірної, 
точної й актуальної інформації про 
заходи перевірки корпоративних 
суб’єктів щодо походження їхніх фі-
нансових ресурсів та забезпечувати 
систему контролю за банківськими 
операції і застосування у разі необ-
хідності санкцій [30].

Висновки. Таким чином, однією 
з причин неефективного функціону-
вання принципу прозорості в діяль-
ності органів державного управлін-



106

ня, незважаючи на їх проголошення 
у численних законодавчих та норма-
тивно-правових актах, залишається 
їх декларативність. Значною мірою 
це є наслідком відсутності у чинному 
законодавстві норм адміністратив-
ної відповідальності посадових осіб 
органів державного управління за 
правопорушення цих норм. Ступінь 
наукового дослідження концепції 
прозорості є досить малим та зво-
диться лише до визначення змісту 
принципу прозорості державного 
управління без дослідження пари-
дигмальної природи прозорості соці-
альних інституцій.

На нашу думку, концепцію про-
зорості діяльності публічних інсти-
тутів слід розуміти як комплекс за-
ходів, спрямованих на забезпечення 
вияву відкритості та прозорості в їх 
діяльності шляхом розробки елемен-
тів, що створювали б цілісність цих 
правил, взаємодіяли між собою та 
справляли вплив на взаємодію ор-
ганів управління з його об’єктами, 
забезпечували належний зворотний 
зв’язок у процесі здійснення повно-
важень з реалізації управлінських 
функцій.
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осНоВНІ  ПРиНЦиПи  РЕгУЛЮВАННЯ  
ДЕРЖАВНого  ФІНАНсУВАННЯ   

ПоЛІтиЧНих ПАРтІЙ:  ДосВІД  кРАЇН   
РоЗВиНЕНоЇ  ДЕмокРАтІЇ  тА  УкРАЇНА

Анотація. Розглянуто узагальнений досвід країн розвиненої демократії 
щодо правових засад державного регулювання фінансування політичних 
партій та практичні можливості використання його в Україні. Проаналізова-
но положення законопроектів щодо змін у системі державного регулювання 
фінансування політичних партій в Україні та запропоновано шляхи її вдо-
сконалення. 

Показано, що досвід державного фінансування політичних партій в кра-
їнах розвиненої демократії, зокрема в країнах Європи, є успішним. Зазна-
чено, що ефективність та дієвість системи фінансування політичних партій 
не залежить від наявності в ній спеціального закону щодо фінансування. 
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Наголошується, що такі суспільні відносини можуть бути врегульовані як 
окремими законодавчими актами, так і у вигляді системи положень в різних 
законах — конституціях, законах про партії, виборчому законодавстві, зако-
нах про боротьбу з корупцією. 

Аргументується, що державне фінансування політичних партій є одним із 
дієвих інструментів у боротьбі з політичною корупцією та забезпеченні пар-
тій необхідними ресурсами для статутної діяльності та розвитку. 

Наведено приклади європейського досвіду державного фінансування ді-
яльності політичних партій, які мають великий рейтинг, і тих, що тільки вису-
вають кандидатів на виборах. Це може гарантувати рівність можливостей для 
різних політичних сил. Отже, державне фінансування має визначатися про-
порційно до політичної підтримки, яку партія отримала. Водночас надмірна 
залежність від державного фінансування може призвести до послаблення 
зв’язків між партіями та їхнім електоратом. 

У європейському досвіді виокремлюють державне та приватне фінансу-
вання політичних партій. Державне відбувається як фінансування статутної 
діяльності та як фінансування витрат на виборчі кампанії. Воно буває пряме 
(субсидіювання) та непряме (вигоди на законодавчій підставі). Встановлено, 
що державна підтримка політичних партій у країнах Європи коливається в 
межах від 20 до 85 % від загального бюджету партій. 

Досвід країн розвиненої демократії має бути врахований в Україні з метою 
вирішення вже існуючих проблем та уникнення їх у майбутньому, що поси-
лить партійну конкуренцію, внутрішньопартійну демократію, забезпечить 
належну реалізацію функції політичних партій як сполучної ланки між гро-
мадянським суспільством та державою.

Ключові слова: фінансування політичних партій, державне регулювання, 
державне управління, фінансова звітність, поняття державного фінансування 
партій.

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ:  ОПЫТ  СТРАН  РАЗВИТОЙ  ДЕМОКРАТИИ  И  УКРАИНА

Аннотация. Рассмотрен обобщенный опыт стран развитой демократии 
относительно правовых основ государственного регулирования финансиро-
вания политических партий и практические возможности использования его 
в Украине. Проанализированы положения законопроектов об изменениях 
в системе государственного регулирования финансирования политических 
партий в Украине и предложены пути ее совершенствования.

Показано, что опыт государственного финансирования политических пар-
тий в странах развитой демократии, в частности в странах Европы, является 
успешным. Отмечено, что эффективность и действенность системы финан-
сирования политических партий не зависит от наличия в ней специального 
закона о финансировании. Отмечается, что такие общественные отношения 
могут быть урегулированы как отдельными законодательными актами, так и 
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в виде системы положений в различных законах — конституциях, законах о 
партиях, избирательном законодательстве, законах о борьбе с коррупцией.

Аргументируется, что государственное финансирование политических 
партий является одним из действенных инструментов в борьбе с политиче-
ской коррупцией и обеспечении партий необходимыми ресурсами для устав-
ной деятельности, их развития. 

Приводится пример европейской практики государственного финанси-
рования деятельности политических партий, которые имеют большой рей-
тинг, и тех, кто только выдвигают кандидатов на выборах. Это может гаран-
тировать равенство возможностей для различных политических сил. Итак, 
государственное финансирование должно определяться пропорционально 
политической поддержкой, которую партия получила. Вместе с тем, чрез-
мерная зависимость от государственного финансирования может привести 
к ослаблению связей между партиями и их электоратом.

В европейском опыте выделяют государственное и частное финансиро-
вание политических партий. Государственное финансирование происходит 
как финансирование уставной деятельности и как расходов на избиратель-
ные кампании. Оно бывает прямое (субсидирование) и косвенное (льготы 
на законодательной основе). Установлено, что государственная поддержка 
политических партий в странах Европы колеблется в пределах от 20 до 85 % 
от общего бюджета партий.

Опыт стран развитой демократии должен быть учтен в Украине с  
целью решения существующих проблем и предотвращения их в буду-
щем, что усилит партийную конкуренцию, внутрипартийную демократию,  
обеспечит надлежащую реализацию функции политических партий в ка-
честве связующего звена между гражданским обществом и государст- 
вом.

Ключевые слова: финансирование политических партий, государствен-
ное регулирование, государственное управление, финансовая отчетность, по-
нятие государственного финансирования партий.

MAIN  PRINCIPLES  FOR  REGULATION  OF  PUBLIC  FINANCING 
OF  POLITICAL  PARTIES:  EXPERIENCE  OF  DEVELOPED  

DEMOCRACY  COUNTRIES  AND  UKRAINE 

Abstract. The article considers the generalized experience of developed  
democracies in relation to the legal foundations of state regulation of financing of 
political parties and the practical possibilities of using it in Ukraine. The article 
analyzes the provisions of the draft laws on changes in the system of state regu- 
lation of financing of political parties in Ukraine and suggests ways to improve  
it.

It has been shown that the experience of state funding of political parties in de-
veloped democracies, in particular, in European countries, is successful. It is noted 
that the efficiency and effectiveness of the system of financing political parties 
does not depend on the existence of a special law on financing. It is noted that 
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such social relations can be regulated as separate legislative acts, as well as in the 
form of a system of provisions in various laws — constitutions, party laws, electoral 
legislation, anti-corruption laws.

It is argued that state financing of political parties is one of the effective tools 
in the fight against political corruption and provision of parties with the necessary 
resources for statutory activities and their development.

The author draws attention to the European practice of state financing of the 
activities of political parties, which have a high rating, and those that only nomi-
nate candidates for elections. This can guarantee equality of opportunity for vari-
ous political forces. So, public funding must be determined in proportion to the 
political support that the party has received. At the same time, the author is con-
vinced that excessive dependence on state financing may lead to a weakening of 
ties between parties and their electorate.

The article also states that in the European experience state and private fund-
ing of political parties is allocated. Public financing takes place both by statutory 
activities and by campaign expenditures. It is direct (subsidizing) and indirect 
(benefits on a legislative basis). It is established that the state support of political 
parties in European countries ranges from more than 20 % to 85 % of the total 
budget of parties.

The author is convinced that the experience of developed democracies should 
be taken into account in Ukraine with the aim of solving existing problems and 
preventing them in the future, which will strengthen party competition, internal 
party democracy, and ensure the proper realization of the function of political par-
ties as a connecting link between civil society and the state.

Keywords: financing of political parties, state regulation, state administration, 
financial reporting, concept of state financing of parties.

Постановка проблеми. Для Укра-
їни дослідження правового регу-
лювання фінансування політичних 
партій має особливу актуальність 
у контексті ще досить малого дос-
віду функціонування норми у За-
коні України “Про політичні партії 
в Україні” [1], яка набула чинності  
1 липня 2016 р. [2], що запровадила 
державне фінансування політичних 
партій. Адаптація зарубіжного дос-
віду державного регулювання фінан-
сування діяльності політичних пар-
тій в Україні має особливе значення 
для розвитку демократії та підви-

щення ефективності функціонуван-
ня влади.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою та визначення не-
вирішених раніше частин загальної 
проблеми. У другій половині ХХ ст. 
питання державного фінансуван-
ня статутної діяльності політичних 
партій розглядалося науковцями 
переважно у контексті проблем со-
ціально-політичного розмежування, 
структурування суспільства та йо-
го демократизації (праці С. Барто-
ліні [3], П. Мейра [4], І. Баджа [5],  
Х. Кемана [6], М. Левера [7], Н. Шо-
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філда [8], В. Ханта [9], О. Нідермайе-
ра [10], К. Джанди [9], Р. Хермела [9], 
К. Еденса [9], П. Гоффа [10], Р. Дел- 
тона [11–13], С. Фленегена [15],  
А. Вера [16], Л. Хелмса [17]). В Украї-
ні останнім часом тема фінансування 
політичних партій стала об’єктом до-
сліджень науковців — Л. Гонюкової 
[18], О. Коцюруби [19], С. Обушного 
[20], М. Примуша [21], Р. Мартиню-
ка [22], А. Романюка [23], Ю. Шве- 
ди [23] та О. Шумельда [23] як у 
контексті більш загальних питань та 
проблем структурування суспільств, 
так і в зв’язку з питаннями підзвіт-
ності влади, ефективності функціо-
нування та справедливого механізму 
державного регулювання. 

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Метою статті є 
дослідження та висвітлення окремих 
особливостей зарубіжного досвіду 
державного регулювання фінансу-
вання діяльності політичних партій 
в історичному контексті та можли-
востей його адаптації в Україні. Ви-
ходячи з поставленої мети, основни-
ми завданнями у статті вбачаємо 
завдання проаналізувати принципи 
та форми державного фінансування 
політичних партій в країнах розви-
неної демократії в історичному кон-
тексті та запропонувати шляхи вдо-
сконалення механізмів державного 
регулювання щодо фінансування по-
літичних партій в Україні. 

Виклад основних результатів. 
Державне фінансування сприяє ідео-
логізації новостворених партій, крім 
того партії легко до нього звикають і 
вже не можуть без нього обходитися. 
Але, на нашу думку, основні перева-
ги бюджетної підтримки політичних 
партій — це стимулювання розвитку 

політичної конкуренції, підвищення 
інтенсивності та якості політичної 
боротьби (за рахунок взяття участі у 
ній менш заможних, але більш ідей-
них партій), робить фінансово неза-
лежними ті партії, які вже сьогодні 
мають високий рівень підтримки з 
боку громадян. 

Згідно із застосованим В. В. Джу-
ган визначенням, “фінансування по-
літичних парій — це здійснювана в 
порядку та в межах, встановлених 
чинним законодавством, діяльність 
політичних партій, органів держав-
ної влади, фізичних та юридичних 
осіб, яка спрямована на забезпечен-
ня політичних партій фінансовими 
та іншими ресурсами, які піддаються 
фінансовій оцінці і які необхідні по-
літичним партіям для реалізації сво-
їх цілей та завдань” [24]. 

Принципи, на яких має ґрунтува-
тися фінансування, стали об’єктом 
наукового дослідження з початку 
цього століття. Так, основні прин-
ципи здійснення регулювання дер-
жавного фінансування політичних 
партій представлено у монографії 
Л. Янга “Регуляція політичного фі-
нансування у ліберально-демокра-
тичних суспільствах” [25]. Автором 
досліджено сильні та слабкі сторони 
різних підходів до регламентування 
фінансового забезпечення виборчих 
кампаній та розглянуто теоретич-
ні питання, які є основами такого 
фінансування. У науковій праці за 
редакцією Р. Вільямса “Партійне фі-
нансування та політична корупція” 
[26] здійснюється поглиблене дослі-
дження партійного фінансування та 
проблем політичної корупції. Автор 
зауважує, що “джерела, масштаби, 
форми, розподіл партійного фінан-
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сування мають глибокі політичні 
наслідки” [26, с. 5]. Отже, цей процес 
має бути регламентованим, базува-
тися на чітких принципах. 

Основні принципи державного 
фінансування політичних партій в 
країнах розвиненої демократії, зо-
крема в країнах Європи, сьогодні є 
об’єктом дослідження й вітчизняних 
експертів. Експертом Національного 
інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України С. Яні-
шевським [27] з цією метою проана-
лізовано документи Венеціанської 
комісії, ПАРЄ, Комітету міністрів 
Ради Європи [28–31]. В. Джуган 
здійснено порівняльний аналіз кон-
ституційно-правових засад фінансу-
вання політичних партій в Україні та 
країнах ЄС [32]. Загалом, наслідки 
державного фінансування політич-
них партій досліджуються з сере-
дини минулого століття. Висновки 
дослідників з цього приводу неодно-
значні. Наприклад, К. Стром [33] ви-
сунув теорію, згідно з якою державне 
фінансування збільшує незалежність 
партійних лідерів від активістів, 
у той час як Дж. Шлезінджер [34]  
вважає, що воно сприяє бюрократи-
зації партій. Натомість проведене 
К.-Х. Нассмахером [35] дослідження 
механізму державних субсидій пар-
тіям в Австрії, Італії, Швеції та Ні-
меччині свідчить про те, що обидва 
висновки мають право на існування.

Аналіз вказаних джерел дає мож-
ливість встановити, що державне ре-
гулювання фінансування політичних 
партій базується на таких принципах, 
як рівноправність, багатоманітність 
джерел фінансування, пропорцій-
ність, розумність та обґрунтованість 
балансу між державним і приват-

ним фінансуванням, справедливість 
розподілу державного фіксування 
між партіями, обмеження приват-
ного фінансування за характером і 
розміром, прозорість фінансування, 
та підзвітність. Вони означають те, 
що публічне фінансування має бути 
призначене для кожної партії, пред-
ставленої в парламенті. 

Публічне фінансування може бу-
ти поширене як на політичні органи, 
які представляють важливу частину 
електорату, так і на ті, що висувають 
кандидатів на виборах, що гарантує 
рівність можливостей для різних 
політичних сил. Державне фінансу-
вання має визначатися пропорційно 
до політичної підтримки, яку партія 
отримала. В основі має бути також 
об’єктивність, а саме, фінансування 
базується на розрахунках з ураху-
ванням таких об’єктивних критері-
їв, як кількість поданих голосів або 
здобутих місць у парламенті та на-
давати новим партіям можливість 
з’являтися на політичній арені, кон-
куруючи на чесних умовах з парті-
ями, які мають давні міцні позиції. 
Надмірна залежність від державного 
фінансування може призвести до по-
слаблення зв’язків між партіями та 
їхнім електоратом. Політична партія 
на європейському рівні має публіку-
вати щороку доходи, витрати і декла-
рацію щодо своїх активів і пасивів, 
декларувати джерела фінансування 
шляхом надання списку, що вказує 
дарувальників, і отримані від кожно-
го дарувальника презенти, що пере-
вищують 500 євро. 

Щодо форм фінансування, то 
виокремлюють державне та приват-
не фінансування. Державне відбува-
ється як фінансування статутної ді-
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яльності, як фінансування витрат на 
виборчі кампанії політичних партій. 
Бюджетне фінансування поділяють 
на пряме фінансування (субсидію-
вання) та непряме (вигоди на зако-
нодавчій підставі), зокрема шляхом 
покриття поштових витрат та оренди 
приміщень для зустрічей, підтрим-
ки партійних засобів масової інфор-
мації, молодіжних організацій та 
дослідницьких інститутів, а також, 
надаючи податкові пільги, тощо [36]. 
Державне фінансування отримують 
як парламентські партії, так і пар-
тії, які не потрапили до парламенту. 
Загалом державна підтримка полі-
тичних партій у країнах Європи ко-
ливається у межах від 20 до 85 % від 
загального бюджету партій [37]. 

В українському суспільстві диску-
сії з приводу фінансування політич-
них партій з державного бюджету та 
напрями витрат цих коштів політич-
ними партіями часто мають негатив-
ний зміст та незначну підтримку. У 
2015 р. лише 15 % громадян підтриму-
вали фінансування партій з бюджету, 
у 2016 р. — 15,7 %, у 2017 р. — 9,9 % 
вважали фінансування з бюджету 
держави прийнятним. Невелика чи-
сельність громадян підтримують фі-
нансування державою політичних 
партій, оскільки мало громадян їм 
довіряють — до і після 2013 р. цим ін-
ституціям довіряли не більше п’ятої 
частини опитуваних [38]. 

Щодо основних недоліків, то, на 
нашу думку, на це звернули увагу ще 
у другій половині минулого століт-
тя — є певні проблеми щодо джерел 
фінансування партій, особливо щодо 
державного фінансування, з якими 
пов’язані політична конкуренція, 
прозорість діяльності та підзвітність 

партій, залежність політичної та дер-
жавної влади, корупція. Д. Цацос,  
М. Боте, А. Блекман у праці “Фінан-
сування політичних партій: порів-
няльно-правове дослідження” [39], 
проаналізувавши законодавство 
ФРН, Швеції, Франції, Великобри-
танії, Італії та інших країн, виявили 
потребу розвитку державних інстру-
ментів регулювання фінансування 
політичних партій та показали необ-
хідність вдосконалення законодав-
ства, зауваживши, що недосконалий 
механізм контролю за фінансуван-
ням політичних партій, у тому числі і 
за державним фінансуванням, є при-
чиною проблем державного управ-
ління. Крім того, П. Копецкі встано-
вив, що серед недоліків бюджетного 
фінансування є те, що багато партій у 
країнах південної Європи практично 
повністю залежать від держави, а в 
інших країнах — державне фінансу-
вання є “символічним” порівняно з 
приватними та корпоративними по-
жертвуваннями [40, с. 262].

В Україні суспільні відносини у 
сфері публічного управління та ад-
міністрування щодо державного фі-
нансування політичних партій регу-
люються Конституцією України [41], 
законами України “Про політичні 
партії в Україні” [42], “Про вибори 
народних депутатів України” [43]. 
Визначено форми та обсяг держав-
ного фінансування політичних пар-
тій, порядок виділення та розподілу 
між політичними партіями коштів на 
фінансування їхньої статутної діяль-
ності, підстави припинення держав-
ного фінансування, тощо. Але з того 
часу є низка окремих питань щодо 
практичної реалізації положень За-
кону України “Про політичні партії в 
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Україні” в частині порядку розподілу 
між політичними партіями коштів 
на фінансування їхньої статутної ді-
яльності, обсягів фінансування полі-
тичних партій, строку використання 
політичними партіями коштів на фі-
нансування їхньої статутної діяльно-
сті. У цьому зв’язку з 2016 р. (часу 
запровадження норми про фінансу-
вання) у законодавчому органі час 
від часу законотворці реєструють 
проекти законів щодо удосконален-
ня державного регулювання фінан-
сування політичних партій та навіть 
скасування такого. 

Зауважимо, що узагальнений 
досвід державного фінансування 
політичних партій в країнах Євро-
пейського Союзу свідчить про необ-
хідність чіткої регламентації на зако-
нодавчому рівні порядку здійснення 
державної фінансової підтримки пар-
тій. Урахування досвіду фінансу-
вання політичних партій в країнах 
Європейського Союзу дасть можли-
вість в Україні вдосконалити поря-
док державного фінансування полі-
тичних партій, запровадити чіткий 
механізм розподілу між політични-
ми партіями коштів на фінансування  
їхньої статутної діяльності, прозо-
рість такого фінансування та на-
лежний фінансовий контроль. Ви-
рішувати ці проблеми покликані 
зареєстровані у Верховній Раді Укра-
їни законопроекти від 24.11.2016 р. 
№ 5446 та від 03.02.2017 р. № 6026 
про внесення змін до законів Укра-
їни щодо цільового використання 
державного фінансування статутної 
діяльності політичних партій.

Висновки. Питання доцільності 
та необхідності фінансування по-
літичних партій за рахунок коштів 

державного бюджету гостро диску-
тується не лише в Україні, а й в бага-
тьох країнах Європейського Союзу, 
де воно успішно діє впродовж досить 
тривалого періоду. Узагальнення 
досвіду державного фінансування 
політичних партій в країнах розви-
неної демократії, зокрема в окремих 
країнах Європи, на найвищому рівні 
європейських офіційних інституцій 
свідчить про те, що загалом, за ви-
ключенням Італії, цей досвід є успіш-
ним. Ефективність та дієвість систе-
ми фінансування політичних партій 
не залежить від наявності в ній спе-
ціального закону щодо фінансуван-
ня, оскільки, як свідчить досвід країн 
Європи, ці суспільні відносини мо-
жуть бути врегульовані як окремими 
законодавчими актами, так і у вигля-
ді системи положень в різних зако-
нах — конституціях, законах про пар-
тії, виборчому законодавстві, законах 
про боротьбу з корупцією тощо. Дер-
жавне фінансування політичних пар-
тій є одним із дієвих інструментів у 
боротьбі з політичною корупцією 
та забезпеченні партій необхідними 
ресурсами для статутної діяльності 
та розвитку. Досвід країн розвине-
ної демократії має бути врахований 
в Україні з метою вирішення вже іс-
нуючих проблем та уникнення їх у 
майбутньому, що посилить партійну 
конкуренцію, внутрішньопартійну 
демократію, забезпечить належну ре-
алізацію функції політичних партій 
як сполучної ланки між громадян-
ським суспільством та державою.
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Анотація. Вказується на загострення соціально-економічних проблем у 
розвитку галузі тваринництва, які потребують активної регулюючої участі 
держави за рахунок формування і реалізації державної політики з метою за-
безпечення стабільних економічних, правових, соціальних передумов його 
подальшого функціонування. Підкреслюється, що важливість цих актуаль-
них і стратегічних питань має перебувати під прискіпливою увагою держави 
та її державної політики, якій належить постійно забезпечувати узгодження 
інтересів тваринницьких підприємств регіонів і держави. Зазначається, що 
подальша нестійка виробнича діяльність тваринництва призведе до такої 
критичної ситуації, коли держава не отримає необхідного обсягу найбільш 
важливих продуктів харчування власного виробництва, що вплине на стан 
продовольчої безпеки країни. Вказується, що на даний час потребують на-
укового осмислення й обґрунтування питання організаційного, норматив-
но-правового забезпечення впровадження сучасних інструментів державної 
політики у тваринництві. Розглядається роль та складові елементи  функ-
цій державної політики, які мають безпосередній вплив на збільшення гене-
тичного потенціалу тварин та обсяги виробництва тваринницької продук-
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ції. Обґрунтовуються методи та механізм реалізації різних видів функцій 
державної політики під час виробництва якісної тваринницької продукції. 
Визначаються основні функції, які повинні підпорядковуватися виконанню 
місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядуван-
ня, оскільки сприяють ефективному розвитку галузі тваринництва. Окрес-
лено доцільність держави впроваджувати спеціальні соціальні програми для 
підтримки тваринництва і створення сприятливих умов для його ефектив-
ного функціонування. Запропоновано структурні класифікаційні характе-
ристики та основні складові активізації функціональної спрямованості дер-
жавної політики на інноваційний розвиток тваринництв.

Ключові слова: державна політика, держава, тваринництво, управління, 
активізація функцій, ефективний розвиток.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  И  АКТИВИЗАЦИЯ  
ЕЕ  ФУНКЦИЙ  В  РАЗВИТИИ  ЖИВОТНОВОДСТВА 

Аннотация. Указывается на обострение социально-экономических про-
блем в развитии отрасли животноводства, требующие активной регулирую-
щей роли государства за счет формирования и реализации государственной 
политики с целью обеспечения стабильных экономических, правовых, соци-
альных предпосылок его дальнейшего функционирования. Подчеркивается, 
что важность этих актуальных и стратегических вопросов должна находить-
ся под пристальным вниманием государства и его государственной поли-
тики, которой предстоит постоянно обеспечивать согласование интересов 
животноводческих предприятий регионов и государства. Отмечается, что 
дальнейшая неустойчивая производственная деятельность животноводст-
ва приведет к такой критической ситуации, когда государство не получит 
необходимого объема наиболее важных продуктов питания собственного 
производства, что повлияет на состояние продовольственной безопасности 
страны. Указывается, что в настоящее время требуют научного осмысления 
и обоснования вопросы организационного, нормативно-правового обеспе-
чения внедрения современных инструментов государственной политики в 
животноводстве. Рассматривается роль и составляющие элементы функций 
государственной политики, которые имеют непосредственное влияние на 
увеличение генетического потенциала животных и объемы производства 
животноводческой продукции. Обосновывается механизм реализации раз-
личных видов функций государственной политики при производстве каче-
ственной животноводческой продукции. Определяются основные функции, 
которые должны подчиняться выполнению местными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления, поскольку способст-
вуют эффективному развитию отрасли животноводства. Указывается на це-
лесообразность государству внедрять специальные социальные программы 
для поддержки животноводства и создания благоприятных условий для его 
эффективного функционирования. Предложены структурные классифи-
кационные характеристики и основные составляющие активизации функ-
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циональной направленности государственной политики на инновационное 
развитие животноводства.

Ключевые слова: государственная политика, государство, животновод-
ство, управление, активизация функций, эффективное развитие.

STATE  POLICY  AND  ACTIVATION  OF  ITS  FUNCTIONS  
IN  THE  DEVELOPMENT  OF  ANIMAL  HUSBANDRY 

Abstract. The article points to the aggravation of socio-economic problems 
in the development of the animal husbandry, which require an active regulato-
ry role of the state through the formation and implementation of public policy 
in order to ensure stable economic, legal and social prerequisites for its further 
functioning. It is emphasized that the importance of these topical and strategic 
issues should be under close attention of the state and its state policy, which is 
constantly to ensure coordination of the interests of livestock enterprises of the 
regions and the state. It is noted that the further unstable production activity of 
animal husbandry will lead to such a critical situation when the state does not 
receive the necessary amount of the most important food products of its own 
production, which will affect the state of food security of the country. It is indi-
cated that currently require scientific understanding and justification of organi-
zational, regulatory and legal support for the introduction of modern instruments 
of state policy in animal husbandry. The role and components of the functions of 
state policy, which have a direct impact on the increase in the genetic potential 
of animals and animal husbandry production, are considered. The methods and 
mechanism of realization of various types of functions of state policy in the pro-
duction of quality products of the animal husbandry are substantiated. The main 
functions that should be subordinated to the implementation of local executive 
authorities and local governments, as contribute to the effective development 
of the animal husbandry. The expediency of the state to introduce special social 
programs to support animal husbandry and create favorable conditions for its 
effective functioning is pointed out. The structural classification characteristics 
and the main components of activation of the functional orientation of the state 
policy on innovative development of animal husbandry are offered.

Keywords: public policy, government, animal husbandry, management, revi-
talization, effective development.

Постановка проблеми. Важли-
вою умовою постійного і ефективно-
го функціонування основних галу-
зей економіки країни є безперервне 
вдосконалення заходів державної 
політики, в основі якої повинно зна-
ходити своє пріоритетне місце вико-

ристання сучасних досягнень науки, 
техніки і технологій з метою ефек-
тивного розвитку тваринництва.

Нині стан тваринництва як однієї 
із життєво необхідних галузей сіль-
ського господарства є досить склад-
ним, оскільки досягнутий рівень 
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розвитку не відповідає його страте-
гічним можливостям. Більше того, 
загострення соціально-економічних 
проблем, безперервність виробни-
чого процесу та посилення вимог 
ринкового механізму до виробни-
цтва якісної тваринницької продук-
ції потребують активної регулюючої 
участі держави за рахунок форму-
вання і реалізації державної політи-
ки з метою забезпечення стабільних 
економічних, правових, соціальних і 
екологічних передумов розвитку тва-
ринництва.

На даний час становлення ринко-
вих відносин в Україні спонукає до 
активного розвитку малих і середніх 
тваринницьких підприємств, сімей-
них міні-ферм, бізнесова діяльність 
яких спрямовується на досягнення 
певних результатів (у більшості ви-
падків не стійких) у виробництві тва-
ринницької продукції. Важливість 
цих актуальних і стратегічних питань 
повинна знаходитися під прискіпли-
вою увагою держави і її державної 
політики, якій належить постійно 
забезпечувати узгодження інтересів 
тваринницьких підприємств регіонів 
і держави.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Обґрунтування проблеми 
державної політики, застосування 
її методів та інструментів знайшло 
своє відображення у доробках таких 
зарубіжних вчених, як Д. Андерсон, 
М. Браун, Д. Веймер, В. Данн. Теоре-
тичне і методологічне дослідження 
аспектів регулювання соціально-еко-
номічних процесів країни, стану роз-
витку галузі тваринництва та напря-
мів підвищення його ефективності 
проводилося у наукових працях віт- 
чизняних вчених — В. Андрійчука, 

П. Березівського, В. Бовсуновського,  
В. Геєця, П. Кутуєва, О. Левковець, 
О. Мамалуй, М. Місюка, І. Свиноуса, 
П. Пуцентейла та ін. 

Теоретико-методологічному ана-
лізу, стратегії, механізмам форму-
вання і впровадження державної 
політики присвятили свої наукові 
праці такі вчені, як В. Бакуменко,  
О. Валевський, З. Варналій, В. Го-
шовська, О. Кілієвич, М. Латинін,  
В. Мамонова, Є. Романенко, В. Ро-
манов, В. Тертичка та багато інших 
науковців.

Однак складність і гострота ситу-
ації в тваринництві країни потребує 
проведення поглиблених і комплек-
сних досліджень у частині форму-
вання власного бачення потенційних 
можливостей галузі, пошуку пріори-
тетних шляхів формування та акти-
візації дієвих функцій державної по-
літики з метою подальшого розвитку 
галузі тваринництва.

Формулювання цілей статті. Ме-
та дослідження полягає в обґрун-
туванні теоретичних засад і форму-
ванні концептуальних підходів до 
визначення основних функцій дер-
жавної політики та їх спрямування 
на ефективний розвиток галузі тва-
ринництва.

Виклад основного матеріалу. За 
результатами дослідження у країні 
спостерігається кризовий (у більшо-
сті випадків нерегульований) соці-
ально-економічний стан сільського 
господарства. Він вимагає обов’яз-
кового здійснення невідкладних 
заходів (відображених у держав-
них програмах) державної політи-
ки, які повинні бути спрямовані на 
призупинення руйнування надбань 
галузі, вирівнювання умов та подо-
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лання деструктивних процесів у ви-
робничо-господарській діяльності, 
нарощування обсягів тваринницької 
продукції, збільшення рівня прибут-
ковості тваринництва.

Доцільно було би виокремити 
найвагоміші чинники та ураховува-
ти перешкоди, які гальмують процес 
реалізації заходів державної політи-
ки у тваринництві: низька фінансо-
ва підтримка держави; недостатня 
кількість власних коштів у більшості 
суб’єктів господарювання; недоско-
нала система стимулювання інно-
ваційної діяльності та низький рі-
вень сприйняття інноваційних змін  
товаровиробниками; низька адап-
таційна здатність тваринництва до 
вимог сучасного ринкового середо-
вища; невисока конкурентоспро-
можність новацій; недосконалий 
рівень науково-технічної сфери;  
неготовність вітчизняних тварин-
ницьких підприємств до глобальних 
змін; високий рівень тіньової еконо-
міки.

Варто зауважити, що досліджен-
ня парадигми змістовної структу-
ри державної політики в основному 
побудоване на відображенні її цілей, 
повсякденного політичного життя 
населення та стратегічного розвит-
ку країни [1, с. 4]. В іншому випадку 
стверджується, що перспективним 
напрямом наукового дослідження є 
проблема середовища аналізу дер-
жавної політики, особливо її соціаль-
но-політичний аспект [2]. Зазвичай 
постійне зростання ролі політики 
призводить до того, що вона перетво-
рюється на своєрідний центр, який 
об’єднує всі елементи соціальної сис-
теми і жодним чином не обмежуєть-
ся тільки державою [3, с. 40]. 

У наведених трактуваннях дер-
жавна політика є реакцією держави 
на конкретні проблеми суспільства, 
громадян і неурядових організацій. 
Водночас загальні інтереси і власні 
позиції тієї частини громадян, які 
зайняті в основних галузях вироб-
ничої діяльності практично мало 
приймаються до уваги, тоді як галузь 
тваринництва гостро відчуває необ-
хідність у зваженій і науково обґрун-
тованій державній політиці. Більше 
того, спілкування держави з грома-
дянами сприяє формуванню соціаль-
ного клімату в державі та забезпечує 
можливість державним інституціям 
ознайомитися з реальними турбота-
ми громадян [4].

Характерно, що місцеві органи 
влади й органи державного управ-
ління та безпосередньо тваринницькі 
підприємства, не зацікавлені спри-
яти відродженню раніше досягнутих 
рубежів у розвитку тваринництва, 
що призводить до скорочення розмі-
рів та обсягів виробництва тварин-
ницької продукції. Водночас заново 
створені приватними підприємця-
ми сімейні міні-ферми відчувають 
труднощі в організації господарю-
вання, оскільки не мають відповід-
ної державної підтримки, а тому не 
спроможні виробляти (відповідно 
до потреб) необхідну для споживан-
ня населенням кількість продукції. 
Більше того, значна частина про-
дукції використовується для сімей-
них потреб, інша — переробляється 
товаровиробниками самостійно, що 
впливає на рівень її конкурентоспро-
можності через низьку якість і висо-
ку собівартість.

З метою стабілізації ринкової 
кон’юнктури державі важливо гаран-
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тувати населенню високий рівень за-
безпечення попиту на м'ясо, молоко 
та продукти їх переробки. Натомість 
на даний час у тваринництві ситуа-
ція критична, оскільки спостеріга-
ється зменшення умовного поголів’я 
тварин у розрахунку на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь у розрізі 
природно-економічних зон країни  
(рис. 1). За період дослідження обсяг 
валової продукції тваринництва у 
розрахунку на цю площу земельних 
угідь у зоні Полісся зменшився на  
2,3 тис. грн, Лісостепу — на 1,5 тис. 
грн, Степу — на 5,3 тис. грн.

Вважаємо, що подальше скоро-
чення поголів’я худоби сприятиме 
негативним змінам у структурі біо-
логічного потенціалу, використанні 
земельних угідь, засобів виробни-
цтва, кормових і трудових ресурсів. 
У даному випадку наявна ситуація 
повинна державою враховуватися у 
державній політиці, оскільки змен-
шення поголів’я сільськогосподар-
ських тварин призводить до поя-
ви проблемних питань: виникає 
дефіцит тваринницької продукції, а 

це призводить до її імпорту і вими-
вання валютних коштів з економіки 
країни, скорочується кількість робо-
чих місць, що викликає підвищення 
рівня безробіття на селі, зменшуєть-
ся вихід органічних добрив, що стає 
першопричиною  зниження урожай-
ності сільськогосподарських куль-
тур, зменшується можливість отри-
мання прибутку через скорочення 
обсягів реалізації продукції тварин-
ництва та ін. Важливо, щоб держава 
впроваджувала спеціальні соціальні 
програми для підтримки тваринни-
цтва і створювала сприятливі умови 
для його ефективного функціонуван-
ня. 

Передусім у структурне напов-
нення державної політики пропону-
ється включити такий склад функ-
цій, які повинні підпорядковуватися 
виконанню місцевими органами ви-
конавчої влади і органами місцевого 
самоврядування, оскільки сприяють 
ефективному функціонуванню галу-
зі тваринництва:

• зміцнення продовольчої безпе-
ки країни;

Рис. 1. Зміни у кількості умовного поголів’я тварин зональних територій України 
[5, с. 136–137]
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• прискорення соціально-еконо-
мічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад регіонів 
країни;

• розширення можливостей для 
задоволення попиту населення 
у продуктах тваринного похо-
дження;

• зменшення соціальної напруги 
в об’єднаних територіальних 
громадах за рахунок значного 
розширення сфери прикладан-
ня праці;

• збільшення біологічної ма-
си відходів тваринництва для 
створення відновлюваних дже-
рел енергії;

• накопичення органічних доб- 
рив для одного із способів під-
вищення родючості ґрунтів, 
оскільки вони катастрофічно 
втрачають гумусову складову;

• організація мережі обслуго-
вуючих підприємств, які б 
забезпечували оптимальне 
функціонування тваринництва 
(господарства-репродуктори, 
станції штучного осіменіння, 
комбікормові цехи та ін.). 

У даному випадку державі слід 
активізувати свої функції і визна-
читися, якою в умовах кризи буде 
реальна підтримка розвитку тварин-
ництва, та сприяти державному регу-
люванню цін на продукти харчуван-
ня. Особливо важливо забезпечити 
розробку нових підходів до управ-
ління сучасними технологіями і на-
уковими відкриттями з утримання і 
обслуговування тварин на середніх 
і міні-фермах. Наразі виконавчими 
органами влади і місцевого само-
врядування потребують перегляду і 
регулювання питання формування 

племінного стада тварин, підвищен-
ня продуктивності поголів’я, зни-
ження собівартості продукції, за-
безпечення захисту тваринників від 
різкого коливання цін на продукцію, 
впровадження інноваційних техно-
логій виробництва тваринницької 
продукції. 

Лише комплексний підхід до ак-
тивізації здійснення регулювання 
і прийняття управлінських рішень 
сприятиме реальній можливості від-
родження і прибутковому розвитку 
тваринницької галузі. Для цього у 
структурному наповненні державної 
політики доцільно передбачити захо-
ди у частині підготовки молодих нау-
ковців і кваліфікованих спеціалістів, 
оскільки тваринництво є важливою 
інноваційною галуззю і платформою 
для наукових досягнень у сфері тех-
ніко-технологічної модернізації та 
впровадження прогресивних техно-
логій.

Зазначимо, що цілями державної 
політики у розвитку тваринництва 
повинно бути: забезпечення зростан-
ня рівня економічної ефективності 
виробництва тваринницької про-
дукції та прибутковості галузі, ра- 
ціональне і ефективне використання 
ресурсного (особливо генетичного) 
потенціалу, забезпечення стабільних 
цін, високого рівня зайнятості насе-
лення та його соціального захисту. 
Усе це спонукає до необхідності роз-
глянути сфери, види і напрями діяль-
ності державної політики (рис. 2).

З огляду на територіальне спря-
мування державної політики доціль-
но передбачити заходи, що стосують-
ся компенсації впливу на розвиток 
тваринництва несприятливих при-
родних і соціально-економічних чин-
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ників, вирівнювання відмінностей у 
використанні виробничих ресурсів, 
компенсаційні виплати гірським і де-
пресивним територіям, поширення 
диверсифікованих форм діяльності. 
Водночас галузевий напрям держав-
ної політики передбачає активіза-
цію її функцій на інтенсифікацію і 
зростання масштабів виробництва, 
розширення підприємницької діяль-
ності, сприяння інвестиційно-інно-
ваційним процесам, селекційній ді-
яльності та ін. У більшості випадків 
галузеві особливості тваринництва і 
нерегульований ринок тваринниць-
кої продукції призводить до того, що 
товаровиробники недоодержують 
значні ресурси і ефективність їх під-
приємницької діяльності залишаєть-
ся низькою [6]. Окрім цього, збере-
ження тваринництва і розвиток його 
на інтенсивній основі не може відбу-
ватися через порушення гармонізації 
інтересів суб’єктів господарювання 
(держави, товаровиробників, спожи-
вачів) [7, с. 13]. 

Варто зазначити, що держава 
здійснює свою політику через різні 

функції (напрями діяльності держа-
ви) у гуманітарній (соціальна, гума-
нітарна, екологічна, культурно-ви-
ховна), політичній (демократизації 
суспільного життя, національно-за-
безпечувальна, охоронна), еконо-
мічній (господарсько-стимулююча, 
господарсько-організаційна, науко-
во-організаторська) сферах, які від-
носяться до групи внутрішніх функ-
цій держави (здійснюється і 
конкретизується її внутрішня по-
літика, яка відображує економічні, 
ідеологічні, соціальні та інші сторони 
життя суспільства та його громадян). 
Більшість із цих функцій притаманна 
галузі тваринництва, а тому успішна 
їх реалізація відповідно до поставле-
них державою завдань, спроможна 
забезпечити йому ефективний роз-
виток.

Зазначимо, що процес формуван-
ня і здійснення державної політики 
відбувається з урахуванням функцій 
держави шляхом використання різ-
них форм діяльності держави, серед 
яких значне місце посідають правові 
(юридичні засоби), оскільки держава 

Рис. 2. структурні класифікаційні характеристики державної політики  
(розробка автора)

класифікаційні характеристики державної політики

Сфери суспільного життя політична, гуманітарна, економічна

міжнародна, загальнодержавна, регіональна, 
місцева

економічна, аграрна, екологічна, соціальна

внутрішні, зовнішні

територіальна, структурна, галузева

Функції

Види

Напрями діяльності

Рівні формування  
і реалізації політики
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повинна будувати свою діяльність 
на основі права і у межах існуючого 
чинного законодавства. При цьому 
державні органи та їх посадові особи 
формують і застосовують юридичні 
акти, що спрямовуються на здійснен-
ня функцій держави і заходів дер-
жавної політики.

Найбільш використовуваними 
правовими формами, які забезпечу-
ють здійснення компетентними дер-
жавними органами та їх посадовими 
особами різних функцій держави, 
є діяльність: правотворча (розроб-
ка, редагування, систематизація, 
прийняття і скасування норматив-
но-правових актів); правозастосов-
на (використання правових норм і 
виконання в обов’язковому порядку 
індивідуально правових приписів); 
правоохоронна (здійснення спогля-
дання і контролю за дотриманням 
норм права, охорони від правопору-
шень, захисту суб’єктивних прав гро-
мадян і сприяння виконанню покла-
дених на них юридичних обов’язків).

І навпаки, з процесом формуван-
ня юридичних актів не пов’язується 
діяльність державних органів, які ви-
користовують організаційні форми з 
метою реалізації функцій держави. У 
практичній діяльності держави зна-
ходять своє застосування такі фор-
ми, як організаційно-господарська 
(здійснюється матеріальне забез-
печення процесу виконання різних 
державних функцій, зокрема у тва-
ринництві — організація постачан-
ня виробничих ресурсів, реалізація 
продукції); організаційно регламен-
туюча (вирішуються поточні полі-
тичні питання, завдання стосовно 
забезпечення ефективного функціо-
нування ряду ланок державного ме-

ханізму); організаційно-ідеологічна 
(постійна виховна і роз’яснювальна 
робота серед працівників тварин-
ництва стосовно сприйняття і ро-
зуміння відповідних законів, нор-
мативно-правових актів, державної 
політики та формування ними влас-
ної думки щодо покращення стану 
справ у галузі).

Слід ураховувати, що функціо- 
нальна спрямованість державної по-
літики залежить не тільки від сфор-
мованих функцій держави, здійс-
нюваних у межах певних форм, а й 
від використовуваних нею методів: 
переконання (проведення правового 
виховання населення і низки профі-
лактичних заходів серед працівників 
тваринництва), заохочення (висвіт-
лення, матеріальне і моральне заохо-
чення передового досвіду роботи тва-
ринників, а також тих особистостей, 
які виявляють активність у боротьбі 
з правопорушеннями на виробниц- 
тві), примусу (використання різних 
заходів впливу, перевиховання та 
спонукання до усунення правопору-
шення і заподіяної шкоди, покращен-
ня поведінки і виконуваної роботи на 
робочому місці).

Викладене дає підстави дійти 
висновку, що функції держави яв-
ляють собою єдність змісту, форм та 
методів здійснення державної влади 
у певній сфері державної діяльності, 
яка знаходить своє відображення у 
сформованій державній політиці. 
На основі цього виникає потреба 
розглянути заходи, запропоновані 
Міністерством аграрної політики та 
продовольства України, що стосу-
ються виконання основних завдань 
державної політики у тваринництві 
[8]:



133

• організація виконання законо-
давчих і нормативно-правових актів 
та контроль за їх реалізацією;

• участь у формуванні та реалізації 
державної політики у тваринництві 
та розробці заходів щодо забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави;

• здійснення науково-технічної і 
технологічної політики у тваринни-
цтві;

• розроблення і коригування про-
цесу виконання загальнодержавних і 
галузевих програм розвитку тварин-
ництва;

• формування проектів законо-
давчих і нормативно-правових актів, 
участь у розробці технічних регла-
ментів, стандартів, норм і нормати-
вів, що мають відношення до тварин-
ництва.

Викладене дає підстави запро-
понувати функціональні складові 
державної політики, які мають без-
посередній вплив на розвиток тва-
ринництва (рис. 3).

У контексті зазначеного варто 
визначитися з основними заходами 
державної політики, які сприятимуть 
розвитку тваринництва за рахунок 
його активізації інноваційної діяль-
ності:

• посилення законодавчих поло-
жень з метою покращення інновацій-
них процесів та стабілізації виробни-
цтва продукції у галузі тваринництва; 

• формування дієвого механізму 
надання посильної державної допо-
моги тваринницьким підприємствам, 
які впроваджують новації та реалізу-
ють інноваційну продукцію;

• сприяння можливості отриман-
ня кредитів (при зниженні кредитної 
ставки) з метою налагодження у тва-
ринництві інноваційної діяльності;

• покращення мотивації праців-
ників тваринництва до проведення 
інноваційної діяльності;

• раціоналізація використання 
джерел фінансування процесу підго-
товки висококваліфікованих праців-
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Рис. 3. основні складові активізації функціональної спрямованості державної 
політики у розвитку тваринництва (розробка автора)
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ників тваринництва, які здатні впро-
ваджувати інноваційні розробки.

При формуванні державної полі-
тики вкрай необхідним є урахування 
її характеру, який виявляється у її ді-
євості при розгляді проблеми розвит-
ку тваринництва (активна діяльність 
або ж утримання від дій), проблем-
ності (спрямована на розгляд проб- 
лемних аналітичних питань, вибір 
знарядь, форм і методів здійснення 
політики з мінімальними витратами) 
та  креативності (частина діяльності 
державних органів, направлена на 
розв’язання проблеми ефективного 
функціонування тваринництва). На-
самкінець реалізація державної полі-
тики повинна чітко здійснюватися за 
етапами: проводиться вибір рішення 
(приймається урядовими діячами і 
відповідними державними устано-
вами), прийнятий варіант рішення 
(політична продукція) стає дієвим і 
через систему владних відносин вті-
люється у життя громадян, здійснен-
ня політичного процесу забезпечує 
отримання кінцевого результату, за 
допомогою якого регулюються умо-
ви життєдіяльності суспільства.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Вважаємо, що 
галузь тваринництва являє собою 
складну виробничо-економічну си-
стему, яка функціонує під впливом 
політичних, організаційно-право-
вих, соціальних, економічних, науко-
во-технічних та природних чинників, 
що зумовлює необхідність форму-
вання державної політики та викори-
стання її дієвих заходів для забезпе-
чення його подальшого розвитку.

Державна політика дає можли-
вість запровадити ефективні дії по 
забезпеченню інтенсивного розвитку 

тваринництва не тільки для органів 
державної влади, місцевого самовря-
дування, а й суб’єктів підприємниць-
кої діяльності та сприяє об’єднанню 
їх зусиль з метою покращення доб- 
робуту населення. Надалі для дер-
жави життєво важливо гарантувати 
населенню забезпечення попиту на 
необхідні та високопоживні продук-
ти тваринного походження. Задля 
цього державна політика повинна 
базуватися на розробці заходів, у змі-
сті яких тваринництво повинно бути 
флагманом (стабільним джерелом 
прибутку) для розвитку та підви-
щення рівня економічного зростання 
інших галузей аграрної сфери.
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комУНІкАЦІЯ  сУсПІЛЬстВА  І  оРгАНІВ  
мІсЦЕВого  сАмоВРЯДУВАННЯ  В  коНтЕкстІ 

ДІЯЛЬНостІ  гРомАДсЬких  оРгАНІЗАЦІЙ 

Анотація. Розглянуто комунікаційний процес певних соціальних груп і 
органів місцевого самоврядування в контексті діяльності громадської орга-
нізації, а також нову редакцію Закону України “Про громадські об’єднання”, 
який сприятиме вдосконаленню громадянського суспільства.

Висвітлено діяльність громадської організації м. Херсона в контексті  
комунікації суспільства й органів місцевого самоврядування, спираючись на 
дослідження таких українських науковців, як Т. В. Журенок, В. К. Колпаков, 
В. М. Менджул, С. М. Грудницька, Т. П. Руцинська, О. В. Титова та ін. 

Громадські організації останнім часом все частіше виступають органі-
заторами різноманітних заходів, проектів щодо вирішення конкретних су-
спільно значущих питань. Таке явище цілком природно, оскільки однією 
з найбільш правових форм допомоги громадянам, конкретним людям, які 
потребують допомоги у вирішенні складних спільних проблем, є існуван-
ня об’єднань громадян. Громадські організації є ефективним інструментом  
ознайомлення, допомоги, комунікації, соціального ефекту.
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Виходячи із загального підходу порівняльного аналізу визначення  
поняття “комунікації”, складеного відомим українським науковцем  
Д. В. Кісловим, проаналізовано діяльність громадської організації з орга-
нами місцевого самоврядування у досягненні певних соціально значущих  
завдань.

Наголошено, що практична діяльність громадських організацій вимагає 
ширшого наукового спостереження і вивчення комунікації різних соціаль-
них груп і державного управління, та розроблення пропозицій щодо вдо-
сконалення комунікаційного процесу із застосуванням підходів державного 
управління.

Ключові слова: підхід, державне управління, громадські організації, фонд 
інвалідів, Чорнобиль.

КОММУНИКАЦИЯ  ОБЩЕСТВА  И  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Рассмотрены коммуникационный процесс определенных со-
циальных групп и органов местного самоуправления в контексте деятель-
ности общественной организации, а также новая редакция Закона Украины 
“Об общественных объединениях”, который способствует совершенствова-
нию гражданского общества.

Освещена деятельность общественной организации г. Херсона в контек-
сте коммуникации общества и органов местного самоуправления, основы-
ваясь на исследованиях таких украинских научных деятелей, как Т. В. Жу- 
ренок, В. К. Колпаков, М. Менджул, С. М. Грудницкая, Т. П. Руцинская,  
О. В. Титова и др.

Общественные организации в последнее время все чаще выступают в 
качестве организаторов различных мероприятий, проектов в решении кон-
кретных общественно важных вопросов. Такое явление вполне естественно, 
поскольку является одной из самых действенных правовых форм помощи 
гражданам, конкретным людям, нуждающимся в помощи в решении слож-
ных общих проблем. Общественные организации являются эффективным 
инструментом ознакомления, помощи, коммуникации, социального эффек-
та.

Исходя из общего подхода сравнительного анализа определения по-
нятия “коммуникации”, составленного известным украинским ученым  
Д. В. Кисловым, проанализирована деятельность общественной организа-
ции с органами местного самоуправления в достижении определенных со-
циально значимых задач.

Определено, что практическая деятельность общественных организаций 
требует более широкого поля научного наблюдения и изучения коммуника-
ции различных социальных групп и государственного управления, а также 
разработки предложений по совершенствованию коммуникационного про-
цесса с применением подходов государственного управления.



138

Ключевые слова: подход, государственное управление, общественные 
организации, фонд инвалидов, Чернобыль.

COMMUNICATION  OF  SOCIETY  AND  LOCAL  GOVERNMENT 
BODIES  IN  THE  CONTEXT  OF  PUBLIC  ORGANIZATIONS'  

ACTIVITIES 

Abstract. This article is dedicated to the communication process of certain 
social groups and local governments in the context of the activities of a pub-
lic organization. Public associations have repeatedly attracted the attention 
of Ukrainian scientists such as T. V. Zhurenok, V. K. Kolpakov, M. Menjul,  
S. M.Grudnitskaya, T. P. Rutsinskaya, O. V. Titova, and others. The new edition 
of the Law of Ukraine On Public Associations contributes to the improvement 
of civil society.

The purpose of the article to consider the activities of the public organiza-
tion of the city of Kherson in the context of communication of society and local 
governments based on the analysis of current legislation and research of modern 
Ukrainian scientists, 

Recently, public organizations have increasingly been acting as organizers of 
various events and projects to address specific socially significant issues. Such a 
phenomenon is quite natural, since it is one of the most effective legal forms of 
assistance to citizens, specific people who need help in solving complex common 
problems. Public organizations are some effective tool for dating, help, communi-
cation, social effect.

Based on the general approach of a comparative analysis of the definition of 
the concept of “communication” compiled by a well-known Ukrainian scientist  
D. V. Kislov, the activity of a public organization with local governments in the 
achievement of certain socially significant tasks has been analyzed.

It was concluded that the practical activity of public organizations is a wide 
field for scientific observation and study of communication of various social 
groups and state administration, which requires the development of proposals for 
improving the communication process using the approaches of state administra-
tion.

Keywords: approach, public administration, public organizations, fund for 
persons with disabilities, Chernobyl.

Постановка проблеми. Громад-
ські організації останнім часом все 
частіше виступають у якості органі-
заторів різноманітних заходів, про-
ектів щодо вирішення конкретних 
суспільно значущих питань. Таке 
явище цілком природно, оскільки 

однією з найбільш правових форм 
допомоги громадянам, конкретним 
людям, які потребують допомоги у 
вирішенні складних спільних про-
блем, є існування об’єднань грома-
дян. Громадські організації явля-
ють собою ефективний інструмент 
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знайомства, допомоги, комунікації, 
соціального ефекту. “Традиційним 
сектором у структурі громадян-
ського суспільства виступає недер-
жавний або комерційний сектор. 
Недержавний сектор називають ще 
неприбутковим, волонтерським і, на-
решті, третім сектором або ж грома-
дянським суспільством у вузькому 
розумінні. Третій сектор утворюють 
різноманітні недержавні інституції: 
об’єднання, асоціації, рухи, благо-
дійні установи, органи самооргані-
зації населення” [1, с. 356]. Обмін 
досвідом з вирішення питань, що є 
актуальними визначеному колу гро-
мадян, обговорення рішень і шляхів 
їхнього втілення у життя, отримання 
консультацій і пошук фахівців в ор-
ганах місцевого самоврядування — 
все це є діяльністю громадських 
об’єднань. Отже, у контексті дослі-
джень з комунікації діяльність гро-
мадських об’єднань з органами дер-
жавного управління не втрачає своєї 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і  
публікацій. Громадські об'єднання  
неодноразово привертали увагу 
українських науковців. Так, Т. В. Жу- 
ренок розглянуто класифікації 
громадських об’єднань, наведено 
приклади поділу неурядових орга-
нізацій, які запропоновані як вітчиз-
няними, так і зарубіжними дослід-
никами, або витікають з чинного 
національного законодавства [1]. 
Поняттям і видам громадських ор-
ганізацій присвячували свої наукові 
розвідки такі вчені, як В. К. Колпа-
ков [2], В. М. Менджул [3] В. Гурлов 
[4]. Проблеми розвитку законодав-
ства України про громадські органі-
зації у господарсько-правовому ас-

пекті розглядали С. М. Грудницька 
[5] і Т. П. Руцинська [6]. Окремим 
аспектам статусу громадських об’єд-
нань, які безпосередньо здійснюють 
підприємницьку діяльність, присвя-
чено наукову статтю О. В. Титової 
[7]. Нова редакція Закону України 
“Про громадські об’єднання”, вва-
жаємо, є достатньо добре виписаним 
законом, що сприяє вдосконаленню 
громадянського суспільства [8].

Мета статті — на основі аналі-
зу чинного законодавства та до-
сліджень сучасних українських 
науковців розглянуто діяльність 
громадської організації м. Херсона 
в контексті комунікації суспільства 
і органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. На 
думку відомого українського вчено-
го, доктора наук з державного управ-
ління, професора Е. О. Романен-
ка, найактуальнішими з наукових 
питань є ті, “які стосуються дослі-
дження специфіки поширення кому-
нікативних процесів на розвиток су-
спільства, що, в кінцевому підсумку, 
призводить до трансформації різних 
ціннісних систем, на яких базуються 
відповідні ідеологічні доктрини що-
до формування державної політики” 
[9, с. 22]. У такому контексті “особли-
вого значення набуває дослідження 
проблемних питань в сфері з’ясуван-
ня місця і ролі комунікації в розвит-
ку сучасного суспільства. Тобто, тут 
принциповим питанням є дослідити 
наскільки комунікація як соціаль-
ний феномен сприяє розгортанню 
соціокультурної динаміки суспіль-
ства, як трансформується суспільна 
свідомість в результаті розвитку від-
повідних комунікативних процесів. 
Розгляд даного питання безпосеред-



140

ньо пов’язується з аналізом розвитку 
суспільної комунікації, більш того, 
найціннішим питанням є розвиток 
суспільної комунікації, яка сприяє 
формуванню нової моделі соціаль-
ної організації — комунікативного 
суспільства” [9, с. 22–23]. На думку 
автора цієї наукової статті, розвиток 
суспільної комунікації відбувається 
за участю діяльності громадських 
організацій. 

Якщо розглянути діяльність Хер-
сонської обласної громадської орга-
нізації “Фонд інвалідів Чорнобиля 
плюс”, то можемо спостерігати кон-
кретний приклад такої комунікації. 
За словами голови Фонду Л. Лах-
неко, проблема інвалідності гостро 
стоїть у багатьох країнах світу. Щоб 
привернути увагу до цієї проблеми, 
Організація Об’єднаних Націй за-
твердила 3 грудня — Днем інвалідів. 
У свою чергу, “Фонд інвалідів Чор-
нобиля плюс” приділяє значну увагу 
більшій соціалізації дітей у громаді. 
Коли здорові діти спілкуються з ро-
весниками, які мають певні пробле-
ми зі здоров’ям, вони ставляться до 
них з особливою любов’ю, розумі-
ють, що не все може бути в цьому 
світі повноцінним, існують також і 
певні відхилення [10].

Вже четвертий рік поспіль гро-
мадська організація “Фонд інва-
лідів Чорнобиля плюс” проводить 
благодійний концерт “Свято добра” 
для дітей з особливими потребами. 
Мета концерту — це формування у 
дітей загальнолюдських цінностей: 
доброти, милосердя, толерантності, 
співпереживання. Діти показують 
свої нові творчі роботи, створюють 
справжнє Свято добра. Все відбу-
вається на великій професійній 

сцені “Палацу молоді і студентів” у  
м. Херсоні. І дорослі, і діти отриму-
ють заряд бадьорості та гарного на-
строю. “Свято добра для того, щоб 
ми стали добрішими. Люди спере-
чаються, але в результаті приходять 
до того, що доброта потрібна кожно-
му з нас. Що це подібно до садів, які 
цвітуть у наших душах. Добрі слова, 
думки — це квіти, добрі справи — 
плоди в житті, кожен живе по-своє-
му. У кожному з нас є сонце. Даруйте 
своє тепло, доброту. Красна людина, 
коли вона добра. Не бійтеся робити 
добро!” [11].

Виступ на великій сцені — це зна-
чуща подія для будь-якої людини,  
адже треба добре підготуватися і 
вийти до величезного залу, прихо-
вуючи в глибині душі власне хви-
лювання, але яке потім почуття 
Перемоги над собою і впевненості 
в успіху. Особливо це важливо для 
дітей, на яких багато людей (будемо 
чесними) в силу економічної і по-
літичної кризи не звертають уваги 
як на гідних членів суспільства. На 
сцені діти демонструють свою красу, 
вміння радіти життю, свій талант. 
Мова жестів, танець під ритмічну 
музику справляють величезне вра-
ження на присутніх в залі глядачів. 
Слова подяки звучать на адресу 
Людмили Іванівни Лохнеко, яка на-
дає таку можливість для підняття 
самооцінки і розвитку таланту дітей 
з особливими потребами. Хореогра-
фічні композиції, представлені діть-
ми Херсонського обласного центру 
соціальної реабілітації дітей-інва-
лідів, виконання пісні на сурдомо-
ві, що супроводжується дивним по 
ритміці танцем дівчат, які не чують 
звуки оточуючого світу — все це на-
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повнює зал добрими посмішками, 
бажанням аплодувати [11].

Свято добра завжди відвідують, 
підтримують його проведення і за-
ходи подібні до нього, представни-
ки міської влади. Так, наприклад, у  
2018 р. було проведено такі заходи, 
як: 26 квітня — День чорнобильців в 
“Палаці молоді і студентів”; 5 верес-
ня — гуманітарна акція у клубі “Мі-
леніум”, де 250 людей з особливими 
потребами отримали подарунки і 
гуманітарну допомогу; 8 листопа-
да — Свято добра; 3 грудня — Свято 
добра до дня інвалідів із врученням 
подарунків кожній дитині; 14 груд- 
ня — день ліквідатора аварії на  
ЧАЕС в Обласному госпіталі вете-
ранів війни, якому Фонд допоміг у 
придбанні меблів; 29 грудня — Но-
ворічна ялинка з подарунками у кі-
ноконцертній залі “Ювілейний” для 
дітей з багатодітних, малозабезпе-
чених сімей і дітей-інвалідів; 4 січня 
2019 р. було вручено новорічні пода-
рунки маленьким пацієнтам Дитячої 
обласної клінічної лікарні.

За словами директора Херсон-
ського обласного центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Лідії Ні-
кішиної, дана громадська організа-
ція — це “люди, яким абсолютно не 
байдужа проблема дітей-інвалідів, 
проблема сімей, де є діти з особливи-
ми потребами”. Дітки показали свої 
таланти, свою творчість і ми поба-
чили, що ці діти — вони такі як всі. 
Але це велика робота, яка проведе-
на колективом центру, педагогами, 
обслуговуючим персоналом тому, 
що діти знаходяться у центрі тим-
часово, їм продовжувати своє жит-
тя, соціалізуватися до суспільства: 
вони підуть до дитячих садочків, до 

загальноосвітніх шкіл, вони будуть 
жити у сім’ях, спілкуватися зі своїми 
рідними, близькими людьми, сусіда-
ми. Тому наше основне завдання — їх 
соціалізувати. У центрі створюються 
всі умови для того, щоб дітям було 
добре, щоб навчальний процес був 
спрямований правильно, і сьогодні 
завдяки благодійному “Фонду інва-
лідів Чорнобиля плюс” у нас облад-
нано 3 аудиторії з підготовки дітей 
до школи. Це, перш за все, кожній 
дитині надано парти, бо кожна ди-
тина повинна мати індивідуальне 
місце, обладнані спальні, обладнані 
їдальні для того, щоб діти відчували 
себе комфортно” [10].

Виходячи із загального підходу 
порівняльного аналізу визначення 
поняття “комунікації”, складено-
го відомим українським науковцем  
Д. В. Кісловим [9, c. 77], громадські 
організації здійснюють людську вза-
ємодію в світі, а філософсько-прак-
тичний підхід дає нам ознаку кон-
структивної взаємодії особистостей, 
соціальних груп “чорнобильців” 
і “інвалідів”, що розгортається на 
ґрунті порозуміння і толерантності. 

З точки зору соціологічного під-
ходу, в ході комунікації соціальних 
груп “чорнобильців” та “інвалідів” з 
міською владою здійснюється меха-
нізм існування і розвитку людських 
відносин — усі символи розуму  
разом із засобами їх передачі в про-
сторі, що збережені у часі, спілку-
вання — полягають у запрошенні на 
заходи, що проводяться громадськи-
ми організаціями, являють собою пе-
редачу інформації людиною людині 
у межах соціально-інформаційного 
підходу державного управління [9, 
c. 77]. Інформаційно-орієнтований 
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загальний підхід реалізується про-
цесами перекодування вербально у 
невербальну і невербальної у вер-
бальну сфери, що демонструють 
концертні номери дітей-інвалідів 
по слуху, коли дітлахи танцюють і 
співають на сцені “Палацу молоді і 
студентів”, і глядачі навіть не здога-
дуються про проблему зі здоров'ям 
цих дітей. Діти показують, що вони 
також талановиті та успішні подібно 
до їхніх здорових однолітків.

Концерти, що проводяться Хер-
сонською обласною громадською 
організацією “Фонд інвалідів Чор-
нобиля плюс”, з точки зору інфор-
маційно-світоглядного підходу, є 
процесом спілкування і передачі ін-
формації, засобом формування сві-
тогляду і громадської думки широ-
ких мас милосердного ставлення до 
ближнього, толерантності й добра, 
бажанням допомогти. Це процес пе-
редачі інформації про буття людей, 
можливості яких обмежені хворо-
бою.

Діяльність цієї громадської ор-
ганізації може бути описана з точки 
зору економічно-орієнтованого під-
ходу в результаті процесу передачі 
інформації між двома сторонами: 
виробника й аудиторії, коли, напри-
клад, кондитери створюють з благо-
дійною метою торт для дітей-інвалі-
дів.

Якщо взяти до уваги управ-
лінсько-орієнтований змістов-
но-соціальний підхід [9, c. 77–78], 
організація “Фонд інвалідів Чорно-
биля плюс” реалізує своєю діяль-
ністю змістовний аспект соціальної 
взаємодії місцевих органів влади та 
соціальної групи людей з обмеже-
ними можливостями як соціальних 

об’єктів шляхом безпосереднього 
спілкування і обміну інформацією. 
Об’єднуючий підхід реалізується в 
акті спілкування, зв’язку між індиві-
дуумами, заснованому на взаєморо-
зумінні, повідомленні інформації від 
людей з обмеженими можливостями 
про їхні потреби органам місцевої 
влади. “В умовах становлення і фор-
мування інформаційного суспіль-
ства соціально-політична спрямо-
ваність поняття “комунікація” стає 
все більш актуальною для розуміння 
його як універсальної категорії тран-
сформованого соціуму” [9, с. 78].

Висновки і пропозиції. Отже, 
практична діяльність громадських 
організацій являє собою широке 
поле для наукового спостереження 
і вивчення комунікації різних соці-
альних груп і державного управлін-
ня та потребує розробки пропозицій 
щодо вдосконалення комунікаційно-
го процесу із застосуванням підходів 
державного управління.
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ПРоБЛЕми  РЕАЛІЗАЦІЇ  ФІНАНсоВоЇ  
ДЕЦЕНтРАЛІЗАЦІЇ  В  УкРАЇНІ 

Анотація. Розглянуто основні проблеми, що виникають у процесі фінан-
сової децентралізації в Україні. Виявлено неналежне фінансове забезпечення 
органів місцевої влади. Запропоновано шляхи вирішення проблем та вдоско-
налення фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Розвиток 
будь-якого суспільства багато в чому визначається системою багаторівнево-
го управління — від центрального до муніципального. Добре налагоджений 
механізм взаємодії й розподілу повноважень — основа стабільності будь-якої 
держави.

Демократична держава передбачає, що носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади в країні є народ. Свою владу народ здійснює різними способами, 
у тому числі за допомогою органів місцевого самоврядування.

На сьогодні тема розвитку місцевого самоврядування одна з найбільш ак-
туальних в Україні.

Політична і правова реформи в Україні привели до зміни правового ме-
ханізму регулювання організації та здійснення місцевого самоврядування в 
країні. Посилюється інтерес як науки, так і практики до питань створення 
оптимальної системи місцевого самоврядування та підвищення ефективнос-
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ті діяльності органів місцевого самоврядування. Однією з найважливіших 
проблем є фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування. Ефек-
тивний розвиток системи місцевого самоврядування неможливий без належ-
ної підтримки з боку органів державної влади.

Розглядаючи проблему взаємодії держави та місцевого самоврядування, 
органи державного управління й органи місцевого самоврядування можна 
трактувати як елементи єдиної системи соціального управління, публічної 
влади, що забезпечує життєдіяльність суспільства як єдиного цілого.

Ключові слова: фінансова децентралізація, місцевий бюджет, реформа 
місцевого самоврядування, фінансові ресурси, розвиток територій.

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  В  УКРАИНЕ 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, которые возникают в про-
цессе финансовой децентрализации в Украине. Выявлено ненадлежащее фи-
нансовое обеспечение органов местной власти. Предложены пути решения 
проблем и совершенствования финансовой автономии органов местного са-
моуправления.

Развитие любого общества во многом определяется системой многоуров-
невого управления — от центрального до муниципального. Хорошо отлажен-
ный механизм взаимодействия и распределения полномочий — основа ста-
бильности любого государства.

Демократическое государство предполагает, что носителем суверенитета 
и единственным источником власти в стране является народ. Свою власть 
народ осуществляет различными способами, в том числе с помощью органов 
местного самоуправления.

На сегодня тема развития местного самоуправления одна из наиболее ак-
туальных в Украине.

Политическая и правовая реформы в Украине привели к изменению пра-
вового механизма регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления в стране. Усиливается интерес как науки, так и практики к 
вопросам создания оптимальной системы местного самоуправления и повы-
шения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Од-
ной из наиболее важных проблем является финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления. Эффективное развитие системы местного само- 
управления невозможно без должной поддержки со стороны органов госу-
дарственной власти.

Рассматривая проблему взаимодействия государства и местного само-
управления, органы государственного управления и органы местного само-
управления можно трактовать как элементы единой системы социального 
управления, публичной власти, обеспечивающие жизнедеятельность обще-
ства как единого целого.

Ключевые слова: финансовая децентрализация, местный бюджет, рефор-
ма местного самоуправления, финансовые ресурсы, развитие территорий.
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PROBLEMS  OF  FINANCIAL  DECENTRALIZATION  IN  UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the consideration of the main problems that 
arise in the process of financial decentralization in Ukraine. Inadequate financial 
support of local authorities was found. The ways of solving problems and improv-
ing financial autonomy of local self-government bodies are offered.

The development of any society is largely determined by the system of multi-
level governance, from the central to the municipal. A well-established mechanism 
of interaction and division of powers is the basis of the stability of any state.

The democratic country guarantees that the people are the bearers of sove- 
reignty and the only source of power in the country. People exercise their power in 
various ways, including through local self-government bodies.

Now the theme of local self-government development is one of the most urgent 
in Ukraine.

Political and legal reforms in Ukraine have led to a change in the legal mecha-
nism for regulating the organization and implementation of local self-government 
in the country. The interest of both science and practice is intensified to the issues 
of creating an optimal system of local self-government and improving the efficien-
cy of local self-government bodies. One of the most important problems is the fi-
nancial security of local governments. Effective development of the system of local 
self-government is impossible without proper support from the state authorities.

If we look broadly at the marked problem of cooperation between the state and 
local self-government, then it is possible to treat the bodies of state administration 
and local self-government bodies as elements of a unified system of social manage-
ment, public power, which provides the vital functions of society as a whole.

Keywords: financial decentralization, local budget, local self-government re-
form, financial resources, development of territory.

Постановка проблеми. Децен-
тралізація влади є однією з пріори-
тетних реформ в Україні, що перед-
бачає створення ефективної системи 
організації, а також управління со-
ціально-економічним розвитком на 
місцевому рівні.

Сучасний стан системи місцевого 
самоврядування в Україні не відпо-
відає потребам суспільства. Терито-
ріальні громади не мають достатніх 
ресурсів для створення та підтримки 
відповідного життєвого середовища. 
Отже, на відповідних територіях від-
сутні якісні адміністративні, соціаль-

ні та інші необхідні послуги для пов-
ноцінного розвитку людини.

Головне завдання економіки 
України полягає в підвищенні життє-
вого рівня населення. Практика свід-
чить, що на місцевому рівні, можли-
во, вирішувати соціальні проблеми 
набагато ефективніше, ніж на рівні 
держави. Необхідно втілити рефор-
му фінансової децентралізації, яка 
передбачає передачу й делегування 
видаткових повноважень, створення 
фінансової бази органів місцевого 
самоврядування та розробки систе-
ми вирішення завдань на місцевому 
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рівні. Ось чому в Україні актуальною 
проблемою, яка вимагає подальшого 
дослідження, виступає фінансова де-
централізація.

Аналіз досліджень за проблема-
тикою. Проблематика досліджен-
ня фінансової децентралізації ві-
дображена в працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених Дж. К. Ван Хорна,  
А. Ткачука, Л. Новаковського,  
І. С. Волохової, Д. В. Нехайчука,  
А. Гальчинського та ін. Однак зали-
шається багато невирішених проб- 
лем. Першочергово, це пошук нових 
джерел наповнення місцевих бюдже-
тів та їх ефективне використання.

Метою статті є висвітлення суттє-
вих проблем, які утворюються в про-
цесі реалізації реформи фінансової 
децентралізації в Україні, надання 
рекомендацій та шляхів щодо їх ви-
рішення.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Децентралізація — це 
передача повноважень, функцій і від-
повідальності від державних органів 
влади до місцевих [7]. Мета децен-
тралізації — виявити та організува-
ти задоволення колективних потреб 
місцевого населення.

Місцеве самоврядування полягає, 
насамперед, у самостійному вирі-
шенні територіальними спільнотами 
питань місцевого значення.

У системі державного управління 
одним із найважливіших принципів 
є децентралізація. Зазвичай у роз-
винених країнах центральна влада 
виконує загальнодержавні функції, 
такі як національна оборона, макро-
економіка, грошово-кредитна сфера, 
судова система, управління транс- 
портними комунікаціями державно-
го значення.

Отже, максимально враховувати 
інтереси громадян повинні органи 
місцевого самоврядування в таких 
сферах, як охорона здоров’я, освіта, 
комунальне господарство та комуні-
кації, благоустрій та охорона право-
порядку.

Демократичний розвиток краї-
ни залежить від децентралізації бю-
джетного процесу та втілення чіт-
ких і прозорих взаємовідносин між 
державним і місцевими бюджетами. 
Нині Україна на етапі становлення 
ринкової економіки, а процеси фі-
нансової децентралізації відіграють 
важливу роль, необхідно посилюва-
ти механізми державної регіональної 
політики. Саме це зумовить стабіль-
ний розвиток, економічне зростання 
і сприятиме розширенню демокра-
тичних процесів.

Фінансова децентралізація повин-
на створити нову ефективну систему 
міжбюджетних відносин, яка б дала 
змогу органам місцевого самовряду-
вання стати фінансово самостійними 
та більш відповідальними [5].

Задля економічного зростання 
територіальної громади фінансо-
ва децентралізація має передбачати 
нові інструменти впливу місцевих 
громад, а також пошук нових джерел 
надходжень до місцевих бюджетів.

Завдяки реформі місцевого са-
моврядування підвищиться відпо-
відальність і ефективність влади. 
Очікується, що формування вико-
навчої влади органами місцевого са-
моврядування, а не призначення їх із 
центру, дасть можливість населенню 
впливати на чиновників.

В Україні процес децентралізації 
ускладнюють проблеми правового й 
інституційного характеру [2]. Серед 
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них конституційно-правова невизна-
ченість територіальної основи місце-
вого самоврядування, неефективна 
державна регіональна політика, над-
мірна централізація повноважень, 
фінансових, матеріальних та інших 
ресурсів.

Слід розв’язати проблему із сус-
пільною недовірою та відчуженістю 
органів місцевого самоврядування 
від населення. Люди повинні брати 
участь у вирішенні важливих для 
громади питань, це можливо завдя-
ки місцевим опитуванням. У такий 
спосіб підвищиться прозорість при-
йняття рішень, що значно зменшить 
корупційну складову роботи влади, 
а також покращиться ситуація з до-
триманням базових прав і свобод 
громадян.

Необхідно провести реформуван-
ня податкової та бюджетної системи, 
тобто розширити фінансову базу міс-
цевого самоврядування з передани-
ми місцевій владі повноваженнями. 
Це сприятиме початку модернізації 
транспортної інфраструктури, сис-
тем життєзабезпечення, комуніка-
цій, поліпшення роботи соціальних 
служб. Активізується процес розвит-
ку територій, відбудеться вирівню-
вання соціально-економічного роз-
витку областей. 

Необхідне розширення повно-
важень місцевої влади в питаннях 
податково-бюджетної політики 
відкриває шлях до розвитку місце-
вого бізнесу. Влада на місцях отри-
має можливість стимулювати під-
приємництво, залучати на ринку 
фінансові ресурси для інвестування 
в комунальну економіку, реалізацію 
важливих для громад проектів. Роз-
виток місцевого бізнесу, водночас, за-

безпечить створення нових робочих 
місць і дасть можливість локальним 
економікам пристосуватися до кризи 
та пережити втрату зовнішніх ринків 
збуту.

Варто забезпечити повноцінне 
формування власних доходів місце-
вих бюджетів в обсягах, які сприяти-
муть збільшенню ефективності соці-
ально-економічного розвитку, а саме: 
удосконалити систему адміністру-
вання майнового податку; розв’язати 
проблему інвентаризації земель та 
формування повноцінного земельно-
го кадастру; завершити формування 
державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно; застосовувати 
диференційний коригувальний ко-
ефіцієнт для вирівнювання сум по-
даткових надходжень з урахуванням 
особливостей ринків нерухомості 
різних населених пунктів України, 
що впливають на реальну вартість 
нерухомого майна.

Є проблема обмежених можли-
востей органів місцевого самовря-
дування в розпорядженні власними 
фінансами через їх блокування в 
системі Державного казначейства 
України. Місцеве самоврядування 
повинно впливати на формування 
податкових надходжень на своїй те-
риторії. Це покращить процес фі-
нансової децентралізації. Необхідно 
скасувати обов’язкове вилучення ко-
штів у місцевих бюджетів у разі пе-
ревиконання дохідної частини, тому 
що втрачається стимул до економіч-
ного розвитку території та її фінансо-
вої самостійності.

Необхідно підвищити ефектив-
ність і прозорість у використанні 
бюджетних коштів органами місце-
вого самоврядування, зокрема шля-
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хом впровадження на місцевих рів-
нях системи моніторингу виконання 
бюджетних коштів та інформування 
громадськості за допомогою сучас-
них інформаційних технологій. Най-
кращим дієвим антикорупційним 
інструментом є прозорість у вико-
ристанні коштів платників податків.

Потрібно вирішити проблему з 
небажання розвинених і фінансово 
заможних населених пунктів об’єд-
нуватися з бідними. У цьому плані 
залишаються без відповіді й інші пи-
тання, пов’язані з доцільністю такого 
об’єднання. Багато хто в цьому ба-
чить просто спосіб центральної влади 
хоч якось уникнути відповідальності 
за хронічно невирішені проблеми ма-
лих населених пунктів.

Слід зробити кадрове оновлення. 
Серйозною проблемою сьогодні є 
суттєвий брак якісних кадрів, низь-
ка кваліфікація службовців орга-
нів місцевого самоврядування. Це 
призводить до неготовності кадрів 
сприймати інновації, розробляти й 
ухвалювати ефективні управлінські 
рішення, як наслідок — неефективне 
використання фінансових ресурсів.

Важливими елементами при 
об’єднанні громад, які варто брати до 
уваги, є етнічний склад населення й 
регіональні особливості. Об’єднання 
територіальних громад за принци-
пом чисельності може призвести до 
непередбачуваних наслідків. Адже 
кількість населення – це змінний по-
казник.

Необхідно враховувати різницю 
в типах поселення. Варто брати до 
уваги специфіку малих і монофунк-
ціональних міст. Значною мірою 
ситуацію складно розгойдати через 
небажання населення загострювати 

ситуацію (у Закарпатті — толерант-
ність, пасивність як результат муль-
тикультуралізму й досвіду існування 
в кількох державах протягом корот-
кого історичного відрізка), збережен-
ня деякого ресурсу довіри до влади, 
надії на поліпшення внаслідок євро-
інтеграції.

Варто розраховувати доходи міс-
цевого бюджету на кількість населен-
ня, це дасть можливість враховувати 
достатність коштів на одну особу. 
За допомогою цього методу можна 
оцінювати можливості території в 
соціальному розвитку, необхідність 
субвенцій, розробляти заходи щодо 
підвищення ефективності потенціа-
лу, який міститься на території гро-
мади.

Завдяки фінансовій децентра-
лізації підвищиться автономність 
місцевої влади в питаннях соціо-
культурної політики. Відкриється 
можливість для фінансування з міс-
цевих бюджетів програм розвитку 
регіональних мов і мов національних 
меншин, культурних, освітніх та со-
ціальних проектів із регіональною 
специфікою. Як очікується, це по-
винно зняти з порядку денного пи-
тання соціокультурної дискримінації 
й розширити гуманітарні права ло-
кальних національних груп.

Реформа місцевого самовряду-
вання повинна перетворити місцеві 
ради у впливових політичних грав-
ців, чия думка буде враховуватися 
центральною владою при виробленні 
загальнонаціональної політики.

Ключовий момент у реформі міс-
цевого самоврядування та децен-
тралізації влади — розпоряджен-
ня фінансами. Дуже важливо дати 
можливість розвиватися місцевим 
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громадам і підтримати їх ініціативи. 
Центр повинен мати змогу, минаю-
чи область, надати допомогу тому чи 
іншому місцевому проекту. Це мож-
ливо при установі спеціалізованого 
централізованого Фонду регіональ-
ного розвитку.

Європейський досвід (Польща, 
Чехія, Данія, Норвегія, Франція) 
свідчить про успіх саме “низової” 
децентралізації. Повноваження що-
до розпорядження територією і фі-
нансами громадою дасть можливість 
зміцнити державу, розвинути як вер-
тикальні (центр – регіони), так і го-
ризонтальні зв’язки.

Ефективність децентралізації 
повинна оцінюватися, насамперед, 
соціальним ефектом (зниження по-
казника безробіття, покращення еко-
логічного середовища на певній тери-
торії, збільшення тривалості життя) 
[9], а також необхідно враховувати 
структуру економіки території та по-
тенціал. Це визначатиме пріоритети 
в подальшому її розвитку.

Тільки системне втілення ефек-
тивних напрямів і реформ допомо-
же фінансовій децентралізації стати 
дієвим інструментом державного 
управління в бюджетних відносинах, 
тим самим збільшить ефективність у 
сфері надання публічних послуг че-
рез делегування повноважень, забез-
печення автономності та фінансової 
спроможності.

Висновки. Важливою умовою є 
відродження комунальних економік 
за сприяння та безпосередньої участі 
держави.

Децентралізація не повинна оз-
начати “втечі” держави від місцевих 
проблем і спроб дистанціюватися 
від вирішення локальних завдань. 

Участь держави в розробці та реалі-
зації програм розвитку територій, у 
тому числі у вигляді кредитів та ін-
вестицій, прискорить пожвавлення 
економічної активності на місцях, 
дасть поштовх до створення робочих 
місць і зростання добробуту.

Однією з умов економічного роз-
витку є включення населення і при-
ватних інвесторів в інвестиційні 
проекти органів місцевого самовря-
дування. Сприяти цьому буде роз-
виток фінансового ринку муніци-
пальних цінних паперів, формування 
комунальних банків та кредитних 
спілок.

Переходу до національного само-
врядування сприятиме розвиток ін-
ститутів прямої демократії. Значна 
частина місцевих проблем повинна 
вирішуватися шляхом проведення 
місцевих опитувань і плебісцитів. 
Громади повинні бути наділені пра-
вом законодавчої ініціативи.

Необхідна активна політика цен-
тру щодо регіонів, кадрове оновлен-
ня, боротьба з корупцією, реформи, 
спрямовані на поліпшення економі-
ки й соціальної ситуації в регіонах, 
розвиток горизонтальних зв’язків 
між регіонами (наприклад, інфра-
структурні проекти — дороги, тран-
спорт, туризм, оздоровлення тощо). 

Важливим також є розширення 
можливостей громад у сфері гумані-
тарної політики. Відмова держави від 
монополії в галузі соціально-куль-
турної та мовної політики створить 
умови для припинення політичних 
спекуляцій навколо гуманітарних та 
мовних проблем.

Отже, фінансова децентраліза-
ція відкриває значні можливості й 
перспективи для забезпечення спро-
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можності місцевого самоврядування 
самостійно вирішувати питання міс-
цевого життя.
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сУЧАсНІ  тЕНДЕНЦІЇ  РоЗВиткУ   
ІНФоРмАЦІЙНоЇ  БЕЗПЕки  Як  оБ’ЄктА   

ПРАВоВІДНосиН

Анотація. Розглядаються питання, пов’язані з досвідом розвинених країн 
щодо інформаційної безпеки як об’єкта правовідносин та національного дос-
віду у структурі інформаційного права, як комплексної галузі у правовому 
полі України.

Проблематика інформаційної безпеки вже знайшла своє відображення у 
чинному законодавстві України. Зокрема, Конституція України та ряд інших 
нормативно-правових актів розглядають інформаційну безпеку на рівні з су-
веренітетом та територіальною цілісністю. Це стосується, насамперед, інфор-
маційної безпеки як складової національної безпеки. Однак з часом дедалі 
більше уваги дослідники приділяють інформаційній безпеці не лише на рівні 
держави, а й на рівні окремих суб’єктів правовідносин. 
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У межах дослідження зміст поняття “інформаційна безпека” пропонується 
розуміти, як виокремлений вид суспільної діяльності, пов’язаної зі створен-
ням, обігом та використанням інформації певними суб’єктами, що знаходить 
вираз у нормах правил поведінки щодо її охорони, захисту, збереженню, під-
триманню життєво важливих потреб, інтересів  людей, соціальних спільнот, 
суспільства, держави, міжнародного співтовариства.

У процесі дослідження аналізується досвід формування системи правово-
го регулювання інформаційної (у тому числі комп’ютерної) безпеки США, 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ізраїлю, 
ФРН. Приклад Ізраїлю видається особливо цінним для України. Нала-
годження ефективної системи інформаційної безпеки потребує виділення 
значної частки валового внутрішнього продукту на потреби науково-тех-
нічних досліджень військового спрямування. Не менше цікавим видається 
досвід створення  центрів інформаційно-технологічного розвитку на кшталт 
ізраїльських центрів “Мамрам” та “8200”.  

Інформаційна безпека як на рівні держави, так і на рівні окремих суб’єк-
тів правовідносин потребує формування розгалуженого та збалансованого 
законодавства, належного фінансування тощо. Окремою проблемою постає 
співвідношення потреб безпеки, прав і свобод громадян. Усе це вимагає вра-
хування провідного зарубіжного досвіду. Однак формування надійної систе-
ми інформаційної безпеки держави є вкрай важливим для України, а тому 
потребує консолідації всіх сил. 

Ключові слова: право, інформаційна безпека, інформаційне право, зару-
біжний досвід, інформаційно-технологічний розвиток.

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ   
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

КАК  ОБЪЕКТ  ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с опытом развитых 
стран по информационной безопасности как объекта правоотношений и на-
ционального опыта в структуре информационного права, как комплексной 
отрасли в правовом поле Украины. 

Проблематика информационной безопасности уже нашла свое отраже-
ние в действующем законодательстве Украины. В частности, Конституция 
Украины и ряд других нормативно-правовых актов рассматривают инфор-
мационную безопасность на уровне с суверенитетом и территориальной це-
лостностью. Это касается, в первую очередь, информационной безопасно-
сти как составляющей национальной безопасности. Однако со временем все 
больше внимания исследователи уделяют информационной безопасности 
не только на уровне государства, но и на уровне отдельных субъектов пра-
воотношений.

В рамках исследования содержание понятия “информационная безопас-
ность” предлагается понимать как отдельный вид общественной деятель-
ности, связанной с созданием, обращением и использованием информации 
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определенными субъектами, который выражается в нормах правил поведе-
ния касательно ее охраны, защиты, сохранения, поддержания жизненно важ-
ных потребностей, интересов людей, социальных общностей, общества, госу-
дарства, международного сообщества.

В процессе исследования анализируется опыт формирования системы 
правового регулирования информационной (в том числе компьютерной) 
безопасности США, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Израиля, ФРГ. Пример Израиля представляется особенно 
ценным для Украины. В первую очередь, налаживание эффективной систе-
мы информационной безопасности требует выделения значительной части 
валового внутреннего продукта на нужды научно-технических исследований 
военной направленности. Не менее интересным представляется опыт созда-
ния центров информационно-технологического развития вроде израильских 
центров “Мамрам” и “8200”.

Информационная безопасность как на уровне государства, так и на уровне 
отдельных субъектов правоотношений требует формирования разветвленно-
го и сбалансированного законодательства, надлежащего финансирования и 
тому подобное. Отдельной проблемой является соотношение потребностей 
безопасности, прав и свобод граждан. Все это требует учета ведущего зару-
бежного опыта. Однако формирование надежной системы информационной 
безопасности государства является крайне важным для Украины, а потому 
требует консолидации всех сил. 

Ключевые слова: право, информационная безопасность, информацион-
ное право, зарубежный опыт, информационно-технологическое развитие.

MODERN  TRENDS  OF  INFORMATIONAL  SECURITY  
DEVELOPMENT,  AS  A  LITERARY  OBJECTIVE

Abstract. This article deals with issues related to the experience of developed 
countries on information security as an object of legal relations and national expe-
rience in the structure of information law as a complex industry in the legal field 
of Ukraine.

The issue of information security is already reflected in the current legislation 
of Ukraine. In particular, the Constitution of Ukraine and a number of other regu-
latory acts consider information security at a level with sovereignty and territorial 
integrity. This concerns, first of all, information security as a component of natio- 
nal security. However, over time, more and more attention of researchers is paid to 
information security, not only at the state level, but also at the level of individual 
subjects of legal relations.

As part of the study, the content of the concept of “information security” is pro-
posed to be understood as a selected type of public activity related to the creation, 
circulation and use of information by certain subjects, which is expressed in the 
norms of the rules of conduct regarding its protection, protection, preservation 
and maintenance of vital needs, interests of people social communities, society, 
state, international community.
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In the course of the research, the author analyzes the experience of forming 
a system of legal regulation of information (including computer) security of the 
United States, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Isra-
el, and the Federal Republic of Germany. The example of Israel is especially valu-
able for Ukraine. First of all, the establishment of an effective information security 
system requires the allocation of a significant part of the gross domestic product to 
the needs of scientific and technical studies of a military nature. No less interesting 
is the experience of creating information technology development centers like the 
Israeli Mamram and 8200.

Information security both at the state level and at the level of individual sub-
jects of legal relations requires the formation of extensive and balanced legislation, 
adequate funding, and the like. A separate problem is the ratio of security needs 
and the rights and freedoms of citizens. All this requires taking into account the 
leading foreign experience. However, the formation of a reliable information secu-
rity system of the state is extremely important for Ukraine, and therefore requires 
the consolidation of all forces.

Keywords: law, information security, information law, foreign experience, in-
formation technology development.

Постановка проблеми. Безпека 
інформаційної діяльності в Україні 
постійно заслуговує уваги, а отже, 
визнання її як важливої складової 
життєдіяльності різних суб’єктів 
суспільства. Діяльність окремих 
суб’єктів в інформаційній сфері має 
певний вплив на життєдіяльність 
держави загалом. Інформаційна без-
пека визначає її роль у регулюванні, 
охороні та захисті різних суспіль-
но значущих правовідносинах та 
окремих процесах. Завдяки цьому 
можуть визначатися головні напря-
ми державної політики та зміст ді-
яльності держави та недержавних 
органів, пов’язаної з управлінням 
інформаційної сфери у суспільстві.  
Основною в цьому напрямі є інфор-
маційна безпека як спосіб управлін-
ня. В усьому світі вже давно при-
йнято за норму управління залежно 
від небезпек. Сенс цього виникає від 

того, що ті інтереси організацій, що  
мають високі показники та досяг-
нення, не потребують адміністратив-
ного втручання, а ті, що мають якісь 
загрози, потребують адміністратив-
ної уваги та втручання. Тому на пер-
ший план постає саме інформаційна 
безпека як важель управління орга-
нізацією.

Норма ч. 1 ст. 17 Конституції Укра-
їни [1] встановлює, що “захист суве-
ренітету і територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найваж-
ливішими функціями держави, спра-
вою всього українського народу”. 
Таким чином, у правовідносинах в 
Україні інформаційна безпека роз-
глядається на рівні з суверенітетом і 
територіальною цілісністю, а також з 
економічною безпекою. Згадані кон-
ституційно-правові складові безпеки 
країни розвиваються у спеціальному 
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законодавстві України, за окремими 
напрямами регулювання, у різних 
часових межах існування незалеж-
ності сучасної української держави.

У Декларації про державний су-
веренітет України зазначено, що 
державний суверенітет — це “вер-
ховенство, самостійність, повнота і 
неподільність влади Республіки в 
межах її території та незалежність і 
рівноправність у зовнішніх зноси-
нах” [2]. З цього випливає, що сенс 
інформаційної безпеки, як складової 
національної безпеки визначається з 
того, що її джерелом вважається не 
лише суверенітет держави, а й суве-
ренітет осіб та організацій як суб’єк-
тів інформаційних відносин.

Не так давно у дослідженнях нау-
ковців головним суб’єктом інформа-
ційної безпеки вважалася держава. 
Більшість дослідників дотримува-
лись думки, що проблема охорони, 
захисту, підтримки, збереження ін-
формаційної безпеки з’явилася бага-
то століть тому. При цьому доміну-
вала концепція, що ключове поняття 
предмета інформаційної безпеки ста-
новить збереження таємниці інфор-
мації, що по-різному простежується 
з давніх часів. Аргументами цього є 
згадки про перші методики шифру-
вання повідомлень у різних галузях 
людської діяльності. Вони датуються 
4 тис. р. до н. е. Наприклад, одним із 
ранніх підставних шифрів був Шифр 
Цезаря, в якому кожна літера у пові-
домленні замінювалась літерою че-
рез декілька позицій із абетки. Цей 
шифр отримав ім'я Юлія Цезаря, 
який його використовував (зі зсувом 
у 3 позиції) для спілкування з гене-
ралами під час військових кампаній 
[3, с. 35–40]. 

З плином історії змінювалося 
ставлення у суспільстві щодо розу-
міння сутності інформаційної без-
пеки. Загальний, консолідований 
об’єкт чи предмет правовідносин, 
інформаційна безпека стала виді-
лятися змістом спеціальних прав і 
обов’язків.

Аналіз останніх публікацій та до-
сліджень. В Україні цією проблемою 
займаються такі науковці-правоз-
навці: Н. В. Банчук, Г. В. Виноградо- 
ва, О. Д. Довгань, Р. А. Калюжний,  
К. І. Бєляков, Б. А. Кормич, О. В. Ко- 
пан, А. І. Марущак, А. І. Мовчан,  
Е. І. Низенко, В. Г. Пилипчук,  
А. М. Подоляка та ін.

Зміст категорії “інформаційна без-
пека” дослідниками визначається із 
змісту загального поняття “безпека”. 
Вона розуміється, в широкому сенсі, 
як стан захищеності, а в спеціаль-
ному — як суспільні відносини, вид 
правовідносин. Деякі питання історії 
правових досліджень інформаційної 
безпеки у суспільстві залишаються 
несистематизованими для включен-
ня у склад адміністративного права 
або інформаційного права.

Для цілей нашого дослідження 
зміст поняття “інформаційна без-
пека” пропонується розуміти як ви-
ділений вид суспільної діяльності, 
пов’язаної із створенням, обігом та 
використанням інформації певни-
ми суб’єктами, що знаходить вираз 
у нормах правил поведінки стосовно 
її охорони, захисту, збереженню, під-
триманню життєво важливих потреб, 
інтересів  людей, соціальних спіль-
нот, суспільства, держави, міжнарод-
ного співтовариства.

Формулювання цілей статті. На 
основі системного прикладного ана-
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лізу нормативно-правових актів та 
компаративістського підходу зару-
біжного досвіду пропонуються ок-
ремі результати наукового аналізу 
стосовно розвитку досліджень сус-
пільного розуміння інформаційної 
безпеки у світі, а також місце її в ін-
формаційному праві як комплексній 
галузі правознавства.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Сучасне інформаційне 
право оперує в суспільних відноси-
нах, що виникають, здійснюються та 
припиняються у взаємодії суб’єктів 
через інформацію. Право своїм го-
ловним компонентом має функцію 
забезпечення, а саме: дотримання 
бажаних у суспільстві норм правил 
поведінки суб’єктів і недопущення 
відхилень, що визначає зміст право-
порядку [4, c. 13–14].

Суттєвим історичним етапом в 
українському суспільстві на шляху 
створення єдиного погляду на інфор-
маційні відносини та, відповідно, ін-
формаційну безпеку було прийняття 
Закону України “Про інформацію” 
[5]. Однак у цьому Законі формулю-
вання інформаційної безпеки не було 
подано.

Як свідчать дослідники-правни-
ки, спостерігаються методологічні 
відмінності щодо розуміння інфор-
маційної безпеки на різних рівнях 
суспільних відносин (національно-
му, державному, регіональному, ок-
ремих організацій тощо). Окремий 
підхід був застосований до правово-
го відображення організації безпеки 
Єдиного державного реєстру вико-
навчих проваджень України. Цей 
підхід не відрізняється від підходу 
до організації безпеки локальної ме-
режі в окремому підприємстві. Це 

зумовлює необхідність визначення 
подібних, уніфіковано-нормативних 
методів, моделей охорони і захисту 
інформації щодо будь-якого суб’єкта. 

Вважається, що одними з перших 
проблеми комп’ютерної інформа-
ційної безпеки усвідомили і зроби-
ли впевнений крок до їх вирішення 
державні відомства США наприкінці 
60-х років ХХ ст., коли комп’ютери 
коштували великих грошей, а Інтер-
нет зароджувався з нечисленних, ви-
ключно військових і наукових інфор-
маційних мереж [6, с. 17].

Щодо парадигми інформаційної 
безпеки суспільства. Кожна людсь-
ка спільнота має свою систему цін-
ностей у контексті інформаційної 
безпеки. Вона обумовлена історією і 
менталітетом народу, у складі якого 
існує будь-яка спільнота. Ця система 
цінностей вироблена досвідом попе-
редніх поколінь окремих соціальних 
груп, корпорацій тощо. Руйнування 
цінностей спільноти неминуче веде 
до негативних суспільних наслідків. 

До останнього часу проблема 
комплексності інформаційної безпе-
ки людини, соціальних спільнот, су-
спільства, держави в Україні розгля-
далися фрагментарно. Вважалося, 
що тільки шляхом введення правово-
го режиму секретності, декларуван-
нями різних юридичних обмежень у 
сфері збереження, передачі та поши-
рення інформації, можна вирішити 
проблеми її підтримки, гарантування 
та охорони.

Незважаючи на те, що інформа-
ційна безпека як окрема проблема 
була сформульована тільки в період 
інтенсивної комп’ютерно-телекому-
нікаційної інформатизації, вона має 
загальний характер. Вона існує стіль-
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ки, скільки існує людство, просто її 
інакше називали і виявлялася вона в 
усіх сферах діяльності людей, това-
риств і держав. У цю епоху виникає 
небезпека, на яку вказував професор 
Масуда, автор створеної на початку 
70-х років Концепції інформатизації 
Японії. Він побоювався, що люди і 
машини, прагнучі до побудови де-
мократичної держави, реалізації ідеї 
відкритого суспільства, можуть ство-
рити поліцейську державу [7]. 

Інша проблема може бути роз-
глянута, наприклад, з аналізу кри-
зи 30-х років, зробленого одним з 
найавторитетніших соціологів світу 
Питиримом Сорокіним. Він намагав-
ся знайти відповідь на питання: що 
призвело до появи таких людей, як 
Гітлер, Муссоліні, Сталін? На думку 
Сорокіна, виною тому є три причи-
ни, кожна з яких інформаційного по-
ходження. Перша — криза в системі 
права, друга — криза в системі істин, 
третя — криза в системі культури і 
мистецтв. І ще одна проблема, зали-
шена без уваги і в документах, і в чис-
ленній літературі з питань інформа-
ційної безпеки. Це проблема обміну 
інформації, яка заслуговує окремого 
розгляду [7].

Дослідження світового досвіду в 
цьому напрямі залишається особли-
во корисним для вітчизняних на- 
уковців. Тому подальше освітлення 
та вивчення становлення розумін-
ня інформаційної безпеки у світі є 
важливим кроком до удосконалення 
українського права. Особливу увагу 
пропонується звернути на країни,  
де генеруються світові, передові 
технології, моделі здійснення комп- 
лексної організації інформаційної 
безпеки.

Звернемо увагу на зарубіжний 
досвід комплексності вивчення пи-
тань інформаційної безпеки, що 
виникають під впливом загроз ма-
сового розповсюдження нових ін-
формаційних технологій. У 1967 р. 
під наглядом Національного Комі-
тету Стандартів США була засно-
вана Ініціативна група дослідників 
з питань комп’ютерної безпеки. До 
неї увійшли представники універ-
ситетів, компаній з виробництва 
комп’ютерів, науково-дослідних 
центрів та інших організацій. Ре-
зультатом такого об’єднання зусиль 
промислових і наукових фахівців 
США було сформовано так звану 
умовно “райдужну серію” — ряд на-
ціональних стандартів і вимог до об-
ладнання, програмного забезпечення 
та персоналу різних систем автома-
тичної обробки даних, що належали 
таким державним структурам США, 
як: NASA, Міністерство Оборони, 
Національний комітет стандартів, 
Міністерство Праці, Офіс з охорони 
навколишнього середовища, Мініс-
терство з контролю за озброєнням, 
Національне наукове товариство, 
Федеральна резервна система та 
Центр Об’єднаного Командування 
Збройних Сил. За такою моделлю 
у перспективі було створено Націо-
нальний Центр Комп’ютерної Безпе-
ки, який займався цими питаннями 
вже системно у прикладному аспекті, 
цілеспрямовано і комплексно, коор-
динуючи дослідників із державних і 
приватних організаційних структур 
[8].

У 1981 р. було створено подібний 
за сутністю спеціальний центр при 
Міністерстві Оборони США, який 
розробив і впровадив спеціалізова-
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ну “райдужну серію” у 1985 р. Най-
більш значущим для оцінки якості 
комерційних електронно-цифрових 
виробів, що обробляють і зберіга-
ють конфіденційну інформацію, став 
стандарт “Критерії оцінки довірених 
комп’ютерних систем”, названий По-
маранчевою книгою (через помаран-
чевий колір обкладинки). Вона нині 
розглядається як зразковий (модель-
ний) світовий стандарт, у тому числі 
стосовно специфікації на лазерний 
аудіо-диск і на шейдерну модель 
OpenGL. Вже за традицією, хоча й 
удосконалені, стандарти комп’ютер-
ної безпеки в різних країнах також 
називають “Помаранчевими книга-
ми”. Модельною ознакою таких стан-
дартів є максимальна гнучкість і уні-
версальність оцінки інформаційної 
безпеки різних суб’єктів суспільних 
відносин в умовах функціонування 
їх в Інформаційному Суспільстві (на 
глобальному рівні комп’ютерної те-
лекомунікації) [6].

Як шлях до формування універ-
сальних моделей організації інфор- 
маційної безпеки на транскордон-
ному рівні можна розглядати між-
народні нормативно-правові акти. 
Зокрема в Меморандумі про взає-
морозуміння щодо співробітництва 
у сфері телекомунікацій і розвитку 
Всесвітньої інформаційної інфра-
структури між урядами України та 
США сторони наголосили на своє-
му намірі керуватись принципами 
створення Всесвітньої інформацій-
ної інфраструктури, для чого впро-
ваджувати приватні інвестиції, кон-
курентний ринок, гнучку регулюючу 
систему, доступ без дискримінації та 
універсальне обслуговування. Такі 
підходи були зафіксовані у рішен-

нях Першої Всесвітньої конференції 
з розвитку телекомунікації Міжна-
родного союзу електрозв’язку (Буе-
нос-Айрес, 1994 р.) [9].

Інформаційна безпека Велико-
британії має власну історію та власні 
риси. Великобританія не має власно-
го тексту конституції. У 1998 р. бри-
танський парламент затвердив Акт 
“Про права людини”, що надає “Єв-
ропейській конвенції з прав людини” 
силу закону. Цей акт набрав чинності 
у жовтні 2000 р.

У липні 1998 р. британський пар-
ламент прийняв Закон “Про захист 
інформації”, що приводить анало-
гічний Закон 1984 р. у відповідність 
до вимог Директиви “Про захист ін-
формації”, прийнятої Європейським 
Союзом. Цей закон поширюється на 
облікові записи, що ведуться дер-
жавними установами та приватними 
компаніями. Він накладає ряд обме-
жень на використання персональ-
них даних та на доступ до облікових 
записів. Крім того закон зобов’язує 
юридичні особи, які ведуть такі за-
писи, реєструватися в Комісаріаті по 
захисту інформації.

Створений Комісаріат по захисту 
інформації є незалежним агентством, 
що забезпечує дотримання вимог 
закону. У 1997–1998 рр. Комісаріат 
прийняв понад 4 тис. скарг і видав 
керівні інструкції для приватних 
працівників, фінансових посередни-
ків і агентств з відстеження боргових 
зобов’язань.

Положення про недоторканність 
приватного життя та інформації міс-
тяться і в інших законодавчих актах, 
зокрема, в законах, що регламен-
тують ведення медичних записів і 
зберігання інформації про споживчі 
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кредити. У цю ж групу входять зако-
ни “Про реабілітацію правопоруш-
ників” (1974 р.), “Про телекомуніка- 
ції” (1984 р.), “Про поліцію” (1997 р.), 
“Про мовлення” (1996 р.), “Про за-
хист від переслідувань” (1997 р.). 
Положення вказаних законів постій-
но доповнюються або частково ска-
совуються у зв’язку з прийняттям 
Закону “Про захист інформації” в 
редакції 1998 р. Закон “Про пока-
зання свідків для поліції та органів 
слідства у кримінальних справах”  
(1984 р.) дає поліції право входити 
в приватні оселі й проводити там 
обшуки без ордера, якщо господарь 
арештований за вчинення правопо-
рушення. І хоча до арешту поліція 
не має права вимагати від людини 
документів, їй дозволено зупиняти 
і обшукувати на вулиці будь-кого, 
хто викликає підозру. Кожен, кого 
заарештовано, здає пробу ДНК для 
включення в національну базу даних 
[9].

Закон “Про перехоплення комуні-
каційних повідомлень”, прийнятий у 
1985 р., встановлює ряд обмежень, які 
мають відношення до контролю над 
телекомунікаційними засобами. У 
червні 1999 р. Міністерство внутріш-
ніх справ видало рекомендації з уста-
новки підслуховуючих пристроїв, які 
передбачають внесення численних 
поправок до чинного законодавства. 
Прогнозується забезпечення спри-
яння встановленню підслуховуючих 
пристроїв з боку провайдерів інтер-
нет-послуг. Продовжується термін 
дії таких пристроїв до трьох місяців. 
Дозволяється використання підслу-
ховуючих пристроїв з можливостя-
ми роумінгу. Проте такі проблеми, як 
контроль з боку судових органів та 

державний нагляд за перехоплення-
ми інформації у рекомендаціях зов-
сім не зачіпаються.

Протягом двадцяти років неодно-
разово робилися кроки до прийнят-
тя закону “Про свободу інформації”. 
“Кодекс практики доступу до урядо-
вої інформації”, прийнятий у 1994 р., 
відкриває доступ до державних ар-
хівів, але передбачає 15 серйозних 
винятків. Особи, чиї заявки на от-
римання інформації були відхилені, 
можуть звернутися зі скаргою через 
парламентського міністра до пар-
ламентського омбудсмена. У травні 
1999 р. уряд Великобританії виніс на 
обговорення проект закону, що доз-
воляє доступ до урядових архівів і 
передбачає введення поста комісара 
з питань інформації, покликаного 
забезпечувати виконання законів. 
Цей проект, що містить ряд істотних 
винятків, вважається навіть більш 
слабким документом, ніж чинний ко-
декс. Він був жорстко розкритикова-
ний багатьма політиками, які дотри-
муються різних політичних поглядів, 
а також неурядовими організаціями. 
“Компанія на захист свободи інфор-
мації”, “Хартія-88” і 23 інших орга-
нізації у червні 1999 р. розгорнули 
акцію з вимогою перегляду проекту 
закону. У відповідь на критику мі-
ністр внутрішніх справ Джек Строу 
заявив про свій намір переписати ряд 
положень, але виправлений варіант 
проекту досі не опублікований [10].

Парламент Шотландії також по-
обіцяв в якості одного з першочер-
гових заходів прийняти сильніший 
закон “Про свободу інформації”. 
Чинний британський закон “Про 
свободу інформації” передбачає ряд 
обмежень. 
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Закон “Про дотримання держав-
них секретів” лежить в основі зви-
нувачень, що висуваються в даний 
час проти Торі Герагті, автора книги  
“Ірландська війна”, яка детально  
описує техніку стеження, що вико-
ристовується в Північній Ірландії і 
Великобританії поліцією і спецслуж-
бами.

Сполучене Королівство є членом 
Ради Європи, що підписала і ратифі-
кувала Конвенцію “Про захист осіб 
у зв’язку з автоматизованою оброб-
кою персональних даних” разом із 
Європейською конвенцією “Про за-
хист прав і основоположних свобод 
людини”. Крім того, Великобританія 
входить в Організацію з економічно-
го співробітництва та розвитку. Во-
на прийняла Директиву ОЕСР про 
захист недоторканності приватного 
життя і міжнародних обмінів персо-
нальними даними.

Кожен з британських протекто-
ратів — острови Мен, Гернсі і Джерсі 
має власний закон і власну комісію із 
захисту персональних даних.

Уряд Великобританії 11 грудня 
2014 р. оприлюднив деякі дані про 
“Національну програму інформацій-
ної безпеки” (National Cyber Security 
Programme), що спрямована на бо-
ротьбу з кіберзлочинцями і захист 
державних інтересів. Стало відомо, 
куди планується витратити гроші з 
бюджету програми, щорічний обсяг 
якого перевищує 200 млн фунтів 
стерлінгів [11].

У 2015 р. велика частка грошових 
коштів була виділена на “зміцнення 
спроможності вести суверенну бо-
ротьбу з загрозами”. Ця стаття ви-
трат передбачала фінансування бри-
танської спецслужби GCHQ (аналог 

американського ЦРУ), яка стоїть на 
сторожі ключових мереж національ-
ного значення. У 2015 р. GCHQ діли-
лася великою кількістю інформації 
про кіберзагрози з комунікаційними 
компаніями, щоб ті змогли посилити 
захист своїх мереж.

Приблизно 30 млн фунтів стер-
лінгів з Національної програми ін-
формаційної безпеки були витрачені 
на залучення оборонного відомства 
для боротьби з хакерами. При цьо-
му у збройних сил є власні програми 
(бюджет — близько 500 млн фунтів 
стерлінгів) в галузі інформаційної 
безпеки.

У 2014 р. уряд Великобританії 
повідомив про те, що хакери, спонсо-
ровані владою деяких східних країн, 
зуміли зламати захищену локальну 
мережу національного рівня. Обо- 
ронна промисловість давно є мішен-
ню для кіберзлочинців, що полюють 
за військовими секретами.

Іншими статтями витрат урядо-
вої програми боротьби з хакерами є 
поліпшення реагування поліції на кі- 
бератаки і підвищення рівня інфор-
мованості населення.

У звіті також повідомляється, 
що 81 % великих організацій і 60 % 
компаній невеликого розміру зітк-
нулися з незаконним проникненням 
в їх комп’ютерні системи. Розміри 
збитків від таких зломів становили 
від 65 до 115 тис. фунтів стерлінгів 
для маленьких підприємств і 600– 
1150 тис. фунтів стерлінгів для вели-
кого бізнесу.

Політика захисту урядової се-
кретної інформаціїв Великобританії 
визначається керівництвом Security 
Policy Framework (SPF) [12], яке за-
мінило раніше існуючий документ 
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Manual of Protective Security (MPS). 
SPF містить основні принципи по-
літик безпеки і керівництво з управ-
ління безпекою та ризиками для 
державних установ Великобританії і 
пов’язаних з ним органів. SPF вклю-
чає близько 70 рекомендацій у сфе-
рі політики інформаційної безпеки, 
згрупованих у 7 розділів:

1. Управління ризиками.
2. Контроль доступу та засекречу-

вання інформації.
3. Персонал, відповідальний за ін-

фо-безпеку.
4. Забезпечення інформаційної 

безпеки.
5. Фізична безпека.
6. Боротьба з тероризмом.
7. Безперервність бізнесу.
Зміст SPF розроблено частково 

Управлінням безпеки апарату Кабі-
нету міністрів Великобританії, ча-
стково Центром урядового зв’язку, 
головним органом Великобританії у 
сфері криптографії і захисту урядо-
вої інформації [7].

Серед країн, чий досвід у галузі 
інформаційної безпеки може бути 
корисним для вивчення та запо-
зичення, виокремлюється Ізраїль. 
Шлях становлення національної та 
інформаційної безпеки має свої ви-
няткові риси. Стикаючись з безліччю 
унікальних геополітичних проблем, 
засновники Ізраїлю розуміли, що 
успішне становлення нації буде зале-
жати від їхніх знань, винахідливості 
та уяви. Негативне оточення, в яко-
му розташований Ізраїль, примуси-
ло його швидко формувати збройні 
сили і розвідувальні підрозділи, які 
здатні вести безперервну війну. Не-
обхідність постійного забезпечення 
безпеки стала рушійною силою вина-

хідливості, яка буде поширюватися з 
цієї крихітної країни по всьому світу. 
Ізраїльтяни, твердо засвоївши той 
факт, що інновації є гарантією на- 
ціональної безпеки, направили свої 
зусилля і вміння на розробку висо-
ких технологій у різних сферах.

Розвідувальні служби постійно 
були зайняті розробкою і впровад-
женням нових і неординарних спосо-
бів перехоплення ворожих передач, 
їх розшифрування і аналізу, яким 
би чином вони не передавалися та з 
яких джерел вони б не виходили. З 
моменту своєї появи закритий світ 
електронної розвідки існував в обста-
новці практично повної секретності. 
З цієї причини розвідувальні служби 
та підрозділи не могли замовляти зо-
внішнім постачальникам спеціальне 
обладнання і неординарні технології. 
Замість цього їм доводилося покла-
датися на власні розробки і методи. 
Як наслідок, це дало поштовх до по-
яви і розвитку інновацій, що дали 
початок найбільш передовим техно-
логіям. На відміну від багатьох своїх 
сусідів ізраїльтяни не могли просто 
бурити свердловини і добувати на-
фту. Головним їхнім ресурсом були 
власні мізки. З найперших днів в 
якості громадян нової держави вони 
перетворили науку на знаряддя ста-
новлення нації. 

Імміграція стала тим важелем, 
який привів у рух колесо ізраїль-
ського суспільства, перетворюючи 
його в свого роду упорядкований 
хаос. Постійний потік іммігрантів 
формував культуру, яка перебувала 
у безперервному русі. З цієї комбіна-
ції різних біографій, навичок і умінь 
вийшла яскрава мозаїка взаємних 
зав’язків і взаємних впливів. Завдя-
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ки цим умовам створювалось пра- 
вове інформаційне поле та адміні-
стративні засади інформаційної без-
пеки.   

У дні становлення Ізраїлю Да-
вид Бен-Гуріон зробив правильний 
висновок, що інформаційна безпе-
ка країни повинна ґрунтуватися на 
розвитку науки. Внутрішній розви-
ток завжди був критично важливим 
для країни, тим більше, що потреби 
армії у зброї вже не могли бути за-
доволені поставками ззовні. Не див-
но, що кожен новий уряд Ізраїлю 
виділяв значну частку внутрішнього 
валового продукту країни на оборо-
ну, асигнуючі значні кошти на нау-
ково-технічні дослідження. Згідно 
з опублікованими даними у 2002 р. 
Ізраїль виділив на потреби зброй-
них сил 8,97 млрд дол., що становить  
8,75 % внутрішнього валового про-
дукту. Для порівняння, Єгипет з на-
селенням, яке майже в 10 разів пере-
вищує населення Ізраїлю, виділив на 
ті самі цілі приблизно вдвічі менше, 
ніж його східний сусід. На забезпе-
чення національної безпеки Ізраїль 
витрачає більше, ніж на будь-які інші 
потреби. Під час виборів 2003 р., коли 
економіка країни перебувала у вкрай 
занедбаному стані, а рівень безробіт-
тя становив майже 10 %, проблеми 
безпеки, що вважалися пріоритетом 
номер один, допомогли Аріелю Ша-
рону зайняти посаду прем’єр-міні-
стра.

Приблизно в цей час було створе-
но центр “Мамрам”, якому належало 
зіграти важливу роль в інформацій-
но-технологічному розвитку. Саме 
він допоміг перетворити країну ки-
буців і огранщиків алмазів в одну з 
найбільш економічних, високотехно-

логічних систем світу. Усі підрозділи 
збройних сил володіють комп’ютер-
ними та науково-дослідними центра-
ми, укомплектованими персоналом, 
який пройшов навчання в “Мамрам”. 
Крім військової розвідки “Мамрам” 
відповідає за інфраструктуру систем 
передачі даних, впровадження нових 
технологій [7].

Спочатку “Мамрам” використову-
вав Philco в основному для обробки 
даних і досліджень логістики. Од-
нак для експлуатації, управління та 
обслуговування система вимагала 
фахівців, здатних забезпечити безпе-
ребійну роботу обладнання в умовах 
гарячого і вологого клімату. Особли-
ве занепокоєння доставляли комахи, 
які проникали всередину апаратури, 
звідси і виникло словосполучення 
“комп’ютерні жуки” (computer bugs). 
Оскільки комп’ютерний центр був 
сформований за кілька років до то-
го, як інформатика стала академіч-
ною дисципліною, “Мамрам” створив 
власну школу навчання комп’ютер-
ній науці. Випускники цієї школи 
сформували значне співтовариство 
фахівців з інформаційних технологій. 
Багато хто прагне потрапити у цей 
підрозділ, оскільки всі, хто відслужи-
ли в ньому, стають найбільш затребу-
ваними у цивільних професіях. Виро-
блений у цьому підрозділі особливий 
підхід (у стилі командос) до вирішен-
ня завдань будь-якої складності, а та-
кож вміння його фахівців знаходити 
винахідливі рішення швидкими і не-
ординарними методами, високо за-
требувані ізраїльським суспільством 
у галузях інформаційної безпеки під-
приємництва.

З моменту заснування Ізраїль 
фактично не знав, що таке мирне 
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життя, при цьому кожна з воєн була 
не чим іншим, як війною за вижи-
вання. Для ізраїльтян усі регіональ-
ні конфлікти так само пам’ятні, як 
для американців їх відомі чемпіона-
ти з бейсболу: війна за незалежність 
(1948), Синайська кампанія (1956), 
Шестиденна війна (1967), війна 
на виснаження (1969–1971), війна 
Йом Кіппур (1973), війна з Ліваном 
(1982), перша інтифада (1987), вій-
на у Перській затоці (1991), інтифа-
да Аль-Акса (2000). Можливо, самі 
того не бажаючи, ізраїльські служби 
безпеки і збройні сили стали чимось 
на зразок національної спадщини і 
цілої індустрії. З перших днів існу-
вання держави її лідери чітко усві-
домлювали, що Ізраїлю потрібна 
одна з кращих систем інформацій-
ної безпеки у світі. Оточений силь-
ними ворогами, Ізраїль повинен був 
компенсувати дефіцит військової  
могутності своїм єдиним ресурсом — 
людьми. Обороноздатність країни 
потребувала підтримки винахідливо-
сті її народу та достовірної інформа-
ції [6].

Інший підрозділ під назвою “8200” 
можна вважати найпотужнішою ін-
формаційною розвідувальною служ-
бою Ізраїлю. Доти, поки колишні 
його солдати не стали поповнювати 
лави підприємців, цей підрозділ був, 
мабуть, самим засекреченим. Про-
тягом десятиліть про нього не знали 
взагалі нічого. Ізраїльтяни настільки 
ретельно охороняли цю таємницю, 
що лише дуже обмежене коло осві-
чених могло точно оцінити роль, яку 
підрозділ відігравав в інформацій-
них війнах. Якщо простежити за ді-
яльністю підрозділу в минулі роки, 
можна зрозуміти, який величезний 

вплив він мав на розвиток високих 
технологій в Ізраїлі. Цей вплив став 
яскравим прикладом особливого 
бренду ізраїльських інновацій, сфор-
мованого в умовах постійної загрози 
національній безпеці. Крім того, цей 
бренд формувався багато в чому під 
впливом високого творчого потен-
ціалу, встановлення пріоритетності 
науки, технології та освіти як засіб, 
що компенсує недолік території, ре-
сурсів та ін. 

В іноземних джерелах підрозділ 
“8200” часто порівнювали із Агент-
ством національної безпеки Сполу-
чених Штатів Америки. Завдання 
цього підрозділу — забезпечення ін-
формаційної безпеки Ізраїлю, а та-
кож збирання, розшифровка і аналіз 
мільйонів, а то й мільярдів, біт даних, 
які ця служба збирає і перехоплює за 
допомогою своєї складної електрон- 
ної мережі. Відомо, що комунікації 
на території Палестинської автономії 
і зв’язок з іншими арабськими краї-
нами ретельно контролюються Ізра-
їлем. Підрозділ “8200” безпосеред-
ньо відстежує обмін електронними 
повідомленнями, потоки голосових 
та електронних даних, що проходять 
через комунікаційні мережі. Йоші 
Мельман, кореспондент щоденної га-
зети Ha’aretz і співавтор книги Every 
Spy a Prince, який давно веде літопис 
розвідувальних служб Ізраїлю, на-
зиває цей підрозділ “найголовнішою 
службою у сфері збору даних”. Вона 
вище рангом від військової розвідки 
[9].

У всіх поставлених цілях і викону-
ваних завданнях підрозділ “8200” діє, 
як гігантське електронне агентство зі 
збору інформації. Щодня і щохвили-
ни системи підрозділу накопичують 
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незліченну кількість електронних 
сигналів, що перехоплюються базо-
вими станціями і різними постами 
перехоплення інформації. Підроз- 
діл — команда інженерів, матема-
тиків, вчених і криптографів-ана-
літиків. Вони вирішують всілякі 
завдання радіотехнічної розвідки, в 
основному перехоплення вихідних 
сигналів різного роду. Тобто співро-
бітники підрозділу ведуть моніто-
ринг і запис телефонних переговорів, 
перехоплюють факсимільні повідом-
лення та повідомлення електронної 
пошти, стежать за радіообміном і 
дешифрують кодування повідомлен-
ня. Інформація передається в центр 
розвідки, де комп’ютери і складне 
програмне забезпечення її сортують, 
перевіряють за ключовими словами 
і “зламують” коди зашифрованих 
повідомлень. Потім спеціальні ана-
літики і лінгвісти оцінюють зібрану 
інформацію.

Підрозділ “8200” виконує ті самі 
завдання, що входять у щоденні 
обов’язки Генерального штабу кому-
нікацій у Великобританії та Управ-
ління національної безпеки в Сполу-
чених Штатах. Однак на відміну від 
своїх іноземних колег, які є цивіль-
ними урядовими агентствами, під-
розділ “8200” — частина військової 
інфраструктури Ізраїлю. Друга від-
мінність полягає в тому, що підрозділ 
є серйозним гравцем у регіоні і має 
значну схожість з подібними інозем-
ними формуваннями. Його не можна 
порівнювати з глобальними за свої-
ми можливостями системами і служ-
бами Сполучених Штатів, провідни-
ми проектами за типом супутникової 
програмами Echelon. Навколо цієї 
програми існує багато припущень 

щодо практично необмежених мож-
ливостей Управління національної 
безпеки з перехоплення і аналізу 
мільярдів електронних повідомлень 
між Сполученими Штатами та інши-
ми країнами. Однак дефіцит власних 
ресурсів і бюджету підрозділ завж-
ди компенсує винахідливістю. Крім 
того, за останні роки американці й 
ізраїльтяни налагодили взаємодію в 
питаннях інформаційної безпеки, по-
літики і розвідки. 

Отже, можна зазначити, що адмі-
ністративне регулювання інформа-
ційної безпеки Ізраілю має жорстке 
правове регулювання, як частини 
військової системи країни. Але це 
регулювання має тільки загальну 
модель. Основною відмінністю є те, 
що на тлі жорсткого регулювання, 
суб’єктам та виконавцям у сфері ін-
формаційної безпеки надається пев-
на свобода вибору шляхів подолання 
загроз та ризиків. Значне місце нада-
ється унікальному людському фак-
тору та можливостям діяти вільно на 
свій розсуд, що регулюється відом-
чими нормами [12].

З боку освіти, ізраїльські школи 
й університети приділяють велику 
увагу розвитку STEM-освіти, крім 
того, активно впроваджується прак-
тика співпраці між венчурними під-
приємцями і університетськими про-
фесорами. Наприклад, Аді Шамір,  
який займається розробкою крип-
тосистем, також викладає приклад-
ну математику в Інституті Вейцма-
на. Шамір був одним із засновників 
компанії NDS, що спеціалізується на 
розробці програмного забезпечення 
для телевізійної індустрії. У 2012 р. 
вона була продана компанії Cisco за 
5 млрд дол.
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В Ізраїлі військова і комерційна 
сфери тісно пов’язані, а інформацій-
на безпека вважається одним з прі-
оритетних напрямів інвестування. 
В Ізраїлі, на відміну від США, вій-
ськова служба є обов’язковою, після 
її проходження солдати можуть ре-
алізувати себе в комерційній сфері 
як висококваліфіковані фахівці. Для 
підприємців такі кадри становлять 
особливу цінність, оскільки володі-
ють не тільки теоретичними знання-
ми, а й практичними навичками у цій 
сфері.

Багато компаній, такі як Cisco, 
EMC, Google, Microsoft, IBM та ін., 
відкрили в Ізраїлі центри кіберроз-
робок. Переваги очевидні — крім ви-
користання ізраїльських технологій 
ці фірми мають можливість співпра- 
цювати з висококваліфікованими 
фахівцями.

З плином часу виникають все нові 
і нові загрози для інформаційної без-
пеки, тому, на думку Тірош, попит на 
високотехнологічні розробки у цій 
галузі буде тільки рости, а також ра-
зом із практичною сферою й законо-
давча.

В Ізраїлі 1 грудня 2016 р. набрав 
чинності закон, що забороняє будь-
який електронний спам, включаючи 
розсилання рекламних оголошень за 
допомогою sms і записаних на магні-
тофон голосових повідомлень.

29 жовтня 2016 р. Кнесет прийняв 
закон “Про створення біометричного 
архіву”. Його мета — запобігання ви-
готовленню підроблених посвідчень 
особи, за допомогою зіставлень від-
битків пальців і фотографій з тими, 
якими буде мати у своєму розпоря-
дженні біометричний архів поліції. 
Всім громадянам Ізраїлю старше 16 

років доведеться пройти процедуру 
зняття відбитків пальців в одному з 
відділень Міністерства внутрішніх 
справ [6].

Але це тільки зовнішня правова 
сторона забезпечення інформаційної 
безпеки Ізраілю. Багато механізмів 
регулювання коригуються відомчи-
ми актами, що надає певну гнучкість 
процедурі забезпечення інформацій-
ної безпеки.

Серед останніх новацій із-за кор-
дону варто зазначити, що 15 липня 
2016 р. німецький уряд затвердив 
план “Біла книга” з питаннь оборон-
ної політики та безпеки, у тому чис-
лі інформаційної. У ній чітко вказа-
но, що Російська Федерація стала 
реальною загрозою, що шкодить іс-
нуючому міжнародному порядку та 
європейській безпеці. Насамперед 
це пов’язано із агресією проти Укра-
їни. Німеччина оголосила про зміни 
в інформаційній політиці відносно 
РФ на найближчій час. Там вказані 
пріоритетні інтереси, що слід захи-
щати уряду та силовим структурам 
країни. Йдеться про підвищення 
розміру виділення коштів на оборо-
ну. Задекларована необхідність під-
вищення загальної інформаційної 
захищеності всього блоку НАТО, 
для чого виконується низка заходів 
із перепрограмування засобів ін-
формаційної безпеки та оновлення 
організації її технічного оснащен-
ня. Відмічена особлива важливість 
створення Європейської ПРО та 
оновлення механізмів реалізації ін-
формаційної безпеки. Таким чином 
Берлін, разом із країнами НАТО 
заявили про свою позицію відносно 
політики РФ в Україні і світі, почав-
ши створювати принципово нову 
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систему інформаційної безпеки кон-
тиненту [6].

Як свідчать дослідження, питан-
ня інформаційної безпеки відіграють 
сьогодні величезну, модернізовану 
роль у сфері високих технологій, то-
му що саме там інформація (особли-
во у цифровій формі) стає водночас 
і продуктом, і сировиною. Сучасне 
масове співтовариство у сфері ін-
формаційних технологій комп’ютер-
ної телекомунікації (IT) побудовано 
на потоках, так званих електронних 
даних з різних точок планети. Її ви- 
робляють, обробляють, продають і, 
звичайно, крадуть.

Якщо розглянути захищеність ін-
формації, що зберігається на тради-
ційних носіях (папір, фотовідбитки 
тощо), то вона досягається, як і завж-
ди, дотриманням заходів фізичного 
захисту. Друга сторона захисту такої 
інформації пов’язана зі стихійними 
лихами та техногенними катастро-
фами. Водночас комп’ютерна ін-
формаційна безпека загалом є більш 
широким поняттям, порівняно з ін-
формаційною безпекою щодо тради-
ційних носіїв. Це вимагає формуван-
ня моделей безпеки, заснованих на 
методиках комплексного підходу.

Щодо новітніх викликів інфор-
маційній безпеці в умовах розвитку 
Глобального Інформаційного Су-
спільства. Окремі дослідники звер-
тають увагу на те, що іноді в комп’ю-
терних мережах телекомунікації 
напад триває долі секунди. Іноді про-
мацування вразливих місць ведеться 
повільно, розтягується на години, 
що робить підозрілу активність зло-
вмисників практично непомітною. 
Основна мета зловмисників — це по-
рушення складових інформаційної 

безпеки: доступності, цілісності або 
конфіденційності [13].

На шляху долання проблем ін-
формаційної безпеки організацій та 
держави, протягом доволі короткого 
терміну, українськими науковцями 
було ініційовано до розроблення низ-
ку нормативних актів. Перша черга їх 
стосувалася запобігання правовими 
засобами щодо втручання в особисті 
права людей, громадян, їх соціальних 
спільнот, підприємств, організацій, 
установ усіх форм власності тощо. 

Проводячи правовий, порівняль-
ний аналіз змісту окремих міжнарод-
но-правових актів щодо прав людини 
та відповідних норм України, тра-
пляються непоодинокі факти, коли 
допускаються протиправні втручан-
ня відповідних державних органів у 
сферу приватної інформації та вста-
новлення відповідних відомчих нор-
мативно-правових обмежень кон-
ституційно визначених норм правил 
поведінки у суспільстві. Зазначене 
закономірно викликає суспільний 
спротив, конфлікти інтересів грома-
дян з органами влади. Проте сучас-
ні українські науковці нарощують 
свої дослідження у цій галузі. Були 
окреслені основні напрями діяльно-
сті стосовно організації адекватних 
моделей інформаційної безпеки лю-
дини, громадянина, окремих осіб, су-
спільства та держави [10].

Як зазначає український вчений 
Б. А. Кормич, правова практика бу-
дується, насамперед, на принципі 
свободи інформації та гарантії ін-
формаційних прав і свобод особи, од-
ночасно розглядаючи права держави 
щодо регулювання інформаційних 
процесів в контексті її загальних су-
веренних прав [14, с. 91–92].
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В аналітичній доповіді україн-
ських науковців Національного ін-
ституту стратегічних досліджень 
проблема інформаційної безпеки 
розглядалася трохи під іншим кутом 
зору. Ними на першій план стави-
лися питання адекватного розвитку 
інформаційного простору та інфор-
маційних процесів, і насамперед їх 
економічна складова. Підкреслю-
валося, що “ключовою проблемою 
інформаційної безпеки є оцінка від-
повідності існуючого в державі ін-
формаційного простору потребам її 
громадян, попиту та пропозиції ін-
формаційних послуг у наближених 
до користувачів місцях та в зручний 
для них час. Історичний досвід свід-
чить, що країни, які не спромоглися 
своєчасно поповнити інформаційний 
простір більш ефективними техно-
логіями, уповільнювали свій еконо-
мічний розвиток. І, навпаки, країни, 
що мали потужний інформаційний 
потенціал швидко відновлювали 
свою роль у світовому розподілі сфер 
впливу навіть після воєнних пора-
зок (наприклад, Японія після Дру-
гої світової війни). Тому наповнення 
інформаційного простору новітніми 
технологіями, що здатні істотно під-
вищувати як адекватність віддзер-
калення реальності, так і продук-
тивність інформаційної діяльності в 
суспільстві, є нагальною потребою, 
що, у свою чергу, визначає можливо-
сті захисту національних інтересів” 
[15].

Закон України “Про основи на-
ціональної безпеки України” [5] не 
містить окремого тлумачення понят-
тя інформаційної безпеки, розгля-
даючи її лише як одну зі складових 
національної безпеки, що визнача-

ється певною специфікою загроз, 
викликів, небезпек національним 
інтересам. Зазначене свідчить про 
недостатність урахування розробни-
ками цього законодавчого акта всіх 
наукових напрацювань українських 
дослідників.

Значною вадою багатьох науко-
вих визначень національної та ін-
формаційної безпеки є їх орієнтація 
лише на захищеність інтересів, а не 
на створення запобіжних умов існу-
вання суб’єктів цієї безпеки.  Такий 
підхід звужує зміст суспільного розу-
міння функціональної сфери, що під-
мінює звичайні (традиційні) функції 
держави і значно обмежує демокра-
тичні права та свободи людини.

Потрібно зазначити, що в укра-
їнському законодавстві в окремих 
спеціальних законах однобоко по-
даються визначення інформаційної 
безпеки. Для прикладу, таку ваду 
має нормативно-правова дефініція 
інформаційної безпеки, що подана в 
Національній програмі інформати-
зації. Зокрема, в п. 3 розділу ІV цієї 
Програми зазначається: “Інформа-
ційна безпека є невід’ємною части-
ною політичної, економічної, оборон-
ної та інших складових національної 
безпеки. Об’єктами інформаційної 
безпеки є інформаційні ресурси, ка-
нали інформаційного обміну і теле-
комунікації, механізми забезпечення 
функціонування телекомунікацій-
них систем і мереж та інші елементи 
інформаційної інфраструктури краї-
ни” [8, 15].

У той же час поняття інформацій-
ної безпеки людини та суспільства, 
умови існування яких визначаються 
насамперед їхніми природними пра-
вами і обов’язками, стає актуальним 
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лише в контексті розвитку і впрова-
дження ідей природного права, зо-
крема прав людини, громадянина. 
Усе інше — то похідне, у тому числі 
технологічні предметні вияви інфор-
маційних правовідносин. Тому вкрай 
важливо враховувати закордонний 
досвід розвинених країн для відбу-
дови власної сфери інформаційної 
безпеки. 

Висновки. Ми впевнені, що влас-
на інформаційна безпека буде непов-
торною, побудованою на принципах 
гармонійного співвідношення та вза-
ємодії державного впливу та недер-
жавних організацій, організованою 
на чітких нормативних актах, але з 
певним колом можливостей для ім-
провізації її суб’єктів.
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осоБЛиВостІ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ДЕРЖАВНоЇ  
кАДРоВоЇ  ПоЛІтики  У  сФЕРІ  осВІти  

В  УкРАЇНІ 

Анотація. Досліджено особливості реалізації кадрової політики держави 
у сфері освіти як цілеспрямованої стратегічної діяльності держави, пов’яза-
ної з плануванням та прогнозуванням формування професійного розвитку 
та раціонального використання кадрів у сфері освіти, визначенням цілей і 
пріоритетів кадрової діяльності та державного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою. Аргументовано, що це також й складова стратегії 
держави з формування й раціонального використання кадрового потенціалу 
суспільства. 

Показано, що структура державної кадрової політики у сфері освіти, як 
і структура державної кадрової політики загалом, базується на принципах, 
включає суб’єкти, об’єкти, механізми формування та реалізації. Основні 
принципи державної кадрової політики у сфері освіти — це соціальна спра-
ведливість, комплексність та послідовність її проведення; збалансованість 
суспільних інтересів та інтересів окремих суспільних груп; професіоналізм; 
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збалансованість представництва досвідчених та молодих працівників з ураху-
ванням гендерної рівності; відповідальність держави за створення передумов 
для реалізації життєво важливих інтересів людини, реалізації громадянами 
права на освіту і працю; взаємоповага у відносинах між особою та державою, 
працівником та роботодавцем; партнерство держави і недержавного сектору; 
безперервність навчання. 

Зокрема, принципами державної кадрової політики у сфері освіти пропо-
нується розглядати сформульовані на основі зарубіжного та вітчизняного 
досвіду правила, які покладені в основу діяльності суб’єктів з формування 
й реалізації кадрової політики держави — органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, відомств, установ, організацій, підприємств у сфері 
освіти.

Неефективність державної кадрової політики спричинює суттєвий роз-
рив між вимогами роботодавців та рівнем освіти в Україні. Також визначено, 
що масовість вищої освіти зумовлює необхідність оптимізації державного 
замовлення відповідно до реальних потреб національної економіки.

Ключові слова: державна кадрова політика, державне управління, пуб- 
лічне управління, механізми державного управління, освіта України, вища 
освіта України, державна кадрова політика у сфері освіти.

ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ  В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. Исследованы особенности реализации кадровой политики 
государства в сфере образования как целенаправленной стратегической де-
ятельности государства, связанной с планированием и прогнозированием 
формирования профессионального развития и рационального использова-
ния кадров в сфере образования, определением целей и приоритетов кадро-
вой деятельности и государственного заказа на подготовку специалистов 
с высшим образованием. Аргументировано, что это также и составляющая 
стратегии государства по формированию и рациональному использованию 
кадрового потенциала общества. 

Показано, что структура государственной кадровой политики в сфере 
образования, как и структура государственной кадровой политики в целом, 
базируется на принципах, включает субъекты, объекты, механизмы форми-
рования и реализации. Основные принципы государственной кадровой поли-
тики в сфере образования — это социальная справедливость, комплексность 
и последовательность ее проведения; сбалансированность общественных 
интересов и интересов отдельных общественных групп; профессионализм; 
сбалансированность представительства опытных и молодых работников с 
учетом гендерного равенства; ответственность государства за создание пред-
посылок для реализации жизненно важных интересов человека, реализации 
гражданами права на образование и труд; взаимоуважение в отношениях 
между лицом и государством, работником и работодателем; партнерство го-
сударства и негосударственного сектора; непрерывность обучения.
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Кроме того, принципами государственной кадровой политики в сфере 
образования предлагается рассматривать сформулированные на основе за-
рубежного и отечественного опыта правила, которые положены в основу де-
ятельности субъектов по формированию и реализации кадровой политики 
государства — органов государственной власти и местного самоуправления, 
ведомств, учреждений, организаций, предприятий в сфере образования.

Неэффективность государственной кадровой политики приводит к су-
щественному разрыву между требованиями работодателей и уровнем обра-
зования в Украине. Также определено, что массовость высшего образования 
вызывает необходимость оптимизации государственного заказа для приве-
дения в соответствие с реальными потребностями национальной экономики.

Ключевые слова: государственная кадровая политика, государственное 
управление, публичное управление, механизмы государственного управле-
ния, образование Украины, высшее образование Украины, государственная 
кадровая политика в сфере образования.

FEATURES  OF  THE  REALIZATION  OF  STATE  PERSONNEL  
POLICY  IN  THE  EDUCATION  IN  UKRAINE 

Abstract. In the article the features of realization of personnel policy of the 
state in the sphere of education are researched. The author considers it as the pur-
poseful strategic activity of the state, connected with the planning and forecasting 
of the formation, professional development and rational use of personnel in the 
field of education, the definition of goals and priorities of personnel and the state 
order for the training of specialists with higher education. It is argued that this is 
also an integral part of the state’s strategy for the formation and rational use of the 
human potential of society.

It is shown that the structure of the state personnel policy in the field of edu-
cation, as well as the structure of the state personnel policy in general, is based 
on the principles, includes entities, objects, mechanisms of formation and imple-
mentation. The basic principles of state personnel policy in the field of education 
are social justice, complexity and consistency of its implementation; balance of 
public interests and interests of certain social groups; professionalism; balance 
of representation of experienced and young workers with regard to gender equa- 
lity; responsibility of the state for creation of preconditions for realization of vital 
interests of the person, realization by citizens of the right to education and la-
bor; mutual respect between the individual and the state, employee and employer; 
partnership between the state and the non-governmental sector; continuity of 
training.

In addition, according to the author, as the principles of state personnel policy 
in the field of education, it is proposed to consider the rules based on foreign and 
domestic experience, which are the basis of the activity of the subjects on the for-
mation and implementation of personnel policy of the state — the bodies of state 
power and local self-government, departments, institutions, organizations, enter-
prises in the field of education.
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Постановка проблеми. Успіх ре-
формування держави і розвитку су-
спільства залежить, насамперед, від 
рівня професіоналізму і якості підго-
товки управлінських кадрів, працю-
ючих не тільки в органах державної 
влади і місцевого самоврядування, 
а й в усіх сферах суспільного життя. 
“Необхідність докорінного поліп-
шення якості кадрового потенціа-
лу, забезпечення його ефективного 
професійного розвитку зумовлена 
потребою у висококваліфікованих 
кадрах, ерудованих, компетентних 
управлінцях з інноваційним мис-
ленням, здатних до відповідального 
прийняття управлінських рішень” 
[1, с. 3]. На даний час в Україні від-
бувається реформування державної  
кадрової політики. У сучасних умо-
вах глобалізації та потреби підви-
щення конкурентоспроможності 
держави саме вдосконалення публіч-
ного управління та адміністрування 
на державному та регіональному рів-
нях є важливим критерієм успішно-
го вирішення суспільних проблем і 
зміцнення державності (О. Зубчик) 
[2]. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Останнім часом держав-
на кадрова політика стає об’єктом 
дослідження науковців у контексті 

перспективи побудови ефективної, 
компетентної публічної служби. Ав-
торами розкриваються найважливі-
ші проблеми людських ресурсів та 
кадрового забезпечення основних 
сфер суспільства, а також пропозиції 
щодо їх дослідження та практичного 
розв’язання. У вітчизняній науко-
вій літературі наявна значна кіль-
кість праць, що стосуються питань 
державної кадрової політики: аналіз 
теоретичних засад розвитку держав-
ної кадрової політики (В. Авер’янов,  
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Т. Вит- 
ко, В. Гошовська, С. Дубенко,  
Ю. Ковбасюк, В. Князєв, В. Луговий,  
В. Малиновський, Н. Нижник,  
О. Оболенський, В. Олуйко, Л. Паш-
ко, С. Серьогін, В. Сороко, Ю. Сур-
мін та ін.) [3–4]. У статті Т. Витко 
висвітлюються теоретичні засади 
державної кадрової політики, зокре-
ма її понятійно-категорійний апарат, 
розглядається сучасний стан деяких 
кадрових процесів у сфері держав-
ної служби України, аналізується їх 
нормативне правове забезпечення 
та окреслено перспективи побудови 
ефективної, компетентної публічної 
служби [5]. Варто зауважити, що у 
науковій доповіді авторського колек-
тиву Національної академії держав-
ного управління при Президентові 

The ineffectiveness of the state cadre policy leads to the fact that there is a sig-
nificant gap between the requirements of employers and the level of education in 
Ukraine. It is also determined that the mass of higher education necessitates the 
optimization of the state order in order to bring it into line with the real needs of 
the national economy.

Keywords: state personnel policy, public administration, public administra-
tion, mechanisms of public administration, education of Ukraine, higher educa-
tion of Ukraine, state personnel policy in the field of education.
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України на основі Указу Президен-
та України № 45/2012 “Про Стра-
тегію державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки” [6] інтегровано 
результати аналітичного осмислен-
ня сутності, змісту державної кад- 
рової політики, шляхів реалізації її 
стратегії на сучасному етапі держав-
но-управлінських реформ в Україні 
[1]. Є також дослідження проблем 
державної кадрової політики у сфе-
рі освіти крізь призму проблеми 
адміністративної ефективності та 
конкурентоспроможності держави  
(О. Зубчик) [2].

Незважаючи на існуючі дослі-
дження щодо теоретико-методоло-
гічних та організаційно-правових 
засад державної кадрової політики, 
сучасний стан формування та функ-
ціонування, перспективи розвитку 
державної кадрової політики у сфері 
освіти потребують додаткових дослі-
джень. Зокрема, удосконалення по-
требує механізм її реалізації.

Мета статті — з’ясування сутності 
та особливостей державної кадрової 
політики у сфері освіти як складової 
державної кадрової політики. Завдан-
ня — з’ясувати характерні особливос-
ті, здійснити аналіз сучасного стану 
формування та реалізації державної 
кадрової політики у сфері освіти в 
Україні. Об’єктом дослідження є су-
спільні відносини, які виникають у 
контексті реалізації державної кадро-
вої політики в Україні. Предметом 
дослідження є механізм реалізації 
державної кадрової політики у сфері 
освіти як складової державної кадро-
вої політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Зміст, обсяг, межі державного регу-
лювання кадрових процесів, рівень 

їх децентралізації та демократизації 
залежать від стратегії подальшого 
розвитку держави. У сфері кадрової 
політики, зокрема, прийнято Страте-
гію державної кадрової політики на 
2012–2020 роки [7]. У сфері освіти 
було розроблено Концепцію розвит-
ку освіти України на 2015–2025 роки 
[8] (проект у свій час пропонувався 
для громадського обговорення). Ав-
тори концепції (експертна група при 
Міністерстві освіти і науки України, 
створена у липні 2014 р.) наголошу-
вали, що “впродовж усього періоду 
існування незалежної України в ос-
вітньому секторі країни накопичу-
валися численні проблеми систем-
ного характеру, основними з яких є 
занепад матеріально-технічної бази, 
низька заробітна плата педагогам, 
зниження соціального статусу пра-
цівників освіти” [8]. Також під час 
просування проекту Концепції про-
блемами освітньої системи Украї-
ни експерти назвали “неефективну, 
надміру централізовану та застарілу 
систему управління і фінансування, 
дедалі більшу нерівність у доступі 
до якісної освіти, надмірну комерці-
алізацію освітніх послуг, корупцію 
та зниження якості освіти”, про що 
йдеться у самій Концепції [8]. 

Чим є державна кадрова політи-
ка у сфері освіти сьогодні, зокрема, у 
сфері вищої освіти? Державна кадро-
ва політика в освіті — це “сукупність 
принципів, способів дій державних 
органів управління освітою з орга-
нізації людських ресурсів галузі на 
основі формування, підтримки і роз-
витку освітніх цінностей та ідеалів, 
норм, правил, процедур, здатних за-
безпечити цілісність та стійкість роз-
витку системи освіти у відповідності 



179

з державними цільовими установка-
ми” [1, с. 36]. Можемо зазначити, що 
державна кадрова політика у сфері 
освіти України — це цілеспрямова-
на стратегічна діяльність держави, 
пов’язана з плануванням та прогно-
зуванням формування, професійного 
розвитку та раціонального викори-
стання кадрів у сфері освіти, визна-
ченням цілей і пріоритетів кадрової 
діяльності та державного замовлення 
на підготовку фахівців з вищою осві-
тою. Але це також і складова стратегії 
держави з формування й раціональ-
ного використання кадрового потен-
ціалу суспільства. 

Структура державної кадрової 
політики у сфері освіти, як і струк-
тура державної кадрової політики 
загалом, базується на певних прин-
ципах, включає суб’єкти, об’єкти, 
механізми формування та реалізації. 
Основними принципами держав-
ної кадрової політики у сфері освіти 
є ті, що складають основу побудо-
ви та реалізації кадрової політики 
в країні. Насамперед, це “соціальна 
справедливість, комплексність та 
послідовність її проведення; збалан-
сованість суспільних інтересів та 
інтересів окремих суспільних груп; 
професіоналізм; збалансованість 
представництва досвідчених та мо-
лодих працівників з урахуванням 
гендерної рівності; відповідальність 
держави за створення передумов для 
реалізації життєво важливих інтере-
сів людини, реалізації громадянами 
права на освіту і працю; взаємопова-
га у відносинах між особою та держа-
вою, працівником та роботодавцем; 
партнерство держави і недержавного 
сектору; безперервність навчання”  
(М. Білинська) [3, с. 4]. 

Крім того, ми пропонуємо як 
принципи державної кадрової по-
літики у сфері освіти розглядати 
сформульовані на основі зарубіжно-
го та вітчизняного досвіду правила, 
які покладені в основу діяльності 
суб’єктів з формування й реалізації 
кадрової політики держави — органів 
державної влади та місцевого само-
врядування, відомств, установ, орга-
нізацій, підприємств у сфері освіти. 

Суб’єктами державної кадрової 
політики у сфері освіти розглядаємо 
Верховну Раду України, Президента 
України, Уряд України (й уповно-
важені ним органи влади, установи, 
відомства, організації), територіаль-
ні органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування. Об’єктом 
державної кадрової політики у сфері 
освіти України є комплекс відповід-
них правових норм, принципів, форм, 
методів і засобів, що забезпечують 
ефективність формування, розвитку, 
використання кадрів у сфері освіти. 
Разом з тим можна розглядати й  пе-
дагогічних та науково-педагогічних 
працівників сфери освіти, на діяль-
ність яких спрямований керівний 
вплив суб’єктів кадрової політики у 
цій сфері. 

Як відзначає І. Гусак, особливість 
нової державної кадрової політики 
полягає у тому, що “держава та осо-
ба виступають як соціальні партнери 
в професійно-трудовій діяльності. 
Визначальним принципом сучасної 
кадрової діяльності є досягнення 
гармонійного поєднання інтересів 
особи та держави, індивідуальних 
та загальнонаціональних інтересів, 
сприяння творчій самореалізації 
особистості” [9, с. 296]. Отже, на на-
шому думку, варто зауважити, що 
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державна кадрова політика у сфері 
освіти фокусується на людському 
потенціалі. Тобто державна кадрова 
політика у сфері освіти — це люд-
ський потенціал та його формування, 
реалізація у сфері освіти, управлін-
ські рішення, кадрова робота, інсти-
тути та механізми соціального парт-
нерства. Можемо також визначити, 
що предмет державної кадрової по-
літики у сфері освіти — це суспіль-
ні відносини щодо формування, від-
творення, розвитку та використання 
педагогічного та науково-педагогіч-
ного, а також управлінського та ад-
міністративного персоналу у сфері 
освіти. Відповідно механізми фор-
мування державної кадрової полі-
тики у сфері освіти — це сукупність 
дій державних інституцій та інших 
суб’єктів, які спрямовані на розбудо-
ву системи управління людськими 
ресурсами та формування її потен-
ційних можливостей, а механізми 
реалізації державної кадрової полі-
тики у сфері освіти — це комплекс 
правових норм, принципів, засобів, 
які забезпечують ефективний добір, 
підготовку, використання та розви-
ток людського потенціалу у сфері 
освітньої діяльності.

Сьогодні реформування кадро-
вого забезпечення системи освіти є 
одним з пріоритетів державної кад- 
рової політики України. Вироблен-
ня та реалізація сучасної кадрової 
політики України у сфері освіти по-
требує ефективної кадрової системи, 
яка включає всю сукупність складо-
вих — від управлінських рішень до 
кадрових інститутів та організацій-
них структур, які здійснюють цілісне 
управління формуванням та реаліза-
цією кадрової політики у сфері осві-

ти, з метою досягнення визначених 
пріоритетів розвитку суспільства.  
В. Огаренко визначає, що специ-
фікою системи освіти в Україні як 
об’єкта кадрової політики є фунда-
ментальні особливості професії ви-
кладача [10]. Отже, автори досліджу-
ють сукупність елементів освітньої 
системи та їх взаємодію, взаємо-
відносини, взаємосприяння. Тому 
сутність управління системою осві-
ти можна визначити як діяльність, 
спрямовану на створення педагогіч-
них, соціальних, кадрових, правових, 
організаційних, матеріально-фінан-
сових та інших умов, які потрібні для 
нормального функціонування і роз-
витку галузі та реалізації її мети. 

У цьому контексті розглянемо су-
часну систему вищої освіти України, 
аналізуючи її у зв’язку з управлін-
ськими рішеннями та формуванням 
державної кадрової політики. Су-
часна система вищої освіти є високо-
динамічною, відкритою та гнучкою. 
Вона спроможна адекватно реагува-
ти на зміни зовнішнього економіч-
ного середовища. Сьогодні, в умо-
вах становлення економіки знань, 
певною мірою трансформується і 
сама система вищої освіти з метою 
забезпечення поглибленої та багато-
аспектної відповідності актуальним 
запитам суспільного прогресу. Також 
це завдання забезпечення висококва-
ліфікованими кадрами. Отже, клю-
човою тенденцією розвитку вищої 
освіти у сучасних умовах є широко-
масштабне зростання її значення у 
становленні економіки знань. Ма-
ється на увазі синтез функцій вищих 
навчальних закладів як передатчиків 
знань та інформації і як генераторів 
інноваційних ідей. Дана тенденція 
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виявляється у зростанні тривалості 
процесу здобуття освіти, збільшенні 
чисельності студентів, підвищенні 
охоплення населення вищою осві-
тою, частки населення з вищою осві-
тою у переважній більшості країн 
світу, а не тільки в Україні. 

Враховуючи особливості держав-
ної кадрової політики в контексті 
пріоритетних завдань розвитку еко-
номіки України, випливає наступ-
на тенденція розвитку вищої осві-
ти — зміна вимог до змісту, методів 
і форм навчального процесу. Отже, 
ставиться й іншого змісту завдання 
у контексті державної кадрової по-
літики. Водночас навчальний процес 
має бути орієнтованим на підготовку 
кадрів для національної економіки, 
які володіють професійними знання-
ми, навичками, уміннями, спроможні 
навчатися протягом життя, опанову-
вати інновації, працювати в команді, 
вести ефективний міжнаціональний 
діалог, самовдосконалюватись, роз-
вивати творчі та креативні здібності. 
Підвищення якості організації на-
вчального процесу у вищих навчаль-
них закладах передбачає його повне 
забезпечення й регулярне оновлен-
ня матеріально-технічної бази (на-
вчальних лабораторій, лекційних  
аудиторій, спеціалізованих кабіне-
тів), комп’ютерного парку, впрова-
дження інформаційно-комунікацій-
них технологій тощо.

Разом з тим, основні засади дер-
жавної освітньої політики, закріпле-
ні у Національній доктрині розвитку 
освіти та Національній стратегії роз-
витку освіти в Україні, передбачають 
реалізацію низки заходів щодо ре-
формування системи вищої освіти в 
Україні у нових соціально-економіч-

них умовах з урахуванням загально-
світових (загальноцивілізаційних) 
тенденцій розвитку вищої освіти.

Таким чином, абсолютно обґрун-
товано можна виокремити визна-
чальну роль вищої освіти у суспіль-
ному поступі, науково-технічному 
прогресі, інноваційному розвитку 
національної економіки та станов-
ленні економіки знань. Як дослідили 
І. Каленюк, О. Гонта, М. Вербовий, 
Н. Холявко, інтеграція вищої осві-
ти України в європейський та сві-
товий освітній простір відбувається 
повільно. До основних характерних 
ознак економіки знань належать такі:  
стрімкий розвиток знань, перетво-
рення знань на безпосередню про-
дуктивну силу, розширення нау-
комісткого сектору, прискорення 
процесів інформатизації та комп’ю-
теризації [11]. У таких умовах сут-
тєво видозмінюються чинники кон-
курентоспроможності, чинники та 
показники світового лідерства країн. 
Все більше зростає значення інтелек-
туальних ресурсів у системі глобаль-
ної конкурентоспроможності. Одне з 
центральних місць серед комплексу 
чинників і показників конкуренто-
спроможності національної еконо-
міки посідають інформаційно-кому-
нікаційні технології [9]. Особливі ж 
вимоги при цьому висуваються до 
людини як носія передових знань, ру-
шійної сили економічного зростання 
країни.  

Вища освіта забезпечує фунда-
ментальну наукову, професійну та 
практичну підготовку, здобуття гро-
мадянами освітньо-кваліфікаційних 
рівнів відповідно до їх покликань, ін-
тересів і здібностей, удосконалення 
наукової та професійної підготовки, 
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перепідготовку та підвищення їх ква-
ліфікації [12]. 

Підготовка фахівців з вищою осві-
тою здійснюється за відповідними 
освітніми чи науковими програмами 
на таких рівнях вищої освіти:

1. Початковий рівень (короткий 
цикл) вищої освіти, який відповідає 
шостому рівню Національної рамки 
кваліфікацій [13] і передбачає здо-
буття особою загальнокультурної та 
професійно орієнтованої підготовки, 
спеціальних умінь і знань, а також 
певного досвіду їх практичного за-
стосування з метою виконання ти-
пових завдань, що передбачені для 
первинних посад у відповідній галузі 
професійної діяльності.

2. Перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти відповідає сьомому рів-
ню Національної рамки кваліфікацій 
і передбачає здобуття особою теоре-
тичних знань та практичних умінь 
і навичок, достатніх для успішного 
виконання професійних обов’язків 
за вибраною спеціальністю.

3. Другий (магістерський) рівень 
вищої освіти відповідає восьмому 
рівню Національної рамки квалі-
фікацій і передбачає здобуття осо-
бою поглиблених теоретичних або 
практичних знань, умінь, навичок 
за вибраною спеціальністю (чи спе-
ціалізацією), загальних засад мето-
дології наукової та/або професійної 
діяльності, інших компетентностей, 
достатніх для ефективного виконан-
ня завдань інноваційного характеру 
відповідного рівня професійної ді-
яльності.

4. Третій (освітньо-науковий/ос-
вітньо-творчий) рівень вищої освіти 
відповідає дев’ятому рівню Націо-
нальної рамки кваліфікацій та пе-

редбачає здобуття особою теоретич-
них знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для про-
дукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі про-
фесійної та/або дослідницько-інно-
ваційної діяльності, оволодіння ме-
тодологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також проведення влас-
ного наукового дослідження, резуль-
тати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення.

5. Науковий рівень вищої освіти 
відповідає десятому рівню Націо-
нальної рамки кваліфікацій і перед-
бачає набуття компетентностей з 
розроблення і впровадження мето-
дології та методики дослідницької 
роботи, створення нових системо- 
утворюючих знань та прогресивних 
технологій, розв’язання важливої на-
укової або прикладної проблеми, яка 
має загальнонаціональне або світове 
значення.

В Україні здобуття вищої освіти 
на кожному рівні передбачає успіш-
не виконання особою відповідної 
освітньої або наукової програми, що 
є підставою для присудження відпо-
відного ступеня вищої освіти (мо-
лодший бакалавр, бакалавр, магістр, 
доктор філософії/доктор мистецтва, 
доктор наук).

Станом на початок 2017–2018 н. р. 
в Україні підготовку фахівців з ви-
щою освітою здійснював 661 заклад 
вищої освіти (таблиця). Кількість 
студентів, які здобували вищу освіту 
в цих закладах, становила 1539 тис. 
осіб (на початок 2016–2017 н. р. — 
657 та 1587 тис.). У 2017 р. закладами 
вищої освіти було випущено 421 тис. 
фахівців, що на 34 тис. осіб (8,9 %) 
більше, ніж у 2016 р. 
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Водночас через відсутність гнуч-
кої реакції на демографічні зміни у 
сфері вищої освіти сформувалася 
низка диспропорцій. Так, кількість 
дітей у віці 15–19 років скоротила-
ся протягом 2000–2017 рр. на 41 %, а 
кількість студентів — на 8 %. Посту-
пове скорочення кількості абітурі-
єнтів почалося із запізненням і було 
дуже повільним. Так, у 2015 р. вищу 

освіту отримувало 4/5 української 
молоді. У 2017 р. ситуація не зміни-
лася, оскільки за статистикою вступу 
до ЗВО потрапили 80 % випускників 
шкіл порівняно з 50 % у 2000 р.  

Відтак, існує суттєвий розрив 
між вимогами роботодавців та рів-
нем освіти в Україні. 30 % українців 
відчувають, що мають вищий рівень 
освіти, ніж потрібно для виконання 

Підготовка фахівців з вищою освітою в Україні на початок 2017–2018 н. р. [14]

область
кількість закладів, 

од.

кількість осіб 

прийнятих студентів випущених

Україна 661 323577 1538565 421131

Вінницька 23 9366 44955 9495

Волинська 14 6018 25288 7480

Дніпропетровська 55 25061 113079 31208

Донецька 29 7513 32186 8747

Житомирська 20 6911 29942 8097

Закарпатська 14 5163 23695 5480

Запорізька 24 13191 67444 19548

Івано-Франківська 16 8446 37088 10960

Київська 21 5708 27545 8404

Кіровоградська 16 3353 14433 4442

Луганська 13 4738 19120 5333

Львівська 43 26687 123148 32222

Миколаївська 17 6806 31640 8484

Одеська 40 21408 107517 31914

Полтавська 18 9875 46224 12383

Рівненська 14 7198 32473 10782

Сумська 14 7110 34604 9582

Тернопільська 18 9701 40992 10792

Харківська 65 33294 171298 42672

Херсонська 21 6027 26635 7735

Хмельницька 18 6687 30983 8289

Черкаська 16 6995 37035 12537

Чернівецька 16 6835 29873 8178

Чернігівська 16 4281 20113 6137

м. Київ 100 75205 371255 100230
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роботи. Ще одна диспропорція — 
протягом 2010–2017 рр. загальна 
кількість студентів скоротилася на 
33 %, а кількість тих, які навчають-
ся коштом держбюджету, — лише на  
19 %. У 2017 р. 51 % зарахованих 
абітурієнтів навчалися за кошти 
держави, тоді як у 2010 р. цей показ-
ник становив тільки 38 %. Кількість 
студентів на одного викладача, беру-
чи до уваги денну, вечірню і заочну 
форми навчання, у 2017 р. становила 
близько 11 осіб, тоді як середній по-
казник для країн Європи у 2015 р. — 
15,4 особи [14].

У цьому зв’язку аргументованою 
виглядає думка (М. Бобрицька)  
про те, що “задоволення запитів дер-
жави, суспільства й громадян Укра-
їни щодо поліпшення якості освіт-
ніх послуг до рівня європейських, 
можливе за умов реалізації підходів, 
в основі яких — урахування того,  
що державна кадрова політика Укра-
їни у підготовці працівників для  
системи освіти має бути складовою 
державної кадрової політики” [4,  
с. 35].

Висновки. Нереформованість 
української економіки, скорочення 
кількості робочих місць у реальному 
секторі економіки стимулює попит 
на абстрактні “універсальні” освіт-
ні спеціальності (менеджер, еконо-
міст, юрист, журналіст). Водночас 
масовість вищої освіти зумовлює 
необхідність оптимізації державного 
замовлення для приведення у відпо-
відність до реальних потреб націо-
нальної економіки, а також активне 
впровадження в освітню і наукову ді-
яльність вищої освіти підприємниць-
кої складової. Рівень якості освіти в 
Україні є дуже низьким, що не відпо-

відає високому рівню охоплення ви-
щою освітою.

Недосконалість державної кадро-
вої політики України у сфері освіти 
зумовлює необхідність вироблен-
ня науково обґрунтованої політики 
у підготовці педагогічних, науко-
во-педагогічних і наукових кадрів, 
адекватної завданням і викликам 
сьогодення. Не дивлячись на сут-
тєві здійснені кроки реформування 
управління системою освіти, освіта в 
Україні продовжує відставати від по-
треб громадян, суспільства, держави 
та ринку. Одна з причин — це те, що 
в умовах фактичної відстороненості 
управлінців від громадського обго-
ворення проблем, що накопичилися, 
якість освіти погіршувалася впро-
довж десятиліть (не в останню чергу) 
й через кадрове питання. 

Отже, дослідження чинників та 
основних тенденцій розвитку вищої 
освіти, механізмів їх реалізації дає 
можливість глибокого аналізу освіт-
ніх процесів. Відтак, врахування ос-
новних тенденцій розвитку вищої 
школи сприятиме запровадженню 
у національній освіті компетентніс-
ного підходу, забезпеченню зрозумі-
лості та порівнюваності результатів 
навчання, набутих компетентностей 
і кваліфікацій, ступенів для всіх за-
цікавлених сторін і в такий спосіб 
створення основи для європейської і 
світової інтеграції.

сПисок ВикоРистАНих  
ДЖЕРЕЛ

 1. Державна кадрова політика в Укра-
їні: стан, проблеми та перспекти-
ви розвитку: наук. доп. [авт. кол. :  
Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко,  



185

Ю. П. Сурмін та ін. ]. — К.: НАДУ, 
2012. — 72 с.

 2. Зубчик О. А. Адміністративна ефек-
тивність як фактор підвищення 
конкурентоспроможності краї-
ни. Публічне врядування в Укра-
їні: стан, виклики та перспективи 
розвитку / Матеріали щоріч. Все- 
укр. наук.-практ. конф. за міжнар. 
участю, присвяч. 100-річчю держ. 
служби в Україні (Київ, 25 трав.  
2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред.  
В. С. Куйбіди, М. М. Білинської,  
О. М. Петроє. — К.: НАДУ, 2018. —  
Т. 2. — 156 с.

 3. Білинська М. М., Сороко В. М., Чми- 
га В. О. Стратегія державної кадро-
вої політики України: цілі та шляхи 
реалізації: навч.-метод. матеріали. — 
К., 2013. — 52 с.

 4. Бобрицька В. І. Європейські виміри 
державної кадрової політики Укра-
їни у підготовці працівників для 
системи освіти // Вісн. Нац. авіацій-
ного ун-ту. Серія: Педагогіка. Пси-
хологія: зб. наук. пр. — Вип. 1(6). — 
К., 2015. — С. 30–35.

 5. Витко Т. Ю. Державна кадрова по-
літика України: сутність, сучасний 
стан і перспективи розвитку. Тео-
рія та практика державного управ-
ління і місцевого самоврядування. 
2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Ttpdu_2016_1_5 (дата звер-
нення: 25.01.2019).

 6. Ковбасюк Ю. В. Державна кадрова 
політика: проблеми та шляхи реа-
лізації. Стратегія державної кадро-
вої політики — основа модернізації 
країни / Матеріали Всеукр. наук.- 
практ. конф. за міжнар. участю, 
Київ, 31 трав. 2012 р.: 15-річчя галузі 
науки “Державне управління”. — К.: 
НАДУ, 2012. — С. 3–5.

 7. Про Стратегію державної кадрової 
політики на 2012–2020 роки: Указ 
Президента України від 01.02.2012 р. 
№ 45/2012 [Електронний ресурс]. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/45/2012 (дата звернення: 
25.01.2019).

 8. Концепція розвитку освіти Укра-
їни на 2015–2025 роки — презен-
тація проекту. Профспілка праців-
ників освіти і науки України. URL: 
https://pon.org.ua/novyny/3549-
koncepciya-rozvitku-osviti-ukrayini-
na-2015-2025.html (дата звернення: 
16.01.2019).

 9. Гусак І. В. Аналіз державної кадрової 
політики в галузі освіти // Ефек-
тивність державного управління. — 
2013. — Вип. 36. — С. 294–304.

 10. Огаренко В. М. Державне регулюван-
ня діяльності вищих навчальних за-
кладів на ринку освітніх послуг: мо-
нографія. — К.: НАДУ, 2005. —328 с.

 11. Каленюк І. С., Гонта О. І., Вербо- 
вий М. П., Холявко Н. І. Інтеграція 
вищої освіти України в європей-
ський та світовий освітній простір: 
економічний вимір: монографія. [За 
заг. ред. І. С. Каленюк]. — Чернігів: 
РВК “Деснянська правда”, 2011. — 
165 с.

 12. Зубчик О. А. Адміністративна ефек-
тивність як фактор підвищення 
конкурентоспроможності країни. 
Публічне врядування в Україні: 
стан, виклики та перспективи роз-
витку. [матеріали щоріч. Всеукр. на-
ук.-практ. конф. за міжнар. участю, 
присвяч. 100-річчю держ. служби 
в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) :  
у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди,  
М. М. Білинської, О. М. Петроє]. — 
К.: НАДУ, 2018. — Т. 2. — 156 с.

 13. Про затвердження Національ-
ної рамки кваліфікацій: Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. № 1341. URL: https://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-%D0%BF/paran12#n12 (дата 
звернення: 25.01.2019).

 14. Статистична інформація. Державна 
служба статистики України. URL: 



186

http:// www.ukrstat.gov.ua/ (дата 
звернення: 25.01.2019).

RefeRenceS

 1. Kovbasiuk Yu. V., Vashchenko K. O., 
Surmin Yu. P., et al. (2012). Derzhavna 
kadrova polityka v Ukraini: stan, prob-
lemy ta perspektyvy rozvytku [State 
personnel policy in Ukraine: state, 
problems and prospects of develop-
ment]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

 2. Zubchyk O. A. (2018). Administratyv-
na efektyvnist yak faktor pidvyshchen-
nia konkurentospromozhnosti krainy 
[Administrative efficiency as a factor of 
increasing the competitiveness of the 
country]. V. S. Kuibida, M. M. Bilyn-
ska, O. M. Petroie (Eds.). Publichne 
vriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky 
ta perspektyvy rozvytku — Public 
Governance in Ukraine: State, Chal-
lenges and Development Prospects: 
Proceedings of annual All-Ukrainian 
scientific and practical conference for 
international participation, dedicated 
to 100th anniversary of the state Service 
in Ukraine. (Vols. 2), (p. 95–96). Kyiv: 
NADU [in Ukrainian].

 3. Bilynska M. M., Soroko V. M., Chmy- 
ha V. O. (2013). Stratehiia derzhavnoi 
kadrovoi polityky Ukrainy: tsili ta shli- 
akhy realizatsii [Strategy of the state 
personnel policy of Ukraine: goals and 
ways of realization]. Kyiv [in Ukrain-
ian].

 4. Bobrytska V. I. (2015). Yevropeiski 
vymiry derzhavnoi kadrovoi polityky 
Ukrainy u pidhotovtsi pratsivnykiv 
dlia systemy osvity [European dimen-
sions of the state personnel policy of 
Ukraine in the training of employees 
for the education system]. Visnyk Nat-
sionalnoho aviatsiinoho universytetu. 
Seriia: Pedahohika. Psykholohiia — 
Bulletin of the National Aviation Uni-
versity. Series: Pedagogy. Psychology, 
1(6), 30–35 [in Ukrainian].

 5. Vytko T. Yu. (2016). Derzhavna kadro-
va polityka Ukrainy: sutnist, suchasnyi 
stan i perspektyvy rozvytku [The State 
Personnel Policy of Ukraine: essence, 
present state and prospects of develop-
ment]. Teoriia ta praktyka derzhavno-
ho upravlinnia i mistsevoho samovri-
aduvannia — Theory and Practice of 
Public Administration and Local Self-
Government, 1. Retrieved from http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_5 
[in Ukrainian].

 6. Kovbasiuk Yu. V. (2012). Derzhavna 
kadrova polityka: problemy ta shliakhy 
realizatsii [State staff policy: problems 
and ways of implementation]. Strate-
hiia derzhavnoi kadrovoi polityky — 
osnova modernizatsii krainy — The 
strategy of state personnel policy is 
the basis of the country modernization: 
Proceedings of annual All-Ukrainian 
scientific and practical conference  
for international participation, dedi-
cated to 15th anniversary of the field 
of science “Public Administration”. 
(p. 3–5). Kyiv: NADU [in Ukrai- 
nian].

 7. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro Strate-
hiiu derzhavnoi kadrovoi polityky na 
2012-2020 roky” : vid 01.02.2012 r.,  
№ 45/2012 [Decree of the President of 
Ukraine “On the Strategy of the State 
Personnel Policy for 2012-2020” from 
01.02.2012, № 45/2012]. (n.d.). zakon.
rada.gov.ua. Retrieved from http://za-
kon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 
[in Ukrainian].

 8. Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy 
na 2015–2025 roky — prezentatsiia 
proektu [Concept of development of 
Ukrainian education for 2015–2025 — 
the project presentation]. (2014). pon.
org.ua. Retrieved from https://pon.org.
ua/novyny/3549-koncepciya-rozvit-
ku-osviti-ukrayini-na-2015-2025.html 
[in Ukrainian].

 9. Husak I. V. (2013). Analiz derzhav-
noi kadrovoi polityky v haluzi osvity 



187

[Analysis of the state personnel policy 
in the field of education]. Efektyvnist 
derzhavnoho upravlinnia — Effective-
ness of public administration, 36, 294–
304 [in Ukrainian].

 10. Oharenko V. M. (2005). Derzhavne 
rehuliuvannia diialnosti vyshchykh 
navchalnykh zakladiv na rynku osvit-
nikh posluh [State regulation of acti- 
vity of higher educational institutions 
in the market of educational services]. 
Kyiv: NADU [in Ukrainian].

 11. Kaleniuk I. S., Honta O. I., Verbovyi M. P., 
Kholiavko N. I. (2011). Intehratsiia 
vyshchoi osvity Ukrainy v yevropei- 
skyi ta svitovyi osvitnii prostir: ekonom-
ichnyi vymir [Integration of Higher 
Education of Ukraine into the Europe-
an and World Educational Space: Eco-
nomic Dimension]. Chernihiv: RVK 
“Desnianska pravda” [in Ukrainian].

 12. Zubchyk O. A. (2018). Administratyv-
na efektyvnist yak faktor pidvyshchen-
nia konkurentospromozhnosti krainy 
[Administrative efficiency as a factor of 
increasing the competitiveness of the 
country]. V. S. Kuibida, M. M. Bilyn-

ska, O. M. Petroie (Eds.). Publichne 
vriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky 
ta perspektyvy rozvytku — Public 
Governance in Ukraine: State, Chal-
lenges and Development Prospects: 
Proceedings of annual All-Ukrainian 
scientific and practical conference for 
international participation, dedicated 
to 100th anniversary of the state Service 
in Ukraine. (Vols. 2), (p. 95–96). Kyiv: 
NADU [in Ukrainian].

 13. Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrainy “Pro zatverdzhennia Nat-
sionalnoi ramky kvalifikatsii” : vid 
23.11.2011 r., № 1341 [Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine 
“On Approval of the National Qualifi-
cations Framework” from 23.11.2011 r., 
№ 1341]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/
paran12#n12 [in Ukrainian]. 

 14. Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky 
Ukrainy [Site of State Statistics Ser-
vice of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. 
Retrieved from http://www.ukrstat.
gov.ua/ [in Ukrainian].



188

УДК: 378.014 (477)
DOI: https://doi.org/10.32689/2617-
2224-2019-17-2-188-199

Мартишин Денис Сергійович, 
кандидат наук з богослов’я, завідувач ка-
федри українознавства, православ’я та 
теології, Міжрегіональна Академія управ-
ління персоналом, 03039, м. Київ, вул. Фро-
метівська, 2, тел.: (098) 561 65 63, e-mail: 
mdsdenim@ukr.net
 ORCID: 0000-0002-2770-7757

Мартышин Денис Сергеевич, 
кандидат наук по богословию, заведу-
ющий кафедрой украиноведения, пра-
вославия и теологии, Межрегиональная 
Академия управления персоналом, 03039, 
г. Киев, ул. Фрометовская, 2, тел.: (098) 
561 65 63, e-mail: mdsdenim@ukr.net
       ORCID: 0000-0002-2770-7757

Martyshyn Dеnys Serhiiovych, 
candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian 
Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, 03039, 
Kyiv, Str. Frometivska, 2, tel.: (098) 561 65 63, e-mail: mdsdenim@ukr.net

ORCID: 0000-0002-2770-7757

РоЛЬ  ПРАВосЛАВНоЇ  ЦЕРкВи  УкРАЇНи  
В  сУЧАсНих  ПРоЦЕсАх  ДЕРЖАВотВоРЕННЯ

Анотація. Висвітлено роль Православної Церкви України у зміцненні 
процесів державності та єднання українського народу у контексті політич-
них, економічних та культурних змін у житті України. Проаналізовано ре-
альні проблеми та можливі шляхи духовного єднання українського народу, а 
також головні аспекти державотворення у вітчизняній богословській і полі-
тологічній думці. Обґрунтовано, що діалог Української Християнської Цер-
кви та суспільства постійно буде базисним елементом суспільного розвитку 
та платформою процесів демократизації в Україні.

З точки зору соціального вчення церкви,  можна дійти висновку, що са-
моорганізаційні духовні та соціальні процеси, які відбуваються на рівні цер-
ковних парафій горизонтальних зв’язків, ефективно впливають на розвиток 
процесів державотворення та громадянського суспільства в Україні. Зважаю-
чи на ситуацію загалом, виникає потреба переглянути позиції щодо напрямів 
подальшого розвитку діалогу церкви та держави у процесі державотворен-



189

ня, акцентуючи увагу на мотивації самоорганізаційних процесів в управлінні 
на рівні церковних громад, на потенційних можливостях співпраці інститу-
тів церкви, держави та громадянського суспільства в духовній, культурній, 
освітній сферах, на досягненні паритету на рівні вертикально-горизонталь-
них зв’язків з метою збалансування інтересів суб’єкта та об’єкта державного 
управління.

Визначено, що для налагодження тісних взаємовідносин держави і церкви 
у процесах державотворення в управлінні потрібна не локальна і не фрагмен-
тарна, а постійна та стійка суспільна самоорганізація церковних парафій (со-
ціальне служіння, освіта, виховання, проповідь, спілкування) у поєднанні з 
ефективним державним управлінням. Слід також зважити на ту обставину, 
що на рівні церковного життя Православної Церкви України та формуван-
ня соціального вчення церкви потрібно сформувати загальне уявлення щодо 
подальшого розвитку взаємовідносин держави та церкви в управлінні.

Ключові слова: держава, християнство, взаємодія, діалог, соборність, єд-
ність, політика, глобалізація, економіка, демократія, модернізація.

РОЛЬ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  УКРАИНЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОЦЕССАХ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Показана роль Православной Церкви Украины в укреплении 
современных процессов государственного строительства и единства украин-
ского народа в контексте политических, экономических и культурных изме-
нений в жизни Украины. Проанализированы реальные проблемы и возмож-
ные пути духовного единства украинского народа, а также главные аспекты 
государственного строительства в отечественной богословской и политоло-
гической мысли. Обосновано, что диалог Украинской Христианской Церкви 
и общества постоянно будет базисным элементом общественного развития и 
платформой процессов демократизации в Украине.

С точки зрения социального учения церкви, можно прийти к заключению, 
что самостоятельные организационные духовные и социальные процессы, 
которые происходят на уровне церковных приходов горизонтальных связей, 
эффективно влияют на развитие процессов создания государства и всего гра-
жданского общества в Украине. Принимая во внимание ситуацию в целом, 
возникает потребность пересмотреть позиции относительно направлений 
дальнейшего развития диалога церкви и государства в процессе создания 
государства, акцентируя внимание на мотивации самостоятельных органи-
зационных процессов в управлении на уровне церковных общин, на потен-
циальных возможностях сотрудничества институтов церкви, государства и 
гражданского общества в духовной, культурной, образовательной сферах,  
на достижении паритета на уровне вертикально-горизонтальных связей с це-
лью балансирования интересов субъекта и объекта государственного управ-
ления.

Обозначено, что для налаживания тесных взаимоотношений государства 
и церкви в процессах создания государства в управлении нужна не локаль-
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ная и не фрагментарная, а постоянная и стойкая общественная самооргани-
зация церковных приходов (социальное служение, образование, воспитание, 
проповедь, общение) в сочетании с эффективным государственным управле-
нием. Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что на уровне 
церковной жизни Православной Церкви Украины и формирования социаль-
ного учения церкви необходимо сформировать общие представления отно-
сительно дальнейшего развития взаимоотношений государства и церкви в 
управлении.

Ключевые слова: государство, христианство, взаимодействие, диалог, 
соборность, единство, политика, глобализация, демократия, модернизация.

THE  ROLE  OF  THE  ORTHODOX  CHURCH  OF  UKRAINE  
IN  THE  CURRENT  PROCESSES  OF  STATE  FORMATION

Abstract. The article shows the role of the Orthodox Church of Ukraine in 
strengthening the processes of statehood and unity of the Ukrainian people in 
the context of political, economic and cultural changes in the life of Ukraine. The 
real problems and possible ways of spiritual unity of the Ukrainian people are 
analyzed, as well as the main aspects of state formation in the national theological 
and political thought. It is substantiated that the dialogue between the Ukrai-
nian Christian Churches and society will always be the basic element of social 
development and the platform of democratization processes in Ukraine.

From the point of view of the social doctrine of the Church we can conclude 
that the self-organizing spiritual and social processes that take place at the level 
of church parishes of horizontal ties effectively influence the development of the 
processes of state formation and the whole civil society in Ukraine. Taking into 
account the situation as a whole, there is a need to reconsider the positions re-
garding the further development of the dialogue between the Church and the 
state in the process of state building, focusing on the motivation of self-orga-
nization processes in governance at the level of church communities, potential 
opportunities for cooperation between the institutes of the Church, state and 
civil society in the spiritual, educational spheres, achieving parity at the level of 
vertical-horizontal ties in order to balance: the interests of the subject and the 
object of public administration.

 The author is convinced that in order to establish close relations between 
the state and the Church in the processes of state formation in management it 
is necessary not local and not fragmentary but constant and steady social self-
organization of church parishes (social service, education, upbringing, preaching, 
communication) in conjunction with an effective state management. It should 
also take into account the fact that at the level of the church life of the Orthodox 
Church of Ukraine and the formation of the social doctrine of the Church it is 
necessary to form a general idea of the further development of relations between 
the state and the Church in management.

Keywords: state, Christianity, interaction, dialogue, unity, politics, globaliza-
tion, economy, democracy, modernization.
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Постановка проблеми. Суспіль-
ний розвиток на порозі ХХІ ст. супро-
воджується глобальними змінами у 
сферах, які визначають умови життя 
людей на глобальному та національ-
ному рівнях. Усе більше церковних 
діячів, вчених, політиків, державних 
управлінців зазначають, що потрібно 
поглиблювати діалог церкви та дер-
жави, активно залучаючи віруючих 
людей до процесів державотворен-
ня. Питання пошуку конструктивної 
взаємодії церкви і держави ніколи не 
втрачають своєї актуальності. Збе-
реження і розвиток української дер-
жавності та демократичного грома-
дянського суспільства неможливі без 
опори на духовно-моральні цінності 
сучасного християнства, що освячу-
вало церковно-державні відносини 
впродовж багатовікової історії укра-
їнського народу. Саме християнство 
стало основою духовної культури 
України. Тому сьогодні серед чисель-
них вагомих державницьких рішень 
особливе місце посідають процеси 
державотворення, зміцнення безпе-
ки життя суспільства у діалозі з ре-
лігійними організаціями. Взаємодія 
церкви та держави стане запорукою 
зміцнення української державнос-
ті, стабільності в суспільному житті, 
релігійної, культурної та історичної 
спадщини для наступних поколінь. 

Відомо, що Українська Право-
славна Церква (УПЦ); Українська 
православна церква Київського па-
тріархату (УПЦ КП); Українська 
автокефальна нравославна церква 
(УАПЦ), пройшовши довгий шлях 
подолання розколу з благословення 
Апостольського Константинополь-
ського Престолу та Всесвятішого 
Патріарха Вселенського Варфоло-

мія (Архондоніса) 15 грудня 2018 р. 
створили нову об’єднану автоке-
фальну Православну Церкву Украї-
ни (ПЦУ), обравши нового Предсто-
ятеля — Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Епіфанія.  
Православна церква України 6 січня 
2019 р. отримала від Вселенського 
Престолу томос про автокефалію.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Вивчаючи велику 
кількість наукових монографій, бо-
гословських джерел, різноманітних 
статей з питань державотворення, 
духовного єднання українського  
народу, стає зрозумілим, що це ак-
туалізує потребу в науково-бого-
словському і світському діалозі з 
питань розбудови держави та нації. 
Науковою розробкою цієї проблеми 
займалися як зарубіжні (М. Вебер,  
Р. Нібур, Н. Райт, А. Сторкі, Т. Бре-
мер, Г. Кюнг, Д. Карсон та ін.), так і 
вітчизняні дослідники (К. Говорун, 
В. Бедь, М. Маринович, П. Толочко, 
В. Лубський, П. Яроцький, А. Ко-
лодний, В. Бондаренко, Л. Филипо-
вич, Ю. Чорноморець, В. Єленський,  
А. Деркач, В. Кириленко, О. Саган, 
О. Шуба, М. Пірен, М. Палінчак,  
В. Бебик, В. Петренко, М. Черенков, 
А. Зінченко, Ю. Кальниш, С. Плохій, 
О. Субтельний, В. Ульяновський,  
М. Кудряков, І. Ісіченко, О. Драбин-
ко, І. Мацелюх, С. Головін, І. Знач-
ков).

В останні десятиріччя пробле-
матика державотворення, єдності 
Українського Православ’я привер-
тає особливу увагу церковних діячів 
і багатьох світських науковців. Але 
на сьогодні комплексних досліджень, 
присвячених розгляду процесів кон-
структивного діалогу держави та 
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церкви, духовного державотворення 
у сфері державного управління прак-
тично немає. Треба зазначити, що на 
сьогодні бракує фундаментальних і 
спеціальних наукових праць з дер-
жавного управління, які були б при-
свячені богословському аналізу бага-
тогранного процесу взаємовідносин 
між Українськими Християнськими 
Церквами і Українською державою. 

Постановка завдання. Метою 
статті є вирішення науково-теоре-
тичного завдання, що полягає в роз-
критті ролі Православної Церкви 
України у сучасних процесах держа-
вотворення та пошуку шляхів духов-
ного єднання українського народу.

Мета дослідження зумовила по-
становку і розв’язання таких завдань: 

• схарактеризувати процес ста-
новлення та розвитку основних на-
прямів взаємодії державної влади та 
Православної Церкви України у про-
цесах державотворення; 

• розкрити шляхи духовного єд-
нання українського народу;

• запропонувати шляхи вдоскона-
лення основних напрямів взаємодії 
Української держави та Українських 
Християнських Церков.

Виклад основного матеріалу. Ві-
домо, що духовне й культурне відро-
дження в посттоталітарних країнах 
стало можливим лише після лікві-
дації безбожного комуністичного 
режиму, коли волелюбний україн-
ський народ обрав демократичну 
форму устрою життя. Незважаючи 
на невдалі економічні реформи, по-
літичну маніпуляцію, всеохоплюючу 
корупцію, суспільство пробудилося 
від комуністичного застою до грома-
дянської активності. Людина поча-
ла цікавитися питаннями духовної 

культури, релігії, теології, філософії, 
прав та свобод, підприємницької ді-
яльності, модернізації та проблема-
ми трансформації суспільної свідо-
мості. 

Неважко помітити, що незапереч-
но зросла роль релігійних інститутів 
у перетворенні всіх аспектів життя 
посттоталітарних країн колишнього 
Радянського Союзу. Якщо в радян-
ському суспільстві релігійне життя 
було обмеженим, орієнтованим ви-
ключно на внутрішні духовні питан-
ня християнського життя та храмо-
вого богослужіння, то з настанням 
демократичних реформ релігія стала 
вагомою у формуванні процесів дер-
жавотворення й розбудови грома-
дянського суспільства.

Релігійні громади намагаються 
стати гармонійною інтегральною 
частиною української держави, су-
спільства, визнаною духовно-мо-
ральною силою, що має високий 
суспільний авторитет. Вперше після 
багатьох століть Українські Хрис-
тиянські Церкви набули права са-
мостійно, без втручання з боку світ-
ської влади, визначати своє місце 
у суспільстві, вибудовувати свої 
стосунки з державою і громадян-
ським суспільством. Кардинальні 
перетворення в українській державі, 
суспільно-політичні реформи, нові 
виклики сучасного світу створю-
ють нові умови для розбудови все-
бічного релігійного життя. Справді, 
дедалі помітніше активна позиція 
священнослужителів. Вони активно 
залучаються до громадської дискусії 
з основних питань сучасності: держа-
вотворення, зміцнення національної 
безпеки держави, політики, економі-
ки, бізнесу та формування громадян-
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ського суспільства. Нині в умовах 
реформування України принципово-
го значення набуває реальний діалог 
між церквою, державою і громадян-
ським суспільством. Прикладом цьо-
го є конструктивна співпраця держа-
ви з Всеукраїнською Радою Церков 
і релігійних організацій (ВРЦіРО) 
[1], яка є представницьким міжкон-
фесійним консультативно-дорадчим 
органом і діє на громадських засадах. 
Членами Ради є релігійні центри ді-
ючих в Україні релігійних об’єднань 
(конфесій), статути яких зареєстро-
вані у встановленому законодав-
ством України порядку, представлені 
в Раді своїми керівниками.

Зрозуміло, що цей діалог пов’яза-
ний з усіма складовими життя — по-
літичною, релігійною, економічною, 
правовою, організаційною та інши-
ми культурами. Завдання христи-
янського богослов’я полягає в тому, 
щоб, проповідуючи про Бога, актуа-
лізувати розуміння того, що релігій-
на віра несе в собі абсолютну правду 
про Бога, державу, людину, суспіль-
ство, політику, бізнес та виклики су-
часної цивілізації. 

І, нарешті, найважливіше. На нашу 
думку, однією з найбільш глобальних 
проблем сучасного українського су-
спільства є не лише війна, бідність та 
корупція, але й духовна ворожнеча. 
Змушені констатувати, що масштаб 
цієї проблеми в кінцевому підсумку 
наочно показує низький рівень соці-
альної та гуманітарної політики дер-
жави, просвітницького і соціального 
служіння християнських церков. Як 
не дивно, але сьогодні не вщухають 
наукові дискусії щодо національної 
ідеї, культури, мови богослужіння, 
церковної автокефалії, свободи релі-

гійних громад та модернізації україн-
ського суспільства. 

Точніше було б говорити про ду-
ховні засади української нації. Це 
цінності людської свободи, ідеа-
ли демократії, рух до модернізації, 
успіху, процвітання, соборності та 
порозуміння. Варто зрозуміти, що 
формування національної ідеї — не 
самоціль, а дієвий, практичний та 
конструктивний шлях до процвітан-
ня держави та всіх громадян Укра-
їни. Реалізація національної ідеї є 
практичним намаганням створен-
ня такого соціального ладу, який би 
гармонізував інтереси всіх громадян 
України на принципах свободи, ре-
лігійного плюралізму, економічного 
процвітання, братнього порозумін-
ня, толерантності, поваги, єдності та 
християнської любові. 

Відомо, що християнська церква, 
що розбудовує власну духовну куль-
туру, веде місіонерську діяльність, 
займається просвітництвом, здійс-
нює це, насамперед, на основі влас-
ного духовного ідеалу, тобто в єдно-
сті буття з Живим Христом. І такий 
духовний ідеал не може бути сфор-
мульованим у відриві від духовного 
життя християнина з Богом, бути чи-
мось штучно придуманим науковця-
ми, політологами, іміджмейкерами 
і бажаним виключно для політиків. 
Мета церкви — перетворення життя 
людства у світлі Христової любові, 
навернення цілих народів в учнівство 
Христа, які звичайно мають право 
мати власну церкву і спроможні за-
безпечити повноцінне духовне життя 
сучасних демократичних країн. Саме 
за таких умов церковна автокефалія 
сповна виконує свою історичну місію 
і переростає у справжній духовний 
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шлях до Бога. Хоча шлях віруючої 
людини до справжнього і повноцін-
ного життя у Христі довготривалий і 
складний, ставати на нього треба все 
більш твердою і впевненою ходою 
вже нині, щодень, бо поки що, на наш 
погляд, йдемо досить хитко й невпе-
внено.

Зазначимо, що найвидатніша 
постать в житті Українського Пра-
вослав’я другої половини XX — 
початку XXI ст. — Предстоятель 
Української Православної Церкви, 
Блаженніший Митрополит Київ-
ський і всієї України Володимир (Са-
бодан) (1935–2014), розмірковуючи 
про служіння Церкви, наголошував, 
що були часи, коли все вирішувала 
усна проповідь з церковного амвону. 
Але на сьогодні завданням сучасно-
го богослова є як роз’яснення, так і 
розвиток соціального вчення церкви. 
“Сучасність потребує динамічного, 
але разом з тим глибокого, право-
славного осмислення проблем життя 
суспільства. Православні богослови, 
враховуючи усі трансформації сучас-
ного світу, мають сьогодні приділяти 
особливу увагу соціальній пробле-
матиці, а церковні та світські засоби 
масової інформації надавати нашим 
богословам можливість донести свої 
думки та погляди суспільству” [2,  
с. 368–371]. Саме тому, на думку про-
фесора Юрія Чорноморця, впливо-
вою в суспільстві є та Церква, яка має 
власні ініціативи для родини, сфери 
освіти, економіки та держави [3]. “У 
місцевій громаді християнське соці-
альне вчення бачить подобу родини, 
подобу парафії. Без живих місцевих 
громад, без самоврядування — не-
можливий здоровий соціальний ор-
ганізм нації. Правова держава зверху, 

соціальна солідарність знизу, забез-
печення прав людини скрізь — ось 
три максими, які врятують Україну” 
[4].

Вочевидь, що українські церкви 
разом з українським суспільством 
шукають відповіді на низку найваж-
ливіших питань людського буття. 
Справедливості заради необхідно 
зазначити, що сьогодні не завжди 
легко священнослужителю та бого-
слову відповідати на критику: “Чо-
му Церква мовчить про те, що народ 
вимирає?” “Чому Україні бракує 
церковної єдності та порозуміння?” 
В якому соціумі ми живемо, яку дер-
жаву будуємо, куди ми рухаємося, 
яке майбутнє матимуть наші діти, на-
скільки ми є далекими від справжніх 
християнських цінностей? Роздуми 
над цими питаннями мають складати 
основний зміст соціальної доктрини 
усіх християнських церков, політич-
ної теології у діалозі з державним 
управлінням.

Відомо, що історія людства та 
церкви, зокрема, говорить про те, що 
побудувати міцну державу, подолати 
масову бідність, перемогти корупцію 
неможливо без дотримання закону, 
справедливої моделі високоефек-
тивної економіки і моральної від-
повідальності суспільства. Принци-
пово важливо церкві говорити про 
місіонерство, просвіту, виховання, 
соціальну відповідальність церкви, 
держави, бізнесу, про справи мило-
сердя та допомоги ближньому. Таким 
чином, у церкві має здійснюватися 
цілеспрямована постійна духовна й 
соціальна робота з суспільством. Ця 
робота передбачає формування соці-
альної активності парафіян у житті 
сучасного соціуму. Не лише світські 
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науковці, а й церковні лідери змуше-
ні визнати, що сфера сучасної освіти, 
молодіжної та інформаційної політи-
ки найбільш сильно постраждали від 
хибної ізоляціоністської моделі роз-
витку парафіяльного життя. 

Отже, особливо важливим бачить-
ся співробітництво церкви та держа-
ви у впливі на духовне і культурне 
життя суспільства, яке включає мо-
раль, культуру, мову, літературу, ду-
ховність, релігійні цінності людини, 
родини, трудового колективу. Еліта 
суспільства, держава, політичні пар-
тії, громадські та релігійні організації 
мають здійснювати профілактичну 
та виховну роботу із звуження соці-
альної бази деструкції, порушення 
прав людини, корупції тощо. Про-
блема визначення шляхів духовного 
єднання українського народу зумов-
лена, з одного боку, розумінням про-
цесів державотворення, національної 
політики, геополітичних стратегій, а 
з іншого — адекватністю богослов-
ської рефлексії на виклики сучасної 
цивілізації, від яких значною мірою 
залежить майбутня місія християн-
ства у світі.

Слід наголосити, що ідея духов-
ного єднання українського народу 
затребувана в суспільстві, “оскільки 
існує об’єктивна необхідність самопі-
знання народом самого себе, своєї 
сутності, а відповідно, обґрунтування 
самоцінності та самозначимості сво-
го існування” [5, с. 37]. Проте пошук 
духовної моделі розвитку України та 
її національної ідеї ускладнюється 
тим фактом, що сучасна людина над-
мірно обтяжена політичними мані-
пуляціями, ідеологізацією культури 
у контексті виключно матеріальних 
ціннісних орієнтирів розвитку люд-

ства. Глобальне домінування фінан-
сових інтересів, так звана філософія 
успіху, тотальна комерціалізація бут-
тя, на основі якої будується суспіль-
не життя, знищує найважливіше — 
потяг людини до духовної сфери, 
культури та релігії.

Наголосимо, що з точки зору хри-
стиянства, живильної та дієвої форми 
національна ідея духовного розвитку 
українського суспільства набуває 
через призму християнських ціннос-
тей, які формують духовне підґрунтя 
релігійного, морально-духовного, 
культурного, історичного, національ-
ного, політичного і соціального буття 
в Українській державі та визначають 
духовні вектори орієнтації христия-
нина. Слід також звернути увагу, що 
в історії людства Україна формува-
лися як своєрідна християнська де-
мократична республіка.

Зрозуміло, ідеалізувати церковну 
сферу життя, у тому числі ставлен-
ня народу до церкви, християнських 
цінностей не доводиться. Але зага-
лом церква, пам’ятаючи про власні 
недоліки, слабкості, інерцію, певну 
соціальну пасивність, намагається 
“достукатися” до свідомості, розуму 
народу, закликаючи його стати на 
шлях відповідальності перед Богом, 
державотворення, порозуміння, про-
щення, демократії та модернізації. 

Відтак загрозливими були і є сьо-
годні для української нації не лише 
швидкі темпи руйнації принципів 
верховенства закону, спотворення 
судової системи, обмеження свободи 
слова, зневаги до людської гідності, а, 
насамперед, питання духовної ціліс-
ності, міцності та духовного єднання 
українського народу. Зазначимо, що 
психологія розколу, міфологізація 
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історії [6], радянська ментальність, 
провінційне, селянське мислення 
деяких церковних ієрархів, політиза-
ція церковного життя, на основі якої 
політики вибудовують свої передви-
борчі кампанії, обмежують найваж-
ливіше — здатність Христової Цер-
кви нести радісну новину оновлення 
буття у єдності з Живим Богом, а та-
кож впроваджувати реальну силу со-
ціальної та духовної трансформації 
усього людства. 

На нашу думку, саме християн-
ство займає особливе місце в кон-
цепції єднання українського народу, 
яке повинно реалізуватися у вигля-
ді фактора стабілізації морального 
і етичного стану народу й держави. 
Вчення Христа освітлює різні фор-
мі людської діяльності — політику, 
культуру, економіку, мистецтво, лі-
тературу, живопис, журналістику. 
Запропонований богословський кон-
цепт єдності українського народу в 
принципі і по суті формує методо-
логічну основу об’єднавчого базису 
консолідації різних конфесій в єдину 
гармонізовану соціальну спільно- 
ту — український народ [2, 9].

“Не ображаючи національних і 
релігійних почуттів інших народів, 
христологічна українська національ-
на ідея ініціює духовні прагнення 
містичного пізнання Буття; повагу 
до людської особистості, етнічних 
і релігійних громад; установлення 
миролюбних зв’язків, заснованих 
на взаємопорозумінні народів” [5,  
с. 43]. Християнська ідея єдності ха-
рактеризується відкритістю. Прак-
тично до неї можуть приєднатися 
всі конфесії України. Більше того, 
вона виходить із можливості сво-
го сприйняття іншими народами на 

будь-яку глибину проникнення в 
сутнісну основу християнського ві-
ровчення. Не можна не погодитися 
з роздумами багатолітнього в’язня 
радянської табірної системи, сповід-
ника Української Греко-Католицької 
Церкви, кардинала Йосифа Сліпого 
(1892–1984): “Брак почуття і розу-
міння єдності в основних питаннях 
життя Церкви і народу — це наше 
нещастя, це наш споконвічний гріх!”  
[7, с. 49]. “Наша загальна національна 
хиба — роз’єднування і розбивання, 
свари і чвари. Ми радо схліблюємо і 
коримося чужим, щоби могти супер-
ничати між собою і шкодити рідній 
справі. Дав би Бог, щоб опам’ятали-
ся ми всі від гори до долу і думали  
про майбутнє добро України і її 
Церкви, щоб закинули свої амбіції і 
самсобіпанські бажання, і користі, а  
Бога й Україну висунули як провід-
ну ідею нашого життя, думок і діл!” 
[7, с. 19]. 

Наголосимо, що єдність народу 
справді можна будувати лише на за-
садах соборності, плюралізму думок, 
свободи слова, національної злагоди, 
любові, прощення, поваги і толерант-
ності — це незаперечна істина. Саме 
українські церкви мають робити все, 
аби український народ обминав будь-
які міжнаціональні непорозуміння, 
провокації, ворожнечу, політичну 
маніпуляцію, а понад усе — воєнні 
конфлікти. 

На нашу думку, досвід парафіяль-
ного буття показує, що тільки орі-
єнтація на власні шляхи розвитку, 
становлення і утвердження євангеліє 
може бути ефективною і спрямова-
ною на реалізацію загальної вселен-
ської священної місії християнської 
церкви. Тому з метою адаптації на-



197

ціональних моделей катехізації, про-
світництва, місіонерства до викликів 
сучасного світу важливим завданням 
є формування самодостатньої систе-
ми буття церковних громад, яка, по-
при єдність з усіма Православними 
Церквами світу, попри універсальну 
відкритість до всіх націй та народів, 
орієнтувалася на власну історію, 
ментальність, культуру та богослов-
ську традицію. “Українська бого-
словська думка завжди концентрува-
ла свою увагу на реальних проблемах 
людини, її стражданнях, прагненнях 
та інтересах. Доля конкретної люди-
ни є важливішою за питання кордо-
нів імперії, геополітичних стратегій 
майбутнього світу. Державні, імпер-
ські інтереси завжди другорядні у по-
рівнянні з питаннями християнської 
антропології. 

Людська особистість — найвища 
цінність в очах Божих. Життя люд-
ства — у полоні політичних спеку-
ляцій, тоталітарна модель розвитку 
суспільства руйнує саму людину, 
створену за образом та подобою Бо-
жою. Підкорення волі вільної лю-
дини шляхом партійних чвар, дер-
жавних суперечностей, ідеологічних 
суперечностей інформаційною мані-
пуляцією якомусь земному зовніш-
ньому авторитету, національному чи 
імперському, мусить розглядатися 
християнином як порушення Богом 
установленого устрою. Жити у лю-
бові, злагоді, повазі один до одного 
переконують нас, що це і є вічні, са-
моочевидні істини християнства. 
Сучасному православному христия-
нинові важливо зруйнувати амбіцій-
ні імперські ідеологічні та вузькона- 
ціональні шаблони сприйняття Пра-
вослав’я” [8, с. 26].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, існу-
ють усі передумови стверджувати, 
що державотворення та духовна ідея 
розвитку України, яка відповідає іс-
торії, культурі та ментальності укра-
їнського народу, мусить базуватися 
на незмінній релігійній основі [9,  
с. 18]. Резюмуючи викладене, необ-
хідно зазначити, що боротьба духов-
них ідей зосереджується в розумі 
й серці кожної людини [10, с. 126]. 
Християнство апелює саме до серця, 
розуму, свідомості, сумління кожної 
сучасної людини. Інакше кажучи, 
на сьогодні Православній Церкві 
України під керівництвом митропо-
лита Епіфанія (Думенка) потрібно 
докласти чимало зусиль, щоб знову 
у серцях сучасників засяяло світ-
ло релігійної віри та запалав вогонь 
християнської надії. Лише тоді мож-
на буде говорити про якісні перетво- 
рення у політиці, економіці та 
справжню модернізацію в україн-
ському соціумі. 

Слід зазначити, що, досліджую-
чи релігійну культуру тієї чи іншої 
країни, науковцям, майбутнім дер-
жавним службовцям треба пам’я-
тати про факт існування багатьох  
регіональних та національних варі-
ацій релігійної культури. Вивчаючи 
церковну історію, психологію, куль-
туру та ментальність українського 
народу, оцінюючи геополітичне по-
ложення України, враховуючи ре-
альні прагнення церковних парафій 
до власної культурної та соціаль- 
ної ідентичності, все нагальніше по-
стає питання актуалізації особливос-
тей та унікальностей релігій Украї-
ни.
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ІННоВАЦІЙНІ  АсПЕкти  УПРАВЛІННЯ  
сУЧАсНоЮ  ВиЩоЮ  осВІтоЮ – ВАЖЛиВІША 

ЗАсАДА  УсПІШНого  ЇЇ  РЕФоРмУВАННЯ  
В  ДоБУ  ПЕРЕхоДУ  До  сУсПІЛЬстВ  

ІНФоРмАЦІЙНого  хАРАктЕРУ

Анотація. Аналізуються основні інноваційні аспекти управління сучас-
ною вищою освітою, що зумовлені переходом суспільств від постіндустрі-
ального до інформаційного стану. Обґрунтовуються положення, що стосу-
ються: а) характеру і специфіки радикальної модернізації освіти загалом та 
вищої освіти, безпосередньо; б) роль і значення інновацій в управлінні ЗВО; 
в) нові підходи до формування державного управління розвитком вищої 
освіти; г) людський вимір у трансформації вищої освіти та управління нею. 
Зазначається, що інноваційні зміни у вищій освіті мають неоднозначний ха-
рактер і можуть класифікуватися за такою системою: а) за реальним рівнем 
новизни; б) за особливістю їх здійснення (разові, системні, дифузні тощо);  
в) за станом впровадження (успішні або завершені, незавершені і т. ін.). 
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Робиться акцент на тому, що існує чимало різних теорій розвитку освіти в 
цілому і вищої освіти, безпосередньо: теорія селективного розвитку; теорія 
ресурсної належності; теорія структурно-ситуативного розвитку; теорія нео-
інституційного розвитку; феноменологічна теорія та ін. Обґрунтовується те-
за щодо державного управління вищою освітою як організованої самостійної 
частини загального процесу державного управління, яке включає розробку, 
прийняття та практичну рекомендацію організаційних, координаційних, ре-
гулюючих, мотиваційних, контролюючих впливів на систему вищої освіти, її 
розвиток та прогресивне функціонування. Звертається увага на те, що в про-
цесі аналізу інноваційних аспектів розвитку вищої освіти використовується 
три можливих теоретико-методологічних підходи: функціональний, техно-
логічний, теоретичний. Обґрунтовано, що “розвиток освіти” — це набагато 
ширший, об’ємний процес, ніж просто “оновлення освіти”, оскільки завдяки 
йому освіта набуває якісно нових ознак. Те саме стосується і термінів “мо-
дернізація освіти” або “оновлення освіти”, під якими маємо вбачати окремі 
аспекти освіти.

Ключові слова: освіта, вища освіта, інновації в системі освіти, інновацій-
ні складові трансформації сучасної вищої освіти.

ИННОВАЦИОННЫЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ   
СОВРЕМЕННЫМ  ВЫСШИМ  ОБРАЗОВАНИЕМ — ВАЖНОЕ 

УСЛОВИЕ  УСПЕШНОГО  ЕГО  РЕФОРМИРОВАНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕХОДА  К  ОБЩЕСТВАМ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА

Аннотация. Анализируются основные инновационные аспекты управ-
ления современным высшим образованием, которые обусловлены пере-
ходом обществ от постиндустриального к информационному состоянию. 
Обосновываются положения, которые касаются: а) характера и специфики 
радикальной модернизации образования в целом и высшего образования, 
непосредственно; б) роль и значение инноваций в управлении высшими 
учебными заведениями; в) новые подходы к формированию государствен-
ного управления развитием высшего образования; г) человеческий фактор 
в трансформации высшего образования и управления им. Указывается на 
то, что инновационные изменения в высшем образовании имеют неодноз-
начный характер и могут классифицироваться по такой системе: а) по ре-
альным уровням новизны; б) по особенности  их осуществления (разовые, 
системные, диффузные и т. п.); в) по состоянию внедрения (успешные или 
завершенные, незавершенные и т. д.). Делается акцент на том, что существу-
ет немало различных теорий развития образования в целом и высшего обра-
зования, непосредственно: теория селективного развития; теория ресурсной 
принадлежности; теория структурно-ситуативного развития; теория неоин-
ституционного развития; феноменологическая теория и др. Обосновывается 
тезис относительно государственного управления высшим образованием как 
организованной самостоятельной частью общего процесса государственно-
го управления, которое включает разработку, принятие и практическую ре-
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ализацию организационных, координационных, регулирующих, мотиваци-
онных, контролирующих воздействий на систему высшего образования, его 
развитие и прогрессивное функционирование. Обращается внимание на то, 
что в процессе анализа инновационных аспектов развития высшего образо-
вания используется три возможных теоретико-методологических подхода: 
функциональный, технологический, теоретический. Обосновано, что “разви-
тие образования” — это более широкий, объемный процесс, чем просто “об-
новления образования”, поскольку благодаря ему образование приобретает 
качественно новые признаки. То же самое касается и терминов “модерниза-
ция образования” или “обновления образования”, под которыми можем ви-
деть отдельные аспекты образования.

Ключевые слова: образование, высшее образование, инновации в систе-
ме образования, инновационные составляющие трансформации современ-
ного высшего образования.

INNOVATIVE  ASPECTS  OF  MANAGEMENT  OF  MODERN   
HIGHER  EDUCATION — AN  IMPORTANT  BASIS   

FOR  ITS  SUCCESSFUL  REFORMATION  IN  THE  ERA  
OF  TRANSITION  TO  INFORMATIONAL  SOCIETIES

Abstract. The main innovative aspects of management of modern higher edu-
cation, which are caused by the transition of societies from post-industrial to in-
formational status, are analysed. The article substantiates the provisions concern-
ing: a) the nature and specifics of radical modernization of education in general 
and higher education directly; b) the role and significance of innovations in the 
management of institution of higher education; c) new approaches to the forma-
tion of public administration in the development of higher education; d) human 
dimension in the transformation of higher education and its management. It is 
noted that innovation changes in higher education are ambiguous and can be clas-
sified by such a system: a) by the real level of novelty; b) on the peculiarity of 
their implementation (one-time, systemic, diffuse, etc.); c) in the state of imple-
mentation successful or completed, incomplete, etc.). The emphasis is on the fact 
that there are many different theories of the development of education in general 
and higher education directly: the theory of selective development; theory of re-
source membership; theory of structural and situational development; the theory 
of neoinstitutional development; phenomenological theory and others. The thesis 
on state administration of higher education as an organized independent part of 
the overall process of public administration is substantiated, which includes the 
development, adoption and practical recommendation of organizational, coor-
dinating, regulatory, motivational, controlling influence on the system of higher 
education, its development and progressive functioning. Attention is drawn to the 
fact that in the process of analysing the innovative aspects of the development 
of higher education three possible theoretical and methodological approaches are 
used: functional, technological, theoretical. It is substantiated that there is every 
reason to point out that “development of education” is a much wider, voluminous 
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Постановка проблеми. Актуаль-
ність проблеми зумовлена незворот-
ністю фактичного революційного 
характеру трансформацій, притаман-
них сучасній освіті загалом та ви-
щій освіті, безпосередньо. За усього 
різноманіття існуючих тут проблем, 
якісних аспектів, домінує, на нашу 
думку, той, що пов’язаний з перехо-
дом від так званої “знаннєвої” вищої 
освіти до освіти “діяльнісної”. Як за-
значає генеральний секретар ОЕСР 
А. Шляхтер, світова економіка біль-
ше не платить вам за те, що ви зна-
єте, адже Google знає все. Вона пла-
тить вам за те, що ви можете робити 
з тим, що знаєте. Серед усіх аспектів 
радикальних трансформацій вищої 
освіти, управління нею, особливо 
державою, в сучасну епоху переходу 
до інформаційних суспільств на одне 
з найпомітніших місць вийшли інно-
вації. Чим вони зумовлені, якими во-
ни є, в чому їх специфіка щодо вищої 
освіти, що являють собою інновацій-
ні засоби і технології, в чому полягає 
особливість їх використання, — пере-
лік таких питань можна продовжува-
ти. Загалом виникає реальна потреба 
предметнішого осмислення і теоре-
тичного опрацювання перелічених  
та інших питань і проблем, що суттє-
во посилює актуальність даної про-
блеми.

Аналіз останніх публікацій. Пи-
тання інноваційного розвитку та 
інноваційного управління вищою 
освітою достатньо предметно опра-
цьовується і розробляється сьогод-
ні такими зарубіжними вченими, як  
М. Барбер, Н. Н. Беннет, К. Робінсон, 
М. Фуллан, М. Яворська, а вітчизня-
ними — В. Андрущенко, М. Бойченко, 
М. Гансоном, М. Головатим, Л. Дани-
ленко, С. Калашніковою, В. Креме-
нем, В. Луговим, Ю. Молчановою,  
Н. Протасовою, А. Сименець-Ор-
ловою, А. Струєвою, С. Семенюк, 
С. Терепищим, Б. Чижевським,  
М. Шевченко та ін. Акцентуємо увагу 
на тому, що здебільшого у спеціаль-
них роботах на зазначену тематику 
чинне місце посідають питання по-
літико-правових змін у країнах, що 
активно позначаються на розвитку 
вищої освіти, організаційно-управ-
лінських аспектах, завдяки яким 
вдосконалюється функціонування 
вищої освіти тощо. Однак менш оп-
рацьованими залишаються питання 
сутності та характеру інноваційних 
складових розвитку вищої освіти та 
управління нею з використанням ін-
новацій, насамперед таким основним 
суб’єктом, як держава.

Мета статті — розглянути та про-
аналізувати основні інноваційні 
аспекти державного управління су-

process than simply “updating of education”, because because of it education ac-
quires qualitatively new features. The same applies to the term “modernization of 
education”, or the term “education update”, under which we most likely have to 
see some aspects of education. 

Keywords: education, higher education, innovations in the education system, 
innovative components of the transformation of modern higher education.
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часною вищою освітою, адекватно 
особливостям її розвитку та суспіль-
ної трансформації.

Виклад основного матеріалу. Во-
чевидь, починати слід з того, аби до-
сить чітко окреслити сутність, сенс, 
зміст радикальних змін, що мають 
місце у сучасній вищій освіті, у тому 
числі і в Україні.

“Розвиток освіти”, за визначен-
ням української дослідниці І. Се-
менець-Орлової, — це “незворотні, 
векторні зміни освіти, суттєві онов-
лення, перехід до якісного нового 
стану з новими освітніми інтересами, 
цілями, змістом, структурою, політи-
ко-управлінськими механізмами при 
одночасному знятті застарілих атри-
бутів освітньої організації, що ви-
черпали своє функціональне наван-
таження: складний процес взаємодії 
прогресивних і регресивних компо-
нентів освіти з суттєвим пріоритетом 
прогресу” [1, с. 69]. Як бачимо, серед 
складників цього неоднозначного 
процесу значне місце посідають “по-
літично-управлінські механізми”. 
До таких механізмів ми відносимо: 
а) державну політику в галузі осві-
ти; б) державне управління освітою;  
в) організаційно-управлінські меха-
нізми.

Зміни, інновації у вищий освіті 
мають різний і неоднозначний ха-
рактер щодо їх сутнісних особливос-
тей. Так, американський дослідник  
М. Генсон виокремлює три основні 
типи таких змін: заплановані, раптові 
та еволюційні [2, с. 313–314]. Запла-
новані зміни – це завчасно осмисле-
ні, певною мірою прогнозовані зміни, 
що заздалегідь зрозумілі для учасни-
ків управлінського процесу. Рапто- 
ві — менш очікувані і тому не завжди 

є осмисленими і результативними. 
Еволюційні зміни, зазвичай, най-
більш причинновідповідні, логічні, 
хоча й отримувані результати від їх 
здійснення не завжди є достатньо 
виправданими. Також М. Генсон 
виокремлює ще й примусові зміни, 
здійснення яких не завжди є очікува-
но-результативним.

Доречно класифікувати зміни 
у вищій освіті за такою системою:  
а) зміни за рівнем своєї новизни. Во-
ни можуть бути вирішальними (ра-
дикальними) але й менш вагомими 
(другорядними), а то і взагалі орди-
нарними; б) зміни за особливістю 
здійснення (разові, системні, дифуз-
ні тощо); в) зміни за станом впрова-
дження (успішні, або завершені; не-
завершені) тощо.

Освітні зміни, реформи нині ма-
ють місце фактично у більшості 
суспільств, однак не скрізь вони да-
ють бажаний ефект. М. Фуллан, зо-
крема, вказує на те, що успіх здійс-
нення реформ можна оцінювати за 
такою формулою: 

Е = МСА, 
де Е — коефіцієнт корисної дії сис-
теми; М — мотивація системи до 
реформ; С — здатність до реформ; 
А — підтримка, покликана на пев-
ну відповідальність [3, 4]. При цьо-
му доречним є зауваження І. Се-
менець-Орлової у тому плані, що 
“досвід розвинутих країн засвідчив, 
що освітня галузь прогресувала син-
хронно з політичними змінами в уря-
дуванні, які призвели до економічної 
конкурентоспроможності, прозоро-
сті та добробуту суспільства” [1, с. 9]. 
Такий висновок сповна стосується і 
вищої освіти в колишній та сучасній 
Україні.
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Існує чимало різних теорій роз-
витку освіти загалом, серед яких 
найпопулярнішими є: теорія се-
лективного розвитку (Х. Олдрич,  
М. Хеннан); теорія ресурсної належ-
ності (Г. Селенсік); теорія структур-
но-ситуаційного розвитку (П. Яду-
ренс); теорія неоінституціального 
розвитку (Дж. Маєр); феноменоло-
гічна теорія (Б. Хайнінгс). Водночас 
є всі підстави погодитися з думкою 
С. Терепищого, який вважає, що “у 
постіндустріальну (інформаційну) 
добу зменшується можливість точ-
них розрахунків процедурних аспек-
тів освітніх змін, стає менш зрозумі-
лим, які саме оптимізаційні заходи 
для цієї системи слід здійснювати в 
конкретний момент часу” [5, с. 9]. Ці 
теорії при аналізі інноваційних про-
цесів у вищій освіті слід обов’язково 
брати до уваги.

У системі освіти є три основні 
суб’єкти — людина (особистість), 
держава, суспільство, які нині мають 
бути фактично рівноправними парт-
нерами, а тому і управління освітою, 
у тому числі вищою, повинно мати 
державно-громадянський характер. 
Це основа не просто демократизації 
освіти, але її подальшого інтенсивно-
го інноваційного розвитку.

Державне управління вищою 
освітою, на нашу думку, — це органі-
зована самостійна частина загально-
го процесу державного управління, 
що включає розробку, прийняття та 
практичну рекомендацію організа-
ційних, координаційних, регулюю-
чих, мотиваційних, контролюючих 
впливів на систему вищої освіти, її 
розвиток та прогресивне функціону-
вання. Засоби, важелі, стимули, ме-
тоди, завдяки яким держава впливає 

на освіту, — її функціонування, роз-
виток, вдосконалення, і становлять 
державну систему управління у сфе-
рі освіти [6, с. 5].

Багато фахівців у галузі управлін-
ня освітою вживають термін “управ-
ління інноваційно-освітньою діяль-
ністю”. Так І. Семенець-Орлова під 
цим терміном розуміє “інструмен-
тальну галузь сучасного управління, 
що включає адміністративно-роз-
порядчі, організаційно-економічні 
і соціально-психологічні форми та 
методи ефективного оновлення під-
готовки висококваліфікованих спе-
ціалістів” [9, с. 70]. З цим можна по-
годитися.

Коли йдеться про інновацію в 
освіті, як таку загалом, то користу-
ються одним з трьох основних підхо-
дів до розуміння її сутнісних особли-
востей:

а) функціональний підхід. Ма-
ється на увазі цілеспрямована зміна, 
завдяки якій освіта набуває принци-
пово нового стану (А. Пригожин);

б) технологічний підхід. Йдеться 
про певні технолого-економічні дії, 
діяльнісний процес (Б. Санто);

в) теоретичний підхід. Інновації — 
це цілеспрямований, науково-об-
ґрунтований керований процес, що 
передбачає розв’язання якоїсь кон-
кретної проблеми (Дж. Сорос) [7].

Інновації в освіті — складний і 
неоднозначний феномен. На думку 
відомого українського освітянина  
В. Кременя, існує понад 100 різних 
дефініцій інновацій [8]. Нагадаємо, 
що в Законі України “Про інновацій-
ну діяльність” інноваціями визна-
ються ті дії, що істотно поліпшують 
будь-яку сферу, виробництво тощо 
[9]. При цьому акцентуємо увагу на 
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тому, що для сфери вищої освіти, в 
якій би країні вона не реформувала-
ся, людський вимір (попри техноло-
гії, організаційні засади, інновації)  
був і залишається вирішальним. 
Роль людини, лідера в реформуванні 
освіти досліджували і досліджують 
В. Андрущенко, Н. Беннетті, М. Бар-
бер, М. Головатий, Д. Гопкіна, В. Кре-
мень та багато інших вчених у світі та 
Україні.

Чимало вчених, зокрема в Укра-
їні — М. Багатченко, Л. Даниленко,  
С. Калашнікова, А. Сбруєва та інші 
детермінують, пише І. Семенець-Ор-
лова, феномен лідерства в освіті як 
нову управлінську парадигму [1,  
с. 159].

З поміж багатьох проблем управ-
ління сучасною освітою, виокремимо 
саме проблему підготовки керівників 
сфери освіти. Йдеться, зазначають  
Н. Протасова, Ю. Молчанова, не 
тільки про “спрямованість на послі-
довне удосконалення знань, а й на 
розвиток особистісної сфери управ-
лінців, мотивацію безперервного 
професійного самовдосконалення та 
самоосвіти” [10, с. 216–217].

Висновки. Інноваційний розви-
ток вищої освіти, її радикальна тран-
сформація адекватно потребам соці-
ального прогресу суспільств — явище 
об’єктивно-закономірне. Одночасно 
такі трансформації потребують і змін 
у системі державного управління ви-
щою освітою, змін в управлінні ЗВО 
безпосередньо на інноваційних заса-
дах. Більш глибоке переосмислення 
цих проблем дасть змогу вибирати і 
ефективніше використовувати нові-
ші, прогресивніші способи, методи, 
технології, які розробляються у су-
спільствах перехідного, інформацій-

ного стану, яким є і українське су- 
спільство сьогодні.
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стРАтЕгІЇ  РЕгУЛЮВАННЯ   
соЦІАЛЬНо-ЕкоНомІЧНих  ВІДНосиН   

У  БУДІВНиЦтВІ

Анотація. З’ясовано, що основою методологічного базису державного 
регулювання соціально-економічних відносин у будь-якій галузі є концеп-
ція. Для виокремлення сучасних концепцій та стратегій насамперед ви-
значено особливості соціально-економічних відносин у сфері будівництва 
та недоліки державного регулювання даної сфери. З огляду на розглянуті 
аспекти виявлено, що останніми роками значного поширення набувають 
новітні концепції та стратегії державного регулювання соціально-еконо-
мічних відносин у будівництві, а саме: неоінституційна концепція; концеп-
ція FutureStep; концепція “активізуючої держави”; концепція політичних 
мереж; мікростратегічна концепція; концепція “управління за результата-
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ми”; концепція змін; концепція або стратегія державно-приватного парт-
нерства. Кожна з наведених стратегій передбачає забезпечення гнучкого 
механізму державного регулювання соціально-економічних відносин з по-
слідовним удосконаленням його взаємодії з різними сферами державної 
діяльності. Обґрунтовано, що застосування наведених концепцій та стра-
тегій сприяє посиленню впливу на швидкість економічних процесів, підви-
щенню ефективності рішень в аспекті державного регулювання будівельної  
галузі. Зокрема, розглянуті стратегії, поєднуючи різні підходи та інстру-
менти, дають можливість ефективно координувати процеси та суб’єкти 
управління, більше фокусуватись на аспекті стійкого розвитку, ефективно 
вирішувати нагальні суспільні проблеми, стимулювати істотне підвищення 
продуктивності праці в галузі, здійснювати ефективне управління в умовах 
непередбачуваних чинників (наприклад, концепція або стратегія держав-
но-приватного партнерства створює можливість зосередитись на плануван-
ні та забезпеченні виконання великомасштабних будівельних проектів).

Ключові слова: стратегія, концепція регулювання, соціально-економічні 
відносини, будівництво, будівельна галузь, державне регулювання.

СТРАТЕГИИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ   
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ   

В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Установлено, что основой методологического базиса госу-
дарственного регулирования социально-экономических отношений в лю-
бой отрасли является концепция. Для выделения современных концепций 
и стратегий прежде всего определены особенности социально-экономиче-
ских отношений в сфере строительства и недостатки государственного ре-
гулирования данной сферы. Учитывая рассмотренные аспекты, выявлено, 
что в последние годы широкое распространение приобретают новейшие 
концепции и стратегии государственного регулирования социально-эконо-
мических отношений в строительстве: неоинституционная концепция; кон-
цепция FutureStep; концепция “активизирующего государства”; концепция 
политических сетей; микростратегическая концепция; концепция “управ-
ления по результатам”; концепция изменений; концепция или стратегия 
государственно-частного партнерства. Каждая из приведенных стратегий 
преду сматривает обеспечение гибкого механизма государственного регули-
рования социально-экономических отношений с последовательным совер-
шенствованием его взаимодействия с различными сферами государствен-
ной деятельности. Обосновано, что применение приведенных концепций 
и стратегий способствует усилению влияния на скорость экономических 
процессов, способствует повышению эффективности решений в аспек-
те государственного регулирования строительной отрасли. В частности, 
рассмотренные концепции и стратегии, сочетая различные подходы и ин-
струменты, позволяют более эффективно осуществлять координацию про-
цессов и субъектов управления, в большей степени фокусироваться на ас-



210

пекте устойчивого развития, эффективно решать насущные общественные 
проблемы, стимулировать существенное повышение производительности 
труда в отрасли, осуществлять эффективное управление в условиях непред-
сказуемых факторов (например, концепция или стратегия государственно-
частного партнерства дает возможность сосредоточиться на планировании и 
обеспечении выполнения крупномасштабных строительных проектов).

Ключевые слова: стратегия, концепция регулирования, социально-эко-
номические отношения, строительство, строительная отрасль, государст-
венное регулирование.

STRATEGIES  FOR  REGULATION  OF  SOCIO-ECONOMIC  
RELATIONS  IN  CONSTRUCTION

Abstract. The article clarifies that a concept is the basis of the methodological 
fundament of government regulation of socio-economic relations in any field. In 
order to distinguish between modern concepts, the peculiarities of socio-economic 
relations in the field of construction and the disadvantages of state regulation of 
this sphere are determined first of all. Taking into consideration the considered 
aspects, it was discovered that in recent years, the new concepts of state regulation 
of social and economic relations in construction have become widespread: the neo-
institutional concept; “FutureStep” concept; the concept of “Activating State”; the 
concept of Policy Networks; Micro Strategy concept; concept of “Management by 
Objectives”; Change concept; the concept of a Public-Private Partnership. Each 
of the above mentioned strategies provides for a flexible mechanism for govern-
ment regulation of socio-economic relations with the consistent improvement of 
its interaction with various spheres of state activity. It is proved that applying the 
concepts and strategies given in the article contributes to the impact on the speed 
of economic processes, the efficiency of decisions in the aspect of government re- 
gulation of the construction industry. In particular, the article considers strate-
gies, combining different approaches and tools that allow more effective coordina-
tion of processes and management entities, more focus on the aspect of sustainable 
development, allows to solve urgent problems effectively, stimulate a significant 
increase in labor productivity in the industry, to carry out effective management 
in conditions of unpredictable factors, and for instance, the concept or strategy 
of a public-private partnership creates an opportunity to focus on planning and 
ensuring the implementation of large-scale construction projects.

Keywords: concept, concept of regulation, socio-economic relations, con-
struction, construction industry, government regulation.

Постановка проблеми. Значні 
зміни середовища життєдіяльнос-
ті (інтенсифікація інформаційних 
потоків, розвиток телекомунікацій, 

фінансової сфери тощо), які стали-
ся на рубежі ХХ–ХХІ ст., змінили 
роль простору і часу в управлінні та 
діяльності виробничо-економічних 
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підприємств і сприяли розвитку та 
формуванню нових концепцій та мо-
делей управління, що знаходять своє 
відображення й у державному управ-
лінні будівельною галуззю. Фактич-
но відбулося утворення нової еконо-
мічної формації, гнучкої та мобільної, 
що управляється економічними по-
токами, спроможна змінювати сфери 
діяльності та споживання багатств. 
Інакше кажучи, це свідчить про змі-
ну сучасної соціально-демократичної 
парадигми управління на таку, що в 
більшій мірі відповідає запитам ін-
формаційного суспільства, базується 
на плюралізмі, нових потребах і цін-
ностях, методах тощо. Отже, поста-
ла необхідність у визначенні нових 
концепцій та стратегій устрою соці-
ально-економічних відносин у галузі 
будівництва.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідженнями у да-
ній сфері займалися такі провідні 
науковці та дослідники, як І. Брай-
ловський, О. Вінник, О. Гаман-Го-
лутвина, А. Дегтярев, О. Залуніна,  
К. Листратов, І. Мальковська,  
В. Мелко, К. Павлюк, Л. Шульгіна, 
Л. Шутенко та ін. На даному етапі 
особливої уваги потребує питання 
сучасних концепцій регулювання со-
ціально-економічних відносин.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою даної статті є аналіз 
сучасних стратегій та концепцій ре-
гулювання соціально-економічних 
відносин у будівництві та їх визна-
чальний вплив.

Виклад основного матеріалу. Ос-
нову методологічного базису дер-
жавного регулювання соціально- 
економічних відносин у будь-якій 
галузі складає концепція. Наукова 

концепція, як теоретичний імпера-
тив, повинна відображати як спосо-
би розуміння процесів та явищ, що 
відбуваються, так і дослідити шляхи 
вирішення виявлених проблем, за-
пропонувати напрями економічного 
зростання та розвитку. Будь-яка на-
укова концепція відображає найваж-
ливіші положення, які узгоджують і 
пов’язують теоретичні знання з прак-
тичним досвідом. Засади та підходи 
певної наукової концепції можуть 
реалізовуватись як певна стратегія 
державного регулювання соціаль-
но-економічних відносин.

Аналітики зазначають, що будів-
ництво є пріоритетною галуззю роз-
витку економіки, але в умовах кризи 
необхідно особливу увагу приділяти 
дослідженню факторів впливу на 
будівельний сектор країни [1]. При 
цьому одним із вирішальних фак-
торів впливу на будівельну галузь є 
ефективність державного регулю-
вання. Ефективність функціонуван-
ня галузі будівництва безпосередньо 
залежить від механізмів державного 
регулювання. Державне регулюван-
ня будівництва варто розглядати як 
комплекс заходів державних органів 
законодавчого, виконавчого і кон-
трольного характеру, спрямованих 
на стабілізацію та адаптацію чинної 
економічної системи до мінливих 
умов розвитку країни (регіону) [2].

Основні учасники соціально- 
економічних відносин з будівництва 
можуть виконувати різні функції і 
залежно від цього отримувати відпо-
відне найменування, а саме [3, с. 536]: 

1) інвестор — це суб’єкт інвести-
ційної діяльності у сфері капіталь-
ного будівництва, який приймає 
рішення про вкладення власних, по-
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зичкових або залучених коштів (ін-
вестицій) в об’єкти інвестування, що 
належать до основних фондів; 

2) замовник — це суб’єкт інвести-
ційної діяльності в галузі капіталь-
ного будівництва, що замовляє у 
підрядника виконання проектно-ви-
шукувальних, будівельних та пов’я-
заних з ними робіт. У ролі замовни-
ка може виступати сам інвестор або 
уповноважена ним особа, у тому чис-
лі консалтингова та/або інжинірин-
гова організація, що спеціалізується 
на будівництві; 

3) підрядник — організація чи ін-
дивідуальний підприємець, що на 
договірних засадах за плату підряд-
жається виконувати на замовлення 
замовника проектно-вишукувальні, 
будівельні та пов’язані з ними робо-
ти.

Особливості соціально-економіч-
них відносин у сфері будівництва 
визначаються продукцією будівниц-
тва — введеними в дію виробничими 
потужностями, об’єктами невироб-
ничого призначення та інфраструк-
тури, включаючи необхідне для їх 
експлуатації обладнання. Особли-
востями техніко-економічного ха-
рактеру є [4]:

• неоднорідність і своєрідність 
виробленої продукції, яка відрізня-
ється за характером виробництва і 
функціональним призначенням, що 
вимагає індивідуальних підходів до 
кожного споруджуваного об’єкта, 
враховуючи його призначення та ви-
користання, місце будівництва, ви-
моги замовника;

• нерухомість будівельних об’єк-
тів (будівництво відбувається, за-
звичай, у тому самому місці, де 
використовується), що вимагає мо-

більності засобів виробництва, адже 
протягом процесу будівництва всі 
засоби виробництва і робоча сила по-
винні переміщуватись на будівель-
ному майданчику залежно від фаз 
технологічного циклу, а це суттєво 
збільшує виробничі витрати, пов’я-
зані із транспортуванням, монтажем, 
демонтажем обладнання, будівель-
них машин і механізмів, переміщен-
ням робочої сили тощо;

• вплив на виробничий процес 
природно-кліматичних умов, що ви-
магає для кожного конкретного ви-
падку своїх конструктивно-компону-
вальних рішень, зміни оплати праці 
будівельників залежно від умов ви-
конання робіт, пори року, темпера-
турного режиму тощо;

• вплив фактора часу, що вияв-
ляється у досить тривалому вироб-
ничому циклі, який, своєю чергою, 
зумовлює тривалі терміни окупності 
капітальних вкладень і наявність не-
завершеного виробництва;

• високий рівень одноразових 
витрат, необхідних для початку ви-
робничого циклу і виведення коштів 
з обороту на тривалий період, що оз-
начає їх фактичне замороження до 
певного часу;

• специфічні товарні відносини 
між виробником та споживачем буді-
вельної продукції, що виникають ще 
до початку виробничого процесу і ре-
алізуються через систему договірних 
відносин.

При цьому функціонування дер-
жави пов’язане з трансакційними 
витратами. І вони тим більше, чим 
у більшій кількості трансакцій дер-
жава виступає як гарант виконання 
умов контракту. Чим активніша роль 
держави в специфікації і захисті прав 
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власності, тим складніше внутрішня 
структура апарату управління і біль-
ше інформації, що циркулює в ній, 
спотворюється. Тому поряд з “про-
валами” ринку варто враховувати і 
“провали” держави, до числа яких на 
сьогодні можна віднести [2]:

• невідповідність доходів і ви- 
трат — державу значно важче пере-
творити на банкрута, навіть якщо во-
на виявляється нездатною виконува-
ти взяті на себе зобов’язання;

• відсутність чітких критеріїв 
ефективності діяльності держави: 
державні структури підміняють їх 
самостійно розробленими стан-
дартами, і тоді діяльність держави 
оцінюється заданими нею самою 
критеріями (зростання бюджетних 
надходжень, експансії державного 
контролю тощо);

• висока ймовірність досягнення 
результатів, відмінних від поставле-
них завдань: зростання інформацій-
них витрат і витрат моніторингу та 
контролю, що супроводжує розвиток 
держави, створює передумови для 
відхилення реалізованих завдань від 
поставлених;

• нерівномірний розподіл ресур-
сів підприємницьких структур, у 
зв’язку з чим доводиться вибирати 
між двома недосконалими альтер-
нативами: розподіл прав власності 
здійснюється на основі ринкового 
обміну, що функціонує без витрат,  
з приватними гарантіями виконання 
контракту та передачею контролю за 
обміном повноваженнями державі, 
що діє в інтересах сторін контракту.

З огляду на досліджувані аспекти, 
варто зазначити, що останніми рока-
ми значного поширення набувають 
новітні концепції та стратегії держав-

ного регулювання соціально-еконо-
мічних відносин у будівництві:

• неоінституційна концепція;
• концепція FutureStep;
• концепція “активізуючої дер-

жави”;
• концепція політичних мереж;
• мікростратегічна концепція;
• концепція “управління за ре-

зультатами”;
• концепція змін;
• концепція або стратегія дер-

жавно-приватного партнерства.
Кожна з наведених стратегій пе-

редбачає забезпечення гнучкого ме-
ханізму державного регулювання 
соціально-економічних відносин з 
послідовним вдосконаленням його 
взаємодії з різними сферами держав-
ної діяльності. 

Якщо говорити про сутність нової 
інституційної теорії та її практичної 
цінності в галузі дослідження дер-
жавного управління, то вона робить 
акцент на “аналізі трансакційних ви-
трат”, формуючи оригінальну теоре-
тичну базу для вирішення проблеми 
ефективності різних інституційних 
форм та координації взаємодій між 
різними суб’єктами управління. На 
думку представників цієї теорії, вра-
ховуючи трансакційні витрати, мож-
на домогтися найбільшої ефектив-
ності публічного управління [5].

Концепція FutureStep — це новий 
процес стратегічного управління, 
який допомагає компаніям, особ- 
ливо великим багатонаціональним 
корпораціям, що адаптуються, зро-
бити такі характеристики компанії, 
як гнучкість і швидке реагування, 
невід’ємною частиною кожного ас-
пекту своєї діяльності. Цей підхід до 
стратегічного управління є модуль-
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ним інструментом. Його частини мо-
жуть бути використані як незалежно, 
так і в рамках цілої програми як ін-
струкція із стратегічного ухвалення 
рішень. Основна увага фокусується 
на тому, що організація може зро-
бити сьогодні, аби збільшити свою 
здатність до адекватних дій і стійко-
го розвитку соціально-економічних 
відносин у майбутньому [6].

У межах концепції “активізуючої 
держави” завдання органів держав-
ного управління визначаються під 
час суспільної дискусії, а між су- 
спільством і державою розвивається 
співробітництво і розділяється від-
повідальність. Держава ініціює про-
цеси вирішення суспільних проблем 
і виступає в ролі посередника; вста-
новлює рамки відповідальності гро-
мадян у цих рамках. Таким чином, 
найважливішими функціями держа-
ви стають ініціювання, активізація і 
стимулювання. Модель “активізую-
чої держави” передбачає побудову та 
вивчення держави у чотирьох вимі-
рах [7]:

• держава як гарант забезпечення 
виробництва та надання послуг;

• держава як надавач послуг для 
суспільства, якщо це диктують, на-
приклад питання безпеки або якщо 
держава може це зробити з меншими 
витратами, ніж інші суб’єкти;

• держава як інститут, що створює 
рамки суспільної активності та умо-
ви громадянам для вирішення про-
блем;

• держава як інститут нагляду за 
суспільною та економічною діяльніс-
тю.

Основним елементом наступної 
концепції є поняття “політична мере-
жа” (policy network) [8]. У загально-

му вигляді під мережею розуміється 
система державних і недержавних 
суб’єктів у певній сфері політики, які 
взаємодіють між собою на базі ресур-
сної залежності з метою досягнення 
згоди з певного питання, використо-
вуючи при цьому формальні й нефор-
мальні норми [9]. Варто зазначити, 
що відповідно до цієї концепції соці-
ально-економічні відносини більше 
не контролюються виключно дер-
жавними суб’єктами влади, інстру-
менти є розсіяними, а матеріальні ре-
сурси, що є об’єктами цих відносин, 
розподіляються між різноманітними 
учасниками зазначених відносин. 
Функція координування учасників 
соціально-економічних відносин 
більше не належить центральному 
керівництву, а формується шляхом 
цілеспрямованих інтеракцій між ін-
дивідуальними суб’єктами ринку. 

Ще однією концепцією стала мі-
кростратегічна концепція “Мікро-
стратегії як альтернатива довгостро-
ковому стратегічному плануванню 
в умовах невизначеності”, яку роз-
робили Д. Логан і Х. Фішер-Райт. 
Дослідивши дані про діяльність 
приблизно 24 тис. осіб майже за 10 
років, автори дійшли висновку, що 
найбільш успішними були ті лідери, 
які в своїй роботі використовували 
мікростратегії (стратегії, орієнтова-
ні на короткий термін), рухаючись 
від однієї короткострокової мети до 
іншої. Мікростратегії складаються у 
певну систему більш-менш важли-
вих планів. Замість того, щоб зазда-
легідь планувати всі майбутні кроки, 
краще розбивати їх на мікростратегії. 
Це дасть змогу організації вчитися і 
коригувати свої дії у процесі досяг-
нення глобальної мети [10].
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Концепцію “управління за цілями, 
результатами” (MBO — Management 
by Objectives), яка переживає сьо-
годні своє “відродження”, розробив у 
середині 60-х років ХХ ст. американ-
ський вчений П. Друкер, один з най-
відоміших фахівців у галузі менедж-
менту та маркетингу. Він вважав, 
що дана концепція — це метод під-
вищення ефективності організації, 
згідно з якою діяльність будь-якого 
працівника оцінюється не за проце-
сом, а за результатом, якщо резуль-
тат розуміється як досягнення по-
ставленої цілі, завдання. Практика 
використання МВО показала, що  
П. Друкер був правий: основні виго-
ди, які несе впровадження даної сис-
теми в організації, — це підвищення 
продуктивності праці за рахунок чіт-
ких орієнтирів у кожного працівника 
організації та підвищення вмотиво-
ваності персоналу за рахунок його 
участі в постановці власних завдань 
[5].

Концепція змін ґрунтується на 
тому, що ефективна формальна стра-
тегія повинна містити в собі основні 
ланцюги, найбільш істотні елементи 
обмежувальної політики, та послі-
довність основних дій. Ефективні 
стратегії розвиваються навколо де-
кількох ключових концепцій і напря-
мів розвитку соціально-економічних 
відносин. Стратегія має справу не 
тільки з непередбачуваними, але і з 
невідомими чинниками. У складній 
організації повинна бути ієрархія 
взаємопов’язаних і підтримуючих 
стратегій між різними учасниками 
відносин [11].

Під концепцією або стратегією 
державно-приватного партнерства 
переважно розуміється узгодження 

цілей і забезпечення балансу інтере-
сів держави і бізнесу в рамках реалі-
зації соціально-економічних проек-
тів, націлених на досягнення спільної 
вигоди. У даному трактуванні ДПП 
включає в себе всі форми кооперації 
між державою і приватним сектором 
не тільки в економіці, але і в інших 
сферах суспільного життя — політи-
ці, культурі, науці [12].

Залежно від трактування сутності 
партнерства до його базових ознак 
відносять [13]:  

• сторонами державно-приватно-
го партнерства є держава і приватний 
бізнес, а також суспільство; 

• взаємодія сторін закріплюється 
на офіційній, юридичній основі; 

• взаємодія сторін має рівноправ-
ний характер; 

• державно-приватне партнер-
ство має чітко виражену публічну, 
суспільну спрямованість; 

• у процесі взаємодії на основі 
державно-приватного партнерства 
консолідуються, об’єднуються ресур-
си і вклади сторін; 

• фінансові ризики і затрати, а та-
кож досягнуті результати розподіля-
ються між сторонами у визначених 
наперед пропорціях.

Водночас І. Брайловський, до-
сліджуючи державно-приватне 
партнерство, визначає, що потенцій-
ні вигоди використання такої форми 
економічної взаємодії, як держав-
но-приватне партнерство можуть 
складатися з того, що даний формат 
взаємин бізнесу і влади може забез-
печити [14]: 

• більшу ефективність, а також 
економію часу при реалізації про-
ектів і здійсненні робіт за рахунок  
використання учасниками парт- 
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нерства своїх найбільш сильних  
сторін; 

• різноманітність у підходах до 
розробки і подальшого здійснення 
проектів за рахунок використання 
різних методів і розширення числа 
можливих варіантів; 

• більш високу якість економі-
ко-управлінських рішень при реалі-
зації спільних проектів, що забезпе-
чується кваліфікацією представників 
бізнесу і найбільш повне врахування 
суспільних потреб і соціальної зна-
чимості, яку забезпечують представ-
ники органів управління; 

• інтеграцію суб’єктів бізнесу в 
громадське життя за рахунок його 
безпосереднього залучення до реалі-
зації соціально-значущих проектів; 

• підвищення якості надаваних 
товарів і послуг за рахунок установ-
лення більш жорсткого державного 
контролю; 

• зниження соціальної напруги і 
негативного відношення до бізнесу з 
боку населення за рахунок визнання 
його внеску у вирішенні соціальних 
проблем.

Використання зазначеної форми 
взаємодії між державою та приват-
ним сектором набуває поширення пе-
реважно в тих будівельних проектах, 
де існує потреба та ряд можливостей 
щодо вирішення великомасштабних 
завдань соціально-економічної сфе-
ри.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Визначено вісім 
концепцій та стратегій регулювання 
соціально-економічних відносин у 
будівництві. Підсумовуючи викладе-
не, можна передбачити, що дослідже-
ні концепції та стратегії у розгляді 
сучасної моделі державного регулю-

вання соціально-економічних відно-
син у будівельному комплексі дають 
можливість розробити теоретич-
ну модель досліджуваного об’єкта, 
сформувати системний підхід у про-
веденні досліджень в галузі будів-
ництва, а також обрати ефективний 
метод вирішення окреслених питань. 
Важливим заходом у вирішенні соці-
ально-економічних проблем у буді-
вельному комплексі є застосування 
регулюючих базисів, які спроможні 
впливати на швидкість економічних 
процесів, сприяти підвищенню ефек-
тивності рішень в аспекті держав-
ного регулювання, а також зміню-
вати можливу дистанцію у наявних 
відмінностях. Комплексне питання 
більш ефективного застосування 
концепцій державного регулювання 
соціально-економічних відносин у 
будівництві потребує подальших на-
укових досліджень.
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мЕтоДи  ДЕРЖАВНого  УПРАВЛІННЯ  
гРомАДЯНсЬким  сУсПІЛЬстВом

Анотація. Розглянуто особливості методів державного управління, які 
використовуються у суспільному середовищі. Досліджено міжнародний 
досвід нормативно-правового регулювання суспільної діяльності. Встанов-
лено залежність між суспільними явищами та особливостями державного 
управління в історичному, правовому, соціальному та економічному аспек-
тах. Досліджено ефективність вітчизняних методів на основі міжнародного 
досвіду. Представлено власну класифікацію методів державного управління 
громадянським суспільством. Надано визначення поняття громадянського 
суспільства як феномену з розвиненими економічними, культурними, право-
вими і політичними відносинами між його членами, незалежне від держави, 
який взаємодіє з ним. Методологія теоретико-правового аналізу громадян-
ського суспільства охоплює такі процеси, як досягнення свободи, рівності, 
справедливості та інших людських цінностей. 

Зазначено, що наявність проблем у державному управлінні України, зо-
крема неефективна діяльність інститутів державної влади та органів місце-
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вого самоврядування, корупція, відсутність ефективної взаємодії між дер-
жавою та інститутами громадянського суспільства є наслідком ігнорування 
об'єктивних наукових підходів до формування цілісної та логічно правильно 
вибудованої системи управління суспільством; відсутністю стратегічного ба-
чення удосконалення та розвитку держави та її інститутів на довготривалу і 
середньотривалу перспективу; відсутністю методології адаптації та впрова-
дження передового зарубіжного досвіду державного управління, насамперед, 
країн – членів Європейського Союзу.  Вирішення даної проблеми на шляху 
реформи державного управління може бути реалізовано через реформу полі-
тичного керівництва. 

Ключові слова: державне управління, міжнародний досвід, методи су- 
спільного управління, громадянське суспільство.

МЕТОДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ   
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Аннотация. Рассмотрены особенности методов государственного управ-
ления, используемых в общественной среде. Исследован международный 
опыт нормативно-правового регулирования общественной деятельности. 
Установлена зависимость между общественными явлениями и особенно-
стями государственного управления в историческом, правовом, социальном 
и экономическом аспектах. Исследовано эффективность отечественных ме-
тодов на основе международного опыта. Представлено собственную клас-
сификацию методов государственного управления гражданским обществом. 
Дано определение понятия гражданского общества как феномена с разви-
тыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отно-
шениями между его членами, которое независимое от государства, взаимо-
действует с ним. Методология теоретико-правового анализа гражданского 
общества охватывает такие процессы, как достижение свободы, равенства, 
справедливости и других человеческих ценностей.

Отмечено, что наличие проблем в государственном управлении Украи-
ны, в частности неэффективная деятельность институтов государственной 
власти и органов местного самоуправления, коррупция, отсутствие эффек-
тивного взаимодействия между государством и институтами гражданского 
общества является следствием игнорирования объективных научных под-
ходов к формированию целостной и логически правильно выстроенной 
системы управления обществом; отсутствием стратегического видения со-
вершенствования и развития государства и его институтов на длительную и 
среднесрочную перспективу; отсутствием методологии адаптации и внедре-
ния передового зарубежного опыта государственного управления, прежде 
всего, стран – членов Европейского Союза. Решение данной проблемы на 
пути реформы государственного управления может быть реализовано через 
реформу политического руководства. 

Ключевые слова: государственное управление, международный опыт, 
методы общественного управления, гражданское общество.
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METHODS  OF  PUBLIC  ADMINISTRATION  OF  CIVIL  SOCIETY

Abstract. In the present article, features of methods of public administration, 
which are used in the social environment, are considered. The international ex-
perience of normative and legal regulation of social activity is studied. The rela-
tionship between social phenomena and peculiarities of state administration in 
the historical, legal, social, and economic aspects is established. The effectiveness 
of domestic methods based on international experience has been investigated. 
The author presents his own classification of methods of state management of 
civil society. The definition of the concept of civil society as a phenomenon with 
developed economic, cultural, legal and political relations between its members, 
independent of the state that interacts with it is given. Hence, the methodology 
of theoretical and legal analysis of civil society covers all aspects of life, such as 
the processes of achieving freedom, equality, justice and other human values.

It is noted that the presence of problems in the state administration of 
Ukraine, in particular ineffective activity of institutes of state power and local 
self-government, corruption, lack of effective interaction between the state and 
civil society institutions is the result of ignoring objective scientific approaches 
to the formation of a coherent and logically well-established system of manage-
ment of society; lack of a strategic vision for the improvement and development 
of the state and its institutes for the long-term and medium-term perspective; 
lack of methodology for adaptation and introduction of advanced foreign experi-
ence of public administration, especially the countries of the European Union. 
The solution of this problem on the path to the reform of public administration 
can be realized through the reform of political leadership.

Keywords: public administration, international experience, methods of public 
administration, civil society.

Постановка проблеми. В умовах 
сучасної України має бути удоскона-
лений механізм державного управ-
ління громадським суспільством. 

Необхідність викликана не лише 
завдяки логічним позиціям щодо 
управління громадянським суспіль-
ством, а й потребою вдосконалення 
нормативно правового регулювання 
суспільної діяльності які використо-
вуються в сусупільному середовищі.

Правова сутність громадянсько-
го суспільства як соціального явища 
розвивається в контексті всього істо-

ричного процесу в якості однієї з йо-
го сторін. Становлення логічної кон-
струкції громадянського суспільства 
передбачає потребу в проведенні йо-
го правового аналізу. Такий підхід дає 
змогу позитивно вирішувати проб- 
лематику громадянського суспіль-
ства як правового феномену. Необ-
хідно підкреслити, що право і всі 
його елементи, в основному, дослід-
жуються засобами юридичної нау-
ки. З позицій юриспруденції дається 
визначення ролі права у забезпечен-
ні життєдіяльності, досліджуються 
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структура правової дійсності, мето-
дологічні проблеми функціонування 
правової системи суспільства.

Громадянське суспільство — це 
феномен з розвиненими економічни-
ми, культурними, правовими і полі-
тичними відносинами між його чле-
нами, незалежне від держави, який 
взаємодіє з ним. Звідси методологія 
теоретико-правового аналізу грома-
дянського суспільства охоплює всі 
сторони життя, такі як процеси до-
сягнення свободи, рівності, справед-
ливості та інших людських ціннос-
тей. 

Найповніше і наочніше показана 
структура теоретичного дослідження 
громадянського суспільства, права 
і держави в таблиці. Вона включає 
характеристику громадянського су-
спільства і його зв’язків з правом, 
розвиток суспільства під впливом 
права і держави, а також найважливі-
ші правові питання життєдіяльності 
громадянського суспільства. Полі-
тичні науки відрізняються одна від 
одної своїм специфічним предметом 
дослідження — кутом зору, що ро-
бить одне і те саме явище об’єктом 
вивчення багатьох наук і спричиня-

структура теоретичного дослідження громадянського суспільства

№
 п

о
р

. Характеристика гро-
мадянського суспіль-
ства та зв’язків з пра-
вом і державою

Розвиток громадян-
ського суспільства під 
впливом права і дер-
жави

Дослідження важливіших пра-
вових питань життєдіяльності 
громадянського суспільства

1 Основні напрями ме-
тодології теорети-
ко-правового аналізу 
громадянського су-
спільства

Зміцнення правових 
основ громадянського 
суспільства

Громадянське суспільство як 
предмет правового досліджен-
ня

2 Розширення взаємо-
зв’язків права і дер-
жави у громадянсько-
му суспільстві

Активна роль правової 
держави в розвитку 
громадянського су-
спільства

Методологічні аспекти грома-
дянського суспільства, права і 
держави

3 Розвиток правових 
відносин з урахуван-
ням інтересів грома-
дянського суспіль-
ства

Досконалість теоре-
тико-правових меха-
нізмів взаємозв’язків 
громадянського су-
спільства і держави

Договірні теорії формування 
держави і громадянського су-
спільства. Сучасний контрактуа-
лізм. Парадигма нового бачення 
процесу формування громадян-
ського суспільства і держави на 
рубежі ХХ–ХХІ ст.

4 Зміцнення взаємо-
зв'язків громадян-
ського суспільства, 
особистості і права

Зміна динаміки відно 
права і держави у гро-
мадянському суспіль-
стві

Правовий статус особи в сис-
темі відносин громадянського 
суспільства: історичні та сучасні 
аспекти

5 Зміна співвідношення 
приватного права в 
громадянському су-
спільстві

Дієвість приватно-пра-
вових та публічно-пра-
вових договорів

Становлення і розвиток при-
ватного права в Україні. Публіч-
но-правові методи регулювання 
відносин у громадянському су-
спільстві

Розроблено автором. 
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ється необхідністью інтеграції су-
часного знання про взаємодію права, 
держави, суспільства. Ця обставина і 
змушує спеціально, хоча і схематич-
но, віднести інтереси права до інтере-
сів громадянського суспільства, ви-
значити теоретико-правової кут зору, 
відмежувати його від суміжних сфер 
суспільствознавства.

Законність і правопорядок у гро-
мадянському суспільстві безпосеред-
ньо пов’язані з механізмом право-
вого регулювання і його основними 
структурними елементами — норма-
ми права, правовідносинами, актами 
реалізації юридичних прав і обов’яз-
ків, правопорядком як метою право-
вого регулювання суспільних відно-
син.

Однак при всій справедливості 
зазначених точок зору проблема за-
лишається невирішеною: у сферу 
дослідження включаються тільки ті 
аспекти, які є правовими у вивченні 
держави, але в стороні залишаються 
інші, які пов’язані з аналізом сутнос-
ті, походження правового суспіль-
ства, його соціальної та юридичної 
природи  і корелятів.

Таким чином, розкриття природи 
філософії та права, вирішення питан-
ня про місце і роль громадянського 
права в системі сучасного гуманітар-
ного знання — це не дві, а одна єдина 
проблема, так як тільки аналіз гро-
мадянського суспільства, соціальних 
феноменів і, насамперед, цивільного 
права, дає можливість розкрити спе-
цифіку правового дослідження та-
кого явища, як взаємодія інститутів 
уього суспільства. В іншому випадку 
натуралістичний підхід до соціальної 
реальності, громадянського суспіль-
ства та історії, попри всі декларації, 

може виявитися неподоланним. Са-
ма логіка аналізу зв’язку громадян-
ського суспільства і права апелює до 
проблематики юриспруденції відпо-
відно до специфіки її пізнання соці-
альних явищ, у тому числі й право-
вих.

Таким чином, попри знану кіль-
кість наукових підходів до управ-
ління громадянським суспільством 
проблема вдосконалення методів 
держаного управління залишаєть-
ся не вирішеною, оскільки відсутні 
стандартизовані механізми іденти-
фікації потреб громадянського су-
спільства, критерії таких потреб  та 
класифікації відповідних механізмів 
держаного управління.

Аналіз останніх публікацій та до-
сліджень. В останній час дуже погір-
шилась економіка держави. 

Позитивний момент — це продов-
ження співпраці з МВФ. Якщо вона 
продовжиться, в 2018 р. Україна мо-
же отримати 3,5 млрд дол. траншу, що 
допоможе стабілізувати курс гривні 
й успішно виплатити зовнішні борги. 

У 2019 р. закінчується мораторій 
на виплату боргу приватним влас-
никам українських облігацій, на цей 
перод перепадають президентські й 
парламентські вибори. Саме тому 
2018 р. найбільш комфортний для 
переговорів про реструктуризацію 
зовнішнього боргу і відстрочки пла-
тежів.

Фактори, які стимулюють еко-
номічний розвиток: споживання 
і держвидатки, інвестиції, чистий 
експорт. Головний фактор — це ін-
вестиції, які стимулюють створення 
робочих місць, виробництв, що ім-
портозамінні, або виробляють про-
дукцію на експорт. У цьому випадку 
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іноземні інвестиції дуже важливі.  
Україні щорічно треба залучати  
20 млрд дол. інвестицій для того,  
щоб розвиватися.

Основа наукового потенціалу ле-
жить у наукових відкриттях, дисер-
таційних дослідженнях, наукових 
провадженнях, статтях. Але з ура-
хуванням інформатизації в суспіль-
стві наука стає більш доступною 
для громадян. Відповідно до наказу 
МОН від 31 жовтня 2013 р. № 1518 
та Закону України від 23.05.2017 р. 
№ 2053-VIII доступність науки для 
українців значно зростає, оскільки 
Закон № 2053-VIII гарантує держав-
ну підтримку освіти громадян з осо-
бливими потребами на всіх рівнях — 
від шкільного до вузівського. Це,  
своєю чергою, дає можливість задія-
ти науковий потенціал осіб з особли-
вими потребами.

Корупція є значною проблемою в 
Україні. У 2017 р. в Індексі сприйнят-
тя корупції міжнародної організації 
Transparency International Україна 
посіла 131 місце з 176 досліджених 
країн поряд з М’янмою і Мексикою 
(у 2007 р. Україна займала 118 місце з 
179 країн, досліджених протягом ро-
ку). Міжнародна аудиторська компа-
нія Ernst & Young у 2012 р. поставила 
Україну в трійку найбільш корумпо-
ваних країн світу разом з Колумбією 
і Бразилією. Дипломатична служба 
Сполучених Штатів Америки опи-
сувала Україну часів президентства 
Леоніда Кучми і Віктора Ющенка як 
клептократію, як це випливає з ви-
току Wikileaks. Починаючи з 2014 р., 
корупція в Україні зростає. У квітні 
2017 р. міжнародна аудиторська ком-
панія EY поставила Україну на пер-
ше місце в світі за рівнем корупції се-

ред 41 досліджуваних країн (у тому 
числі з Африки). 

Основні пріоритети державної 
антикорупційної політики в Україні 
повинні визначатися у спеціальному 
нормативному акті — Антикорупцій-
ній стратегії. Антикорупційне аген-
ство розробило проект Антикоруп-
ційної стратегії на 2018–2020 рр.

Наявність проблем у державному 
управлінні України, зокрема неефек-
тивна діяльність інститутів держав-
ної влади та органів місцевого само-
врядування, корупція, відсутність 
ефективної взаємодії між державою 
та інститутами громадянського су-
спільства є наслідком ігнорування 
об’єктивних наукових підходів до 
формування цілісної та логічно пра-
вильно вибудованої системи управ-
ління суспільством; відсутністю 
стратегічного бачення удосконален-
ня та розвитку держави та її інсти-
тутів на довготривалу та середньо-
тривалу перспективи; відсутністю 
методології адаптації та впроваджен-
ня передового зарубіжного досвіду 
державного управління насамперед 
країн – членів Європейського Союзу.

Вирішення цієї проблеми на шля-
ху реформи державного управління 
може бути реалізовано через рефор-
му політичного керівництва. Покла-
дання на партнерів та громадянське 
суспільство створення взаємозалеж-
ності. Децентралізація та передача 
функцій державного управління 
нижчим рівням влади вимагає від 
них здатності виконувати ці функції. 
Проблеми координації функцій вла-
ди.

Метою статті є: розгляд особли-
востей використання методів дер-
жавного управління, які використо-
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вуються в сусупільному середовищі. 
Дослідження міжнародного досвіду  
нормативно-правового ругулювання 
супільної діяльності. Аналіз залеж-
ності між суспільними явищами та 
особливостями держаного управлін-
ня в історичному, правовому, соці-
альному та економічному аспектах. 
Дослідження ефективності вітчизня-
них методів державного управління 
на основі міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Вивчення проблем гро-
мадянського суспільства пояснюєть-
ся тим, що воно виступає своєрідним 
фундатором правової демократичної 
держави. Особливо це стосується пе-
рехідних суспільств, де відбуваються 
значні трансформації та існує низка 
протиріч.

Цьому питанню присвячені нау-
кові праці таких вітчизняних учених, 
як М. О. Баймуратов, В. Ю. Барков, 
В. В. Горленко, Ю. М. Оборотов,  
М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Т. В. Ро- 
зова, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фризь-
кий та ін. Ці автори звертають увагу 
на процеси становлення і взаємодії 
громадянського суспільства і пра-
вової держави — демократичне се-
редовище реалізації громадянських 
цінностей: свободи, справедливості 
тощо. Водночас слід зазначити, що 
стан розбудови та розвитку грома-
дянського суспільства в Україні в 
доктринальному аспекті дослідже-
ний недостатньо. Основні концепту-
альні положення про громадянське 
суспільство були сформульовані та-
кими видатними мислителями, як  
Дж. Локк, А. Фергюссон, Ш.-Л. Мон-
теск’є, І. Кант, Г. Гегель, А. де Токвіль 
та ін. Пізніше, починаючи з другої 
половини XIX ст., про феномен гро-

мадянського суспільства майже за-
були, і тільки у 80-ті роки XX ст. він 
був знову відновлений у політичній 
практиці. При всій різноманітності 
інтерпретацій зазначеного феномену 
ідея громадянського суспільства, на 
думку Ю. М. Оборотова, покликана 
була нагальною потребою “окресли-
ти коло таких відносин, куди держа-
ва не може втручатися”. Такої думки 
додержувався й Ю. М. Тодика, який 
під громадянським суспільством ро-
зумів “систему самостійних і неза-
лежних від держави суспільних ін-
ститутів і відносин, що забезпечують 
умови для реалізації приватних ін-
тересів і потреб індивідів і колекти-
вів, для життєдіяльності соціальної 
і духовної сфер, їх відтворення і пе-
редачі від покоління до покоління”. 
Але найбільш вдалу системно та ме-
тодологічно вивірену характеристи-
ку громадянського суспільства дав  
М. П. Орзіх, який під громадянським 
суспільством розуміє: по-перше,  
асоціацію людей, в якій кожна люди-
на вільна як така, що має невідчужу-
вані права, є рівноправною з іншими 
членами асоціації, самостійна у ви-
борі громадянського стану; по-друге, 
це позадержавні (інституціоналізо-
вані в громадські об’єднання) асоці-
ації людей за соціальною, етнічною, 
релігійною та іншою належністю, 
політичними, економічними, про-
фесійними та іншими інтересами; 
по-третє, це формування на зазна-
чених засадах суспільних (позадер-
жавних) відносин, що розвивають-
ся і функціонують на самоврядних  
засадах, а також шляхом самовияву 
інтересів і волі окремих індивідів  
та їхніх асоціацій, що діють у пра-
вовільному (вільному від держав-
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но-правового впливу) просторі су-
спільства.

Вiдповiдно до ст. 1 Конституцiї 
Україна є демократичною правовою 
державою. Проте, фактично, на сьо-
годні Україна не є такою державою. 
Це пов’язано, насамперед, із тим, що 
у нашій державі ще й досі не створе-
но громадянське суспільство. Адже, 
як відомо, одним із чотирьох рівнів, 
на яких має відбуватися зміцнення 
демократії, крім ідеології, інституцій 
та культури, є громадянське суспіль-
ство.

Причина такого стану речей поля-
гає у вiдсутностi досвіду існування 
громадянського суспільства або хоча 
б спроб його створення впродовж ба-
гатьох століть існування Української 
держави.

Висновок. Розгляд особливостей 
використання  методів державного 
управління в Україні показав відсут-
ність єдиних, стандартизованих під-
ходів, що свідчить про недосконалу 
управлінську політику.    

Дослідження міжнародного дос-
віду нормативно-правового регу-
лювання суспільної діяльності дало 
можливість виділити найбільш ваго-
мі аспекти державного управління, 
зокрема: консолідацію громадян-
ського суспільства та державних ор-
ганів управління; прозорість управ-
лінської діяльності політичних кіл; 
демократичність політичних інсти-
туцій держави та довіра до політиків.
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БУДІВЕЛЬНА  гАЛУЗЬ  Як  оБ’Єкт  
ДЕРЖАВНого  УПРАВЛІННЯ

Анотація. Розглядаються актуальні питання розвитку будівельної галузі 
України з урахуванням трансформаційних процесів національної економіки 
та переходу на євроінтеграційний вектор розвитку. Будівельна галузь є од-
нією з галузей мультиплікаторів, які здатні забезпечити зростання супутніх 
галузей народного господарства (для галузі будівництва це понад 70 галузей 
промисловості), забезпечити інвестиційну привабливість економіки. Акту-
альність розвитку будівельної галузі також полягає у соціальному забезпе-
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ченні через реалізацію проектів будівництва комерційної нерухомості з ме-
тою розвитку малого та середнього бізнесу та житлових площ для вирішення 
соціально-побутових питань населення. Таким чином, актуальність розвитку 
будівельної галузі визначає необхідність пошуку механізмів державного ре-
гулювання у будівництві з метою забезпечення ефективного функціонуван-
ня будівельної сфери. Дієвим механізмом забезпечення розвитку економіки 
є налагодження раціональної системи державного управління. Система дер-
жавного управління включає у себе комплекс взаємоузгоджуваних механіз-
мів впливу на суб’єкт управління з метою реалізації управлінських функцій 
держави: планування, прогнозування, регулювання, організації, моніторин-
гу, контролю — шляхом наділення владними повноваженнями органи дер-
жавної влади відповідно до ієрархічної структури чи делегування владних 
повноважень у межах, зазначених чинним законодавством, органам громад-
ського контролю або приватним структурам. Реалізація управлінських цілей 
полягає у розробці організаційно-економічного механізму через реалізацію 
управлінських функцій, застосування інформаційно-аналітичного забезпе-
чення та формування умов для їх практичного впровадження. Отже, у статті 
розглядаються теоретико-методичні підходи до розвитку ефективних ме-
ханізмів державного управління галуззю будівництва з урахуванням вимог 
національного будівельного ринку, стратегічних цілей розвитку економічної 
системи країни та максимальної реалізації потенціалу будівельної галузі для 
забезпечення її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграційних проце-
сів та виходу на світові ринки збуту. 

Ключові слова: державне управління, будівельна галузь, механізми дер-
жавного управління.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ОТРАСЛЬ  КАК  ОБЪЕКТ   
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы развития строитель-
ной отрасли Украины с учетом трансформационных процессов националь-
ной экономики и перехода на евроинтеграционный вектор развития. Стро-
ительная отрасль является одной из отраслей мультипликаторов, которые 
способны обеспечить рост сопутствующих отраслей народного хозяйства 
(для отрасли строительства это более 70 отраслей промышленности), обес-
печить инвестиционную привлекательность экономики. Актуальность раз-
вития строительной отрасли также заключается в социальном обеспечении 
через реализацию проектов строительства коммерческой недвижимости с 
целью развития малого и среднего бизнеса и жилых площадей для реше-
ния социально-бытовых вопросов населения. Таким образом, актуальность 
развития строительной отрасли определяет необходимость поиска механиз-
мов государственного регулирования в строительстве с целью обеспечения 
эффективного функционирования строительной сферы. Действенным ме-
ханизмом обеспечения развития экономики является налаживание рацио-
нальной системы государственного управления. Система государственного 
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управления включает в себя комплекс взаимосвязанных механизмов влия-
ния на субъект управления с целью реализации управленческих функций 
государства: планирование, прогнозирование, регулирование, организации, 
мониторинга, контроля — путем наделения властными полномочиями ор-
ганы государственной власти в соответствии с иерархической структурой, 
или делегирование властных полномочий в пределах, определенных дейст-
вующим законодательством, органам общественного контроля или частным 
структурам. Реализация управленческих целей состоит в разработке орга-
низационно-экономического механизма через реализацию управленческих 
функций, применение информационно-аналитического обеспечения и фор-
мирования условий для их практического внедрения. Итак, в статье рас-
сматриваются теоретико-методические подходы к развитию эффективных 
механизмов государственного управления отраслью строительства с учетом 
требований национального строительного рынка, стратегических целей раз-
вития экономической системы страны и максимальной реализации потен-
циала строительной отрасли для обеспечения ее конкурентоспособности в 
условиях интеграционных процессов и выхода на мировые рынки сбыта. 

Ключевые слова: государственное управление, строительная отрасль, 
механизмы государственного управления.

CONSTRUCTION  AREA  AS  A  GOVERNMENT  GOVERNANCE  
OBJECT

Abstract. The article deals with the actual issues of development of the con-
struction industry of Ukraine, taking into account the transformational proces- 
ses of the national economy and the transition to the European integration vec-
tor of development. The construction industry is one of the sectors of multipliers 
that can provide the growth of related branches of the national economy (for 
the construction industry it is more than 70 industries), to provide investment 
attractiveness of the economy. The urgency of the development of the construc-
tion industry is also the social security through the realization of commercial 
real estate construction projects aimed at the development of small and medium 
businesses and residential areas for solving social and household issues. Thus, the 
urgency of the development of the construction industry determines the need 
to find mechanisms for state regulation in construction in order to ensure the 
effective functioning of the construction industry. An effective mechanism for en-
suring economic development is the establishment of a rational system of public 
administration. The system of public administration includes a complex of inter-
connected mechanisms of influence on the subject of management with a view to 
the implementation of government functions of the state: planning, forecasting, 
regulation, organization, monitoring, control — by allocating power authorities 
of state authorities in accordance with the hierarchical structure or delegation 
of authority in within the limits defined by the current legislation to the bodies 
of public control or private structures. The implementation of managerial func-
tions consists in developing an organizational and economic mechanism through 
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the implementation of managerial functions, the use of information and analyti-
cal support and the formation of conditions for their practical implementation. 
Consequently, the article deals with theoretical and methodological approaches 
to the development of effective mechanisms of state management of the construc-
tion industry taking into account the requirements of the national construction 
market, strategic goals of the development of the country’s economic system and 
the maximum realization of the potential of the construction industry to ensure 
its competitiveness in the conditions of European integration processes and en-
try into the world markets.

Keywords: public administration, construction industry, mechanisms of state 
administration.

Постановка проблеми. В умовах 
трансформаційних процесів сучас-
ної економічної системи до вимог єв-
ропейського економічного простору 
особливої актуальності набувають 
процеси реформування механізмів 
державного управління різними га-
лузями економічної діяльності. Буді-
вельна галузь є локомотивом еконо-
мічного розвитку, адже інвестиційні 
вливання у будівництво забезпечу-
ють розвиток супутніх галузей еко-
номіки, як наприклад, транспорту, 
розвитку інфраструктури, зв’язку, 
промисловості будівельних мате-
ріалів, активізують фінансово-еко-
номічні процеси та забезпечують 
підвищення соціальних стандартів 
та розвиток малого і середнього біз-
несу шляхом забезпечення їх цивіль-
ними будівельними об’єктами і ко-
мерційною нерухомістю. Державне 
управління має на меті забезпечення 
стабільного розвитку економічних 
систем через сталість фінансово- 
економічних показників окремих га-
лузей. Раціоналізація економічних 
процесів забезпечується шляхом 
впровадження політичних, соціаль-
них, економічних механізмів на рівні 

держави, що покликані раціоналізу-
вати витрати виробництв та знизити 
навантаження на державний бюджет 
шляхом забезпечення приросту ВВП 
через збільшення доходів реального 
сектору економіки. Отже, ключовою 
роллю перетворень, які мають бути 
забезпеченні через запровадження 
інноваційних механізмів державно-
го регулювання, є проведення якісно 
нових змін та забезпечення якісно 
нового рівня виробничого процесу 
через механізми державного регулю-
вання. Будівельна галузь забезпечує 
розвиток економічної системи через 
створення основних фондів вироб-
ничого і невиробничого призначен-
ня, забезпечуючи побутові, соціаль-
ні потреби, споживаючи продукцію 
інших галузей народного господар-
ства, збільшуючи кількість робочих 
місць та забезпечуючи застосуван-
ня інноваційних виробничих тех-
нологій. Отже, питання розробки 
ефективних механізмів державного 
управління будівельною галуззю 
для забезпечення її сталого розвитку 
є актуальним та має практичну зна-
чущість в умовах соціально-еконо-
мічної кризи.
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Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Акту-
альність теми обумовила велику 
кількість досліджень та публікацій, 
що їй присвячені. Зокрема, О. Ф. Ан- 
дрійко визначав нормативну базу 
державної регуляторної політики у 
галузі економіки [1]. В. В. Гнилори-
бов, В. М. Тихонов розробляли пи-
тання організаційно-правового за-
безпечення державного регулювання 
економічної діяльності в Україні [2]. 
О. М. Непомнящий визначив одним 
із пріоритетів державного регулю-
вання будівництва створення умов 
для децентралізації процесів управ-
ління галуззю, підтверджуючи ефек-
тивність такого механізму світовим 
досвідом [3]. О. В. Стукаленко було 
розглянуто теоретичні основи дер-
жавного регулювання економічної 
діяльності з урахуванням специфі-
ки галузі будівництва [4]. А. Берк-
туа розглядав економічні аспекти 
розвитку будівельної галузі, в тому 
числі питання створення сприятли-
вих економічних умов для розвитку 
будівництва на рівні держави [5].  
Д. В. Ісаєнком розглядалися питан-
ня забезпечення сталого розвитку 
будівельної галузі через реалізацію 
механізмів державного регулюван-
ня [6]. О. І. Угодніковою було роз-
роблено організаційно-економічний 
механізм забезпечення розвитку 
будівельної галузі через підвищен-
ня ефективності реалізації управ-
лінських функцій [7]. В. Ф. Беседін, 
А. С. Музичука визначили шляхи 
підвищення інвестиційно-іннова-
ційної діяльності будівельної галу-
зі як головного елементу забезпе-
чення її розвитку [8]. У монографії  

В. В. Цвєткова, В. П. Горбатенко ви-
значено пріоритетні напрями роз-
витку українського суспільства через 
реалізацію механізмів управління 
економічною діяльністю на держав-
ному рівні [9]. Міжнародний досвід 
забезпечення ефективного держав-
ного управління будівельною галуз-
зю через реалізацію інноваційних 
управлінських механізмів акуму-
льований у роботі О. М. Козич [10]. 
Проте, незважаючи на велику увагу 
авторів до розробки даної пробле-
матики, залишається невирішеним 
питання побудови ефективного ме-
ханізму державного управління у бу-
дівництві для забезпечення іннова-
ційно-інвестиційної привабливості 
та сталого розвитку галузі в умовах 
трансформації національної еконо-
мічної системи до європейських па-
радигм розвитку. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Для 
забезпечення ефективної системи 
управління економічною діяльніс-
тю  на державному рівні важливим є 
формування системної, комплексної 
програми розвитку окремої галузі 
народного господарства, що заснова-
на на побудові організаційно-еконо-
мічного механізму через реалізацію 
управлінських функцій, застосуван-
ня інформаційно-аналітичного за-
безпечення програми та формування 
умов для її практичного впроваджен-
ня. Розробка цієї програми має бу-
ти заснована на аналізі проблемних 
“зон” розвитку економіки держави у 
тиках аспектах, де держава виступає 
гарантом та регуляторним органом 
у відносинах між представниками 
приватного сектору. Відсутність гар-
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монізованого підходу до реалізації 
управлінських функцій держави у 
системі “держава – приватний сек- 
тор – соціум” призводить до негатив-
ного соціально-економічного ефекту. 
Це супроводжується проблемами:

• нераціональне співвідношення 
витрат та доходів державного бюдже-
ту через соціальну нестабільність та 
відсутність умов для розвитку реаль-
ного сектору економіки; 

• розмитість критеріїв забезпе-
чення ефективності виробничих 
процесів та кінцевого продукту ви-
робництва, що створює умови для 
“подвійних стандартів” регулятор-
них органів, що здійснюють перевір-
ку приватного сектору; 

• відсутність системи норматив-
но-правового забезпечення стандар-
тизації виробничих процесів;

• відсутність системи забезпе-
чення моніторингу та контролю від-
повідності планових та фактичних 
показників розвитку економічних 
систем через реалізацію інновацій-
них механізмів державного управлін-
ня галузями народного господарства;

• недосконала система привати-
зації, тендерних процедур, розподілу 
ресурсів державного бюджету, сис-
теми фіскальної політики щодо під-
тримки приватного сектору тощо.

Зазначенні проблеми є досі неви-
рішеними, а формування ефективно-
го механізму державного управління 
у галузі будівництва створить пере-
думови мінімізації проблем даного 
характеру в економічній системі.

Мета статті. Відповідно до окрес-
леної проблематики, визначено, що 
метою статті є теоретико-методичне 
обґрунтування процесів забезпечен-
ня інноваційними механізмами сис-

теми державного управління у галузі 
будівництва.

Відповідно до поставленої мети у 
дослідженні визначено такі завдання:

• теоретично окреслити поняття 
державного управління, його меха-
нізмів з урахуванням специфіки га-
лузі будівництва;

• проаналізувати нормативно-пра-
вову базу забезпечення державного 
регулювання галузі будівництва;

• визначити роль і місце органів 
державного управління у забезпе-
ченні розвитку галузі будівництва;

• визначити специфіку реалізації 
управлінських функцій на державно-
му рівні;

• сформулювати основі завдання 
розвитку системи державного управ-
ління у будівельній галузі.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Одним із ключових завдань держави 
є створення умов для розвитку еко-
номічної системи шляхом реалізації 
управлінських механізмів та мето-
дів щодо забезпечення досягнення 
стратегічних цілей та завдань. Та-
ке завдання стоїть перед органами 
державної влади, в тому числі і при 
забезпеченні розвитку будівельної 
галузі як мультиплікатора економіч-
ного розвитку. Серед складових дер-
жавного механізму управління буді-
вельною галуззю можна виокремити 
такі (див. рис. 1.) [1, c. 10].

У структуру механізмів державно-
го управління будівництвом входять 
управлінські методи та форми, по-
будовані у відповідну організаційну 
структуру із визначеною ієрархією, 
що відповідає специфіці будівельної 
галузі. 
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Відповідно, визначена структура 
механізмів державного управління —  
це поняття системне та комплексне. 
Йому можна дати наступне визна-
чення: державне управління — це су-
купність управлінських процесів, що 
реалізовуються з боку держави через 
реалізацію повноважень виконавчої 
влади різних рівнів для забезпечен-
ня організаційного механізму до-
тримання нормативно-законодавчої 
бази, комплексного соціально-еко-
номічного розвитку, реалізації стра-
тегічного вектору, цілей та завдань 
державної політики у різних галу-
зях народного господарства шляхом 
створення умов для дотримання еко-
номічних, соціальних, суспільних, 
політичних, культурних та інших 
прав та свобод громадянина [2; 3].

Риси державного управління 
можна узагальнити шляхом виділен-
ня комплексних блок-характеристик 
(рис. 2).

Отже, можна погодитися із комп-
лексним визначенням державного 
управління, яке надає юридична ен-
циклопедія: “певний вид діяльності 
органів держави, що має виконавчий 
і розпорядчий характер. Полягає в 
організуючому впливі на суспільні 
відносини в економічній, соціаль-
но-культурній і адміністративно-по-
літичній сферах шляхом застосуван-
ня державно-владних повноважень. 
Державному управлінню властиві всі 
основні ознаки виконавчої влади, яка 
і є відображенням поділу державної 
влади на окремі гілки. Воно спрямо-
ване на виконання законів та інших 

Рис. 1. структура механізмів державного управління будівництвом

Механізми державного 
регулювання

Організаційна 
структура та ієрархія 

влади

Форми державного 
управління  

будівництвом

Методи державного 
управління  

будівництвом

Рис. 2. Риси державного управління

Організаторські  
риси

Владні  
повноваження

Наявність об’єкта 
впливу

Законодавчий 
характер

– організаторська діяльність, що створює умови для 
виникнення управлінських відносин

– управлінську функцію держави здійснює суб’єкт, 
наділений владними повноваженнями

– управлінська функція здійснюється шляхом впливу  
на об’єкт державного управління

– управлінська функція держави виконується завжди, 
базуючись на чинному законодавстві
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нормативно-правових актів; пов’я-
зане з використанням методів нор-
мотворчості й розпорядливості; має 
підзаконний характер, передбачає 
можливість судового захисту грома-
дянами своїх прав і свобод у разі їх 
порушення органами та посадовими 
особами виконавчої влади. Разом з 
тим державне управілння здійсню-
ється і за межами функціонування 
виконавчої влади — у внутріорганіза-
ційній діяльності органів інших гілок 
державної влади, на рівні державних 
підприємств, установ і організацій. 
Тому термін “державне управління” 
змістом дещо ширший за поняття 
“виконавча влада”. Зміст першо-
го охоплює сукупність елементів, 
що становлять систему державно-
го управління: суб’єкти управління, 
головним чином органи виконавчої 
влади; об’єкти управління — сфе-
ри та галузі суспільного життя, на 
які спрямовано організуючий вплив 
держави; власне процес управління, 
впливу, тобто управлінська діяль-
ність як вид суспільних відносин, де 
реалізуються різноманітні зв’язки і 
взаємодії між суб’єктами та об’єкта-
ми управління” [11].

Для визначення основ державно-
го управління економічною діяль-
ністю необхідно визначити норма-
тивно-правову базу, що регламентує 
державну регуляторну політику. Ос-
новним законодавчим документом 
щодо регламентації основ державно-
го управління є Конституція Украї-
ни. Зокрема, Конституцією прописа-
на роль владних органів різних рівнів 
у розвитку держави, що є основою 
системи відносин публічного та при-
ватного сектору. Іншими норматив-
но-правовими актами, які регламен-

тують економічну діяльність, у тому 
числі у галузі будівництва, є:

• Бюджетний кодекс України;
• Земельний кодекс України;
• Цивільний кодекс України
• Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального роз-
витку”;

• Закон України “Про державні 
цільові програми”;

• Закон України “Про генеральну 
схему планування території Украї-
ни”;

• Закон України “Про містобудів-
ну діяльність”.

Це основі нормативно-правові ак-
ти, що визначають роль держави та 
механізми державного управління 
економічною діяльністю, у тому чис-
лі у галузі будівництва.

Відповідно до реалізації положень 
законодавчих актів щодо організа-
ції державного управління будівни-
цтвом, насамперед, на основі Закону 
України “Про містобудівну діяль-
ність”, можна визначити наступні 
завдання розвитку будівництва, які 
постають перед органами державної 
влади (див. рис. 3).

Отже, серед основних завдань по-
будови ефективного механізму дер-
жавного управління у галузі будів-
ництва можна визначити реалізацію 
регуляторної політики, створення 
чітких та прозорих стандартів ви-
робничого процесу та прийому гото-
вої продукції, а також забезпечення 
умов для розвитку інфраструктури, 
цивільного, комерційного та промис-
лового будівництва.

Висновки. Отже, відповідно до 
поставленої мети у статті було ви-
значено теоретичне підґрунтя дослі-
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дження. Зокрема, поняття державно-
го управління, яке розглядається як 
комплексне, системне поняття, було 
структуровано відповідно до струк-
тури механізмів державного управ-
ління. Саме поняття розглянуто як 
на рівні органів державної влади, так 
і на рівні безпосередньо виробничо-
го процесу через реалізацію управ-
лінських функцій на державних 
підприємствах. Аналіз норматив-
но-правової бази показав, що вона 
характеризується як загальноеконо-
мічними нормативно-правовими ак-
тами, що регламентують економічні 
процеси на рівні різних галузей, так 
і специфічними законодавчими акта-
ми, що визначають специфіку будів-
ництва. Було визначено роль і місце 
органів державного управління у за-
безпеченні розвитку галузі будівниц-
тва та специфіку реалізації управлін-
ських функцій на державному рівні. 
Серед перспектив подальших дослі-
джень формування рекомендацій 
щодо розробки комплексної програ-
ми державного управління розвит-
ком будівельної галузі.
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ІстоРІЯ  стАНоВЛЕННЯ  тА  РоЗВиткУ  
кооПЕРАтиВНого  РУхУ  В  УкРАЇНІ  

В  кІНЦІ  хІх – НА  ПоЧАткУ  хх  ст.

Анотація. Зазначено, що з метою подолання соціально-економіч-
них проблем сільських громад і перебудови суспільного ладу наприкінці  
ХІХ – на початку ХХ ст. у різних регіонах України поширення набув коопе-
ративний рух, який згодом став загальнодержавним соціально-економічним 
явищем. Формування обслуговуючої кооперації здійснювалось через ство-
рення сільськогосподарських товариств та їх об’єднань у кооперативні спіл-
ки, союзи та центри розвитку. Доведено, що становлення кооперативного ру-
ху не відбувалося без втручання органів державної влади, які крім прийняття 
відповідних нормативних документів, постійно намагалися нав’язати грома-
дам партійну ідеологію через співпрацю з кооперативною системою. Вста-
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новлено, що кооперативні установи впливали на політичне життя країни че-
рез фінансування партій та проведення агітаційної роботи серед населення.

З’ясовано, що поширення кооперації відбувалося через масове здійснен-
ня кооперативами та їх інституціями культурно-просвітницької, інформа-
ційно-консультативної та освітньої роботи. Зокрема, особлива увага при-
ділялася створенню кооперативних гуртків, шкіл, бібліотек, проведенню 
демонстраційних показів і виставок, організації прокатних станцій сільсько-
господарської техніки й обладнання.

Резюмовано доцільність врахування історичного досвіду становлення і 
розвитку кооперації як соціально-економічного явища у державі за сучас-
них умов проведення реформи децентралізації повноважень влади та по- 
яви сільських об’єднаних територіальних громад. Зазначено, що для успішно-
го розвитку сільських територій України слід зосередити увагу на основних 
ідеологічно-організаційних засадах відродження і розвитку українського ко-
оперативного руху, вихованні національно свідомих членів суспільства, під-
вищенні культурно-освітнього та фінансово-економічного рівня населення.

Ключові слова: аграрна політика, кооперація, кооперативний рух, коопе-
ративне об’єднання, інформаційно-освітня діяльність.

ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  КООПЕРАТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ  В  УКРАИНЕ  В  КОНЦЕ  XIX – НАЧАЛЕ  ХХ  в.

Аннотация. Определено, что для преодоления социально-экономиче-
ских проблем сельских общин и изменения общественного строя в конце 
ХIХ – начале ХХ в. в различных регионах Украины кооперативное дви-
жение получило широкое распространение и стало общегосударственным 
социально-экономическим явлением. Становление обслуживающей коопе-
рации осуществлялось через создание сельскохозяйственных обществ и их 
объединений в кооперативные сообщества, союзы и центры развития. До-
казано, что формирование кооперативного движения не происходило без 
вмешательства органов государственной власти, которые кроме принятия 
соответствующих нормативных документов, постоянно пытались навязать 
общинам партийную идеологию через сотрудничество с кооперативной си-
стемой. Установлено, что в то же время кооперативные учреждения влияли 
на политическую жизнь страны путем финансирования партий и проведе-
ния агитационной работы среди населения.

Выяснено, что распространение кооперации происходило из-за массово-
го осуществления кооперативами и их институциями культурно-просвети-
тельской, информационно-консультативной и образовательной работы. В 
частности, особое внимание уделялось созданию кооперативных кружков, 
школ, библиотек, проведению демонстрационных мероприятий и выста-
вок, организации прокатных станций техники и оборудования.

Резюмирована целесообразность учета исторического опыта становле-
ния и развития кооперации как социально-экономического явления в го-
сударстве в современных условиях проведения реформы децентрализации 
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полномочий власти и появления сельских объединенных территориаль-
ных общин. Отмечено, что для успешного развития сельских территорий 
Украины необходимо сосредоточить внимание на основных идеологиче-
ски-организационных принципах возрождения и развития украинского 
кооперативного движения, воспитании национально сознательных членов 
общества, повышении культурно-образовательного и финансово-экономи-
ческого уровня  населения. 

Ключевые слова: аграрная политика, кооперация, кооперативное дви-
жение, кооперативное объединение, информационно-образовательная дея-
тельность.

HISTORY  OF  BECOMING  AND  DEVELOPMENT   
OF  COOPERATIVE MOVEMENT  IN  UKRAINE   

AT  THE  END  OF  XIX – AT  THE  BEGINNING  OF  XX  с.

Abstract. The article states that the cooperative movement has become wide-
spread in order to overcome the socio-economic problems of rural communities 
and restructuring of the social system at the end of XIX – at the beginning of 
the XX c. in various regions of Ukraine, which subsequently became the national 
socio-economic phenomenon. The formation of service cooperatives was carried 
out through the creation of agricultural partnerships and their associations in 
cooperative unions, federations and development centers. It was proved that the 
formation of a cooperative movement did not take place without the interven-
tion of public authorities, which in addition to the adoption of relevant normative 
documents constantly tried to impose their party ideology to the citizens through 
collaboration with cooperative system. It was established that at the same time 
the cooperative institutions influenced on the political life of the country through 
the financing of parties and fulfilling the propaganda work among the population.

It was determined that the spread of cooperation was due to the mass invol- 
ving of cooperatives and their institutions to the cultural-educational, informa-
tion-educational and upbringing work. In particular, the special attention was 
paid to the creation of cooperative circles, schools, libraries, carrying out of de-
monstrative shows and exhibitions, organization of hire stations of agricultural 
machinery and equipment.

The expediency of taking into account the historical experience of the for-
mation and development of cooperation as a social and economic phenomenon 
in the state in the current conditions of the reform of decentralization of power 
and the emergence of rural united territorial communities was summarized. It 
was noted that it is necessary to focus the attention on the main ideological and 
organizational principles of the revival and development of the Ukrainian co- 
operative movement, education of nationally conscious members of society,  
raising the cultural-educational and financial-economic level of the population 
for the successful development of rural areas of Ukraine.

Keywords: agrarian policy, cooperation, cooperative movement, cooperative 
association, informational-educational activity.
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Постановка проблеми. Коопера-
ція як загальнодержавне суспільно- 
економічне явище є важливим компо-
нентом розвитку аграрних відносин 
та устрою на селі. Активна фаза фор-
мування та розвитку кооперативного 
руху у різних регіонах України при-
пала на кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
Таким тенденціям передували кілька 
причин. Насамперед, у процесі його 
становлення відбувалось погіршення 
соціально-економічного становища 
сільського населення. До створення 
різних видів кооперативів спонукало 
також виникнення таких проблем, як 
дефіцит коштів, дорожнеча й низь-
ка якість товарів у магазинах, необ-
хідність інтенсифікації сільського 
господарства, потреба у підвищенні 
конкурентоздатності галузей в аграр-
ному секторі через запровадження 
спеціалізації [1, с. 15]. Згодом завдя-
ки масовому поширенню кооперати-
ви стали приймати активну участь у 
соціально-економічному житті дер-
жави. Крім активізації своєї діяльно-
сті у сільськогосподарському секторі 
вони заохочували створення різних 
суспільно-корисних і релігійних за-
кладів, надавали кошти на потреби 
армії, будівництво лікарень, органі-
зовували для членів спеціальні каси 
взаємодопомоги, надавали матері-
альну допомогу постраждалим від 
неврожаю і безробітним [2, с. 13, 15]. 
Історія становлення кооперативних 
відносин й кооперативний досвід мо-
жуть бути використані у практичній 
діяльності, оскільки з урахуванням 
кращих традицій минулого форму-
вання кооперативних відносин у  
ретроспективі може відіграти важли-
ву роль у процесі розвитку сучасної 
аграрної політики держави [3, с. 5]. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Питаннями ста-
новлення і розвитку кооперативного 
руху наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. в Україні займалося досить 
багато вітчизняних вчених [1–15]. 
Однак у наукових працях щодо 
причин виникнення та поширення 
кооперації як загальнодержавного 
соціально-економічного явища не 
прослідковується комплексний під-
хід з урахуванням політичної скла-
дової, відстоювання національних 
інтересів, організаційних засад функ-
ціонування кооперативів та їх інсти-
туцій.

Мета статті полягає у з’ясуванні 
ролі кооперації як загальнодержав-
ного суспільно-економічного явища 
та визначенні основних засад розвит-
ку кооперативного руху в Україні з 
урахуванням системного підходу.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У поширенні кооперації 
на селі значну роль мали ідеологічні 
лідери, які пропагували її ідеї з ме-
тою подолання соціально-економіч-
них проблем та перебудови суспіль-
ного ладу. Наприклад, проникнення 
ідей кооперації на територію Наддні-
прянщини відбулося у 60–70-х роках 
ХІХ ст. Серед громадськості існува-
ли різні точки зору на значення ко-
оперативних відносин у суспільстві. 
Одні визначали кооперацію такою 
формою соціально-економічного 
розвитку, яка в кінцевому результаті 
має привести до побудови соціаліз-
му, тобто нового суспільного ладу, а  
інші — як спосіб захисту матеріаль-
них інтересів народу. 

Так, на переконання В. Садов-
ського, кооперація може розвиватися 
без порушення корінних основ су-
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спільства і держави. Соціалістичну 
сутність кооперації доводили й під-
тримували М. Драгоманов, М. Левит-
ський, М. Зібер, С. Подолинський,  
М. Туган-Барановський, В. Пекар-
ський та ін. Вони пов’язували з коопе-
рацією можливість докорінної пере-
будови суспільного ладу, досягнення 
соціальної гармонії і справедливості. 
Представники народницького руху 
В. Дзюбинський, П. Червінський,  
Ф. Щербина займалися розробкою 
концепції впровадження колектив-
ного господарювання. У коопера-
тивному середовищі пропагували-
ся цінності колективізму й єдності,  
взаємодопомоги, освіченості, чес-
ності й сумлінності у діяльності [4,  
с. 16, 23].

З’ясовано, що на Півдні України 
активність кооперативного руху при-
пала на початок 90-х років ХІХ ст., а 
суттєвий його розвиток спостерігав-
ся після революційних подій 1905–
1907 рр. До 1917 р. у регіоні вже діяло 
близько 2,3 тис. кооперативів. Поши-
рення кооперативного руху припадає 
на час українського національного 
відродження. Інтереси кооперативів 
у Державній Думі були представлені 
незначною кількістю депутатів, які 
ставили перед собою завдання ухва-
лення загального кооперативного за-
кону [2, с. 11]. 

Встановлено, що на загальнодер-
жавному рівні кооперативний рух в 
Україні не розвивався сам по собі. До 
формування, розвитку та контролю 
за його поширенням доручались ор-
гани державної влади. Деякі політи-
ки використовували кооперативну 
систему для нав’язування партійної 
ідеології сільським громадам через 
взаємовигідну співпрацю. Так, рево-

люційні події 1905–1907 рр. змусили 
владу здійснити низку ліберальних 
заходів щодо кооперативної діяльно-
сті. Новим явищем стало зростання 
інтересу до кооперації з боку полі-
тичних партій, які по-різному оціню-
вали її значення. Одні повністю її 
підтримували, інші ставилися до неї 
з осторогою [1, с. 18–19].

Розвитку кооперації сприяло 
проведення місцевих і губернських 
з’їздів. На ІІ Всеросійському коопе-
ративному з’їзді, що відбувся влітку 
1913 р. у Києві, було зроблено важли-
вий крок у становленні української 
кооперації як самостійної економіч-
ної сили. На межі 1915–1916 рр. уря-
ду було запропоновано розглянути 
проект кооперативного законодав-
ства, однак Рада міністрів відхили-
ла його прийняття через небажання 
відмовитись від контролю за коопе-
рацією. Законопроект був ухвалений 
у Державній Думі після Лютневої 
революції 1917 р. із незначними змі-
нами в редакції, підготовленій коопе-
раторами. Боротьба за демократичні 
права і свободи для власної діяльно-
сті сприяли активності кооператив-
ного руху, змушуючи владу йти на 
законодавчі поступки та рахувати-
ся з ним як з дієвою силою громад-
сько-політичного життя країни [5,  
с. 11]. У добу піднесення національної 
та соціальної боротьби українсько-
го народу протягом 1917–1920 рр. 
кооперативний рух набув ще більш 
широкого розповсюдження, ставши 
загальнодержавним соціально-еко-
номічним явищем [6, c. 31]. 

На Поділлі в 1917 р. кооперати-
ви виступали єдиною організова-
ною структурою, яка стала опорою 
економічної політики Української 
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Центральної Ради на позиціях укра-
їнської державності, всіляко під-
тримуючи боротьбу за незалежність 
України. Діяльність установ та ор-
ганізацій під час влади Директорії 
визначалася цілеспрямованою полі-
тикою урядів УНР щодо зміцнення 
кооперації як основної сили, спро-
можної вирішити всі економічні про-
блеми країни. У 1917–1919 рр. біль-
шовики здійснювали переслідування 
та репресії членів товариств та їх спі-
лок. У 1920 р. кооперативні організа-
ції краю були реорганізовані згідно з 
вимогами декретів. Ідеологія реформ 
і методи їх виконання були спрямо-
вані на знищення кооперативного 
руху [7, с. 15].

У 1920 р. в УСРР розпочалися 
заходи з одержавлення кооперації 
відповідно до декретів Раднаркому 
РСФРР “Про споживчі комуни” від 
20 березня 1919 р. і “Про об’єднання 
всіх видів кооперативних організа-
цій” від 27 січня 1920 р. У результаті 
впровадження вказаних декретів у 
дію самодіяльна кооперативна си-
стема України була зруйнована. Ра-
зом із розповсюдженням кооперації 
серед широких верств населення, її 
швидкому відродженню сприяла но-
ва економічна політика на початку  
20-х років [8]. На той час коопера-
тиви сприяли розвитку сільського 
господарства. Тому партійне керів-
ництво прагнуло через кооперативну 
систему залучати селян до ідеї соціа-
лізму. Деякі з них вважали, що не коо-
перацію потрібно пристосовувати до  
НЕПу, а навпаки — НЕП до коопе-
рації. Такий підхід давав змогу про-
сувати ідеї соціалізму шляхом взає-
мовигідної співпраці з селянством, 
яке складало більшість населення 

України, уникаючи конфронтації з 
ним [9, с. 13]. 

На початку ХХ ст. у північно-за-
хідних українських землях прослід-
ковувалась антиукраїнська пози-
ція польської влади, яка сприймала 
українську кооперацію як засіб неза-
лежності. Згідно з розпорядженнями 
президента Польщі “Про промисло-
ве право” у 1926 р. і “Про будівельне 
право” у 1928 р. за невідповідність 
встановленим санітарним нормам 
представники адміністрації масово 
закривали українські кооперативи та 
заважали їх реєстрації. У 1930-х ро-
ках українська кооперація в Польщі 
підпадає під державний контроль. 
Таким чином, відповідно до ново-
го законодавства протягом 1934– 
1935 рр. 435 українських кооперати-
вів перейшли під вплив польських 
кооперативних союзів [10, с. 11–13]. 

Переважна більшість типових 
кооперативів за організаційно-пра-
вовою формою господарювання 
були сільськогосподарськими това-
риствами, що почали функціонува-
ти в українських губерніях з кінця  
ХІХ ст. Масове поширення коопе-
ративного руху почалося у 1908 р. із 
прийняттям типового статуту сіль-
ськогосподарського товариства, який 
передбачав їх спрощену процедуру 
реєстрації. Таким чином, на 1 січня 
1912 р. в Україні вже реалізовували 
свою діяльність 34 кооперативи, а у 
1915 р. їх кількість досягнула понад 
100 одиниць. В Україні до 1918 р. 
функціонували такі види товариств: 
закупівельні, збутові, переробні та 
багатофункціональні [11, с. 135–
137]. Завдяки закупівельно-збутовій 
кооперації здійснювались закупівля 
і збут сільськогосподарської про-
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дукції, предметів широкого вжитку, 
знарядь праці, сільгоспмашин, насін-
ня, мінеральних добрив [12, с. 11]. У 
1922 р. із 2416 офіційно діючих коо-
перативних сільськогосподарських 
товариств практично всі були заре-
єстровані як універсальні. У 1926 р. 
їх налічувалось 4545 одиниць [9,  
с. 16]. В умовах зростання спеціаліза-
ції і товарності сільського господар-
ства у сільських громадах активно 
створюються буряківничі, плодоово-
чеві, молочарські, машинно-трактор-
ні та інші види товариств. Практика 
кооперації в Україні доводила, що 
такі організаційні форми були більш 
самодостатніми, ніж колгоспи [13,  
с. 11].

Відсутність спеціальних знань 
керівних органів з управління діяль-
ністю кооперативами та необізна-
ність селян у принципах кооперації 
часто призводили до нестабільності 
їх роботи. Низька активність селян 
і недостатня чисельність кворуму 
на зборах нерідко паралізували ро-
боту кооперативу. Окремо існували 
проблеми у виконанні зобов’язань, 
взятих на себе членами кооперативу. 
Згодом проблеми почали вирішу-
вати шляхом запровадження різних 
методів організаційного, а в окремих 
випадках, і адміністративного впли-
ву через запровадженні штрафних 
санкцій, притягнення порушників до 
відповідальності у судовому порядку 
та  виключення їх з кооперативу [4, 
с. 28]. 

Слід зазначити, що організація 
діяльності сільськогосподарських 
кооперативів та залучення до них 
значної кількості членів у переваж-
ній більшості відбувалося завдяки 
роботі кооперативних організацій з 

сільським населенням через впрова-
дження різних методів і форм спів- 
праці. Серед них: проведення куль-
турно-просвітницької діяльності, 
підготовка кваліфікованих праців-
ників, надання інформаційно-кон-
сультаційних послуг, поширення 
спеціальної навчальної літератури, 
налагодження роботи кооператив-
них бібліотек, організація виставок, 
проведення демонстраційних по-
казів, створення прокатних станцій 
сільськогосподарської техніки й об-
ладнання.

Встановлено, що для проведення 
освітньої діяльності налагоджува-
лась тісна співпраця кооперативів із 
сільськими будинками та хатами-чи-
тальнями. У них створювалися коо-
перативні куточки, гуртки, школи та 
бібліотеки, де, зазвичай, відбувались 
читання лекцій, проведення свят, ве-
чірок і вистав. Основною причиною 
започаткування кооперативних гурт-
ків і шкіл стало те, що на селі було 
досить мало кваліфікованих спеці-
алістів для навчання селян основам 
аграрного виробництва. Водночас 
держава організовувала школи ли-
ше для підготовки молоді для сіль-
ського господарства, позбавляючи 
права решти сільського населення на 
освіту. Для читання лекцій на корот-
кострокових курсах у кооперативні 
школи запрошували кваліфікованих 
фахівців: агрономів, ветеринарів і 
садівників [14, с. 18–19]. Завдяки 
проведенню навчальних заходів у 
простих селян з’явилася надія бути 
залученими до використання передо-
вих досягнень сільськогосподарської 
науки і техніки, а це, своєю чергою, 
повинно було позначитись на підви-
щенні прибутковості їх господарств. 
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Кращі надбання досягнень у галузях 
рослинництва та тваринництва впро-
ваджувалися у практику через надан-
ня інформаційно-консультативних 
послуг. 

Організація сільськогосподар-
ських виставок з демонстрацією но-
вих методів господарювання значно 
сприяли популяризації ідеї коопе-
ративного руху та підвищенню про-
дуктивності селянських господарств. 
Зокрема, на Півдні України для де-
монстрації переваг використання 
нових технологій обробітку землі 
технікою створювались показові по-
ля й ділянки. Кооперативи організо-
вували прокатні станції, де за помір-
ну плату можна було скористатися 
технікою та новим удосконаленим 
обладнанням [2, с. 13].

Упродовж 80-х років ХІХ ст. та на 
початку ХХ ст. з усвідомлення ро-
лі та значення кооперації сільським 
населенням та її масштабами поши-
рення майже в усіх регіонах держави,  
значну роль у формуванні коопера-
тивного руху стали відігравати такі 
інституції, як кооперативні союзи, 
спілки, спеціалізовані системи й інші 
установи. Так, крайові кооперативні 
об’єднання (союзи) були посеред-
никами, координаторами та контро-
лерами діяльності місцевих спілок. 
Вони допомагали фінансово-еконо-
мічному зміцненню існуючих і появі 
нових спілок, особливо ощадно-кре-
дитних кас, домагалися державного 
сприяння у розширенні кредитуван-
ня селянських кас і товариств деше-
вим кредитом, налагоджували поста-
чання селян через спілки порівняно 
дешевими товарами, організовували 
збут сільгосппродукції, підтримува-
ли різного роду виробничі спілки. 

Також союзи займалися підготовкою 
кадрів кооператорів на селі, сприяли 
підвищенню знань членів спілок, а 
також національної і громадянської 
свідомості селян, їхньому згуртуван-
ню у захисті своїх прав [15, с. 9].

Суспільні процеси, які відбува-
лися в роки Української революції, 
значно покращили умови діяльності 
кооперативних організацій. Затвер-
дження “Положення про коопера-
тивні товариства та їх спілки” спри-
яло створенню нових кооперативів 
і кооперативних союзів в Україні. 
Всеукраїнські кооперативні з’їзди, 
що відбулися у квітні та вересні  
1917 р., висловились за створення 
власних загальнонаціональних укра-
їнських центрів кооперації. Свою 
роботу розпочали всеукраїнські ко-
оперативні спілки. Кооперативні 
установи фінансували різноманітні 
українські і загальноросійські соціа-
лістичні партії, проводили агітаційну 
роботу, впливали на політичне життя 
країни. У 1918 р. на Всеукраїнсько-
му кооперативному з’їзді прийнято 
програму, якою було передбачено 
створення нових національних коо-
перативних центрів. Завдяки впро-
вадженню заходів кооперативна 
мережа налічувала від 14 до 18 тис. 
організацій з майже 7 млн членів, а 
кількість їх союзів перевищувала за 
200 одиниць. У квітні 1920 р. розпо-
чала роботу Всеукраїнська коопера-
тивна спілка (“Центроспілка”), яка 
об’єднала у своєму складі всі загаль-
нонаціональні центри кооперації і та-
ким чином довершила управлінську 
структуру кооперативної системи 
країни [8]. 

Сільськогосподарська кооперація 
Правобережжя намагалася згурту-



249

вати розрізнені товариства з метою 
координації їх роботи — у результа-
ті чого було утворено Київське цен-
тральне сільськогосподарське това-
риство. Хоча його діяльність почала 
розгортатися з 1916 р. і воно не було 
єдиним для України центром сіль-
ськогосподарської кооперації, проте 
виконувало об’єднуючу, організа-
ційну та просвітницьку функцію [5,  
с. 12]. У загальній структурі сільсько-
господарської кооперації України 
сформувалися такі потужні спеціалі-
зовані системи, як “Добробут”, “Ко-
оптах”, “Плодоспілка”, “Насіннєсо-
юз”, “Укрсільцукор”, “Бурякоспілка”. 
Об’єднавшись, сільськогосподарська 
кооперація стала потужним високо-
ефективним інструментом, здатним 
досягти швидкої модернізації аграр-
ного сектору економіки України  
[9, с. 17]. Згодом на Лівобережжі 
почала діяти Всеукраїнська спілка 
сільськогосподарських кооперативів 
“Сільський господар”. Проте, у зв’яз-
ку з поширенням масової колекти-
візації у країні у 1929 р. її діяльність 
була повністю припинена.

У 1926–1930 рр. на території Во-
линського воєводства заготівель-
но-збутова кооперація мала три-
ступеневу структуру. Кооперативи 
І ступеню об’єднувалися в повітові 
або окружні союзи, створюючи в та-
кий спосіб кооперативи ІІ ступеню. 
Останні об’єднувались у Крайовий 
центр кооперативів загальної заку-
півлі та збуту “Центросоюз” — коо-
перативи ІІІ ступеню. Наприкінці 
1934 р. у Волинському воєводстві 
діяло 282 кооперативи І ступеню та  
4 повітові союзи кооперативів, які  
підпорядковувались “Центросоюзу” 
[12, с. 11]. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, у кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. кооператив-
ний рух набув широкого розповсю-
дження, ставши загальнодержавним 
соціально-економічним явищем, що 
підтверджується існуванням значної 
кількості кооперативних організа-
цій, великих кооперативних союзів 
і центрів розвитку кооперації. Фор-
мування обслуговуючої коопера-
ції здійснювалося переважно через 
створення сільськогосподарських то-
вариств. Проте слід зазначити, що з 
утвердженням тоталітарної системи 
і нав’язуванням колективізації сіль-
ським громадам на території України 
кооперативних рух почав поступово 
втрачати свої позиції. Тим не менш 
аналіз становлення і поширення ко-
оперативного руху у сільських тери-
торіальних громадах у цей період дає 
змогу зробити такі висновки:

• по-перше, він займав важливе 
місце у суспільно-політичному, гро-
мадському й економічному житті 
держави, формуючи у селян нові 
життєві цінності, розвиваючи їх іні-
ціативність, самодіяльність, особи-
сту відповідальність перед собою і 
громадою за результати своїх дій, 
вміння вирішувати складні питання 
шляхом взаємодії з іншими членами;

• по-друге, у процесі розвитку 
кооперативи та їх об’єднання керу-
валися загальними кооперативни-
ми принципами: задоволення по-
треб учасників і поліпшення умов їх 
життя, добровільний вступ і вихід зі 
складу об’єднання, участь у форму-
ванні фінансової бази кооперативу за 
рахунок пайових внесків, здійснення 
управління на демократичних заса-
дах;



250

• по-третє, бажання органів вла-
ди контролювати кооперативні фор-
мування призвело до законодавчого 
регулювання їх діяльності через різ-
номанітні укази, закони, постанови, 
правила та інші правові документи;

• по-четверте, крім надання по-
слуг населенню у різних сферах еко-
номічної діяльності, суттєвою була 
культурно-просвітницька, інформа-
ційно-консультативна й освітня ро-
бота кооперативних утворень, яка 
полягала у широкій пропаганді про-
відних ідей, вихованні свідомих коо-
ператорів, впровадженні нових знань 
у сільське господарство. 

Зазначимо, що у період масового 
поширення кооперації в Україні в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. чітко 
прослідковується політична скла-
дова у формуванні кооперативного 
руху, що полягає не тільки у при-
йнятті органами державної влади 
відповідних нормативних докумен-
тів, а й у намаганнях через коопера-
тивну систему нав’язати громадам 
партійну ідеологію. Вагоме місце у 
ретроспективному аналізі посів дос-
від організації діяльності як самих 
кооперативів, так і їх інституційного 
середовища.

Отже, у сучасних умовах про-
ведення реформи децентралізації 
влади та появи об’єднаних територі-
альних громад, особливо у сільській 
місцевості, у подальших досліджен-
нях доцільним є врахування історич-
ного досвіду становлення і розвитку 
кооперації як соціально-економічно-
го явища у державі. Зокрема, варті 
уваги основні засади щодо поширен-
ня ідеологічно-організаційних засад 
відродження і подальшого розвитку 
українського кооперативного руху, 

виховання національно свідомих 
членів суспільства, підвищення куль-
турно-освітнього та економічного 
рівня сільського населення як необ-
хідна умова успішного розвитку сіль-
ських територій України.
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систЕмА  БоРотЬБи  З  коРУПЦІЄЮ   
В  УкРАЇНІ:  ПРоБЛЕми  ВЗАЄмоДІЇ  сУБ’ЄктІВ

Анотація. Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів у системі боротьби з 
корупцією в Україні. Досліджено чинне законодавство у сфері боротьби з 
корупцією та виявлено основні проблеми боротьби з цим явищем в Укра-
їні. Проаналізовано інституційну базу у сфері протидії корупції, виявлено 
основні функції суб’єктів системи боротьби з корупцією в Україні та про-
аналізовано проблеми взаємодії суб’єктів системи. Також виокремлено 
превентивну функцію Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції та перспективи роботи цього органу. З’ясовано, що шляхом якомога 
швидшої інтеграції до Європейського співтовариства, Україна взяла низ-
ку зобов’язань, найпріоритетнішим з яких є ефективна, безкомпромісна 
та постійна боротьба з корупцією, яка кидає виклик всебічному розвитку 
всіх сфер життя в нашій державі. З цією метою створено ряд інституцій.  
Так, у структурі Генпрокуратури створено окремий орган по боротьбі з ко-
рупцією — Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та окремо — Націо-
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нальне антикорупційне бюро України, які є силовими структурами і займа-
ються розслідуваннями і покаранням винних у корупційних діяннях осіб. 
Проте, є ще одне відомство — Національне агентство з питань запобігання 
корупції, що реалізовує превентивну функцію, до сфери діяльності якого на-
лежать запобігання та виявлення корупції, декларування доходів та видат-
ків, виявлення конфлікту інтересів, а також протидія політичній корупції. 
Доведено, що всі зусилля у боротьбі з корупцією в Україні мають відбува-
тися з розумінням того, що центром її наслідків є пересічний громадянин. 
Тому ефективна державна політика в цій сфері є одним з основних чинників 
турботи державної влади про громадян. Про це свідчить прийняття низки 
антикорупційних законів та створення інституцій для попередження та бо-
ротьби з корупцією.

Ключові слова: антикорупційна політика, корупція, превентивна функ-
ція, система боротьби з корупцією, суб’єкти системи.

СИСТЕМА  БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ  В  УКРАИНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СУБЪЕКТОВ

Аннотация. Выявлены проблемы взаимодействия субъектов в системе 
борьбы с коррупцией в Украине. Исследовано действующее законодатель-
ство в сфере борьбы с коррупцией и выявлены основные проблемы борьбы 
с этим явлением в Украине. Проанализирована институциональная база в 
сфере противодействия коррупции, определены основные функции субъек-
тов системы борьбы с коррупцией в Украине и проанализированы проблемы 
взаимодействия субъектов системы. Также выделена превентивная функ-
ция Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и 
перспективы работы этого органа. Выяснено, что став на путь скорейшей 
инте грации в Европейское сообщество, Украина взяла на себя ряд обяза-
тельств, приоритетным из которых является эффективная, бескомпромис- 
сная и постоянная борьба с коррупцией, которая бросает вызов всесторонне-
му развитию всех сфер жизни в нашем государстве. С этой целью создан ряд 
институтов. В структуре Генпрокуратуры создан отдельный орган по борьбе 
с коррупцией — Специализированная антикоррупционная прокуратура и 
отдельно — Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые яв-
ляются силовыми структурами и занимаются расследованиями и наказани-
ем виновных в коррупционных деяниях лиц. Однако, есть еще одно ведом-
ство — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, 
которое реализует превентивную функцию, к сфере деятельности которого 
входят предотвращения и выявления коррупции, декларирование доходов 
и расходов, выявление конфликта интересов, а также противодействие по-
литической коррупции. Доказано, что все усилия в борьбе с коррупцией в 
Украине должны происходить с пониманием того, что центром ее последст-
вий является рядовой гражданин. Поэтому эффективная государственная 
политика в этой сфере является одним из основных факторов заботы госу-
дарственной власти о гражданах. Об этом свидетельствует принятие ряда 
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антикоррупционных законов и создание институтов для предупреждения и 
борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, превентив-
ная функция, система борьбы с коррупцией, субъекты системы.

SYSTEM  AGAINST  CORRUPTION  IN  UKRAINE:  
PROBLEMS  OF  INTERACTION  OF  SUBJECTS

Abstract. The article reveals problems of interaction of subjects in the sys-
tem of combating corruption in Ukraine. The current legislation in the field of 
combating corruption is investigated and the main problems of combating this 
phenomenon in Ukraine are revealed. The author analyzed the institutional 
framework in the field of combating corruption, identified the main functions of 
the subjects of the anticorruption system in Ukraine, and analyzed the problems 
of interaction between the subjects of the system. The author also managed to 
distinguish the preventive function of the National Agency for the Prevention 
of Corruption and the prospects of this body. It was clarified that Ukraine has 
undertaken a number of commitments on the way to the fastest possible integra-
tion into the European Community, the most priority of which is an effective, 
uncompromising and continuous struggle against corruption, which challenges 
the comprehensive development of all spheres of life in our country. To this end, 
a number of institutions have been created that are leading the fight against this 
phenomenon. Thus, in the structure of the Prosecutor General’s Office a sepa-
rate anti-corruption body was established — the Specialized Anti-Corruption 
Prosecutor’s Office and separately — the National Anti-Corruption Bureau of 
Ukraine, which are the security forces and are investigating and punishing the 
perpetrators of corrupt acts. However, there is another agency that plays a lead-
ing role in the anti-corruption struggle in Ukraine — the National Agency for the 
Prevention of Corruption, which implements a preventive function whose activi-
ties include preventing and detecting corruption, declaring income and expenses, 
identifying a conflict of interest, as well as counteracting political corruption. It 
is proved that all efforts in the fight against corruption in Ukraine should be car-
ried out with the understanding that the center of its consequences is an average 
citizen. Therefore, effective public policy in this area is one of the main factors of 
the state authorities’ concern for citizens. After the Dvor Revolution, the fight 
against corruption has started to work in a new way and is the most priority in 
the direction of Ukraine’s European integration. This is evidenced by the adop-
tion of a number of anti-corruption laws and the creation of institutions for the 
prevention and fight against corruption.

Keywords: anti-corruption policy, corruption, preventive function, the sys-
tem of fighting corruption, the subjects of the system.

Постановка проблеми. Ставши 
на шлях якомога швидшої інтеграції 

до Європейського співтовариства, 
Україна взяла на себе низку зобов’я-
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зань, найпріоритетнішим з яких є 
ефективна, безкомпромісна та по-
стійна боротьба з корупцією, яка ки-
дає виклик всебічному розвитку всіх 
сфер життя в нашій державі. З цією 
метою створено ряд інституцій, які 
очолюють боротьбу з даним явищем. 
Так, у структурі Генпрокуратури 
створено окремий орган по боротьбі 
з корупцією — Спеціалізовану ан-
тикорупційну прокуратуру та окре- 
мо — Національне антикорупцій-
не бюро Україні, які є силовими 
структурами і займаються розсліду-
ваннями і покаранням винних у ко-
рупційних діяннях осіб. Проте, є ще 
відомство, яке займає одну з чільних 
ролей в антикорупційній боротьбі 
в Україні — Національне агентство 
з питань запобігання корупції, що 
реалізовує превентивну функцію, 
до сфер діяльності якого входять 
запобігання та виявлення корупції, 
декларування доходів та видатків, 
виявлення конфлікту інтересів, а та-
кож протидія політичній корупції. 
Ця стаття присвячена взаємодії між 
цими інститутами, а також іншими 
органами державної влади.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідженням питань 
боротьби з корупцією займалися 
такі провідні науковці, як Г. Божок,  
О. Захарчук, Т. Ільєнок, А. Левченко, 
А. Новак, Д. Сірик, С. Шатрава та ін. 
Проте проблеми взаємодії органів 
влади у боротьбі з корупцією на сьо-
годні стоять вкрай гостро та потребу-
ють наукового моніторингу й супро-
воду, що стало мотивом вибору теми 
цієї наукової статті.

Мета статті — виявити проблеми 
взаємодії суб’єктів у системі бороть-
би з корупцією в Україні. Відповідно 

до поставленої мети у статті необхід-
но вирішити низку завдань: досліди-
ти чинне законодавство у сфері бо-
ротьби з корупцією; виявити основні 
проблеми боротьби з цим явищем в 
Україні; проаналізувати інституцій-
ну базу у сфері протидії корупції; ви-
явити основні функції суб’єктів сис-
теми боротьби з корупцією в Україні; 
здійснити аналіз проблем взаємодії 
суб’єктів системи; виокремити пре-
вентивну функцію Національного 
агентства з питань запобігання ко-
рупції та перспективи роботи цього 
органу.

Виклад основного матеріалу. 
Український дослідник А. Новак 
зазначає, що корупція як соціаль-
не явище має низку причин для 
свого виникнення й поширення в 
економічній, політичній та соці-
ально-структурній організації су-
спільства. Переважна більшість її 
наслідків відчувається в реальному 
соціальному житті, позначається 
на його рівні, ступені захищеності 
громадян, забезпеченості їхніх прав 
і свобод. Метою антикорупційної 
політики в Україні повинно стати 
зменшення рівня та локалізація ко-
рупції в суспільстві, зміна її характе-
ру, обмеження її впливу на соціаль-
но-політичні та економічні процеси 
[1]. З цією думкою не можливо не 
погодитися, оскільки всі зусилля 
у боротьбі з даним явищем повин-
ні відбуватися з розумінням того, 
що центром наслідків корупції і ос-
новним об’єктом, який страждає від 
неї, є пересічний громадянин. Тому 
ефективна державна політика у цій 
сфері є одним з основних чинників 
турботи державної влад про грома-
дян.
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Ретроспектива боротьби з коруп-
цією бере початок з 1995 р., коли 
було прийнято перший норматив-
но-правовий акт — Закон України 
“Про боротьбу з корупцією”, але ця 
діяльність не давала бажаних резуль-
татів і була більш декларативною. 
Проте після Революції гідності да-
ний напрям запрацював по-новому і 
є найбільш пріоритетним у напрямі 
до євроінтеграції України. Про це 
свідчить прийняття низки антико-
рупційних законів та створення ін-
ституцій для попередження та бо-
ротьби з корупцією.

Серед нового антикорупційного 
законодавства основними є “Анти-
корупційна стратегія на 2014–2017 
роки”, що затверджена Законом 
України “Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Украї-
ні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки” від 14.10.2014 р. 
№ 1699-VII та Закон України “Про за-
побігання корупції” від 14.10.2014 р. 
№ 1700-VII. Також нещодавно при-
йняті нові Закони — “Про внесення 
змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів 
України щодо виконання рекомен-
дацій, які містяться у шостій допо-
віді Європейської комісії про стан 
виконання Україною Плану дій що-
до лібералізації Європейським Со-
юзом візового режиму для України, 
стосовно удосконалення процедури 
арешту майна та інституту спеці-
альної конфіскації” від 18.02.2016 р. 
№ 1019, “Про Національне агентство  
з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочи-
нів” від 10.11.2015 р. № 3040, “Про 
Державне бюро розслідувань” від 

12.11.2015 р. № 794-VIII, “Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо запобіган-
ня і протидії політичній корупції” 
від 08.10.2015 р. № 731-VIII, “Про 
державну службу” від 10.12.2015 р.  
№ 889-VIII, “Про запобігання впли-
ву корупційних правопорушень на 
результати офіційних спортивних 
змагань” від 03.11.2015 р. № 743-VIII. 
Такий стан речей свідчить про послі-
довне здійснення державної політи-
ки та реформ у системі протидії ко-
рупції.

Отже, основним документом, що 
діє у боротьбі з корупцією, є “Анти-
корупційна стратегія на 2014–2017 
роки”, що затверджена Законом Ук- 
раїни “Про засади державної антико-
рупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2014–2017 
роки” від 14.10.2014 р. № 1699-VII.

Головний акцент у Стратегії ро-
биться на таких аспектах [2]:

• попередженні корупції в законо-
давчій, виконавчій та судовій гілках 
влади; 

• системній реформі органів кри-
мінального правосуддя; 

• підвищенні ролі громадянського 
суспільства та обізнаності громад-
ськості про негативні наслідки ко-
рупції; 

• залученні громадськості та біз-
несу до моніторингу зусиль щодо бо-
ротьби з корупцією. 

Слід зазначити, що відмінністю 
даної Стратегії від попередніх анти-
корупційних документів є те, що во-
на регламентує подання щорічного 
публічного звіту про хід її виконання 
та передбачає показники ефектив-
ності реалізації антикорупційної бо-
ротьби.
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Закон України “Про запобіган-
ня корупції” відображає радикальне 
зрушення у системі боротьби з ко-
рупцією в країні. Цей Закон вимагає 
нових правил, комплексного і зба-
лансованого підходу до контролю 
заходів щодо боротьби з корупцією 
шляхом забезпечення більшої ефек-
тивності парламентського контро-
лю, збалансування відповідальності 
президентського контролю, органів 
виконавчої влади та місцевих адмі-
ністрацій, а також ефективного гро-
мадського контролю. Запропонова-
ні нововведення розширили список 
превентивних бар’єрів та заборон 
для державних службовців. Закон 
вводить нову систему фінансово-
го контролю за станом майна дер-
жавних службовців: їхні декларації 
повинні публікуватися он-лайн у 
вільному доступі та перевірятися 
незалежним органом. Закон врегу-
льовує питання антикорупційних 
обмежень у процесі присвоєння кор-
поративних можливостей, отриман-
ня подарунків, вторинної зайнятості, 
спільної роботи близьких осіб та пи-
тання, що стосуються припинення 
державної служби. Для тих держав-
них службовців, які не можуть пояс-
нити надмірні витрати, передбачені 
відчутні санкції [2].

Основними неподоланими про-
блемами у цій сфері, що також зазна-
чені у Законі України “Про засади 
державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна страте-
гія) на 2014–2017 роки” залишають-
ся:

• пасивне співробітництво Укра-
їни в напрямі налагодження ефек-
тивної скоординованої політики 
щодо протидії корупції серед дер-

жав-учасниць Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції від  
31 жовтня 2003 р. (про це неодноразо-
во зазначали експерти Transparency 
International-Україна);

• неналежне виконання Україною 
вимог міжнародно-правових інстру-
ментів щодо партнерства влади та 
громадянського суспільства у сфері 
антикорупційної політики (попри 
прийняття цілої низки норматив-
но-правових актів, у жодному з них 
не прописаний чіткий механізм взає-
модії держави та громадських органі-
зацій у напрямі протидії корупції; не 
виконується, або ж затягується вико-
нання рекомендацій антикорупцій-
них громадських організацій; відсут-
ній акт Кабінету Міністрів України 
щодо схвалення загальнонаціональ-
ної методики оцінки рівня корупції 
відповідно до стандартів ООН, роз-
робка якого чітко передбачена Зако-
ном України “Про засади державної 
антикорупційної політики в Укра-
їні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки”); 

• корупціогенність виборчого 
законодавства, зокрема: недоскона-
лість законодавства щодо фінансу-
вання виборчих кампаній та політич-
них партій, відсутність належного 
правового регулювання щодо запобі-
гання конфлікту інтересів у діяльно-
сті виборних осіб та прозорих засад 
лобіювання [3].

Отже, як бачимо в Україні напра-
цьована значна законодавча база з 
питань попередження та боротьби з 
корупцією, що свідчить про послідов-
не здійснення державної політики та 
реформ у системі протидії корупції. 
Проте є і ряд недоліків, які необхідно 
усувати, на що повинні спрямовува-
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тися зусилля всієї системи боротьби 
з цим явищем.

Таким чином, перейдемо безпосе-
редньо до інституційного середови-
ща, що формує систему боротьби з 
корупцією в Україні.

У старій системі боротьби з ко-
рупцією формально діяли численні 
антикорупційні органи. Генеральна 
прокуратура, міліція, Служба безпе-
ки України, Військова служба право-
порядку в Збройних силах, а також 
мережа органів внутрішньої безпеки, 
аудиту, фінансового та іншого конт- 
ролю. Проте рівень довіри громадян 
України до всіх національних уста-
нов та структур, призначених для 
“запобігання та боротьби з коруп- 

цією”, був надзвичайно низьким. За 
даними соціологічних опитувань, рі-
вень довіри українського суспільства 
до цих органів протягом багатьох ро-
ків коливався в межах 7–15 %, при 
цьому міліція та прокуратура займа-
ли останні місця [2].

Щодо сучасної системи, то її фор-
мує ряд новостворених спеціалізова-
них органів, серед яких Національне 
агентство з питань запобігання ко-
рупції (НАЗК), Національне анти-
корупційне бюро України (НАБУ) 
та Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура (САП) та ін.

Основні функції суб’єктів систе-
ми боротьби з корупцією наведені у 
таблиці.

основні функції суб’єктів системи боротьби з корупцією в Україні*

№ 
пор.

Назва органу основні функції

1 2 3

1 Державне бюро роз-
слідувань (ДБР)

Правоохоронна діяльність з метою запобігання, вияв-
лення, припинення, розкриття та розслідування злочи-
нів

2 Національне антико-
рупційне бюро Украї-
ни (НАБУ)

Оперативно-розшукові заходи; досудове розслідуван-
ня; перевірка на доброчесність осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання; розшук та арешт коштів та іншого майна

3 Прокуратура України Підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд 
за додержанням законів

4 Спеціалізована анти-
корупційна прокура-
тура

Нагляд за додержанням законів під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності досудового розслі-
дування НАБУ; підтримання державного обвинувачення 
у відповідних провадженнях; представництво інтересів 
громадянина або держави в суді

5 Національне агент-
ство України з питань 
виявлення, розшуку 
та управління актива-
ми, одержаними від 
корупційних та інших 
злочинів

Формування та реалізація державної політики у сфері 
виявлення та розшуку активів; формування та ведення 
Єдиного державного реєстру активів, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні; участь у забезпе-
ченні представництва прав та інтересів України у закор-
донних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з 
поверненням в Україну активів, одержаних від коруп-
ційних та інших злочинів

* Складено автором на основі [4].
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1 2 3

6 Національна поліція 
України

Розслідування дрібних корупційних злочинів, не відне-
сених до підслідності НАБУ чи ДБР, та корупційних ад-
міністративних правопорушень; ведення бази (банків) 
даних стосовно зареєстрованих кримінальних та адмі-
ністративних корупційних правопорушень

7 Служба безпеки Укра-
їни (СБУ)

Попередження, виявлення, припинення та розкриття 
корупції та організованої злочинної діяльності

8 Національне агент-
ство з питань запобі-
гання корупції (НАЗК)

Формування та реалізація антикорупційної політики; 
аналіз стану запобігання та протидії корупції в Україні; 
розроблення проектів Антикорупційної стратегії; кон-
троль та перевірка декларацій; ведення Єдиного дер-
жавного реєстру декларацій та Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення; затвердження правил етич-
ної поведінки; організація підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобі-
ганням корупції

9 Національна рада з 
питань антикорупцій-
ної політики

Підготовка та подання Президентові України пропози-
цій щодо формування та реалізації державної антико-
рупційної політики; аналіз стану запобігання і протидії 
корупції в Україні

10 Комітет Верховної 
Ради України з питань 
запобігання і протидії 
корупції

Антикорупційна експертиза законопроектів; правове 
регулювання діяльності НАБУ та НАЗК; правове регу-
лювання діяльності інших органів у сфері запобігання та 
протидії корупції

11 Міністерство юстиції 
України (Мін’юст)

Антикорупційна експертиза нормативно-правових 
актів; проведення перевірки, передбаченої Законом 
України “Про очищення влади”; формування та ведення 
Єдиного державного реєстру люстрованих осіб

12 Урядовий уповнова-
жений з питань анти-
корупційної політики

Формування та забезпечення реалізації державної ан-
тикорупційної політики в органах виконавчої влади

Як показано в таблиці, до системи 
запобігання корупції в Україні вхо-
дить значна кількість суб’єктів, які 
виконують набір функцій, що покли-
кані боротися з цим негативним яви-
щем у нашій державі.

Варто зазначити, що одним з клю-
чових уроків попередніх антикоруп-
ційних реформ в Україні є неефек- 
тивність спроб змінити систему шля-
хом реформування окремих структур 
чи процесів, а не загальну ситуацію в 

Закінчення таблиці

політиці, суспільстві та безпековій 
сфері. Через повну суспільну недо-
віру до колишньої влади загалом і, в 
тому числі, до антикорупційних ор-
ганів, було неможливо досягти будь-
яких помітних системних успіхів у 
подоланні корупції [2].

Ключовим напрямом, який необ-
хідно реалізувати в Україні, є нала-
годження ефективної взаємодії всіх 
суб’єктів системи боротьби з коруп-
цією. 
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Проте, на жаль, сьогодні спостері-
гається часткове протистояння між 
вказаними суб’єктами, часом дублю-
ються повноваження і відсутня пов-
на злагоджена співпраця, що суттєво 
гальмує процес викоренення коруп-
ції і боротьби з цим явищем.

Прикладом цього стало затвер-
дження Порядку проведення контро- 
лю та повної перевірки електронних 
декларацій чиновників, у ході чого 
спостерігалося певне незрозуміле 
протистояння між Міністерством 
юстиції та НАЗК. Однак варто зазна-
чити, що позиція Міністра юстиції 
в критикуванні роботи НАЗК є без-
підставною і свідчить про неузгодже-
ність у роботі, що негативно впливає 
на довіру громадян до всієї системи 
запобігання корупції в Україні. Вар-
то зазначити, що на відміну від інших 
органів, які реалізовують силову та 
каральну функцію, НАЗК виконує 
превентивну, що є вкрай важливою, 
адже запобігання цьому явищу є од-
ним з ключових принципів бороть-
би, які ставить перед собою не тіль-
ки Україна, а й провідні європейські 
країни. Попередження є основою да-
ної політики.

У своїй превентивній ролі НАЗК 
ставить перед собою завдання [5]: 

• забезпечення ефективної робо-
ти превентивних антикорупційних 
підрозділів; 

• запровадження антикорупцій-
них програм у діяльності органів дер-
жавної влади; 

• підвищення рівня стандартів до-
брочесності чиновників; 

• забезпечення ефективного функ-
ціонування Єдиного державного реє-
стру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, з метою 
здійснення ефективного контролю 
за дотриманням вимог законодавства 
щодо подання е-декларацій та належ-
ної перевірки поданих декларацій та 
виявлення фактів порушення вимог 
фінансового контролю; 

• удосконалення системи держав-
ного контролю за партійними фінан-
сами задля забезпечення прозорості 
фінансування політичних партій з 
обмеженням впливу приватного ка-
піталу на політику та публічності ін-
формації про фінансування діяльно-
сті політичних партій; 

• отримання спеціального до-
зволу на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, 
оформлення допуску та надання до-
ступу до неї відповідним співробіт-
никам Національного агентства з ме-
тою здійснення всебічного контролю 
поданих декларацій громадян, у тому 
числі співробітників правоохорон-
них органів;

• моніторинг рівня корупції в 
Україні відповідно до затвердженої 
Методики стандартного опитування 
щодо рівня корупції в Україні; 

• розробка нової антикорупцій-
ної стратегії на основі аналізу ре-
зультатів оцінювання рівня корупції 
в Україні та стану виконання чин-
ної стратегії, дія якої закінчиться у  
2017 р.

Отже, для забезпечення належно-
го функціонування системи бороть-
би з корупцією в Україні необхідно 
усунути недоліки законодавства у 
цій сфері та удосконалити взаємодію 
всіх суб’єктів даної системи, що спри-
ятиме більш ефективній роботі та  
посилюватиме довіру громадськості 
до роботи антикорупційних органів.
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Висновки. Отже, проведене до-
слідження дає змогу зробити певні 
узагальнення та висновки. Всі зусил-
ля у боротьбі з корупцією в Україні 
повинні відбуватися з розумінням 
того, що центром її наслідків є пере-
січний громадянин. Тому ефективна 
державна політика у цій сфері є од-
ним з основних чинників турботи 
державної влад про громадян. Після 
Революції гідності напрям боротьби 
з корупцією запрацював по-новому 
і є найбільш пріоритетним у напря-
мі до євроінтеграції України. Про 
це свідчить прийняття низки анти-
корупційних законів та створення 
інституцій для попередження та бо-
ротьби з корупцією. Основним доку- 
ментом, що діє у боротьбі з коруп-
цією, є “Антикорупційна стратегія 
на 2014–2017 роки”. Відмінністю 
даної Стратегії від попередніх анти-
корупційних документів є те, що во-
на регламентує подання щорічного 
публічного звіту про хід її виконан-
ня та передбачає показники ефек-
тивності реалізації антикорупційної 
боротьби. До системи запобігання 
корупції в Україні входить значна 
кількість суб’єктів, які виконують 
набір функцій, що покликані бороти-
ся з цим негативним явищем у нашій 
державі. Основними проблемами у 
боротьбі з корупцією є: пасивне спів-
робітництво України в напрямі нала-
годження ефективної скоординова-
ної політики щодо протидії корупції 
серед держав-учасниць Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй про-
ти корупції, неналежне виконання 
Україною вимог міжнародно-право-
вих інструментів щодо партнерства 
влади та громадянського суспільства 
у сфері антикорупційної політики та 

корупціогенність виборчого законо-
давства. Ключовим напрямом, який 
необхідно реалізувати в Україні, є 
налагодження ефективної взаємо-
дії всіх суб’єктів системи боротьби з 
корупцією. Отже, для забезпечення 
належного функціонування систе-
ми боротьби з корупцією в Україні 
необхідно усунути недоліки законо-
давства у цій сфері та удосконалити 
взаємодію всіх суб’єктів даної систе-
ми, що сприятиме більш ефективній 
роботі та посилюватиме довіру гро-
мадськості до роботи антикорупцій-
них органів.
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мЕДІА  УкРАЇНи:   
ПРоБЛЕми  тА  ПЕРсПЕктиВи

Анотація. Динаміка сучасних інформаційних трансформацій, впро-
вадження новітніх інноваційних технологій та євроінтеграційний вектор 
розвитку держави як ніколи сприяють удосконаленню вітчизняних медіа. 
Однак, дослідження характеристик окресленої галузі у контексті соціаль-
но-комунікаційної парадигми підтверджують наявність та подальший роз-
виток негативних тенденцій, а саме: 1) фрагментарність та низьку якість 
журналістської освіти; 2) надзвичайно велику кількість медіа (перенаси-
ченість) та низький поріг входу на ринок; 3) управлінську несамостійність 
команд; 4) тренд “фаст-фуд” журналістики; 5) наявність системи мовних 
елементів залякування у середині новин та інформаційних текстах; 6) недо-
сконалість медіа досліджень; 7) щоденне оприлюднення “фейкових новин”; 
8) відсутність відповідальності за неякісний медіа-контент; 9) неготовність 
ЗМІ до внутрішнього впровадження ефективних маркетингових закордон-
них концептів та практик; 10) архаїчність нормативно-правового регулю-
вання медіа-галузі та ін.



265

З огляду на актуалізацію тематики розглянуто правові основи органі-
заційної роботи сучасних медіа та підтверджено основні проблемні пи-
тання, проаналізовано інтенсифікацію поширення “фейкового” контенту 
та феномен “media catching”, схарактеризовано вплив концепції VUCA на 
покращення медіа-поля на території України в умовах сьогодення. За ре-
зультатами проведеного дослідження сформульовано теоретичні висновки 
та розроблено авторські пропозиції, які б мали переконувати у конкуренто-
спроможності держави, а саме:

• ефективно організовувати внутрішню роботу ЗМІ з використанням 
маркетингових розробок та новітніх інноваційних технологій;

• посилити контроль за якістю контенту з боку редакцій;
• проводити якісний “факт-чекінг” та боротьбу з “фейковими новинами”;
• зробити “media catching” невід’ємною складовою організації внутрішніх 

процесів медіа;
• приймати активну участь у розробці законопроектів та посилити спів-

робітництво з європейськими експертами у медіа-галузі.
Ключові слова: media catching, фейкові новини, концепція VUCA, жур-

налістська освіта, якість контенту, медіа маркетинг, внутрішня організація 
роботи ЗМІ, планування, показники ефективності KPI.

МЕДИА  УКРАИНЫ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Динамика современных информационных трансформаций, 
внедрение новейших инновационных технологий и евроинтеграционный 
вектор развития государства как никогда способствуют совершенствованию 
отечественных медиа. Однако, исследования характеристик этой области в 
контексте социально-коммуникационной парадигмы подтверждают нали-
чие и дальнейшее развитие негативных тенденций, а именно: 1) фрагментар-
ность и низкое качество журналистского образования; 2) чрезвычайно боль-
шое количество медиа (перенасыщение) и низкий порог входа на рынок;  
3) управленческую несамостоятельность команд; 4) тренд “фаст-фуд” жур-
налистики; 5) наличие системы языковых элементов запугивания в ново-
стях и информационных текстах; 6) несовершенство медиа-исследований; 
7) ежедневное обнародование “фейковых новостей”; 8) отсутствие ответ-
ственности за медиа-контент; 9) неготовность СМИ к внутреннему вне-
дрению эффективных маркетинговых иностранных концепций и практик;  
10) архаичность нормативно-правового регулирования медиа-отрасли и 
прочее.

Учитывая актуализацию тематики были рассмотрены правовые основы 
организационной работы современных медиа и подтверждены основные 
проблемные вопросы, проанализированы интенсификация распростране-
ния “фейкового” контента и феномен “media-catching”, охарактеризовано 
влияние концепции VUCA на улучшение медиа-поля на территории Ук-
раины в нынешних условиях. По результатам проведенного исследования 
сформулированы теоретические выводы и разработаны авторские рекомен-
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дации, которые помогут убеждать в конкурентоспособности государства, а 
именно:

• эффективно организовывать внутреннюю работу СМИ с использова-
нием маркетинговых разработок и новейших инновационных технологий;

• усилить контроль за качеством контента со стороны редакций;
• проводить качественный “факт-чекинг” и борьбу с “фейковыми ново-

стями”;
• сделать “media catching” неотъемлемой составляющей организации 

внутренних процессов медиа;
• принимать активное участие в разработке законопроектов и усилить 

сотрудничество с европейскими экспертами в медиа-отрасли. 
Ключевые слова: media catching, фейковые новости, концепция VUCA, 

журналистское образование, качество контента, медиа-маркетинг, внутрен-
няя организация работы СМИ, планирование, показатели эффективности 
KPI.

MEDIA  OF  UKRAINE:  PROBLEMS  AND  PROSPECTS

Abstract. The dynamics of up-to-date information transformations, the in-
troduction of the most recent innovative technologies and the European integra-
tion vector of the national development, now more than ever help to improve the 
national media. However, the study of the outlined industry characteristics in 
the context of the social and communication paradigm has been confirmed by the 
existence and further development of negative trends that can include, among 
others, the following: 1) fragmentarity and low quality of journalistic education; 
2) extremely large amount of media (glut) and low barriers to entry the market; 
3) lack of independence; 4) fast food journalism trend; 5) use of intimidation lin-
guistic elements in the middle of news and information texts; 6) imperfect media 
research; 7) daily disclosure of fake news; 8) lack of responsibility for poor-quali-
ty media content; 9) nonavailability of the media to implement effective market-
ing foreign concepts and practices; 10) archaic regulation of the media industry, 
and so on.

In terms of the subject of the article the question of legal basis of current me-
dia organizational work has been considered and the main issues have been con-
firmed; the analysis of the fake content distribution has been carried out; me-
dia-catching phenomenon has been analyzed as well as the influence of VUCA 
concept on improving the current media of Ukraine. According to the research 
results, theoretical conclusions have been formulated and authors; proposals have 
been developed that would help to convince of the national competitiveness. The 
proposals can be summarized to the following:

1. To organize effectively the internal work of the media by using marketing 
trends and the latest innovative technologies;

2. To tighten control over the quality of content from editors;
3. To conduct qualitative fact-checking and struggle with fake news;
4. To make media catching an integral part of internal media processes;
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5. To take an active part in formation of laws and increase cooperation with 
European experts in the media-industry.

Keywords: media catching, fake news, VUCA concept, journalistic education, 
content quality, media-marketing, internal organization of media, planning, key 
performance indicators (KPI).

Постановка проблеми. Дослі-
дження української медіа-галузі у 
контексті соціально-комунікаційної 
парадигми із залученням дисциплі-
нарних підходів, зокрема медіа-еко-
номічного та медіа-соціологічного, 
надають можливості стверджувати 
про негативні тенденції її становлен-
ня та розвитку в умовах сьогодення. 
За результатами проведенного ана-
лізу останніх статистичних даних й 
власного моніторингу медіа-просто-
ру, видається за можливе схаракте-
ризувати такі явища, якими сьогодні 
характеризується нинішній стан віт- 
чизняної медіа-галузі, зокрема:

1) фрагментарність та низька 
якість журналістської освіти, що була 
констатована ще у 2016 р. спеціаліс-
тами “Детектор медіа” [1, с. 39–40], 
яка наразі має тенденцію до стрімко-
го зростання та неконтрольованості;

2) збільшення кількості медіа, які 
відповідають законодавчим вимо-
гам існування, однак фактично лише 
опосередковано нагадують ефектив-
ний та якісний засіб масової інфор-
мації. Якщо порівняти кількість ЗМІ 
України на тисячу осіб населення 
країни з іншими державами, то фак-
тична кількість медіа перевищує по-
казник Сполучених Штатів Америки 
у два рази та у Французькій Респу-
бліці у десять разів [2]. Такі процеси, 
здебільшого, пов’язані з відсутністю 
вимог до входження на медіа-ринок, 

організації вироблення контенту, ка-
дрового забезпечення та якості під-
сумкового продукту. Сьогодні також 
спостерігається “клонування” медіа- 
інформації, яке відбувається за раху-
нок існуючого зареєстрованого офі-
ційного сайту та особи-системати-
затора новин, за відсутності творчої 
кваліфікованої медіа-команди;

3) управлінська несамостійність 
журналістських команд, особливо 
серед державних та регіональних 
ЗМІ, що позбавляє можливості ці-
леспрямовано оптимізувати процеси 
самоорганізації й саморегуляції всієї 
структури медіа-організації. Так, за 
даними досліджень внутрішньо-ор-
ганізаційної структури та ефектив-
ності зазначених ЗМІ, було вияв-
лено, що тільки 20 % з них мають 
комерційні відділи, 50 % редакцій 
працюють за KPI, однак, загалом не 
повною мірою використовують мар-
кетингову складову для досягнення 
вищого рівня продуктивності [3]. 
Таким чином, інтенсифікуються про-
цеси, які потребують уваги та опти-
мізації з метою формування стійко-
го базису для вирішення сучасних 
складних медіа-завдань.

Більше того, можна вести мову 
про активізацію в Україні “фаст-фуд” 
журналістики, яка “висмикує” ін-
формацію з контексту, й, не обробля-
ючи її та не доповнюючи, пропонує 
аудиторії. Цей факт також свідчить 
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про неорганізованість процесів, які 
відбуваються у самих ЗМІ під час 
створення матеріалу. Зокрема, ви-
значається низька якість планування 
(брак редакційних планів), неефек-
тивність організації робочого часу, 
повільне створення контенту, відсут-
ність автоматизації бізнес-процесів 
та середньострокового планування 
діяльності ЗМІ та інше, що підтвер-
джується також результатами дослі-
джень 2018 р. Так, за даними звіту 
2018 р., присвяченому регіональним 
медіа, останні не мають системної 
організації роботи, фінансового та 
стратегічно-цільового планування й 
ключових показників ефективності 
для журналістів [3].

Негативним також вбачається за-
політизованість, висока бюрократи-
зація вітчизняних медіа, збільшення 
елементів інформаційного заляку-
вання та пригнічення аудиторії, яке 
відбувається на фоні ескалації Росій-
ською Федерацією. Тривала уніфіка-
ція медіа-контенту (одноманітність, 
шаблонність, обмеженість у про-
блемно-тематичному доборі, жанро-
ва незбалансованість), його постійна 
повторюваність спричиняє появу на 
теренах нашої держави феномену 
штучного формування медіа-потреб 
аудиторії як довгострокового медіа- 
ефекту. Відтак, одна з основних функ-
цій ЗМІ, культурно-просвітницька, 
майже цілком підмінена ринковою 
рентабельністю й орієнтацією на ма-
сове охоплення аудиторії [4, с. 118].

Наведене обумовлює необхідність 
впровадження новітніх підходів для 
визначення зміни взаємодії між жур-
налістами та фахівцями зі зв’язків з 
громадськістю чи іншими експерта-
ми доцільно проаналізувати зарубіж-

ний досвід впровадження феномену 
“media catching” та апробації моделі 
VUCA, яка була винайдена та запро-
понована зарубіжними медіа-практи-
ками. Ця модель базується на припу-
щенні, що у майбутньому більшість 
проблем і можливостей є непередба-
чуваними, однак навички роботи у 
таких умовах отримують особливого 
інтенсифікованого перспективного 
розкриття, що призводить до досяг-
нення оптимальних результатів у на-
прямі розвитку та створює необхідні 
умови для керування медіа-полем. 
Таким чином, можна стверджувати 
про необхідність внесення позитив-
них змін до внутрішньої організацій-
ної складової створення контенту та 
актуалізацію зазначеного питання в 
умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Нові медіа-технології 
збільшили кількість сучасних до-
сліджень стану та перспектив роз-
витку вітчизняної медіа-галузі. Так, 
періодичні та наукові публікації 
здебільшого містять негативну ха-
рактеристику вітчизняних ЗМІ, по-
силаючись на численні оцінки ефек-
тивності їх діяльності та опитування 
респондентів [5–9]. Серед найбільш 
якісних розробок окресленого пи-
тання варто зазначити роботи Детек-
тор-медіа [10] та Media Development 
Foundation (MDF) [11], які одного-
лосно стверджують про відсутність 
фахової модерації роботи зі ЗМІ.  
Наразі дієвий взаємозв’язок між біз-
несом та іншими суб’єктами госпо-
дарської або професійної діяльності 
та вітчизняними медіа не налагодже-
но. Розробка якісних досліджень  
медіа-простору України лише на-
бирає обертів, особливо у межах єв-
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ропейської інтеграції та посилення 
транскордонного експертного спів-
робітництва в окресленій галузі.

Мета статті — схарактеризувати 
сучасні тенденції у засобах масової 
інформації України й сформувати 
комплексне уявлення про подальші 
перспективи розвитку медіа-галу-
зі. Відповідно до встановленої мети 
були окреслені провідні завдання 
статті: 1) розглянути правові основи 
організаційної роботи сучасних ме-
діа та підтвердити основні проблемні 
питання; 2) проаналізувати інтенси-
фікації поширення фейкового кон-
тенту; 3) проаналізувати феномен 
“media catching” й схарактеризувати 
вплив концепції VUCA [12] для по-
кращення медіа-поля на території 
України в умовах сьогодення; 4) за 
результатами проведеного дослі-
дження сформулювати висновки та 
розробити авторські пропозиції що-
до розвитку сегмента онлайн та дру-
кованих медіа в Україні.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У ситуації з інформа-
ційною нерівністю актуалізується 
проблема наявності економіко-тех-
нічних, культурно-психологічних та 
інших бар’єрів у питаннях доступу 
до варіативності медіа-продуктів та 
перспектив, створених новітніми ін-
формаційно-комунікаційними тех-
нологіями. Такі тенденції призводять 
до браку альтернативи, широкого 
вибору медіа-контенту й впливають  
на залежність аудиторії від уніфі-
кованих продуктів загальнодоступ-
них ЗМІ. Все частіше постають такі 
питання: наскільки методологічно 
коректно власники медіа підходять 
до вироблення медіа-контенту, чи ке-
руються вони стратегією потенційна 

(запланована) – цільова – реальна 
аудиторія; як вони організовують 
і контролюють процеси; чи вивча-
ють вони медіа-потреби аудиторії, 
чи розглядають рекламу, як фактор, 
що з самого початку може визначати 
контент та перспективну аудиторію, 
чи приймають участь в побудові ре-
дакційного процесу?

Сьогодні у полі зору дослідни-
ків також перебуває проблема не-
досконалості системи медіа-дослі-
джень (медіаметрії): ЗМІ не мають 
відповідних KPI (кількісна норма 
неплагіатних статей на людину) та 
не здійснюють належним чином ви-
вчення медіа-потреб аудиторії, що 
призводить до необ’єктивних даних 
щодо її реальних інтересів, смаків, 
побажань [13, c. 98]. Маркетингові 
імперативи змушують власників ме-
діа організацій пристосуватися ви-
ключно до вимог рекламодавців. Все 
частіше журналістами нівелюється 
якість джерел інформації, здебільшо-
го намагаються “висмикнути” нові 
дані та якнайшвидше і якнайменше 
прикладаючи зусиль для цього за 
принципом “фаст-фуду”, не звер-
таючи уваги на контекст, якість та 
істинність контенту [14, с. 197]. На 
жаль, на теренах нашої держави ми 
можемо спостерігати щоденне збіль-
шення так званих “фейкових новин”, 
які під собою розуміють цілком або 
частково вигадану інформацію про 
події, явища, певних осіб. Зазначимо, 
що феномен такої інформації бере 
свій початок із прадавніх часів, однак 
сьогодні вражає своєю масовістю та 
неконтрольованістю. Головною озна-
кою “фейків” є одноманітність месе-
джів та синхронне поширення одразу 
всіма доступними каналами.
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Прикладом “фейкових новин” 
може бути поширення 29 листопада 
2018 р. інформації про те, що у зв’яз-
ку із майбутнім прийняттям змін до 
Закону України “Про лікарські засо-
би” з прилавків магазинів зникнуть 
шприци, бинти й крапельниці [15]. 
Всупереч цьому твердженню, пред-
ставники StopFake проаналізували 
вказаний законопроект та довели від-
сутність навіть згадки про такі зміни 
[16]. Необхідно зазначити, що у дано-
му випадку ЗМІ вдалися до посилань 
на “авторитетну думку фармацевтів” 
з метою “захоплення” аудиторії. 
З огляду на напруження геополі-
тичних відносин України кількість 
“фейкових новин” почала зростати 
у геометричній прогресії. Наявність 
в українському інформаційному по-
тоці штучних новин, особливо про-
дукованих за реальної підтримки 
проросійських ЗМІ, ілюструє такий 
приклад: ЗМІ було поширено інфор-
мацію про те, що у Сумській області, 
у якій було введено військовий стан, 
місцевим жителям почали надходити 
повідомлення з вимогою терміново 
з’явитися до військового комісаріа-
ту [17]. Таке поширення інформації  
безумовно “фейк” та ніякого від-
ношення до Міністерства оборони 
України й мобілізації не має, однак, 
все одно, викликало паніку у жителів 
області.

Доцільно зауважити, що вітчизня-
не законодавство не передбачає від-
повідальності за поширення “фейко-
вих новин”, лише містить посилання 
про незаконність поширення непе-
ревіреної інформації. Більше того, на 
законодавчому рівні навіть не визна-
но існування таких новин на терито-
рії нашої держави та не виокремлено 

їх ознак. Безпосередній процес при-
тягнення до відповідальності значно 
ускладнюється з огляду на необхід-
ність звернення потерпілої сторо-
ни до компетентних органів, у свою 
чергу ЗМІ розповсюджують контент 
широкому загалу та під відповідаль-
ність підпадають вкрай рідко. Не-
щодавно було запропоновано роз-
робити проект закону про протидію 
“фейкам”, однак, така пропозиція 
отримала суттєву критику, особливо 
з огляду на декриміналізацію статті 
Кримінального кодексу України про 
дифамацію. Комітет Верховної Ради 
України з питань свободи слова та ін-
формаційної політики відзначив, що 
у випадку прийняття такого норма-
тивно-правового акта — це буде кро-
ком назад у правах журналістів [18]. 
З цим твердженням варто погодити-
ся, адже така відповідальність може 
стати інструментом впливу на медіа. 
Однак ситуація, що склалася ви-
магає прийняття заходів та рішень.  
Неодноразово наголошувалося на 
необхідності боротьби з “фейками” 
безпосередньо журналістами. У цьо-
му контексті доцільно запропонува-
ти наступні дії з метою протидії такій 
інформації: 1) посилення контролю 
щодо відповідності між обов’язками 
і вміннями редакцій; 2) посилення 
контролю за організацією редак-
ційного процесу; 3) стандартизація, 
регламентування основних процесів 
редакції; 4) постійна консультаційна 
підтримка тощо.

Безумовно, сучасний етап роз-
витку нашої держави вимагає доко-
рінних змін у всіх сферах її існуван-
ня, у тому числі й медіа. Концепція 
маркетингу являє собою науково- 
обґрунтований проект організації 
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діяльності ЗМІ взагалі або його мар-
кетингової діяльності зокрема, що 
ґрунтується на конкретній управлін-
ській ідеї, ефективній стратегії, які 
спрямовані на досягнення результа-
тів. Не надто високий рівень вітчиз-
няної журналістики, відстороненість 
від маркетингової складової та пере-
насиченість медіа-простору неякіс-
ним контентом знижує рівень довіри 
до вітчизняних медіа. Так, Інститут 
з вивчення журналістики Ройтерз 
(Reuters Institute for the Study of 
Journalism) при Оксфордському уні-
верситеті опублікував Звіт, присвя-
чений розумінню причин зростання 
і зменшення довіри до ЗМІ [19], од-
нак Україна навіть не змогла увійти 
ані до світового, ані до європейського 
рейтингу медіа за своїми фактични-
ми низькими показниками.

Відтак, питання створення якіс-
ного, орієнтованого на аудиторію й 
інформаційно-насиченого контенту 
залишається актуальним, особливо 
з огляду на неефективність обраних 
керівних методик для формування 
конкурентоспроможного продукту 
на ринку медіа. Зокрема, було вста-
новлено наступні негативні тенденції 
медіа-галузі в Україні: 1) стиснення 
ринку медіа з огляду на негативні де-
мографічні процеси та визнання воє-
нізованого конфлікту; 2) перетікання 
ЗМІ до соціальних мереж; 3) недо-
статня кількість якісного вітчизня-
ного контенту; 4) низька конкурен-
тоспроможність регіональних ЗМІ; 
5) “клонування” медіапродуктів, що 
призводить до однотипності контен-
ту [20]; 6) відсутність прибутковості, 
перебування на межі “виживання” 
внаслідок відсутності компетенції 
та незбалансованої команди, інше. У 

цілому вітчизняна журналістика має 
тенденцію до зниження рівня якості 
контенту та ефективності роботи, 
втрачаючи свою набуту роками авто-
ритетність, феномен гіперлокальних 
медіа як стійкої бізнес платформи 
наразі не отримує належної підтрим-
ки, прагнення до підвищення вну-
трішньої ефективності роботи ЗМІ 
залишаються нереалізованими тому 
ще є суттєвий брак знань (не знають 
як робити) та відсутність мотивації 
для змін (не здатні чітко мислити на 
6–24 місяців вперед). Виявлені тен-
денції надають поштовх для подаль-
ших роздумів щодо причин й наслід-
ків такої ситуації у медіа-просторі 
та можливостей ефективного вирі-
шення окресленої проблематики. На 
сьогодні активно ведуться дискусії, 
пов’язані з перспективами викори-
стання маркетингових механізмів у 
медіа-сфері.

Наведений контекст зумовлює 
потребу до встановлення зв’язку 
стандартів журналістики з вітчиз-
няною правовою регламентацією ді-
яльності ЗМІ. Сучасна глобалізація 
веде до зниження ролі національного 
законодавства в умовах розширення 
різних інформаційних потоків. Така 
свобода, насамперед, позначається на 
контенті, формування якого сьогодні 
виходить за межі будь-яких законо-
давчих, технологічних і, зрештою, 
етичних меж, встановлених у нашо-
му суспільстві та державі. Управ-
ління контентом ускладнюється 
небажанням команд (та керівників 
редакцій) застосовувати нові знання 
та бути відкритими для спілкуван-
ня. В умовах глобалізації ідея виро-
блення єдиних законів і принципів 
управління є найбільш близькою до 
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сутності контролю над контентом 
ЗМІ та врегулювання їх внутрішньо 
організаційної діяльності.

Наразі чинні нормативно-правові 
акти у питаннях регламентації орга-
нізаційних процесів створення кон-
тенту визнаються архаїчними та поз-
бавленими маркетингової складової, 
необхідної для вітчизняних суб’єктів 
медіа-ринку. Правові засади діяль-
ності вітчизняних медіа визначені  
Конституцією України [21], Зако-
нами України “Про інформацію” від 
02.10.1992 р. № 2657-XII [22], “Про 
друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні” від 16.11.1992 р. 
№ 2782-XII [23], “Про інформаційні 
агентства” від 28.02.1995 р. № 74/95-
ВР [24], “Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової інформа-
ції” від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР 
[25], “Про телебачення і радіомов-
лення” від 21.12.1993 р. № 3759-XII 
[26], “Про державну підтримку засо-
бів масової інформації та соціальний 
захист журналістів” від 23.09.1997 р. 
№ 540/97-ВР [27] та іншими норма-
ми чинного законодавства України.

Зокрема, Закон України “Про 
друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні” містить розділ II, 
яким врегульовано організацію ді-
яльності друкованих засобів масової 
інформації. Положення цього норма-
тивно-правового акта встановлюють 
два види керівних документів у ви-
значенні організаційної складової — 
це програма діяльності друкованого 
ЗМІ та статут редакції. Однак будь-
якої деталізації або безпосередньої 
прив’язки до маркетингових концеп-
тів та їх апробації норми не містять. 

Закон України “Про телебачення 
і радіомовлення” визначає організа-
ційні умови функціонування цього 
виду медіа. Зокрема, досить цікавим 
видається закріплення у статті не-
обхідності прийняття редакційного 
статуту телеорганізації, який визна-
чає, серед іншого, основні вимоги до 
забезпечення точності, об’єктивнос-
ті, неупередженості та збалансовано-
сті інформації, що розповсюджуєть-
ся телерадіоорганізацією; вимоги до 
перевірки достовірності інформації, 
одержаної від третіх осіб та ін. Крім 
того, ним передбачено створення 
спеціального органу, відповідального 
за контроль дотримання положень 
статуту.

Закон України “Про інформацію” 
у статті 23 закріплює визначення де-
фініції “інформаційна продукція”, 
однак вимог до інформаційної діяль-
ності з її вироблення засобами масо-
вої інформації — не містить.

Всі інші із зазначених та проаналі-
зованих нормативно-правових актів 
не містять навіть опосередкованих 
посилань на структуру, принципи, 
характеристики та вимоги внутріш-
ньої організації роботи ЗМІ чи будь-
які професійно-кваліфікаційні вимо-
ги до керівників ЗМІ. Таким чином, 
можна констатувати, що незважаючи 
на негативні тенденції зниження яко-
сті медіа-контенту, чітких вимог до 
організації діяльності медіа, здатних 
змінити існуючу тенденцію, у чинно-
му законодавстві не закріплено. За-
конодавчі норми віддають усі право-
мочності регулювання внутрішньої 
діяльності ЗМІ власникам медіа, які  
здебільшого нехтують використан-
ням позитивних маркетингових та 
управлінських практик.
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Функціонування ЗМІ у ринкових 
реаліях передбачає необхідність роз-
робки комплексної державної страте-
гії реформування вітчизняної медіа 
галузі. Із прийняттям Закону Укра-
їни “Про реформування державних 
і комунальних друкованих засобів 
масової інформації” від 24.12.2015 р. 
№ 917-VIII [28] в Україні розпоча-
лося реформування державних і ко-
мунальних друкованих ЗМІ, однак, 
з огляду на неврегульованість такого 
процесу, якісні зміни ще не були ре-
алізовані. Медіа працюють повільні-
ше, ніж допустимо, витрачаючи зайві 
кошти на неефективні наради та про-
стої.

Варто підкреслити, що ратифіка-
ція та набрання чинності Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони (від 
21.03.2014 р. і 27.06.2014 р.) [29], 
призвели до надмірних очікувань 
у сфері європейсько-зорієнтованої 
трансформації ЗМІ, особливо, з ог-
ляду на закріплення у наведеному 
нормативно-правовому акті основ 
співробітництва з питань підготов-
ки журналістів та інших працівни-
ків медіа-сфери, як друкованих, так і 
електронних видань, а також питань 
підтримки засобів масової інформа-
ції (громадських і приватних), з ме-
тою посилення їхньої незалежності, 
професіоналізму та зв’язків з інши-
ми європейськими ЗМІ відповідно 
до європейських стандартів, зокрема 
Ради Європи (частина 2 ст. 396).

Однак зазначемо, що фактично, 
через 4 роки після підписання цього 
міжнародного документа, жодних ді-

євих змін не відбулося, а положення 
Угоди у цьому напрямі залишаються 
декларативними. Більше того, План 
Заходів з виконання Угоди про асо-
ціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 
жовтня 2017 р. [30], передбачає до 
01.09.2019 р. привести у відповід-
ність з правом ЄС лише правила та 
стандарти надання аудіовізуальних 
медіа послуг й забезпечення підви-
щення кваліфікації працівників за-
собів масової інформації; транспону-
вати норми Європейської Конвенції 
про транскордонне телебачення та 
Директиви 2007/65/ЄС (із змінами, 
внесеними Директивою 2010/13/
ЄС) [31], залишаючи поза увагою 
необхідність вирішення окреслених 
проблем. Відтак, євроінтеграційні 
напрями удосконалення медіа-про-
стору України торкнуться виключно 
телебачення, що свідчить про опосе-
редкованість та фрагментарність єв-
роінтеграційних тенденцій, а могли 
б торкнутися також друкованих та 
онлайн ЗМІ.

Проводячи компаративний ана-
ліз із успішними зарубіжними прак-
тиками, видається аргументованим 
врахування комерційного чинника 
функціонування ЗМІ, необхідності 
організації й контролювання ними 
механізмів формування внутрішньої 
роботи галузі, яка безпосередньо 
пов’язана з новітніми бізнес-тен-
денціями та впровадженням марке-
тингових підходів. Комерціалізація 
ЗМІ набула характеру ринкових від-
носин, що передбачає конкурентну 
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боротьбу, ціноутворення, просуван-
ня контенту на ринку медіа тощо, й 
відповідно керується маркетинго-
вими стратегіями, які, у свою чергу, 
сприяють розробленню ефективних 
способів підвищення якості роботи 
ЗМІ. Здебільшого представники ме-
діа-галузі нехтують використанням 
апробованого “медіа-кетчингу” [32], 
який не можна розглядати як новіт-
ній феномен, однак інноваційні тех-
нології та соціальні мережі перетво-
рили його на тренд, що допомагає 
підвищити ефективність планових й 
управлінських рішень. Відтак, “media 
catching” є необхідним складником 
роботи медіа на довгострокову пер-
спективу. Підкреслимо, що у цьому 
сенсі заслуговує на врахування у  
роботі зазначений концепт VUCA 
[12] — як один із найперспективні-
ших напрямів розвитку мислення, як 
спосіб стати актуальним, внутрішньо 
організованим і дисциплінованим, 
ефективним та популярним ЗМІ.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Низький рівень 
побудови ефективної команди для 
вироблення контенту вітчизняними 
медіа все більше впливає на ступінь 
довіри суспільства до оприлюдне-
ної інформації та до засобів масової 
інформації загалом, що, своєю чер-
гою, знижує прибутковість всієї га-
лузі. Усе більше регіональних медіа 
потребують отримання фінансового 
базису для подальшого існування, а  
вітчизняні реформи у зазначеній га-
лузі лише пригнічують таке стано-
вище. У вказаних умовах, медіа зде-
більшого не враховують той факт, 
що вони, насамперед, є підприєм-
ствами та потребують внутрішньої 
злагодженої конкурентоспроможної 

побудови процесів та планування 
впровадження власної діяльності 
на довгострокові перспективи, які 
здатні в умовах сьогодення підняти 
вітчизняний ринок медіа до загаль-
ноєвропейського рівня. Незначна 
маркетингова зорієнтованість, не-
структурованість медіа, нехтування 
ключовими показниками журна-
лістської ефективності та небажання 
впроваджувати закордонний пози-
тивний досвід та надмірна кількість 
(у перерахунку на тисячу осіб) — ось 
провідні чинники низької якості кон-
тенту. Якщо рішучі дії не будуть при-
йняті вже сьогодні, вітчизняна медіа- 
галузь приречена на занепад.

З огляду на зазначене, вбачається 
за доцільне запропонувати певні дії 
для підвищення престижу україн-
ських медіа на європейському та сві-
товому ринку медіа-послуг:

1. Ефективно організовувати 
внутрішню роботу ЗМІ з викорис-
танням маркетингових розробок та 
новітніх інноваційних технологій, у 
тому числі використовуючи відомі 
результати досліджень та інші ре-
комендації експертів з практичним  
досвідом. 

2. Посилити контроль за якістю 
контенту з боку редакцій.

3. Приділяти увагу “факт-чекінгу” 
та боротьбі з “фейковими новинами”.

4. Зробити “media catching” не-
від’ємною складовою організації 
внутрішніх процесів медіа, винайти 
KPI на кожну редакцію.

5. Приймати активну участі у роз-
робці законопроектів та посилити 
співробітництво з європейськими 
експертами у медіа-галузі.

Наведене сприятиме підвищен-
ню професіоналізму журналістів та 
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престижу всієї вітчизняної системи 
засобів масової інформації.
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ДЕРЖАВНЕ  РЕгУЛЮВАННЯ  ПРоБЛЕм  
ІНВЕстиЦІЙНих  ПРоЦЕсІВ  У  БУДІВНиЦтВІ 

соЦІАЛЬНого  ЖитЛА  В  коНтЕкстІ  
ЄВРоПЕЙсЬкого  ДосВІДУ

Анотація. Визначено, що, загалом, існуючу проблему значної нестачі жит-
ла країни вирішують суто державними програмами будівництва недорогого 
житла. Населення купує його, або орендує за низькими цінами. А будівельні 
компанії стимулюються привілеями від держави у вигляді податкових пільг. 
Згодом такі програми зупиняються державою через насиченість ринку жит-
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лом, і допомога надається адресна. Державна політика у сфері регулювання 
інвестиційними процесами переглядається в більшості країн з розвиненим 
сектором соціального житла. Загальну стурбованість викликає той факт, що 
наявної пропозиції житлових приміщень недостатньо для задоволення існу-
ючих потреб у житлі. До того ж, існує політична невизначеність щодо май-
бутнього фінансування соціального житла у багатьох країнах. Зростає інте-
рес до пошуку інноваційних джерел фінансування, аналізу існуючих систем 
щодо економічної ефективності, збільшується інтерес до державних гаран-
тій, продуктивного поєднання засобів, розвитку співпраці з приватними за-
будовниками і отримання інвестицій від інституційних інвесторів. Доведено, 
що помешканням соціального житлового фонду не вистачає привабливості 
для привертання уваги інвесторів. У більшості випадків орендодавець роз-
раховує на отримання матеріальної вигоди. Постійне ж зниження кількості 
соціальних житлових будівель пояснюється тим, що зведення нових соціаль-
них будинків майже не відбувається та одночасно певна кількість житлових 
помешкань випадає з так званого кола зобов’язань. Такі “зобов’язання” — це 
договори, що встановлюють термін, протягом якого приміщення можуть зда-
вати в оренду як соціальні. Підписання нових договорів власниками не про-
водилося, оскільки вони (договори) не гарантують належний рівень доходу. 
Існує думка, що такого виду зобов’язання мають забезпечуватися муніципа-
літетами та федеральними землями, оскільки саме останні компетентні в пи-
таннях будівництва соціальних житлових приміщень.

Ключові слова: державне регулювання, інвестиції, соціальне житло, жит-
лова політика, будівельна галузь.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОБЛЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ   

В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  СОЦИАЛЬНОГО  ЖИЛЬЯ   
В  КОНТЕКСТЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА

Аннотация. Определено, что в целом существующую проблему значитель-
ного недостатка жилья страны решают сугубо государственными программа-
ми строительства недорогого жилья. Население покупает его, или арендует 
по низким ценам. А строительные компании стимулируются привилегия-
ми от государства в виде налоговых льгот. Впоследствии такие программы 
останавливаются государством по причине насыщенности рынка жильем, и 
помощь оказывается адресная. Государственная политика в сфере регулиро-
вания инвестиционными процессами пересматривается в большинстве стран 
с развитым сектором социального жилья. Общую обеспокоенность вызыва-
ет тот факт, что имеющихся предложений жилых помещений недостаточно 
для удовлетворения существующих потребностей в жилье. К тому же, су-
ществует политическая неопределенность относительно будущего финан-
сирования социального жилья во многих странах. Растет интерес к поиску 
инновационных источников финансирования, анализа существующих сис-
тем относительно экономической эффективности, увеличивается интерес к 
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государственным гарантиям, продуктивному сочетанию средств, развитию 
сотрудничества с частными застройщиками и получению инвестиций от 
институциональных инвесторов. Доказано, что жилью социального жилого 
фонда не хватает привлекательности для привлечения внимания инвесторов. 
В большинстве случаев арендодатель рассчитывает на получение материаль-
ной выгоды. Постоянное же снижение количества социальных жилых зда-
ний объясняется, в частности, тем, что возведение новых социальных домов 
почти не происходит и одновременно определенное количество жилых по-
мещений выпадает так называемого круга обязательств. Такие “обязательст- 
ва” — это договоры, устанавливающие срок, в течение которого помещения 
могут сдавать в аренду как социальные. Подписание новых договоров вла-
дельцами не проводилось, поскольку они (договоры) не гарантируют долж-
ный уровень дохода. Поэтому есть мнение, что такого вида обязательства 
должны обеспечиваться муниципалитетами и федеральными землями, по-
скольку именно последние компетентны в вопросах строительства социаль-
ных жилых помещений. 

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиции, социаль-
ное жилье, жилищная политика, строительная отрасль.

STATE  REGULATION  OF  THE  PROBLEMS  OF  INVESTMENT  
PROCESSES  IN  THE  CONSTRUCTION  OF  SOCIAL  HOUSING  

IN  THE  CONTEXT  OF  EUROPEAN  EXPERIENCE

Abstract. The article defines that, in general, the existing problem of a sig-
nificant housing shortage in the country is solved by purely state programs for 
the construction of low-cost housing. The population buys it, or rents it at low 
prices. And construction companies are stimulated by privileges from the state in 
the form of tax incentives. Subsequently, the state stops such programs due to the 
saturation of the market with housing, and targeted assistance is provided. State 
policy in the field of investment regulation is reviewed in most countries with a 
developed social housing sector. A common concern is the fact that the available 
housing offers are not enough to meet the existing housing needs. In addition, 
there is political uncertainty about the future financing of social housing in many 
countries. There is a growing interest in finding innovative sources of funding, 
analyzing existing systems for economic efficiency, increasing interest in govern-
ment guarantees, productive combination of funds, developing cooperation with 
private developers and receiving investments from institutional investors. It has 
been proven that housing for social housing stock lacks attractiveness to attract 
the attention of investors. As a rule, in most cases, the landlord expects to re-
ceive material benefits. The constant decrease in the number of social residential 
buildings is explained, in particular, by the fact that the construction of new so-
cial houses almost does not occur and at the same time a certain number of resi-
dential premises fall out of the so-called circle of obligations. Such “obligations” 
are contracts that establish a period during which the premises may be leased 
as social. The signing of new contracts by the owners was not carried out, since 
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they (the contracts) do not guarantee an adequate level of income. Therefore, it 
is believed that this type of obligation should be provided by municipalities and 
federal lands, since it is the latter that are competent in the construction of social 
residential premises.

Keywords: government regulation, investment, social housing, housing poli-
cy, construction industry.

Постановка проблеми. Вирішен-
ня житлової проблеми сьогодні роз-
глядається як пріоритетне завдання в 
багатьох країнах світу. Загалом, уря-
ди країн Західної Європи на вико-
нання соціальних житлових програм 
виділяють значні кошти. Такі цифри 
становлять: від 0,1–0,3 % ВВП — Іта-
лія, Греція до 1,2–1,4 % ВВП — Фін-
ляндія, Данія та Австрія. Франція на 
забезпечення житлом громадян (в 
тому числі пільгове) виділяє щороку 
1,9 % ВВП. За часткою у структурі 
нерухомості найбільше суспільних 
будинків збудовано в Голландії — 
майже третя частина від усього жит-
лового фонду; далі йде Австрія, Да-
нія, Британія, Франція, Фінляндія та 
Швеція — 19–23 % від усього фонду, 
а це означає, що майже чверть усіх 
сімей проживає в соціальних будин-
ках, тобто населення отримує тим чи 
іншим шляхом державну підтримку, 
на оренду житла, або виплату за жит-
лово-комунальні послуги. 

Аналіз останніх досліджень і  
публікацій. Останніми роками 
проблеми будівництва соціально-
го житла в економіці України були 
розглянуті у працях А. Богданенка, 
О. Непомнящого, Т. Нечипоренка 
[4], С. Шевчука [3] та ін. Зазначені 
автори досліджують стан і пробле-
ми розвитку житлово-комунального 
господарства в країні, ними запро-

поновані різні механізми залучення 
додаткових фінансових ресурсів у 
житлове будівництво. Однак, ними 
практично не обґрунтовано підходи 
з урахуванням досвіду розвинених 
країн світу до реформування держав-
ного регулювання будівництвом со-
ціального житла, не систематизовано 
оцінки ефективності державної полі-
тики будівництва соціального житла 
та визначено напрями її поліпшення.

Мета статті — проаналізувати 
державне регулювання проблем ін-
вестиційних процесів у будівництві 
соціального житла у контексті євро-
пейського досвіду.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Сьогодні, європейські 
держави стикнулися з проблемою пе-
ренаселення, яка є актуальною з ча-
сів закінчення Другої світової війни 
[1]. Тоді Німеччина, Італія, Франція 
та Англія піддалися великому напли-
ву біженців з інших держав. З того 
часу практично в усіх європейських 
держав політика щодо соціального 
забезпечення житлом та будівництва 
соціального житла стала пріоритет-
ною у їх розвитку.

У Франції можна помітити нечіт-
кість розмежування приватного та 
державного житла. Це відбувається 
з тієї причини, що значна кількість 
приватних компаній під державним 
контролем забезпечують житлом ри-
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нок. Велика кількість французьких 
родин проживають в соціальному 
житлі. А приватні компанії, які за-
ймаються спорудженням такого ти-
пу житла, отримують державні при-
вілеї у вигляді податкових пільг. По 
завершенню зведення житлові при-
міщення надаються в оренду сім’ям 
(громадянам), які є малозабезпече-
ними, а ціни на оренду такого житла 
встановлює держава. Визначаються 
особи, яким буде надане право на 
соціальне житло приватними компа-
ніями та місцевою владою, які розді-
ляють повноваження з визначення 
осіб. Середній термін очікування в 
черзі на його отримання у Франції 
становить десять місяців. Орендна 
плата за соціальне житло у Франції  
є значно меншою, якщо порівнювати 
ринкові ціни. Разом з тим, приблизно 
половина мешканців є ще й учасни-
ками житлового субсидіювання, яке 
надає держава [2].

Загалом у Західній Європі не існує 
єдиної програми соціального житла, 
яку в обов’язковому порядку мають 
виконувати всі країни. Але всі країни 
підписали документ, в якому йдеть-
ся про ліквідацію бідності протягом 
найближчих років. У цьому напря-
мі проводиться велика робота, адже 
за даними FEANTSA (Європейська 
федерація, що поєднує національні 
організації та займається проблема-
ми безхатчинків) в країнах Західної 
Європи налічується 3 млн осіб, які не 
забезпечені належними житловими 
умовами [3].

Інвестування в (будівництво, ре-
конструкція тощо) соціальний жит-
ловий фонд країнами ЄС відбува-
ється шляхом залучення: фінансових 
коштів центральної, регіональної та 

місцевої влад; приватних інвестицій 
та пожертвувань. Згідно з останні-
ми тенденціями у сфері забезпечен-
ня соціальним житлом в країнах 
ЄС, центральною владою поступово 
здійснюється відхід від вирішення 
проблем даного характеру, тим са-
мим залучаючи до першості з вирі-
шення цих питань місцеву владу.

Якщо взяти за приклад Шве- 
цію — витрати на забезпечення со-
ціальним житлом (знесення старих 
житлових споруд, будівництво но-
вих, роботи з реконструкції, ремонту, 
обслуговування) розподіляють між 
собою центральна влада та муніци-
палітет у співвідношенні 50 на 50. 
Щодо Данії — тут вирішення анало-
гічних питань лежить на житлових 
комерційних організаціях. За це вони 
отримують певні привілеї від держа-
ви у вигляді податкових пільг та суб-
сидій. У Голландії в секторі соціаль-
ного житла функціонують житлові 
асоціації, частіше за все, приватного 
типу. В Австрії — компанії, власника-
ми яких є місцева чи центральна вла-
да, профспілки, банки та інші струк-
тури. У Великобританії забезпечення 
соціальним житлом прошарку насе-
лення, яке потребує його — преро-
гатива муніципальних організацій  
(більшою мірою) і житлових асоці-
ацій (меншою). Житлові асоціації в 
Англії — незалежні некомерційні ор-
ганізації, які зареєстровані відповід-
ним чином та забезпечують регуляр-
не звітування про свою діяльність.  
У Франції відповідно до чинного 
законодавства при кожній комплек-
сній забудові як мінімум 20 % жит- 
лових приміщень мають виділятися 
на корить малозабезпечених грома-
дян.
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Щодо проблем державного ре-
гулювання інвестиційних проце-
сів будівництва соціального житла 
у Швеції, що практика вирішення  
цієї проблеми така: нове будівництво 
застосовується рідко й незаможні 
сім’ї одержують в основному рекон-
струйоване старе житло. Видатки на 
реконструкцію діляться порівно між 
державою і муніципалітетами, які 
здають його незаможним в оренду за 
зниженою ставкою. Водночас міська 
влада залишається власником житла 
і відповідає за технічне обслугову-
вання та ремонт соціального житло-
вого фонду, але незаможні не можуть 
його викупити. Тому система іпотеч-
ного кредитування тут розвинена 
набагато слабше та побудована на 
оренді, що цілком доступна завдяки 
високим пенсіям. Приватні органі-
зації, що діють в інтересах незамож-
них верств у системі обліку потреб і 
розподілі житла, відсутні, а муніци-
палітети звітують тільки перед дер-
жавою. Уряд субсидіював знесення 
застарілих житлових одиниць в де-
яких частинах Швеції — найчастіше 
в старих промислових містах. Деякі 
житлові одиниці були продані коопе-
ративам орендаторів, або приватним 
власникам нерухомості. Орендатори 
мають найменше прав у цих прода-
жах, вони можуть впливати на судові 
рішення, але тільки в установленому 
порядку. Інші житлові одиниці були 
придбані орендаторами, незважаючи 
на закон, який забороняє продаж, що 
може наражати на небезпеку функ-
ціонування справедливої рентної 
системи у Швеції. Право купувати 
поширюється також на орендовані 
приватні будинки. В період нового 
будівництва муніципальний сектор 

знаходиться у дуже доброму стані, 
його частка в новому будівництві 
приблизно відповідає його частці в 
загальному обсягу житлового фонду 
(близько 20 %) [4].

Втім, мільйони громадян живуть 
у відносній бідності і систематично 
позбавляються переваг благополуч-
ного суспільства. Відтак соціальний 
найм житла є поширеним способом 
забезпечення населення житлом.

Для програм фінансування соці-
ального житлового будівництва ха-
рактерні багатокомпонентність і фі-
нансова складність, рідко необхідні 
в комерційному будівництві. Євро-
пейська федерація соціального жит-
лового господарства глибоко про- 
аналізувала програму фінансування 
в шести європейських країнах, в якій 
демонструється, що типові схеми для 
фінансування новобудов у Франції 
на 76,5 % складаються з кредитів, на  
10 % — з активів суб’єктів, що нада-
ють житло, на 8 % — з дотацій міс-
цевих органів влади, на 3 % — з дер-
жавних дотацій і на 2,5 % — з дотацій 
роботодавців. У Данії розповсюдже-
ні програми фінансування, що на 2 % 
складаються з преміальної надбавки 
мешканців, на 14 % — з муніципаль-
них дотацій і на 84 % — з гарантованої 
позики (гарантована муніципаліте-
том). У Великобританії здебільшого 
використовуються програми пере-
хресного субсидування; це відбува-
ється, коли комерційні об’єкти ви-
користовуються для фінансування 
будівництва 20 % соціального житла 
[5].

На даний момент у сфері інвес-
тування соціального житла існує дві 
проблеми: зростання потреб і скоро-
чення фінансування. Кількість домо-
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господарств, зареєстрованих у спис-
ках на отримання соціального житла 
в державах, зросла з початку світової 
фінансової кризи. Однак внаслідок 
кризи скорочення державних витрат 
стало необхідним і неминучим. Це 
призвело до непропорційних наслід-
ків в житловому секторі. Всюди існує 
потреба в безпечному гідному житлі, 
доступному при найнижчих рівнях 
доходів. Внаслідок світової фінансо-
вої кризи змінився і контекст, в яко-
му функціонували системи житло-
вого господарства, і його майбутнє є 
невизначеним. В минулому соціаль-
ний житловий фонд міг використо-
вуватися для надання житла враз-
ливим і малозабезпеченим групам 
населення в більшості європейських 
держав. Однак, внаслідок нинішньої 
кризи потреби в соціальному житлі 
не тільки збільшилися, але і диверси-
фікувалися. У житлі мають потребу 
особи похилого віку, молодь (особи, 
які вперше купують нерухомість), 
домогосподарства із середнім дохо-
дом, а також вразливі верстви насе-
лення і особливі групи.

У будівництво житлового соціаль-
ного фонду активно залучає активи 
Європейський інвестиційний банк 
(далі — ЄІБ). ЄІБ щодо житлового 
господарства працює за принципом 
субсидіарності Європейського сою-
зу. Однак для цього банку житлове 
господарство та соціальне житло не 
є основним сектором діяльності. Со-
ціальний житловий сектор виріс ще 
більше останнім часом в результаті 
попиту на фінансові продукти для 
його підтримки. ЄІБ реагує на попит 
на кредити, тоді, і в тому випадку, як-
що банку повідомляється про них у 
вигляді конкретних проектів. Пред-

ставники ЄІБ підкреслювали, що 
він є органом, таким, що підтримує 
політику у сфері соціального житла, 
тому не розробляє політику, а реагує 
на неї (на національному рівні). В ці-
лому банк фінансує деякі програми 
фінансово доступного і соціального 
житла як складової місцевих інте-
граційних і інклюзивних планів ста-
лого міського розвитку та житлової 
політики, які відповідають критері-
ям відбору ЄІБ для цього сектора.

У Міжнародному валютному фон- 
ді зазначають, що участь уряду в рин-
ку іпотечних кредитів, крім іншого, 
є дорогим з точки зору державного 
фінансування, і водночас воно ви-
явилося не дуже ефективним щодо 
збільшення кількості житла, що пе-
ребуває у власності [6]. Приводяться 
доводи про те, що державне втручан-
ня в іпотечному секторі спрямоване 
на фінансування інституту домово-
лодіння і є причиною фінансової не-
стабільності і підвищення цін на жит-
ло. Дуже мало уваги приділяється 
основним зв’язкам між фінансовими 
ринками і динамікою ринків житла. 
Унаслідок проведеної раніше фінан-
сової політики і світової фінансової 
кризи житлова криза не тільки при-
звела до збільшення потреб в житлі, 
але і дестабілізувала національні 
банки в деяких країнах з розвиненою 
економікою. Фахівці підкреслюють, 
що це є проблемою, оскільки іпотеч-
ні кредити частково фінансуються на 
міжнародних ринках капіталу. Через 
падіння цін на житло іпотечні креди-
ти подорожчали порівняно з закла-
деною вартістю житла. Багато людей 
на сьогодні мають негативні активи, 
особливо ті, хто вийшов на ринок 
після 2007 р. У ряді країн Західної 



288

Європи правила отримання доступу 
до іпотечних кредитів стали більш 
суворими, а критерії для їх отриман-
ня посилилися. Багато людей не в 
змозі придбати житло. Крім того, як-
що вони не мають права на соціальне 
житло, то вони стають залежними від 
невеликого сектора приватного жит-
ла, що орендується за дуже високою 
орендною платою.

Висновки. Звертаючи увагу на 
проблеми, у сфері забезпечення со-
ціальним житлом населення та ре-
гулювання інвестиційних процесів в 
цій самій сфері, можемо зауважити, 
що об’єднавши зусилля держави і 
приватного капіталу, є можливість 
зводити соціальні житлові будови 
і в значно більших обсягах. Важли-
вим також є факт, що уряди країн – 
членів ЄС все частіше приймають 
рішення про запровадження можли-
вості подальшого викупу соціально-
го житла. Таким чином, соціальний 
житловий фонд перетворюється на 
доступний, поступово вирішується 
проблема нестачі соціальних житло-
вих помешкань, відбувається коригу-
вання соціальної поведінки малоза-
безпечених громадян. Таким чином, 
складається дуже розгалужена й над-
звичайно гнучка система забезпечен-
ня нужденних недорогим житлом за 
участю всіх структур суспільства — 
держави, місцевої влади, бізнесу — і 
чітким розподілом функцій і взаєм-
ною відповідальністю.
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УкРАЇНсЬкА  ДЕРЖАВА   
ПАВЛА  скоРоПАДсЬкого:  осоБЛиВостІ  

НАЦІоНАЛЬНоЇ  ВІЙсЬкоВоЇ  АВтокРАтІЇ

Анотація. Проаналізовано державотворчі процеси на українських тере-
нах у період української революції, а саме — за часів Української держави 
Павла Скоропадського.   

Детально описано діяльність гетьманського уряду, схарактеризовано 
особливості взаємодії центральної та місцевої влади, досліджено вплив іно-
земного протекторату на створення, функціонування та крах гетьманського 
режиму, що, незважаючи на це, мав національний характер. Особливу увагу 
приділено розгляду реформ та нововведень, характеристиці та аргументації 
автократії в управлінні, професіограмам урядовців, окресленню майбутніх 
планів державного будівництва та причинам падіння Української держави. 
Досліджено, що велика промислова і сільськогосподарська буржуазія утво-
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рила власний представницький орган — Раду промисловості, торгівлі, фінан-
сів та сільського господарства, яка мала на меті сприяти реставрації дорево-
люційного господарського устрою (Протофіс) зі своїми філіями у губерніях. 
Таким чином, зазнаючи утисків з боку гетьманської адміністрації, яка пере-
бувала у полоні економічних домовленостей з Німеччиною та Австро-Угор-
щиною, та  чинячи опір поміщикам, які прагнули повернути колишні угіддя і 
майно, народні маси ставали ворогами нових порядків, що, по суті, найбільше 
посприяло крахові гетьманського урядування.

Наведено докази, що свідчать про реальні кроки на шляху до самостійної 
держави, здійснені за часів П. Скоропадського: створення владних структур, 
боротьба за території країни, провадження рішучої внутрішньої та активної 
зовнішньої політики, законодавче регулювання суспільного життя; окремо 
наголошено на історичних уроках описуваного досвіду національного дер-
жавного будівництва.

Ключові слова: гетьман, Українська Держава, Рада Міністрів Україн-
ської Держави, Український Сейм, іноземний протекторат, Державна варта, 
Протофіс, губернські старости, отамани, Директорія УНР.

УКРАИНСКОЕ  ГОСУДАРСТВО  ПАВЛА  СКОРОПАДСКОГО: 
ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ВОЕННОЙ  АВТОКРАТИИ

Аннотация. Проанализированы государственно-созидательные процессы 
на украинской территории в период Украинской революции, а именно — во 
времена Украинского государства Павла Скоропадского.

Представлено подробное описание деятельности гетманского правитель-
ства, охарактеризованы особенности взаимодействия центральной и местной 
власти, исследовано влияние иностранного протектората на создание, функ-
ционирование и крах гетманского режима, который, несмотря на это, носил 
национальный характер. Особое внимание уделено рассмотрению реформ 
и нововведений, характеристике и аргументации автократии в управлении, 
профессиограмме чиновников, обрисовке будущих планов государственного 
строительства и причинам падения украинского государства. Доказано, что 
крупная промышленная и сельскохозяйственная буржуазия создала собст-
венный представительный орган — Совет промышленности, торговли, фи-
нансов и сельского хозяйства, цель которого — способствовать реставрации 
дореволюционного хозяйственного устройства (Протофис) со своими фи-
лиалами в губерниях. Таким образом, испытывая давление со стороны гет-
манской администрации, которая находилась в плену экономических дого-
воренностей с Германией и Австро-Венгрией, и сопротивляясь помещикам, 
которые хотели вернуть прежние угодья и имущество, народные массы ста-
новились врагами новых порядков, что, по сути, больше поспособствовало 
крушению гетманского управления.

В работе приведены доказательства, свидетельствующие о реальных шагах 
на пути к самостоятельному государству, совершенные во времена П. Скоро-
падского: создание властных структур, борьба за территории страны, производ-
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ство решительной внутренней и активной внешней политики, законодатель-
ное регулирование общественной жизни; отдельно отмечены исторические 
уроки описываемого опыта национального государственного строительства. 

Ключевые слова: гетьман, Украинское Государство, Совет Министров 
Украинского Государства, Украинский Сейм, иностранный протекторат, Го-
сударственная стража, Протофис, губернские старосты, атаманы, Директо-
рия УНР.

UKRAINIAN  STATE  PAVEL  SKROROPADSKY:  PECULIARITIES  
OF  NATIONAL  MILITARY  AUTOCRACY

Abstract. The proposed research is an analysis of state-building attempts in 
Ukrainian territories during the period of the Ukrainian revolution, namely, dur-
ing the time of the Ukrainian State of Pavlo Skoropadsky.

It contains a detailed description of the Hetman government describes features 
of the interaction of central and local government, the influence of foreign protec-
torate for the creation, operation and collapse of the Hetman regime that, despite 
this, wearing the national character. Special attention is given to the reform and 
innovation, characteristics and reasoning autocracy in management professiogram 
officials, outlining future plans for state building and cause of the fall of the Ukrai-
nian state. Investigated that large industrial and agricultural bourgeoisie has cre-
ated its own representative body — the Council of Industry, Trade, Finance and 
Agriculture, which was intended to promote the restoration of pre-revolutionary 
economic system (Protofis) with its branches in provinces. Thus, experiencing ha-
rassment by the Hetman’s administration, who was a prisoner of economic agree-
ments with Germany and Austria-Hungary, and resisting landowners who wanted 
to restore the old land and property, the masses were enemies of the new order, 
which, in fact, contributed the most crash Hetman’s government.

The work presented evidence to suggest practical steps towards an indepen-
dent state made the times Skoropadskiy: the creation authorities, the struggle for 
the country, implementation of strong internal and active foreign policy, legisla-
tive regulation of public life; Separately, the historical lessons of the described 
experience of national state construction are emphasized.

Keywords: Hetman, Ukrainian State, Council of Ministers of the Ukrainian 
State, Ukrainian Sejm, foreign protectorate, State guard, Protofis, provincial el-
ders, atamans, Directory of the UPR.

Постановка проблеми. Після по-
разки Української Центральної Ради 
та вступу німецьких та австро-угор-
ських військ на територію країни 
формування нових владних інсти-
тутів значною мірою залежало від 

союзників та їх геополітичних інте-
ресів. Прагнення української еліти 
продовжувати національну револю-
цію шляхом реформування внутріш-
нього і зовнішнього життя знайшло 
підтримку у вказаних сил, на які і 



293

опиралася влада Української Держа-
ви, що постала замість УНР. 

В історіографії доволі частими 
були дискусії щодо оцінки її як окре-
мого державного утворення: відомі 
її характеристики як маріонеткової 
держави, як держави — сателіта, як 
тимчасового штучного автократич-
ного утворення, організованого оку-
паційним режимом задля задоволен-
ня внутрішніх економічних потреб. 

Проте цей період доцільніше роз-
глядати як яскравий поступальний 
етап національного державотворен-
ня, характерного для української 
революції 1917–1921 рр., і особли-
вої наукової уваги вимагає той факт, 
що саме у короткий проміжок часу 
(квітень–грудень 1918 р.) заклалися 
основи майбутнього інституту укра-
їнської державної служби, — окрес-
лились форма і зміст його діяльності, 
професійні вимоги до держслужбов-
ців, наголошення на відмові від полі-
тичних уподобань, етика службовця 
та його моральні принципи, і ці уро-
ки сьогодні надважливі для сучасної 
держави, основним завданням якої є 
антикорупційне реформування, на-
самперед, у галузі виконавчої влади, 
а також створення ефективного тех-
нократичного урядування. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Джерельною базою 
для конструктивного дослідження 
вказаної проблематики послужи-
ли роботи сучасників української 
революції 1917–1921 рр.: насампе-
ред, спогади очільника Української 
Держави П. Скоропадського [4, 14]; 
історичні праці його соратника, ви-
датного вченого та державного діяча 
Д. Дорошенка [3]; мемуари рефор-
матора “білого” руху і головноко-

мандувача південних військ Росії  
П. Врангеля [5; 6]; спогади російсько-
го державного діяча В. Оболенського 
[9]; політологічні дослідження В. Пе-
тріва [12]. Додатковою інформаці-
єю для вивчення цієї теми є роботи 
українського історика І. Крип’якеви-
ча [11], історіографічні дослідження 
сучасних вчених С. Кульчицького 
[1], О. Мироненка [2], В. Чеховича 
[10], О. Бойко [8]. У роботі викори-
стано колективні праці з історії дер-
жавної служби та матеріали архівних 
досліджень урядів україни у ХХ ст. 
[7]. 

Мета статті: 
• висвітлити механізми форму-

вання центральних урядових орга-
нів, органів місцевого врядування в 
Українській Державі та принципи їх 
взаємодії; 

• розглянути особливості німець-
кого та австро-угорського протекто-
рату та схарактеризувати рівень іно-
земного впливу на політичні події та 
урядові кроки в описуваний період 
української революції; 

• дослідити співвідношення уп- 
равлінських реформ і реставрацій у 
діяльності гетьманської влади; 

• наголосити на національних ри-
сах у гетьманському врядуванні та 
довести важливість цього історично-
го уроку. 

Виклад основного матеріалу. 
Павло Скоропадський — очільник 
проголошеної Української Держави 
офіційно прийняв владу від делега-
тів Всеукраїнського хліборобського 
конгресу, скликаного Центральногю 
Радою у квітні 1918 р., — історики 
називають цей момент державним 
переворотом, ініційованим вищим 
командуванням Німеччини. Інозем-



294

на роль в управлінні була достат-
ньо аргументованою: опинившись 
у складному становищі після закін-
чення Першої світової війни, викли-
каними загрозою червоної і білої 
гвардії, ще попередній уряд УНР 
змушений був дати згоду на протек-
торат Четвертного союзу, насампе-
ред, Німеччини та Австро-Угорщи- 
ни — в обмін на територіальні по-
ступки (повернення Холмщини, 
Підляшшя, надання умов для авто-
номного розвитку Східної Галичи-
ни); важливою умовою цього догово-
ру був і обмін військовополоненими, 
повернення до взаємовигідних еко-
номічних стосунків [1].

Водночас були зроблені останні 
важливі урядові кроки Ради Народ-
них Міністрів, яка знаходилась в 
евакуації на Волині: прийнято Закон 
про громадянство УНР та про вве-
дення в обіг національної грошової 
одиниці — гривні, затверджено Дер-
жавний герб (тризуб), запроваджено 
григоріанський календар. І саме від-
сутність внутрішньої та міжнарод-
ної підтримки, поширення більшо-
вицької загрози, руйнація легітимної 
владної вертикалі спричинили дер-
жавний переворот у Києві в квітні 
1918 р., і наступні здобутки у галузі 
національної політики належали уже 
новому уряду.

Офіційно парламентський курс 
держави залишався незмінним, 
оскільки у “Законі про тимчасовий 
державний устрій”, де прописували-
ся статуси громадян, зазначалося, що 
законодавча і судова влада належа-
тиме гетьману виключно до обрання 
парламенту, Українського Сейму, усі-
ма громадянами Української Держа-
ви [2].

Отже, партнерство з Четвертним 
союзом було спричинено гострою 
потребою української влади у зброй-
ній допомозі і не менш нагальною 
потребою стратегічних партнерів, 
Австро-Угорщини і Німеччини, у 
сільськогосподарській та промис-
ловій українській сировині, і це під-
штовхувало останніх до посилення 
військової присутності в українських 
землях, яке виконало свою важливу 
місію: навесні 1918 р. більшовики 
залишили територію УНР, де зосере-
дилось понад 450 тисяч німецьких та 
австро-угорських солдат [3].

Особливий науковий інтерес для 
дослідників становить постать ліде-
ра цієї держави — П. Скоропадсько-
го, у якому вище німецьке коман-
дування вбачало правителя, який 
володів усіма ознаками традиційної 
легітимності: аристократичне по-
ходження (гетьманський родовід), 
військовий досвід і високий чин, 
шляхетна освіта, особлива повага до 
українських національних традицій, 
лояльне ставлення до іноземних по-
кровителів — усе це мало сприяти 
утвердженню П. Скоропадського як 
керівника держави. Гетьман усвідом-
лював тимчасовість власного одно-
осібницького управління (до скли-
кання парламенту), навіть більше — 
заперечував монархізм, проте авто-
кратію вважав єдиним можливим ви-
ходом в умовах загальної політичної 
й економічної кризи, якою було охо-
плене тогочасне суспільство [4]. 

Незважаючи на недемократичний 
прихід до влади та відчутний німець-
кий протекторат, період існування 
гетьманського режиму на україн-
ських теренах був продовженням 
давніх українських традицій у вря-
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дуванні, а новостворена Українська 
Держава мала усі ознаки самостійно-
го державного утворення. Насампе-
ред, про це свідчила міцна позицій-
ність глави держави, якому належала 
уся законодавча (до задекларованого 
скликання Українського Сейму) та 
виконавча влада в країні; він же був 
“Верховним Воєводою” — головно-
командувачем армії та флоту та мав 
право практично самостійно фор-
мувати уряд. Новий лідер держави, 
відмовившись від монархічних пла-
нів, на початку своєї державниць-
кої діяльності сподівався на широку 
підтримку Австрії, у союзі з якою 
вбачав самостійне майбутнє Укра-
їни [5]. На те була аргументована 
причина: окрім готовності Австро- 
Угорщини узяти під своє крило ваго-
му решту сусідніх земель, для нової 
української влади вартим був той 
факт, що територіальні суб’єкти цієї 
імперії, на відміну від царської Ро-
сії, де-факто мали статус відносно 
самостійних частин імперії (з усіма 
належними правами, вольностями і 
представництвами, допустимими у 
монархії; тому вимушена переорієн-
тація на майбутню (не більшовиць-
ку) Росію стане для гетьмана, за свід-
ченнями очевидців, єдино можливим 
свідомим державним вибором, але 
заледве не найбільшим особистим 
політичним розчаруванням [6].

Не менш важливою ознакою дер-
жави є зміст і форма функціонуван-
ня її власного уряду, Ради Міністрів 
на чолі з Отаманом (Головою Ради 
Міністрів), — уряду, який суттєво 
посприяв розвиткові національного 
інституту державної служби. Так, бу-
ли створені міністерства внутрішніх 
і закордонних справ, промисловості, 

фінансів і торгівлі, земельних справ, 
народної освіти, народного здоров’я, 
сповідань (опікувалось справами 
релігій); призначені міністри вій-
ськових, судових справ, генеральний 
контролер та генеральний секретар 
(керівник Генеральної канцелярії). 
Поступово складався прообраз су-
часної системи виконавчої влади: 
міністерства поділялися на департа-
менти та управління, товариші міні-
стрів (заступники) та інші працівни-
ки теж добиралися за професійною 
ознакою; змінювалися назви і повно-
важення, аргументовано складалися 
штатні розписи та кошториси витрат. 
Аналогічні, але менш успішні рефор-
ми провадилися і у судовій сфері. 
Усі державні службовці і судді, як і 
військові, давали урочисту обітницю 
вірно служити Українській Державі 
[7].

Українська Держава мала доре-
волюційний територіально-адміні-
стративний устрій; його певні риси 
віддзеркалювалися і в системі міс-
цевого самоврядування (інститут 
губернських старост, яким опікува-
лося Міністерство внутрішніх справ)
[8]. Характерною ознакою місцевого 
урядування було його формування 
згідно з попереднім досвідом діяль-
ності осіб-учасників: важливі посади 
часто діставалися колишнім росій-
ським чиновникам та урядовцям ча-
сів УНР, — без огляду на національне 
походження та політичні симпатії. 
Зазвичай це часто провокувало кон-
флікти, особливо з огляду на той 
факт, що за часів гетьманського ре-
жиму до України повернулося чи-
мало колишніх землевласників, які 
вимагали від уряду власних земель і 
статків, а також чималих компенса-
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цій за нанесені революцією збитки. 
Ситуацію ускладнювали і супереч-
ності у міських думах та земських по-
вітових і волосних управах, які часто 
складалися з представників станів, 
лояльно налаштованих не лише до 
очільників Білої гвардії, які вбачали 
в Українській Державі учасника май-
бутньої федерації колишніх народів 
Російської імперії, а навіть до мо-
нархістів (особливо це стосувалося 
південних губерній з їх дореволюцій-
ними поглядами та рештками адміні-
стративного устрою) [9].

У системі місцевого самовряду-
вання гетьманський уряд прагнув 
опиратися на середній клас, зокрема, 
на заможне селянство, — з цією метою 
був відроджений інститут козацтва з 
куріальним устроєм та отаманським 
врядуванням, яке діяло паралельно 
з губернським старостатом [10]. До 
того ж, велика промислова і сіль-
ськогосподарська буржуазія утво-
рила власний представницький ор-
ган — Раду промисловості, торгівлі, 
фінансів та сільського господарства, 
яка мала на меті сприяти реставра-
ції дореволюційного господарського 
устрою (Протофіс) зі своїми філіями 
у губерніях. Отже, зазнаючи утисків 
з боку гетьманської адміністрації, 
яка перебувала у полоні економіч-
них домовленостей з Німеччиною та 
Австро-Угорщиною, та чинячи опір 
поміщикам, які прагнули повернути 
колишні угіддя і майно, народні ма-
си ставали ворогами нових порядків, 
що, по суті, найбільше посприяло 
крахові гетьманського урядування. 

З огляду на постійну зовнішню 
загрозу та внутрішні громадянські 
конфлікти одним з головних пи-
тань державного будівництва була 

організація захисту держави — роз-
будова армії, авіації та флоту, які, за 
загальним висновком істориків, бу-
ли приведені у найвищу тогочасну 
боєздатність саме у період правління  
П. Скоропадського [11]. Те ж саме 
стосується і внутрішніх безпекових 
сил, — зокрема, Державної варти, 
яка на початку свого існування ви-
конувала не лише поліцейські функ-
ції, але й здійснювала прикордон-
ний і митний контроль, відповідала 
за військову розвідку та особисту 
безпеку гетьмана та членів уряду: 
створена постановою Голови уряду  
Ф. Лизогуба з числа лояльних до но-
вої влади колишніх поліцейських і 
чиновників, вишколена і професійна 
Державна варта на середину 1918 р. 
нараховувала до 60 тис. службовців 
та була міцною опорою режиму. То-
ді ж започаткували свою діяльність 
ДНД, майбутні добровільні народні 
дружини, дільничні та вуличні комі-
тети з охорони громадського поряд-
ку, — залучення місцевого населення 
до самоврядної, у тому числі, і пра-
воохоронної діяльності було однією 
з нереалізованих ініціатив, проголо-
шених ще столипінськими реформа-
ми [12]. 

У провадженні ж зовнішньої по-
літики головними проблемами були 
намагання чітко окреслити північно- 
східні кордони держави та спроби 
налагодити відносини з країнами Ан-
танти (або ж з окремими її суб’єкта-
ми). Опираючись на підтримку країн 
Четвертного союзу та їх геополітич-
них партнерів (усі ці держави мали 
офіційні представництва у Києві) та 
на факт визнання Української Дер-
жави більшістю країн Європи, укра-
їнський уряд провадив зовнішню 
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діяльність як повноцінний суб’єкт 
міжнародних відносин, визнаючи 
право на державне будівництво за 
усіма національними околицями 
колишньої Російської імперії і праг-
нучи об’єднати етнічні українські 
землі та Крим (на правах автономії) 
у межах Української Держави. Укра-
їнська Держава здобула визнання  
30 держав, в тому числі, і більшо-
вицької Росії. 

Незважаючи на численні докори 
щодо політичного проросійського 
(білогвардійського) курсу політики 
П. Скоропадського, без огляду на 
реальний протекторат Німеччини та 
Австро-Угорщини чимало законів 
та інших актів (а їх було понад 500) 
уряду Української Держави свідчили 
про українізацію суспільно-політич-
ного життя. Центральний адміністра-
тивний апарат складався переважно 
з етнічних українців. Офіційною мо-
вою визнавалася українська, широко 
вживалася національна символіка і 
національна система державних на-
город, започатковані Українська ака-
демія наук, Національний історич-
ний музей, Національна бібліотека 
і Національний архів; відкривалися 
українські університети. Вивчення 
української мови та літератури ста-
ло обов’язковим. Процес українізації 
торкнувся образотворчого, музично-
го та театрального мистецтва, історії 
України, національного права, релі-
гії; разом з тим, визнавалися і права 
національних меншин (євреїв, крим-
ських татар та інших) на вільний 
національно-культурний і духовний 
розвиток, — усі ці урядові кроки пе-
реконливо доводять наявність твер-
дої національної духовної основи у 
поступі Української Держави (навіть 

за наявності іноземного субстрату в 
управлінні). 

Висновки. Діяльність гетьман-
ського уряду стала ще одним кро-
ком на шляху державотворення на 
українських теренах, — ініційована 
союзниками Українська Держава на 
чолі з гетьманом Павлом Скоропад-
ським, яка постала замість УНР, і до 
сьогодні залишається яскравим уро-
ком становлення національного дер-
жавного будівництва на українських 
теренах. Окрім цього, період існуван-
ня гетьманату був тріумфом вико-
навчої влади, оскільки ніколи біль-
ше в українській історії уряд не мав 
таких широких повноважень і не був 
настільки позбавлений контролю за-
конодавчого органу. Втім, він знахо-
дився під жорстким наглядом глави 
держави і його іноземних патронів 
та репрезентував себе як тимчасовий 
орган управління. Лідер держави та 
його соратники усвідомлювали не-
своєчасність та недоліки автократії 
та усі ризики консерватизму, який 
прийшов на зміну соціалізму (соці-
ал-демократії), заявленій у програ-
мах Центральної Ради, і який по фор-
мі опирався на національні козацькі 
традиції, а за змістом діяльності — на 
жорсткий монархізм та авторитарні 
методи управління, характерні для 
урядування в дореволюційній імпер-
ській Росії. Щодо самого гетьмана, 
то “об’єднання слов’янських земель 
Австрії та України і утворення само-
стійної і незалежної України було йо-
го єдиним прижиттєвим завданням” 
[13]. Очільник Української Держа-
ви дав таку оцінку своєму урядові:  
“Я далеко не хочу сказати, що цен-
тральні управління працювали 
добре, було чимало людей непід-
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ходящих за своїми знаннями і сво-
їми моральними якостями, але для 
дезинфекції всіх цих установ був 
потрібен час” [14]. Саме брак ча-
су для налагодження ефективного 
управління, невдоволеність народу 
іноземним меркантильним покро-
вительством, активізація політичної 
боротьби у державі і спричинили 
повстання проти гетьмана, яке, за 
відсутності військової підтримки со-
юзників, зайнятих територіальними 
і політичними розколами у власних 
державах, закінчилось приходом до 
влади Директорії. У будь-якому ви-
падку, правління П. Скоропадського 
має розглядатися як чергова (хоча й 
ініційована іноземними покровите-
лями) історична спроба українства 
збудувати власну державну модель, 
щоправда, не у попередньому, заде-
кларованому Центральною Радою 
демократичному просоціалістично-
му форматі, а у вигляді автократії, 
побудованої на засадах військового 
українського консерватизму.
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АНАЛІЗ  УмоВ  ФоРмУВАННЯ   
ДЕРЖАВНоЇ  ПоЛІтики  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

кІБЕРНЕтиЧНоЇ БЕЗПЕки  В  УкРАЇНІ

Анотація. Узагальнюються основні тенденції, особливості та проблеми, 
які безпосередньо впливають на формування державної політики забез-
печення кібернетичної безпеки. Проаналізовано сучасний стан кіберзло-
чинності у світі та доведено її глобальний характер розповсюдження. До-
сліджено потенціал кібератак в Україні та виявлено, що його підвищення 
обумовлено такими тенденціями у діяльності підприємств та бізнесу, як 
зростання кількості комп’ютерної техніки, підвищення доступу до мережі 
Інтернет, а також збільшення рівня використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій у своїй діяльності. Виявлено постійно зростаючу тенден-
цію до збільшення кількості злочинів у сфері використання електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку в Україні, а також збільшення їх питомої ваги у загальній 
кількості злочинів в Україні. Узагальнено основні фактори, які сприяли 
зростанню кількості кіберзлочинів в Україні, серед яких як технічна і струк-
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турна неготовність існуючої системи управління правоохоронних органів, 
так і недосконалість державної політики. На підставі аналізу злочинів у 
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) 
(за закінченими розслідуваннями у кримінальних провадженнях) сфор-
мовано “портрет” кіберзлочинця та доведено, що основною його рисою є  
високий кваліфікаційний рівень. Виявлено, що серед позитивних тенденцій 
у сфері боротьби з кіберзлочинністю в Україні на сьогодні можна спостері-
гати впровадження у практичну діяльність сучасних методик виявлення, 
фіксації і дослідження цифрових доказів; підписання договорів про взає-
модію у сфері боротьби з кіберзлочинністю з організаціями різних країн  
світу; налагодження ефективної взаємодії зі світовими соціальними мере-
жами.

Ключові слова: державна політика, кібернетична безпека, кіберзлочин, 
кібератака, інформаційно-комунікаційні технології.

АНАЛИЗ  УСЛОВИЙ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. Обобщаются основные тенденции, особенности и проблемы, 
которые имеют непосредственное влияние на формирование государствен-
ной политики обеспечения кибернетической безопасности. Проанализирова-
но современное состояние киберпреступности в мире и доказан глобальный 
характер ее распространения. Исследован потенциал кибератак в Украине и 
обнаружено, что его повышение обусловлено такими тенденциями в деятель-
ности предприятий и бизнеса, как рост количества компьютерной техники, 
повышение доступа к сети Интернет, а также увеличение уровня использова-
ния информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности. 
Выявлена постоянно растущая тенденция к увеличению количества престу-
плений в сфере использования электронно-вычислительных машин (ком-
пьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи в Украине, а 
также увеличение их удельного веса в общем количестве преступлений в Ук-
раине. Обобщены основные факторы, которые способствовали росту числа 
киберпреступлений в Украине, среди которых как техническая и структур-
ная неготовность существующей системы управления правоохранительных 
органов, так и несовершенство государственной политики. На основании 
анализа преступлений в сфере использования электронно-вычислительных 
машин (компьютеров) (по законченным расследованиям в уголовных произ-
водствах) сформирован “портрет” киберпреступника и доказано, что основ-
ной его чертой является высокий квалификационный уровень. Выявлено, 
что среди положительных тенденций в сфере борьбы с киберпреступностью 
в Украине на сегодняшний день можно наблюдать внедрение в практическую 
деятельность современных методик выявления, фиксации и исследования 
цифровых доказательств; подписание договоров о взаимодействии в сфере 
борьбы с киберпреступностью с организациями разных стран мира; налажи-
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вание эффективного взаимодействия с известными мировыми социальными 
сетями. 

Ключевые слова: государственная политика, кибернетическая безопас-
ность, киберпреступность, кибератака, информационно-коммуникацион-
ные технологии.

ANALYSIS  OF  THE  CONDITIONS  FOR  THE  STATE  POLICY  
FORMATION  TO  ENSURE  KIBERNETIC  SECURITY  IN  UKRAINE

Abstract. The article summarizes the main tendencies, features and problems 
that have a direct impact on the state policy formation for ensuring cybernetic 
security. The present state of cybercrime in the world has been analyzed and its 
global distribution has been proved. The potential of cyberattacks in Ukraine has 
been investigated and its increase was determined by such tendencies in the ac-
tivity of enterprises and business as the growth of the number of computer equip-
ment, increase of access to the Internet, and also increase of the level of use of 
information and communication technologies in their activity. The tendency to 
increase the number of crimes in the sphere of the use of electronic computers, 
systems and computer networks and telecommunication networks in Ukraine, 
as well as an increase in their share in the total number of crimes in Ukraine has 
been revealed. The main factors that contributed to the increase in the number 
of cybercrime in Ukraine, including technical and structural unwillingness of the 
existing system of management of law enforcement agencies, and imperfection of 
the state policy, have beend generalized. On the basis of the analysis of crimes in 
the field of the use of electronic computers (after the investigation by criminal 
proceedings) a “portrait” of a cybercriminator has been formed and it has been 
proved that its main feature is a high qualification level. It has been revealed that 
among the positive trends in the field of combating cybercrime in Ukraine today 
it is possible to observe the introduction of modern methods of detection, fixation 
and research of digital evidence into practical activity; signing agreements on co-
operation in the field of combating cybercrime with organizations from different 
countries of the world; establishing effective interaction with the world's most 
famous social networks.

Keywords: state policy, cybernetic security, cybercrime, cyberattack, infor-
mation and communication technologies.

Постановка проблеми. Стрімкий 
розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій сприяв зростан-
ню світового показника кількості  
користувачів мережі Інтернет до 
4,021 млрд осіб (55,6 %) від усього 
населення Землі, поряд з яким спо-

стерігається активізація викори-
стання соціальних медіа, зростання 
кількості користувачів мережі Інтер-
нет, зокрема, в Україні кількість ко-
ристувачів становить понад 25 млн 
осіб або 60,7 % населення країни. 
Слід зауважити, що зростання рівня 
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проникнення, використання інтер-
нету та соціальних медіа приватни-
ми особами та компаніями по всьому 
світу, у свою чергу, сприяє розвитку 
інтернет-бізнесу. Однак взаємозв’я-
зок між бізнес-моделями й операцій-
ною діяльністю надає можливості не 
тільки освоїти нові сфери діяльності, 
а й створити загрозу через посилен-
ня вразливості в комп’ютерних мере-
жах та підвищити ризик виникнення 
кіберінцидентів. Зазначені тенденції 
мають безпосередній вплив на фор-
мування та реалізацію державної 
політики забезпечення кібернетич-
ної безпеки, тому їх відстеження та 
перманентний аналіз набуває клю-
чового значення для забезпечення 
національної безпеки в умовах сьо-
годення.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблемі забезпечення 
кібернетичної безпеки присвячено 
ряд наукових досліджень таких ав-
торів, як  А. Бабенко, Ю. Батурін,  
П. Біленчук, В. Бутузов, В. Вєхов,  
В. Гавловский, В. Голубєв, Д. Дубов, 
О. Книженко, М. Кравцова [4], В. Но-
моконов, В. Петров, М. Погорецький, 
І. Рязанцева, Н. Савчук, В. Шело-
менцев та ін. Також значний внесок у 
дослідження цієї проблеми зробили 
провідні міжнародні організації та 
компанії, як КPMG International [1], 
Norton by Symantec [2] та ін. Однак, 
на сьогодні існує нагальна потреба в 
інтеграції теоретичного доробку з ак-
туальними аналітичними даними у 
цій сфері, яка стрімко розвивається та 
трансформується, з метою вироблен-
ня ефективної державної політики 
забезпечення кібернетичної безпеки.

Мета статті полягає в обґрун-
туванні основних умов, які прямо 

впливають на формування держав-
ної політики забезпечення кібербез-
пеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Кі-
берзлочинність вже давно стала гло-
бальним явищем та проблемою, про 
що свідчить дослідження американ-
ської компанії Norton [2], за даними 
якого у 2017 р. 978 млн дорослих 
людей у 20 країнах (де проводилось 
дослідження) стикалися з глобаль-
ною кіберзлочинністю, що складає 
44 % онлайн-користувачів. У резуль-
таті, споживачі, які стали жертвами 
кіберзлочинності, сумарно втрати-
ли 172 млрд доларів (в середньому  
142 долари на жертву). Серед най-
більш розповсюджених кіберзлочи-
нів, які було відзначено,  слід зазна-
чити такі:

• наявність пристрою, зараженого 
вірусом чи іншою загрозою безпеці 
(53 %);

• проблеми з дебетовими або кре-
дитними картами (38 %);

• усунення пароля облікового за-
пису (34 %);

• несанкціонований доступ або 
хакерство електронної пошти чи об-
лікового запису соціальних медіа  
(34 %);

• придбання онлайн, яке виявило-
ся шахрайським (33 %);

• натискання на шахрайську елек-
тронну пошту або надання конфі-
денційної (особистої/фінансової) ін-
формації у відповідь на шахрайство з 
електронною поштою (32 %).

За даними іншого досліджен-
ня, проведеного компанією KPMG 
International серед керівників компа-
ній у різних країнах [1], близько по-
ловини керівників компаній (49 %) 
наголошують на можливості кібер- 
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атаки, не з точки зору “якщо”, а саме 
“коли”. При цьому у трійці лідерів, 
за оцінкою кібератаки як неминучої 
загрози для бізнесу, здійсненого за 
географічною ознакою, знаходять-
ся США, Австралія та Німеччина  
(рис. 1). У галузевому розрізі най-
більш підготовленою до кібератак 
стала сфера інфраструктури (67 %). 
Показово, що лише близько поло-
вини керівників підприємств (51 %) 
визначають значну підготовленість 
до кібератак. 

Якщо окремо аналізувати потенці-
ал кібератак в Україні, то насамперед 
слід звернути увагу на те, що на сьо-
годні за даними Державного комітету 
статистики України [3] на підприєм-
ствах можна констатувати зростан-
ня кількості комп’ютерної техніки  
(+2 % у 2017 р. порівняно з 2016 р.), 
підвищення доступу до мережі Ін-
тернет (+2 % у 2017 р.) та збільшен-
ня рівня використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій у 
своїй діяльності, зокрема у 2017 р.:

+4 % підприємств, що мали веб-
сайт, який функціонував у мережі 
Інтернет;

+8 % підприємств, які використо-
вували соціальні медіа (соціаль- 
ні мережі, блоги чи мікроблоги під-
приємства, веб-сайти з мультимедій-
ним вмістом, засоби обміну знання-
ми);

+13,6 % підприємств, що купува-
ли послуги хмарних обчислень упро-
довж року;

+4,5 % підприємств, які надавали 
рахунки-фактури в електронному/
паперовому вигляді;

+3,7 % підприємств, що отриму-
вали замовлення через комп’ютерні 
мережі на продаж товарів або послуг 
(за винятком замовлень, отриманих 
електронною поштою);

+14 % підприємств, що здійсню-
вали закупівлі через комп’ютерні ме-
режі товарів або послуг (за винятком 
замовлень, отриманих електронною 
поштою).

Серед підприємств, які мали до-
ступ до мережі Інтернет найбільша 
частка належить до сфери оптової 
та роздрібної торгівлі; ремонту ав-
тотранспортних засобів і мотоциклів, 
переробної промисловості та будів-
ництва. 

Рис. 1. оцінка кібератак як неминучої загрози для бізнесу, %
      Джерело: складено за даними [1].
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Мережу Інтернет використову-
ють у таких напрямах: надсилання 
чи отримання повідомлень елек- 
тронною поштою; здійснення теле-
фонних дзвінків за допомогою Ін-
тернет/VoIP-зв’язку або відео-кон-
ференцій; отримання інформації про 
товари та послуги; користування 
миттєвим обміном повідомлення-
ми та електронною дошкою оголо-
шень; отримання інформації від ор-
ганів державної влади; здійснення 
різноманітних операцій з органами 
державної влади (за винятком отри-
мання інформації); здійснення бан-
ківських операцій; доступ до інших 
фінансових послуг.

Такі тенденції створили не лише 
передумови для розвитку підпри-
ємств та національної економіки  
в цілому, але й спричинили підви-
щення рівня злочинності у сфері ін-
формаційно-комунікаційних техно-
логій. 

Відомості про зареєстровані кри-
мінальні порушення (провадження) 
та результати їх розслідування уза-
гальнюються у звітності за формою 
№ 1 “Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення”, яка формується 
щомісяця накопичувальним підсум-
ком із початку звітного періоду (ро-
ку) за регіоном вчинення злочину 
на підставі даних, внесених до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань користувачами інформаційної 
системи, у розрізі розділів та статей 
Кримінального кодексу України, а 
про осіб, які їх вчинили — у звітності  
за формою № 2 “Єдиний звіт про 
осіб, які вчинили кримінальні право- 
порушення”, за закінченими розслі-
дуванням кримінальними провад-
женнями.

Так, зазначимо, що кількість зло-
чинів у сфері використання елек-
тронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж і мереж електрозв’язку, 
починаючи з 2014 р. постійно зроста-
ла, сягнувши у 2017 р. цифри 2573 
злочини. Темп зростання за 2014–
2017 рр. становив 480,8 %. За 8 міся-
ців 2018 р. цей показник перевищив 
рівень 2016 р. на 117,9 %. 

Випереджаюче зростання зареє-
строваних кіберзлочинів вплинуло 
на збільшення їх питомої ваги у за-
гальній кількості злочинів в Україні, 
зберігаючи тенденції підвищення від 
0,08 % у 2014 р. до 0,51 у 2018, що є 
найвищим показником, починаючи з 
2009 р. 

Такі тенденції склалися під впли-
вом ряду факторів. Серед основних з 
них слід зазначити такі: значні темпи 
інформатизації суспільства, технічне 
відставання правоохоронної системи 
та необхідність її реформування, не-
достатній рівень фінансування захо-
дів з кіберзахисту. 

Слід констатувати, що у 2018 р. 
увагу працівників кіберполіції було 
зосереджено на розслідуванні злочи-
нів, вчинених у сфері високих інфор-
маційних технологій. Так, протягом 
року працівники Департаменту кі-
берполіції були залучені до розслі-
дування понад 11 тис. кримінальних 
проваджень. Їх структура наведена 
на рис. 2. 

При цьому, необхідно вказати на 
той факт, що за територіями найбіль-
ша кількість злочинів у 2017 р. була 
зосереджена у місті Києві, Київській, 
Чернівецькій, Львівській областях. 
За результатами 2018 р. найвища 
кримінальна активність спостеріга-



306

лась у м. Києві, а також на території 
Черкаської, Одеської, Миколаївської 
та Львівської областей.

Аналіз структури кіберзлочинів 
в динаміці дозволив констатувати 
протягом 2013–2017 рр. найбільшу 
частку злочинів, які скоєно за ст. 361 
Кримінального Кодексу України: не-
санкціоноване втручання в роботу 
електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих сис-
тем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку (від 50 до 77 %) (та-
бл. 1). Крім того, саме за рахунок цих 
злочинів спостерігається загальний 
приріст кіберзлочинів в динаміці. 

Більш докладний аналіз структу-
ри злочинів у сфері використання 
електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), систем та ком- 
п’ютерних мереж, який здійснено 
на основі статистичної звітності за 
2017 р., констатує, що, у сфері ви-
користання електронно-обчислю-
вальних машин (комп’ютерів), сис-
тем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку найбільшу частку 
складають ті, відповідальність за які 

передбачено ст. 361 Кримінального 
кодексу України — несанкціоноване 
втручання в роботу електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютер-
них мереж чи мереж електрозв’язку 
(69,8 %). На останньому місці — зло-
чини, передбачені ст. 363-1: пере-
шкоджання роботі електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютер-
них мереж чи мереж електрозв’язку 
шляхом масового розповсюдження 
повідомлень електрозв’язку (0,1 %).

Упродовж 2018 р. було виявлено  
6 тис. злочинів, вчинених у сфері ви-
користання високих інформаційних 
технологій. При цьому найбільше з 
них — у сфері електронної комерції 
(див. рис. 3).

Аналіз відомостей про осіб, які 
вчинили злочини у сфері викори-
стання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів) (за закінчени-
ми розслідуваннями у криміналь-
них провадженнях), на основі даних  
2017 р., дав можливість сформувати 
“портрет” кіберзлочинця. Основна 

Рис. 2. структура кримінальних проваджень, які знаходяться на розслідуванні 
кіберполіції (2018 р.), од.

   Джерело: складено за даними [5].

У сфері кібербезпеки; 
2688

У сфері протиправного 
контенту; 1139

У сфері платіжних 
систем; 3697

У сфері електронної 
комерції; 3607
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частка — це особи у віці від 18 до 39 
років, які мають повну вищу і базову 
вищу освіту, що підтверджує їх висо-
кий кваліфікаційний рівень.

За даними 2018 р. було викрито 
понад 800 осіб, причетних до вчи-
нення злочинів у сфері високих ін-

формаційних технологій. Згідно зі 
статистикою, більша частина підо-
зрюваних — чоловіки у віці від 25 до 
40 років (табл. 2).

Дослідження викритих кіберзло-
чинів за статтями констатує, що 
основна їх частка скоєна за ст. 190  

Таблиця 1
структура кіберзлочинності за кримінально-правовою ознакою  

за 2013–2017 рр. [4]

обліковано кримінальних правопорушень 
у звітному періоді

Рік

2013 2014 2015 2016 2017

Несанкціоноване втручання в роботу  
електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’яз-
ку (ст. 361 КК України)

408 344 432 494 1795

Створення з метою використання, розповсю-
дження або збуту шкідливих програмних  
чи технічних засобів, а також їх розповсю-
дження або збут (ст. 361-1 КК України)

12 10 21 15 35

Несанкціоновані збут або розповсюдження  
інформації з обмеженим доступом, яка 
зберігається в електронно-обчислювальних 
машинах (комп’ютерах), автоматизованих си-
стемах, комп’ютерних мережах або на носіях 
такої інформації (ст. 361-2 КК України)

20 11 59 28 64

Несанкціоновані дії з інформацією, яка об-
робляється в електронно-обчислювальних 
машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або збе-
рігається на носіях такої інформації, вчинені 
особою, яка має право доступу до неї  
(ст. 362 КК України)

152 73 75 311 670

Порушення правил експлуатації електрон- 
но-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних  
мереж чи мереж електрозв’язку або порядку 
чи правил захисту інформації, яка в них  
обробляється (ст. 363 КК України)

2 4 9 15 6

Перешкоджання роботі електронно-обчислю-
вальних машин (комп’ютерів), автоматизова-
них систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку шляхом масового розповсю-
дження повідомлень електрозв’язку (ст. 363-1 
КК України)

1 1 2 2 3

Разом 595 443 598 865 2573
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Кримінального кодексу України  
(табл. 3).

Аналіз структури кіберзлочинів 
за видами свідчить, що водночас,  
у сфері кібербезпеки найбільше 
виявлено користувачів шкідливо-
го програмного забезпечення, які  
вчиняли злочини, використовуючи 
придбані віруси у DarkNet (рис. 4).

Зазначимо, що з метою виявлення 
кіберзлочинів, українська кіберполі-
ція розробляє і впроваджує у прак-
тичну діяльність сучасні методики 
виявлення, фіксації і дослідження 
цифрових доказів. Зокрема, упро-
довж 2018 р. спеціалістами з кібер-
поліції оглянуто та проаналізовано  
5,5 петабайтів інформації, яка у по-

Рис. 3. структура виявлених злочинів у сфері високих інформаційних технологій 
(2018 р.), од. 

  Джерело: складено за даними [5].

У сфері кібербезпеки; 
1325

У сфері протиправного 
контенту; 680

У сфері платіжних 
систем; 1325

У сфері електронної 
комерції; 1598

Таблиця 2
Розподіл кіберзлочинців за статтю, % (за даними 2018 р.) [5]

Вік Чоловіки Жінки

Разом, з них: 67 33

До 25 років 13 6

25–40 років 39 20

40 і більше 15 7

Таблиця 3
Розподіл кіберзлочинців за статтю та статтями [5]

стать
стаття кримінального кодексу України

176 190 361 361-1

Разом, осіб, з них: 37 1019 505 55

чоловіки, % 97 67 92 95

жінки, % 3 33 8 5
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дальшому була визначена як цифро-
ві докази. За результатами міжнарод-
ної співпраці у 2018 р. було викрито 
8 транснаціональних хакерських 
угруповань та взято участь у понад 
30 міжнародних операціях. У 2018 р.  
було підписано договори про взаємо-
дію у сфері боротьби з кіберзлочин-
ністю з організаціями як державно-
го, так і приватного секторів. Серед  
них — представники міжнародних 
кампаній у сфері інформаційної без-
пеки та IT-компанії, поліція Австра-
лії, Сінгапуру, Катару та інших країн. 
Налагоджено ефективну взаємодію 
з найвідомішими світовими соціаль-
ними мережами.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Зростання 
інформатизації у світі відкриває як 
нові шляхи для подальшого світо-
вого розвитку, так і сприяє виник-
ненню нових загроз, таких, як кібер- 
атаки. При цьому роль держави та 
відповідного державного регулюван-
ня у вирішенні зазначеної проблеми 
також зростає, враховуючи те, що  
саме держава визначає політику 

національної безпеки, сталого роз-
витку, цифровізації економіки і т. д. 
Проведений аналіз показав, що кіль-
кість кіберзлочинів в Україні зростає 
випереджальними темпами, тоді як 
правоохоронна система виявилася 
технічно не готовою до їх запобіган-
ня. Отже, проблема залучення та 
оптимізації технічних, фінансових 
та організаційно-управлінських ре-
сурсів, необхідних для ефективного 
подолання кіберзлочинності в Укра-
їні на сьогодні стає одним з головних 
завдань державної політики забез-
печення кібернетичної безпеки та 
є невід’ємною складовою політики 
національної безпеки. У подальших 
дослідженнях доцільно обґрунтува-
ти відповідні механізми державної 
політики забезпечення кібернетич-
ної безпеки в Україні.
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Умови  публікації  у  збірнику
“ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ”

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства 
освіти і науки України та науково-метричної бази даних “Scopus” вона, в обов’язковому по-
рядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедури внутрішньо-
го, зовнішнього експертного рецензувань та перевірку на дотримання правил видавничої 
етики.

Стаття, Заява, Відомості про автора(ів), фото та квитанція про оплату за переклад стат-
ті на англійську мову надсилаються на e-mail адресу: irina_pravo@ukr.net. Зразки Заяви та 
Відомостей про автора(ів) можна завантажити за посиланнями: Заява, Відомості.

З метою включення збірника “Публічне урядування” до таких авторитетних світових 
наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як SciVerse Scopus та Web of 
Science, збірник видається двома мовами (оригіналом, англійською). У друкованому варі-
анті — англійською мовою, в електронному — українською мовою (розміщується на сайті 
громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 
управління” http://vadnd.org.ua/ua/collection/). За умови подання статті до збірника  
двома мовами — публікація статті безкоштовна, а у разі відсутності англомовного пере-
кладу — коштуватиме автору 85 грн за 2000 знаків з метою її професійного перекладу на 
англійську мову. Редакція залишає за собою право редагування статей. Сума та реквізити 
за оплату перекладу статті на англійську мову будуть надіслані автору(ам) тільки після 
того, коли стаття буде відредагована редакцією збірника.

Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є зазначення кожним автором  
у Відомостях про авторів персональних номерів у системі ORCID (https://orcid.org/regis-
ter) та Web of Science Reseracher ID (http://www.researcherid.com/SelfRegistration. 
action).

Назва файла з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я 
автора. Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції ок-
ремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg) гарної якості, можна 
неформальну (бажано документальне або в офісі), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 
10×12 см.

Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям англійською мовою.
Вимоги до наукової статті та її оформлення:
стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового 

дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.
Структура наукової статті (згідно з вимогами ВАКу):
• індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, е-mail автора, 
контактний телефон, по ширині, мовою статті (Times New Roman, 14 пт.);

• ORCID у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• назва статті — великими літерами, по центру, мовою статті (Times New Roman,  

14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих 
скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• анотація структурована (1500–2000 знаків) мовою статті (Times New Roman,  

14 пт.);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ключові слова (3–10 слів) мовою статті (Times New Roman, 14 пт.).
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Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англій-
ською мовами перед статтею:

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• формулювання цілей (мети) статті (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• виклад основного матеріалу (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• висновки і перспективи подальших досліджень (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• список використаних джерел (Times New Roman, 14 пт., жирний).
Оформлення наукової статті:
• усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
• усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
• посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
• посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної 

потреби;
• посилання на наш журнал “із ввічливості” є також небажаними та не прискорюють 

процес прийняття статті до друку у жодному разі;
• вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера, то посилання 

має бути саме на нього, а не на автора, який читав Котлера;
• у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
• у формулах — лише найрозповсюдженіші символи зі стандартного набору;
• таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;
• у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються, терміни слід подавати абре-

віатурою (перший раз обов’язково розшифрувати);
• усі рисунки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;
• формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; 

параметри сторінки (береги) — 2 см з усіх боків;
• мінімальний розмір статті — 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максималь- 

ний — 34 тис. (оптимальний розмір статті — 20–24 тис. друкованих знаків);
• при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.
Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до по-

рядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, 
наприклад: “… відомо з [4] …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”.

2. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по 
тексту на мові оригіналу та згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформа-
ції, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання”.

3. Список літератури англійською мовою має бути оформлений за міжнародним бібліо-
графічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця 
написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхід-
но транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазнача-
ється переклад англійською мовою у дужках. За необхідності можливо надання послуги з 
оформлення списку літератури англійською мовою. Вартість послуги — 8 грн за 1 джерело. 

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявно-
сті повного пакета документів та повних авторських даних. Редакція лишає за собою право 
на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську 
стилістику. Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, вислов-
леною у статті. Усі статті розміщуються на платній основі. Середній час очікування публіка-
ції (від дня подачі до дня публікації) — в середньому 3–6 місяців (залежно від сезонного на-
вантаження). Статті авторів, які мають заборгованість, приймаються лише після погашення 
заборгованості.
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