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The theoretical aspects of the state economic stimulation of vocational training and 
development of workers in the context of optimizing the employment of the population of 
the state are considered and the experience of the developed countries of the world in this 
area is generalized. Suggested directions for improving the system of state economic sti-
mulation of the development of labor in Ukraine on the basis of expanding the list of spe-
cial financial and credit benefits. 
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Розглянуто теоретичні аспекти державного економічного стимулювання 

професійного навчання та розвитку працівників в контексті оптимізації зайнято-
сті населення держави та узагальнено досвід розвинених країн світу у даній сфері. 
Запропоновано напрямки удосконалення системи державного економічного стиму-
лювання розвитку робочої сили в Україні на основі розширення переліку спеціальних 
фінансово-кредитних пільг. 

Ключові слова: державне економічне стимулювання, економічні інтереси, 
конкурентні переваги, зайнятість населення, фінансово-кредитні пільги.  

 
 
Problem setting. At the present stage of economic development, science 

and innovation are the leading factors of social and economic progress. According 
to the results of the research conducted within the framework of the development 
of the "Europe 2020" Strategy and the ways of its implementation, by 2020 the 
demand in the labor market of the EU countries in workplaces that do not require 
professional qualification will decrease by 12 million, But in addition, 3,700,000 
have been created. new jobs requiring secondary education, and 15.6 million va-
cancies for employees, after the secondary they also received the appropriate pro-
fessional education. At the same time, the formation of a knowledge-based econo-
my is associated with large-scale structural transformations, the emergence of new 
and modernization of traditional sectors of the economy, generates a problem of 
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increasing the overall unemployment rate and lowering the employment threshold 
of the economically active middle-aged population, which can be solved through 
training and development of workers' throughout life for the purpose of increasing 
their productivity and professional mobility [10, p. 4-9]. 

Given the choice of Ukraine for Eurointegration, the problem of activating the 
personnel development processes is acute before the domestic economy, because ac-
cording to analysts 'conclusions, the level of professional training of employees in 
Ukraine today does not meet the requirements of the industrial sector of the country, 
as a result of which there is a systematic discontent of employers' demand for highly 
skilled workers force. The practice of state regulation of the sphere of professional 
training and development of the personnel of the advanced countries of the world 
community testifies to the expansion of the scope of application of economic stimu-
lants that affect the dynamics of reproduction and accumulation of the country's la-
bor potential, qualitative components of training, retraining and advanced training of 
personnel. The expediency of using them, especially urgent in the conditions of a 
tight budget deficit in Ukraine, as their use ensures the redistribution of sources of 
financing for professional development of personnel between the government, en-
trepreneurs and employees, while maintaining the parity of interests of all stake-
holders, and contributes not only to the formation of sustainable competitive advan-
tages by economic entities, but also to an active solution of the problem of employ-
ment of the population of the state, emphasizes the act the theme. 

Recent research and publication analysis. The work of D.P. Bogin, 
O.A. Grishnova, A.M. Kolot, A.N. Levchenko, E. Libanova, G. T. Palchevich are 
devoted to the study of problems of the development and implementation of the 
state policy in the field of labor resources management. [1, 4-8]. Highly appreciat-
ing the contribution of economists, it should be noted that the problem of effective 
application of the system of state economic instruments for managing the devel-
opment of labor resources in the context of regulating employment of the econom-
ically active population of the country is not sufficiently clarified in the domestic 
scientific literature and requires further study. 

Paper objective. In view of the foregoing, the purpose of the article is to im-
prove the theoretical basis for state economic stimulation of labor force develop-
ment as an effective tool for managing the employment of the economically active 
population of Ukraine and to develop recommendations for increasing the efficien-
cy of its use. 

Paper main body. In the context of globalization, there is a need to move 
away from the process of staff development isolated in the framework of an indi-
vidual enterprise to coordinate and cooperate efforts in this area of state bodies, 
educational institutions, business structures, employees, and public organizations. 
However, it should be borne in mind that each of the participants in this process 
has its own narrow economic interests, and the continuity of vocational education 
and training depends on how much they are agreed upon by all interested persons. 
The potential for forming and ensuring a positive dynamics of partnership between 
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employees, employers, and the state is conditioned, in our view, by the one-pointed 
nature of the motives that urge the subjects of the economy to be involved in the 
development of human resources and create on this basis a basis for strengthening 
their competitiveness, stabilizing their condition and building financial capacity. 

Thus, at the state level, the development of human resources ensures an in-
crease in the competitiveness of the national economy, creating prerequisites for its 
sustainable development. The enterprise will increase the potential of competitive-
ness through the development of its own personnel based on the creation of a spe-
cific asset - adequate to the conditions of the functioning of the structure of the 
workforce, knowledge, skills, habits and competences of the personnel. For an em-
ployee to increase personal competitiveness, there are additional advantages in 
terms of obtaining a workplace with higher professional requirements, career ad-
vancement, professional mobility, and demand on the labor market. 

The effect of stability for the state will be manifested in the form of optimiz-
ing the employment of the economically active population of the country, reducing 
the overall level of unemployment, eliminating the disparities between supply and 
demand for highly skilled labor, ensuring social stability in society. The enterprise 
expects stabilization of the personnel structure on the basis of optimization of its 
structure, ensuring the social security of the members of the collective. The em-
ployee reckons on guarantees of stable employment. 

Positive financial effects at the state level are provided by reducing budgetary 
pressures, due to the redistribution of costs for training and development of person-
nel between economic entities, reducing the state's expenses for social insurance in 
case of unemployment. Positive dynamics of the company's profit is conditioned by 
optimization of labor costs, reduction of costs for attracting, adapting and training 
new specialists, increasing efficiency and effectiveness of employees. The employee 
receives full or partial reimbursement of expenses for professional development and 
training, increasing differentiation in salary levels, depending on the degree of voca-
tional training, the opportunity to receive additional material compensation. 

But, the process of staff development will be continuous and dynamic, if, oth-
er things being equal, each of its participants, developing and strengthening its own 
activities, will be able to take advantage of the guaranteed state external benefits, 
provided that the results achieved by it are the basis for the further progressive de-
velopment of this process and satisfaction, both private interests of its partners, and 
social needs. Proceeding from this, from our point of view, the state economic sti-
mulation of vocational training and development of workers should be viewed as a 
structured complex of state-guaranteed, unsustainable competitive advantages, 
provides economic entities with a temporary priority right to realize their own eco-
nomic interests and encourages them to proactively harmonize these competing in-
terests with a view to providing continuous vocational education and training. The 
opportunity to take advantage of special economic benefits is referred to as dupli-
cated, unstable competitive advantages guaranteed by the state to economic entities 
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accumulating their own resources with a view to further investing in the develop-
ment of personnel. Prospects for obtaining these unstable competitive advantages 
over a period of time while observing the conditions proposed by the state will 
help to create positive expectations for the subjects of the economy regarding the 
possibility of further gaining and retaining competitive advantages of high rank. 
Under such conditions, the formation of a motivation system for the continuous 
development of personnel at the enterprise will already occur with an orientation 
toward the priorities set at the macro level for the development of human re-
sources, whose support is guaranteed by the system of state economic incentives 
for vocational training and personnel development. 

At the same time, an important factor contributing to the formation of an ef-
fective system of state economic incentives for vocational training and personnel 
development is not only regulatory and legal, but also resource provision in prac-
tice to economic entities of all the unstable competitive advantages that were pre-
viously declared by the state. Otherwise, the acquisition of negative experience by 
economic subjects, as a result of the state's violation of its obligations, will lead to 
the formation of negative expectations about the expediency of carrying out activi-
ties in this sphere and will only hamper the formation of the optimal type of beha-
vior in the latter. However, the system of state economic stimulation of the sphere 
of vocational training and personnel development should help transform the short-
term interest of economic entities in the implementation of this type of activity into 
a stable dominant interest in its implementation as a means of reproducing its eco-
nomic situation and sources of high-order competitive advantages. To do this, it is 
necessary that the state-applied economic regulators in practice maximally meet 
the expectations of economic entities and simultaneously ensure an increase in the 
interest of economic agents in the accumulation and placement of various invest-
ment resources in this area. 

The experience of countries developed in the economic sense testifies that the 
stimulation of the processes of professional training and personnel development 
provides for the provision by the state of a specific set of financial and credit bene-
fits, which include: 

- withdrawal from the object of taxation of its individual components; 
- exemption from taxation of certain categories of payers; 
- reduction of tax rates for certain categories of payers; 
- approving a non-taxable minimum of the tax object; 
- deduction of a certain amount of tax; 
- a delay in levying the tax; 
- application of special credit regimes [2, 3, 7, 9]. 
In the context of strengthening integration processes for Ukraine, it is extreme-

ly important to study and draw on the positive experience of other countries in the 
field of state stimulation of the processes of vocational training and development of 
the labor force and its adaptation to the realities of the domestic economy, function-
ing today in a state of severe budget deficit, an increase in the overall unemployment 
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rate and a decrease threshold of employment of economically active population of 
middle age, low level of satisfaction of demand for highly skilled labor. 

Under these conditions, it is advisable, from our point of view, when forming 
the system of state economic stimulation of the sphere of vocational training and 
development of the labor force as an instrument for regulating the employment of 
the population, to envisage the possibility of applying the following financial and 
credit benefits: 

- exemption from payment of contributions for social insurance of the em-
ployer, organizes courses for retraining of the unemployed at the enterprise; 

- to provide for enterprises carrying out on a permanent basis the financing of 
vocational training of personnel in the production of tax cuts, if the production has 
a profit; 

- granting tax benefits to employers who enter into agreements between en-
terprises on the joint use of labor and joint costs of its training; 

- granting tax benefits to labor leasing companies, providing employees with 
vocational training and retraining, permanent work and providing them with a 
package of social services provided they are temporarily employed at various en-
terprises according to the profile of the firm; 

- taxation at preferential rates of enterprises, allocate funds to specialized 
training funds to ensure continuing professional education; 

- tax incentives for enterprises that provide jobs for the practical training of 
students in higher education; 

- tax credits for the employer, which provided the first job of a graduate of a 
higher school and tax rebate for the enterprise participating in the program to up-
date the knowledge of employees directly at the workplace. 

Conclusions. In modern conditions of managing the solution of the problem 
of optimizing the employment of the economically active population of the country 
through the continuous development of the workforce, it is necessary to consoli-
date the efforts of various groups of economic entities by forming an effective sys-
tem of economic instruments at the state level and a mechanism for their practical 
application on the basis of constant adaptation to changing environmental condi-
tions for the purpose of optimization redistribution of available labor resources at 
the macro level and ensuring sustainable on the economic development of the 
country, modern social standards and the growth of the welfare of society, which is 
the subject of further scientific research. 
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У статті визначена співвідносність понять соціальна напруженість і 
децентралізація як об’єктів наукового дослідження та державного управління. 

Ключові слова: державне управління, об’єкт, соціальна напруженість, безпека, 
децентралізація. 

 
The correlation between concepts of social intensity and decentralization as an object 

of public administration and scientific research is defined in the article.  
Keywords: public administration, object, social intensity, security, decentralization. 
 
 

«Усі люди від початку рівні, але кожен керується власними потребами й 
інтересами. Єдиний спосіб уникнути цього – укласти суспільний договір» 

(Т. Гоббс) [5] 
 

Постановка проблеми. Сьогодні дослідження соціальної 
напруженості та розробка механізмів її державного управління є актуальни-
ми та необхідними як на вітчизняних теренах, так і за кордоном. Їх 
значимість обумовлена тим, що вона характеризує внутрішній стан і 
узаємовідносини індивідуумів, соціальних груп, а, головне – специфіку їх 
ставлення до діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, особливо в періоди трансформаційних змін суспільства та системи дер-
жавного управління, які активно відбуваються в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу та вирішенню про-
блем державного врегулювання кризових явищ соціально-економічного ха-
рактеру присвячені наукові роботи С. Бєлая, А. Волинчука, А. Дєгтяра, 
С. Домбровської, С. Майстра, В. Садкового, В. Скуратівського, П. Сорокіна, 
В. Узунова та ін. [2–4; 7].  

Постановка завдання. У той же час, можемо відзначити, що існує 
необхідність у комплексному дослідженні співвідносності понять «соціальна 
напруженість» і «децентралізація», а також підходів до їх характеристики як 
об’єктів державного управління, що й становить мету нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Беручи до уваги, що термін «соціальна 
напруженість» інтерпретується в соціальних, політичних і гуманітарних нау-
ках по-різному, зазначимо, він має бути предметом міждисциплінарного 
аналізу. Погоджуємося із С. Бєлаєм та ін. [2, с. 304], що це дозволяє забезпе-
чити така галузь науки, як державне управління, зокрема, застосування її по-
ложень і принципів є необхідним у розкритті змісту цього поняття з позиції 
гарантування та підтримки системи безпеки – для держави, для суспільства 
та з його боку. 

У різні періоди часу становлення наукової думки щодо особливостей 
прояву соціальної напруженості, її стримання тощо досліджувалися в 
контексті таких явищ і процесів: 

– соціальної дезінтеграції або відсутності солідарності взаємодіючих 
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індивідуумів і груп; 
– девіації (відносини стабільного суспільства); 
– аномії (відносини нестабільного суспільства); 
– втрати соціальної ідентичності; 
– депривації і фрустрації основних суспільних потреб; 
– міжнаціональних конфліктів тощо. 
Таке узагальнююче твердження нами висловлено на підставі аналізу 

наукових праць Платона, Т. Гоббса, Е. Дюркгейма, К. Маркса, Р. Мертона, 
Т. Парсона та інших [7]. Їх ключовою тезою є те, що процес наростання 
соціальної аномії безпосередньо пов'язаний з підвищенням рівня соціальної 
напруженості, а в сукупності два цих процеси зумовлюють порушення 
стабільності соціальної структури суспільства та безпеки держави в цілому. 
Власне, відторгнення індивідами цілей та пріоритетів суспільного та загаль-
нодержавного розвитку, а також засобів їх досягнення в напрямку заміни на 
нові спричиняють різке зростання соціальної напруженості, що може набува-
ти вигляду міграції в інші регіони та держави, мітингів, cтрайків, 
переворотів, революцій, кризового й надзвичайного стану тощо.  

Конфлікти соціальних інтересів виникають не тільки через дію 
економічних факторів, а й через прагнення до перерозподілу влади, тобто 
суспільно-політичні чинники. Учені Р. Дарендорф, Т. Парсон та ін. [там са-
мо] слушно зауважують, що конфлікт не виступає в ролі гаранта політичної 
волі, проте гострота й оперативність його врегулювання з боку держави 
вимагає високого ступеня відкритості соціальної структури та суспільної 
легітимації її дій (тобто суспільного визнання). Таким чином, у соціально-
економічних системах держави та її регіонів відбуваються синергетичні 
зміни двох типів:  

– по-перше – постійні внутрішньосистемні;  
– по-друге – постійні зовнішньосистемні. 
Варто підтримати думку А. Волинчук і С. Соловченков [3], що 

дослідження соціальної напруженості слід здійснювати в контексті аналізу 
аспектів соціальної безпеки. Прийнявши за основу дефінітивне визначення 
соціальної напруженості цих учених і враховуючи вимоги часу, можемо вне-
сти в нього деяке авторське уточнення: вона вказує на певний стан окремих 
груп населення, їх незадоволеність щодо подій соціально-економічного роз-
витку, що становить стимул для держави і регіону до вчасного агрегування 
причин і прогнозування наслідків соціальної напруженості, яке можуть за-
безпечити ретранслюючі процеси децентралізації та демократизації [4]. Ці 
процеси покликані зменшити наростання соціального конфлікту шляхом 
формування рівноправних відносин – суб'єктно-суб'єктних, а не суб'єктно-
об'єктних. Про останній вид відносин слід говорити, насамперед, у випадку 
неможливості здійснення дерегуляції, необхідності застосування засобів 
примусу та переконання, адже використання фінансового інструментарію не 
дозволяє стабілізувати ситуацію в регіоні або окремо взятій його території. 
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Власне, соціальна напруженість як об’єкт наукового дослідження, теоретич-
ного та практичного значення для галузі науки державне управління має роз-
глядатися таким чином: це особливий стан суспільного життя, що вказує на 
рівень конфліктності в окремо взятій соціально-економічній системі (як 
складного конструкту), що формують умови об’єктивної реальності та 
зумовлює підвищення або втрату довіри до влади. Механізми державного ре-
гулювання покликані протидіяти кризовим явищам соціально-економічного 
характеру шляхом такого:  

1) забезпечення сталого розвитку територій; поліпшення рівня та якості 
життя населення;  

2) реалізації заходів соціального забезпечення населення;  
3) унеможливлення та нейтралізації надзвичайних ситуацій 

соціального характеру; 
4) децентралізації та деконцентрації влади; 
5) демократизації суспільства тощо.  
Як зазначає А. Баштанник [1, с. 11–12], децентралізація передбачає 

раціоналізовану передачу повноважень з центру в регіон з метою стимулю-
вання його розвитку. Він, на думку вітчизняного законодавця, представляє 
собою процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших 
позитивних змін у регіонах [5]. Досягнення комплексу взаємопов’язаних зав-
дань і заходів довготривалого характеру в означеній сфері має відбуватися на 
підставі затвердженої програми регіонального розвитку, в якій повинні бути 
закріплені цільові значення, що порівнюються з отриманими результатами.  

Аналіз наявних державних механізмів щодо оцінювання поточного 
стану соціального й економічного розвитку в Україні [6] дозволив стверджу-
вати, що основним їх недоліком є відсутність інтегрального рейтингового 
показника рівня загроз соціально-економічного характеру в регіоні та на ок-
ремо взятій його території з метою унеможливлення виявів соціальної 
напруженості. Великий масив статистичних даних не дозволяє наочно 
оцінити реальний стан справ у регіоні й окремо взятій його території, а також 
забезпечити порівняльне рейтингове їх оцінювання.  

У продовження відзначимо, що обробку такого значного масиву 
інформації з початку здійснюють органи державної влади загальної та 
спеціальної компетенції місцевого та регіонального рівня (див. Порядок 
моніторингу результатів державної регіональної політики [6]), а вже потім 
ЦОВВ. Разом із тим, прогнозування тенденцій вияву соціальної напруженості 
в регіоні та загроз його розвитку соціально-економічного характеру є фраг-
ментарним. На наше переконання, причиною цієї ситуації є недосконалість 
вітчизняної нормативно-правової бази [там само], зокрема відсутність у ній 
вимоги щодо необхідності паралельного здійснення функцій прогнозування 
та моніторингу. Дане твердження нами висловлено, зважаючи на загальний 
концепт виконання функцій державного управління, який передбачає взаємне 
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їх проникнення та циклічність реалізації.  
Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, що перспективними на-

прямками наукових досліджень у галузі науки «Публічне управління й 
адміністрування» є, насамперед, такі:  

– визначення факторів соціальної стабільності та напруженості, зокре-
ма з позиції реалізації загальнодержавних реформ, програм і проектів, зміни 
соціальної структури суспільства тощо; 

– обґрунтування заходів і засобів із протидії виявам кризових явищ 
соціально-економічного характеру у вигляді соціальної напруженості; 

– аналіз показників соціально-економічного розвитку регіонів і їх 
територій, а, відтак, і порядку проведення моніторингу цього розвитку. 
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СУТНІСТЬ РЕЙДЕРСТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

THE CONSTITUTION OF THE READER AND ITS INFLUENCE ON 
FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 
У статті з’ясовано сутність рейдерства та його вплив на формування еко-

номічної безпеки України. Наведано деякі факти його походження та проаналізо-
вано основні дефініції. Досліджено види рейдерства та рейдерів. Зокрема зазначе-
но, що усіх рейдерів умовно поділяють на «білих», «сірих» та «чорних». Наведено 
найбільш поширені способи здійснення рейдерських дій. Зазначено суб’єкти рей-
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дерської атаки. Виокремлено соціальні причини виникнення рейдерства. Запропо-
новано власну класифікацію рейдерів: «замовники», «координатори», «професіона-
ли», «солдати» та «корупціонери». Наведено заходи профілактики рейдерства на 
рівні підприємств та заходи щодо вдосконалення діяльності державних органів в 
сфері протидії рейдерським захопленням. 

Ключові слова: державне управління, економічна безпека, бізнес, рейдерські 
дії, рейдерство. 

 
The article clarifies the essence of raider and its influence on the formation of 

economic security of Ukraine. Some facts of its origin are presented and the main defini-
tions are analyzed. The types of raiders and raiders are investigated. In particular, it is 
noted that all raiders are divided into white, gray and black. The most common methods 
of carrying out raider actions are given. Subjects of raider attack are indicated. The so-
cial causes of raider attacks are highlighted. We propose our own classification of raid-
ers: "customers", "coordinators", "professionals", "soldiers" and "corruptionists". Raid 
prevention measures at the enterprise level and measures to improve the activities of 
state authorities in the field of counteraction to raider hijacking are provided. 

Keywords: state administration, economic safety, business, raider actions, raidering. 
 
 
Постановка проблеми. Складність соціально-економічних проблем 

українського суспільства, викликана корінними перетвореннями країни, коли 
наша держава взяла невпинний курс на євроінтеграцію диктує умови бізнесу, 
державним інститутам та чинить значний вплив на забезпечення економічної 
безпеки. Реформи, що проводяться, основною метою яких є формування рин-
кових відносин та інституту приватної власності, спричинили за собою 
зовсім не ті результати, які очікувалися. Період ослаблення державного кон-
тролю ознаменувався відторгненням адміністративних і моральних обме-
жень, розквітом корупції та тіньової економіки. Все це, поряд з проголошен-
ням приватної та приватизацією державної власності, призвело до зароджен-
ня нового типу підприємців, які сформували згодом не тільки певний тип 
соціально-економічної поведінки, а й менталітет бізнес-спільноти та ділову 
етику країни в цілому. Певна частина підприємців, які брали участь в безпо-
середньому переділі державної власності, сформувала в подальшому новий 
вид підприємництва – рейдерство і новий тип підприємців – рейдерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням рейдерства та йо-
го впливу на економічну безпеку країни приділяли свої праці такі провідні 
науковці, як Валласк Е.[2], Варналій 3.[3], Макарова О. [7], Паламарчук Г. 
[8], Панасенко Р. [9], Фомічов К. [12], Шапіро В. [13] та інші. Проте, у сучас-
них реаліях, в яких опинилася наша держава дане питання потребує постій-
ного вивчення і напрацювання дієвих заходів з його уникнення, що і стало 
предметом нашого дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті з’ясувати сутність рейдерства та 
його вплив на формування економічної безпеки України. 
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Виклад основного матеріалу. Перерозподіл власності притаманний 
усім країнам з ринковою економікою. Однак сьогодні найбільш гострою про-
блемою розвитку та функціонування економіки є поширення процесів неза-
конного привласнення чужого бізнесу (рейдерство). Через практику рей-
дерських захоплень пройшла економіка майже всіх розвинених країн світу, 
страждають від неї і країни, що розвиваються, у тому числі й Україна. Чин-
ним законодавством України не всі правовідносини, що виникають у процесі 
господарської діяльності, врегульовані належним чином. Це дає змогу дея-
ким суб’єктам господарювання вчиняти протиправні дії: незаконно відбирати 
за допомогою, по суті, шахрайських схем майно у власників, дестабілізувати 
нормальні ринкові взаємини і процес виробництва. Нині в Україні об’єктами 
рейдерських захоплень стають не лише малі й середні підприємства, а й 
потужні господарські товариства. Це становить реальну небезпеку для роз-
витку корпоративного сектору вітчизняної економіки, збереження його кон-
курентних позицій на внутрішньому та світовому ринках. Тому боротьба з 
такими протиправними захопленнями повинна вестися не тільки на рівні ок-
ремих компаній, а й насамперед на державному рівні, за умов чіткої програ-
ми дій та застосування адекватних механізмів [12]. 

Рейдерство як поняття виникло у Великій Британії, і спочатку під цим 
терміном розуміли набіги морських суден, які самостійно виконували бойові 
завдання, у тому числі й захоплення торговельних кораблів інших країн. Іс-
торія рейдерства нараховує не одне століття, хоча сам термін введено до ді-
лового обороту на межі ХІХ-ХХ ст.ст. В якості злочину воно з’явилось на 
світ разом із акціями, коли виникла можливість поглинання компанії проти 
волі її власника [13]. 

Вважається, що першим рейдером був Джон Рокфеллер, засновник 
Standart Oil, який різними способами скуповував акції своїх конкурентів з 
метою зміцнити становище свого бізнесу ще в кінці XIX століття [3]. 

В Україну рейдерство прийшло на початку 1990-х pp., в епоху дикого 
нагромадження первинного капіталу. Слід відзначити, що недружні погли-
нання по-українськи найчастіше зводяться до силових захоплень підприємств 
під прикриттям законних або псевдозаконних підстав. Такий негативний ме-
тод поглинань був запозичений у Російській Федерації, де практика рейдерсь-
ких захоплень поширена більш широко і відпрацьована до дрібниць [13]. 

Для з’ясування сутності рейдерства та його впливу на формування еко-
номічної безпеки України варто звернутися до основних дефініцій. 

Автори економічного словника розглядають рейд як операцію (спробу) 
з придбання великого пакету акцій певної компанії з метою її поглинання [1, 
с. 885]. Виділяють поглинання вороже – як спробу оволодіти контролем над 
компанією через скуповування її акцій на ринку (тобто проти волі 
керівництва або провідних акціонерів) [1, с. 694]. 

На думку О. Макарової, ворожим, або недружнім, поглинанням є процес 
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масового скуповування акцій, який проходить досить часто незаконними спо-
собами. Однак, як зауважує науковець, недружнє поглинання, яке здійснюєть-
ся з використанням методів не тільки незаконних, але часто і кримінально ка-
раних, є не поглинанням, а захопленням. Поглинання, як засіб встановлення 
контролю над бізнесом, відбувається виключно у рамках закону [7]. 

У фаховій термінології Міністерства внутрішніх справ України «рей-
дерство» – це силове захоплення спірних підприємств, у тому числі, на вико-
нання відповідних судових рішень на користь тих чи інших власників [9]. 
Фахівці Служби безпеки України під «рейдерством» розуміють протиправне 
захоплення акціонерних товариств (у тому числі, з державною часткою влас-
ності) сторонніми комерційними структурами через міноритарних акціоне-
рів, котрі діють на їх користь [9]. 

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про схвалення Декларації 
цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)» рейдерство 
визначене як відчуження державного майна та корпоративних прав поза 
процесами приватизації; протиправне захоплення підприємств [10]. 

Діяльністю із захоплення бізнесу називає рейдерство М. Лопашенко, 
визначаючи його як ретельно сплановану систему діяльності, спрямовану на 
отримання чужої компанії, яка здійснює підприємницьку або інші види 
економічної діяльності. При цьому рейдерство, як правило, є сполученням 
незаконних, напівзаконних (не прописаних у законі, іншими словами − про-
типравних, але законодавчо не заборонених) та законних способів придбання 
привабливого, але чужого бізнесу [11]. 

Вітчизняні науковці теж вказують на напівкримінальний характер рей-
дерства, основною ознакою якого є порушення закону, застосування тих чи 
інших шахрайських методів [5, с. 10]. На їхню думку, рейдерство – незаконне 
захоплення підприємства без згоди його акціонерів, метою якого є отримання 
контролю над ліквідними активами підприємства за максимально низькою 
ціною, як правило для їх подальшого продажу. Силові дії застосовуються як 
доповнення і забезпечення юридичних заходів, що дають рейдерам 
можливість забезпечення влади. При цьому корпоративний конфлікт у рей-
дерських схемах є тільки приводом для захоплення підприємства [11]. 

Одним із різновидів рейдерства є, на нашу думку, і корпоративне захо-
плення, що визначається як викрадення пакету акцій в акціонерів, здійснене 
обманним способом з метою отримання домінуючого положення в акціонер-
ному товаристві та можливості активно впливати на прийняття ним рішень 
або з метою подальшого виведення активів акціонерного товариства [2]. 

У контексті даного дослідження варто дослідити види рейдерства. Слід 
зазначити, що їх існує досить багато, так як і видів рейдерів. Зокрема, усіх 
рейдерів умовно поділяють на «білих», «сірих» та «чорних». 

За умов «білого» рейдерства організатор схеми діє виключно у межах 
норм чинного законодавства, використовуючи наявні прогалини у ньому. 
Цей різновид рейдерства можна вважати особливим та законним видом біз-
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несу, оскільки скуповування акцій українським законодавством не забороне-
но. Фактично на сьогодні у розвинених країнах світу поширений лише цей 
різновид рейдерства, оскільки він є дозволеним, регулюється і контролюєть-
ся законом. Такі рейдери завжди використовують законні інструменти заво-
лодіння компаніями, а саме: придбанім кредиторської заборгованості, перег-
ляд результатів приватизації, скуповування акцій (приблизно 10-15 %), мож-
ливим є також корпоративний шантаж [4, с. 131-132]. 

При «сірому» рейдерстві організатори рейдерських операцій діють на 
межі закону. Вони використовують такі інструменти, як часткову фальсифі-
кацію документів, скуповування акцій, шантаж, ведення подвійного реєстру і 
незаконні збори акціонерів, підкуп суддів, навмисне ініціювання справи про 
банкрутство, операції із податковою та кредиторською заборгованостями. 
Межа між використанням законних та незаконних методів є нечіткою, тому 
досить часто рейдери переходять на незаконні способи захоплення суб’єкта 
господарювання [8, с. 39]. При «чорному» рейдерстві організатор використо-
вує фальсифіковані документи і інші методи «сірого рейдерства», значно бі-
льше уваги приділяє корумпованим методам впливу. Крім корупційних неза-
конний і неправомірних ухвал, «чорне» рейдерство характеризується 
обов’язковим вживанням фізичного насильства для реального втілення цих 
рішень у життя [4, с. 132-133]. 

Варто зазначити, що в нашій країні межа між вищеописаними рейде-
рами вагомо розмита. Недосконале законодавствосприяє тому, що спочатку 
проведена ніби то в межах чинного законодавства операція поступовосупро-
воджується «чорними» методами.  

Найбільш поширеними способами здійснення рейдерських дій є: 
а) цілеспрямоване заниження вартості підприємства і придбання його 

активів; 
б) скупка дрібних пакетів акцій підприємства; 
в) скупка боргових зобов'язань підприємства, оспорювання прав 

власності; 
г) умисне доведення підприємства до банкрутства; 
д) публікація замовних матеріалів на користь «загарбників»; 
е) «підкуп» менеджерів підприємства; 
ж) захоплення і незаконне утримання власності підприємства; 
з) погрози на адресу чинних керівників підприємства.  
Підкреслюючи протиправність всіх цих дій варто зазначити, що до 

складу кожного з них входить ряд кримінально карних діянь. Суб’єктами 
рейдерської атаки є [13, с. 183]: 

1.  Замовник – це свого роду спонсор рейдерської атаки (окрема фізич-
на або юридична особа). 

2.  Рейдери:  
1) наймані особи, що працюють під керівництвом великих фірм, які на-
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дають їм усі необхідні ресурси для реалізації угоди;  
2) незалежні рейдери – працюють самостійно за власні ресурси, отри-

мують увесь прибуток від проведення операції. 
Можна виділити наступні соціальні причини виникнення рейдерства: 
− радикальні соціальні зміни, які призводять до соціальної 

дезорганізації і порушення керуючих поведінкою норм. (В Україні протягом 
XX ст. політичні та економічні режими двічі змінювалися кардинальним 
чином. Це, в свою чергу, не могло не привести до порушення ясності 
соціальних норм і повної зміни ціннісно-культурних матриць. Були 
зруйновані норми, культурні цінності та соціальні зв'язки, повага до 
приватної власності, яка виступає в якості культурної цінності, як норму 
суспільної взаємодії було втрачено); 

− відсутність або недостатній вплив механізмів, які стримують 
деструктивну підприємницьку поведінку; 

− розрив між схвалюваною культурною метою (тобто бути матеріально 
забезпеченим і успішним) і способом досягнення цієї мети (тобто 
експропріацією чужої власності); 

− ефект соціального навчання (чим більше людей слідують нормі 
девіантного підприємництва, тим більше суб'єктів навчаються цієї норми 
шляхом спілкування і взаємодії); 

− вплив деструктивної економічної свідомості (рейдерська поведінка 
приносить матеріальну винагороду). 

При цьому необхідно зазначити, що на інституційні та економічні 
передумови, що формують рейдерську поведінку, серйозний вплив зробили 
соціально-культурний та історичний фактори. 

Якщо говорити про типову спеціалізовану фірму-рейдера, то її струк-
тура складається наступним чином [6, с. 116-117]: 

1.  Організатор – особа, що володіє приватним бізнесом і веде перего-
вори з потенційними змовниками рейдерських атак. 

2.  Юристи – кваліфіковані фахівці в галузі права, що використовують 
прогалини у чинному законодавстві, розробляють та формують пакети доку-
ментів, у тому числі підроблені, для порушення кримінальних, господарсь-
ких справ, ініціювання перевірок. 

3.  Відділ, що відповідає за збір та аналіз інформації, виконує допоміж-
ні функції. Основне завдання полягає у зібранні інформації про обрану для 
рейдерства компанію. 

4. PR-агентство під час проведення рейдерської акції поширює недо-
стовірну інформацію про об’єкт рейдерства з метою формування негативної 
думки про обрану рейдерами компанію. 

5.  Силові структури – приватні охоронні фірми, працівники інших пі-
дприємств, що є під керівництвом рейдерів. 

6.  Відділ, що безпосередньо займається реалізацією проектів з 
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жніх поглинань, розробляє власну стратегію (схему) дій, використовуючи 
інформацію, отриману відділом збору та аналізу інформації, та висновки і 
рекомендації юристів. 

Можемо запропонувати власну класифікацію рейдерів: 
1. «Замовники». Як правило, представники великого бізнесу, володіють 

великими фінансовими можливостями, які прагнуть до максимального задо-
волення своїх амбіцій. Нерідко це публічно відомі особистості, провідні вла-
сники легального бізнесу. Рейдерство для них – це перш за все елемент кон-
курентної боротьби. 

2. «Координатори». Це такзвані «Білі комірці» кримінального співтова-
риства, що володіють організаторськими якостями і великими зв'язками, в т. 
ч. корупційного і кримінального характеру. Вони, як правило, здійснюють 
планування, загальне керівництво і координацію незаконного корпоративно-
го захоплення. Часто це колишні співробітники правоохоронних органів. 

3. «Професіонали». Як правило, люди, які добре орієнтуються у сфері 
юриспруденції та економіки, які володіють конкретними механізмами еко-
номічного і юридичного впливу на ціль. В їх завдання входить аналіз інфор-
мації та документальний супровід рейдерської діяльності на всіх етапах. 

4. «Солдати». Як правило, це молоді люди 23-35 років так звані «тіту-
шки», які не мають стабільного доходу, здатні за порівняно невелику плату 
виконувати нескладні доручення щодо збирання інформації, вчинення наси-
льницьких і інших дій, що входять в план незаконного корпоративного захо-
плення. 

5. «Корупціонери». Посадові особи, які за матеріальну винагороду, ко-
ристуючись посадовим становищем, приймають рішення або створюють 
умови, вигідні для рейдерів. 

Критеріями оцінки ефективності захищеності від рейдерських захоп-
лень на рівні суб’єктів господарювання є: ступінь зосередженості активів; 
фінансово-економічний стан; структура кредиторської заборгованості; полі-
тика в сфері дивідендів; наявність або відсутність порушень правил бухгал-
терського обліку, податкового законодавства та інших правових норм; при-
вабливість і рентабельність бізнесу; особливості внутрішньокорпоративних 
відносин.  

Як заходи профілактики рейдерства на рівні підприємств можуть бути 
застосовані такі організаційні заходи:  

− постійний контроль за поточною і простроченою кредиторською за-
боргованістю, надання керівництву щотижневої звітності про розмір забор-
гованості та її погашення;  

− консолідація пакета акцій в руках досить вузького кола довірених 
осіб;  

− при листуванні напрямок адресату оригіналів документів або під ро-
зпис, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення;  
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− строгий облік вхідної кореспонденції з присвоєнням документам вхі-
дних і вихідних номерів і реєстрацією в спеціальному журналі;  

− надійність реєстроутримувача;  
− створення паралельно з основною юридичною особою ряду додатко-

вих компаній, яким передаються (або можуть бути оперативно передані) у 
власність цінні активи підприємства;  

− передбачення в договорах заборони на поступку іншій особі прав 
кредитора без згоди боржника;  

− зберігання оригіналів установчих документів і основних внутрішніх 
документів у важкодоступних місцях (бажано за межами підприємства). Та-
кож доцільно закласти акції або частки в ТОВ або за позовом надійного пар-
тнера домогтися накладення на них судового арешту. 

Заходами щодо вдосконалення діяльності державних органів в сфері 
протидії рейдерським захопленням є:  

− створення в поліції спеціальних підрозділів з числа діючих співробі-
тників з метою здійснення координації діяльності з іншими правоохоронни-
ми органами та проведення аналітичного моніторингу оперативної обстанов-
ки на ринку злиттів і поглинань;  

− створення інформаційного банку даних про організації та осіб, які 
спеціалізуються на недружніх поглинаннях, що мають кримінальний відті-
нок, і про об'єкти, щодо яких рейдерське захоплення є найбільш вірогідним. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило дійти наступних виснов-
ків. В Україні сьогодні рейдерське захоплення бізнесу є досить нищівним 
чинником, що впливає на економічну безпеку як підприємств, так і країни 
зокрема. Найбільш поширеними способами здійснення рейдерських дій є: ці-
леспрямоване заниження вартості підприємства і придбання його акти-
вів;скупка дрібних пакетів акцій підприємства;скупка боргових зобов'язань 
підприємства;оспорювання прав власності;умисне доведення підприємства 
до банкрутства;публікація замовних матеріалів на користь «загарбни-
ків»;«підкуп» менеджерів підприємства;захоплення і незаконне утримання 
власності підприємства;погрози на адресу чинних керівників підприємства. 
Для мінімізації та уникнення рейдерських дій і держава, і бізнес повинні 
здійснювати дієві превентивні дії.  
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ним, міжгалузевим і міждисциплінарним. Воно широко вживається в різних 
сферах наукового пізнання і в текстуальній частині нормативно-правових ак-
тів. У той же час, (при достатній, на перший погляд, кількості наукових роз-
відок і досліджень в означеній сфері) поняття національної безпеки продов-
жує залишатися одним з найбільш складних і дискусійних у правовій, еконо-
мічній науці й загальнотеоретичному державноуправлінському концепті та 
викликає значні наукові дискусії щодо її сутності, змісту, призначення й ме-
ханізмів забезпечення. 

З метою подолання вузькогалузевого розуміння національної безпеки і 
подекуди довільного використання цього терміна в нормативно-правових до-
кументах і в окремих наукових дослідженнях існує об'єктивна необхідність 
постановки проблеми вивчення концептуальних засад національної безпеки 
як фундаментального загальнотеоретичного напряму в науці «Державне 
управління». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державної (націо-
нальної) безпеки в контексті забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку присвячені наукові роботи О. Амоші, В. Бакуменка, С. Бєлая, 
С. Домбровської, О. Іляш, Н. Нижник, О. Новікової, Г. Ситника, 
В. Садкового, В. Скуратівського та ін. [1–5]. Не применшуючи напрацювань і 
наукових здобутків цих учених, відзначимо, що існує необхідність у компле-
ксному дослідженні й обґрунтуванні науково-теоретичних засад щодо визна-
чення ризиків і загроз системі безпеки України, зокрема державної. Усе це й 
становлять мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. З метою уніфікації уявлень про поняття 
національної безпеки доцільно спочатку звернутися до змісту слова «безпе-
ка». Так, відповідно до словника С. Ожегова, безпека – це стан, при якому не 
загрожує небезпека, захист від небезпеки [4]. 

Комплексному розумінню національної безпеки також може сприяти 
аналіз теоретичних положень інших наук, зокрема, у політології безпека роз-
глядається як політична дефініція, яка являє собою такий стан політичної си-
стеми, яка гарантує права і свободи громадян, соціальних груп, забезпечує 
баланс їх інтересів, стабільність і цілісність держави, його сприятливе міжна-
родне становище. 

В економічній науці під безпекою розуміється стан економіки, при 
якому забезпечується таке: 1) стійке економічнезростання; 2) ефективне за-
доволення економічних потреб; 3) контроль держави за рухом і використан-
ням національних ресурсів; 4) захист економічних інтересів країни на націо-
нальному і міжнародному рівнях. Економічна безпека є складовою частиною 
національної безпеки, її фундаментом і матеріальною основою. Об'єктом еко-
номічної безпеки виступає як економічна система, узята в цілому, так і її скла-
дові елементи, а саме: 1) природні багатства; 2) виробничі і невиробничі фон-
ди; 3) нерухомість; 4) фінансові ресурси; 5) людські ресурси; 
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6) організаційно-господарські структури; 7) сім'я; 8) особистість [5]. 
Як зазначає С. Павлусів, соціальна безпека – це захист життєво важливих 

інтересів суспільства, особистості та сім'ї від зовнішніх і внутрішніх загроз; це 
одна з найголовніших складових національної безпеки [там само]. Усі основні 
елементи соціальної системи, що забезпечує рівень й якість життя населення та 
регулюється в межах здійснюваної державою соціальної і національної політи-
ки. Власне, її об'єкти становлять предмет соціальної безпеки. 

З викладеного випливає проміжний висновок про те, що головне приз-
начення безпеки (поки що безвідносно до державної складової безпеки в сис-
темі національної) полягає у встановленні, підтримці і забезпеченні за допо-
могою різних засобів, методів і способів стану, при якому суб'єктам не за-
грожує небезпека, тобто здійснюється захист від небезпеки. Таке розуміння 
безпеки, на наше переконання, відображає не тільки специфічні ознаки дано-
го феномена в конкретній сфері діяльності, але і включає загальні, стійкі де-
термінанти, характерні для всіх галузей життєдіяльності суспільства, що ви-
значають безпеку як умову і стратегію захисту, спрямовані, у кінцевому ра-
хунку, на виживання соціальної системи, особистості й держави. 

Крім того, С. Павлусів розроблена типологізація визначення поняття 
«безпека», зважаючи на соціальний контекст за такими параметрами: 
1) визначення, які характеризують безпеку як стан захищеності інтересів 
особистості, суспільства і держави; 2) визначення, які розглядають безпеку 
через відсутність небезпеки; 3) визначення, згідно з якими безпека є власти-
вістю системи; 4) визначення, що характеризують безпеку як специфічну дія-
льність державних органів [там само]. 

Досить послідовно, з нашої точки зору, відображає методологічні під-
ходи до визначення поняття безпеки типологія, запропонована 
М. Бондаренко [1]. Згідно із нею представлені в загальнополітичних науках 
концепції безпеки, виходячи з їхньої сутності, умовно поділені на дві основ-
ні групи:  а) охоронний підхід, заснований на зіставленні небезпеки і безпеки, 
їх діалектиці;  б) охоронно-функціональний підхід, згідно з яким безпеку слід 
характеризувати з позицій внутрішньої організації, функціонування та розви-
тку будь-якого об'єкта, системи, їх узаємодії з навколишнім середовищем 
[там само, c. 18–19]. 

На нашу думку, щоб систематизувати концептуальні наукові підходи до 
розуміння національної безпеки, необхідно звернутися спочатку до виявлення 
державницького змісту даного поняття. Поділяємо точку зору науковців, згід-
но з якою незалежно від того, що розуміється під безпекою – мета, наукова 
програма, наукова дисципліна тощо, питання особистої безпеки, національної 
безпеки, міжнародної безпеки та глобальної безпеки в значній мірі роз'єднані, 
оскільки пов'язані з абсолютно різними сферами життєдіяльності [там само]. 

Аналіз наукової літератури з проблем безпеки дозволяє виділити два 
основні підходи до визначення безпеки в державно-правовому сенсі. Відпо-
відно до першого з них, безпека визначається як відсутність різного виду за-
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гроз. Так, на думку Н. Косолапова, традиційно безпека означала не тільки і 
не стільки непорушність внутрішніх структур суспільства, скільки якийсь 
завжди відносний ступінь його захищеності. Страх перед таким насильством 
і породжував готовність протистояти йому будь-якими засобами, у тому чис-
лі і власним насильством, а також нейтралізував або зовсім усував обмежен-
ня, що йдуть від розуму, моралі, здорового глузду [3, c. 200–201]. 

За другого підходу, безпека визначається не ступенем захищеності від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, а діяльністю зі створення умов для функціону-
вання та розвитку суспільства й держави. Даний підхід видається більш слу-
шним, оскільки, зважаючи на сутнісні та змістовні характеристики безпеки, 
заснований на організаційно-функціональному підході до розгляду об'єкта 
дослідження, що дозволяє розглядати будь-яку категорію в динаміці. 

Аналіз наукових праць В. Андронова, С. Домбровської, В. Ковальчук, 
О. Крюкова та ін. [2], а також нормативно-правових документів з проблем 
національної безпеки (насамперед, ЗУ «Про основи національної безпеки 
України» [6, ч. 1 ст. 1]) дозволяє виділити в змісті такої безпеки два основних 
елементи, а саме: 1) національні інтереси; 2) загрози цим інтересам. 

На наше переконання, вищенаведені елементи національної безпеки є 
визначальними для сутності явища «система безпеки», оскільки, по-перше, 
інтереси особистості суспільства і держави є потенційно діючими, по-друге, 
вимагають постійного захисту і, по-третє, знаходяться під впливом постійних 
загроз, при відсутності яких ставилася під сумнів доцільність існування са-
мого поняття «національна безпека», як засобу позбавлення від останніх. За 
аналогією можемо зазначити, що якби не було правопорушень, то не потріб-
на була б і відповідальність. 

Слід зауважити, що національні інтереси і загрози є визначальними по-
няттями при формуванні більшості визначень національної безпеки, предста-
влених у сучасній науковій літературі. При цьому одними авторами робиться 
акцент на національних інтересах, іншими ж – на загрозах безпеці. 

Напрямок наукового пошуку у сфері національної безпеки певним чи-
ном детермінується моделлю економічної системи і політичного устрою 
держави в реаліях міжнародної ситуації і, безперечно, необхідністю подолан-
ня тієї або іншої кризи, входження її в єдиний світовий правовий, економіч-
ний, освітній та інший інтеграційний простір. Дані обставини висунули на 
перший план необхідність розробки економічної складової національної без-
пеки і пріоритет в її науковому охопленні й дослідженні. Даний підхід на 
проблеми національної безпеки знайшов своє відображення в Законі України 
«Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року та 
дженому Президентом України ряді правових документів у 2015 році – рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 року 
«Про Стратегію національної безпеки України» і Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020». Основні положення цих загальнодержавних стратегій у 
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сфері забезпечення економічної безпеки визначають її як здатність економі-
ки, держави і суспільства щодо протистояння і відбиття загроз, забезпечення 
соціально-економічної і військово-політичної стабільності, гідних умов жит-
тя і розвитку особистості [там само], тобто як протистояння загрозам, здат-
ність держави до їх прогнозування та забезпечення захисту від них. 

Питання пріоритетності національних інтересів постійно було в колі 
зору вітчизняного законодавця, який прагнув їх деталізувати (див. відповідні 
зміни у Закон України «Про основи національної безпеки України», внесені 
Законом № 2411-VI від 01.07.2010 р. і Законом № 35-VIII від 23.12.2014 р. 
[6]). На його погляд, пріоритетами національних інтересів слід визнати, на-
самперед, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина 
[там само, п. 1 ч. 1 ст. 6]. Цікаво, що на друге місце законодавець поставив 
«розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів» [там 
само, п. 2 ч. 1 ст. 6]. На наше ж переконання, на це місце варто було помісти-
ти «зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві» [там само, 
п. 4 ч. 1 ст. 6]. Воно за сприятливих умов саме здатне активізуватися у на-
прямку саморозвитку та забезпечення власної безпеки, а також сприяти захи-
сту державного суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності 
державних кордонів і недопущенню втручання у внутрішні справи України. 
Крім того, існує ряд зауважень щодо пріоритетності визначення вітчизняним 
законодавцем й інших національних інтересів, а саме: «забезпечення розвит-
ку і функціонування української мови, гарантування вільного розвитку, ви-
користання і захисту інших мов національних меншин України» [там само, 
п. 5 ч. 1 ст. 6]. Уважаємо, що цей пункт можна було б об’єднати з іншим, 
більш ємним за своїм змістовним наповненням – «розвиток духовності, мо-
ральних засад Українського народу» [там само, п. 9 ч. 1 ст. 6].  

Щодо пріоритетності національних інтересів в економічній сфері, то 
можемо підкреслити, що воно не вступає у дисонанс із тими пріоритетами 
розвитку, які визначені у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Разом 
із тим, зауважимо, що варто більш систематично викласти наявну редакцію 
пріоритетності національних інтересів в економічній сфері – «створення кон-
курентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпе-
чення постійного зростання рівня життя і добробуту населення», «збережен-
ня та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інновацій-
ної моделі розвитку» і «збереження навколишнього природного середовища 
та раціональне використання природних ресурсів» [6, п. 6, п. 7 і п. 8 ч. 1 
ст. 6]. Даний висновок нами зроблено, зважаючи на вимоги Цілей сталого ро-
звитку, визначені Представництвом ООН на період до 2030 року [7], до яких 
віднесені економічні, соціальні й екологічні. 

Таким чином, у найзагальнішому вигляді під національною безпекою 
слід розуміти стан захищеності особистості, суспільства й держави від широ-
кого спектра внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому забезпечуються реалі-
зація конституційних прав та свобод громадян, гідні якість і рівень їх життя, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/35-19/paran7#n7
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суверенітет, незалежність, державна і територіальна цілісність, сталий соціа-
льно-економічний розвиток держави. 

Підводячи висновок розгляду основних наукових концепцій, що визна-
чають поняття національної безпеки, можемо зазначити, що аналізоване по-
няття займає одне з центральних місць у державно-правовій системі будь-
якої країни, у т. ч. й України. Забезпечення національної безпеки, як основна 
мета і зміст діяльності державного механізму, детермінує основні напрямки 
функціонування країни на міжнародному рівні і у внутрішньополітичній 
сфері. Сучасні, проте, доктринальні загальнотеоретичні підходи до визначен-
ня національної безпеки відрізняє певна невизначеність і недооцінка (або не-
врахування) основних методологічних аспектів формування концепції (стра-
тегії, єдиної програми) національної безпеки, що, у свою чергу, виключає 
єдиний алгоритм розробки, формулювання, прийняття та реалізації стратегі-
чних напрямків забезпечення національної безпеки. На цій підставі можемо 
також указати на необхідність виваженого визначення та використання тер-
мінології у сфері безпеки, зокрема соціально-економічної.  

Висновки. З огляду на проаналізовані наукові напрацювання вітчизня-
них і зарубіжних учених в систематизованому вигляді пропонуємо таке ви-
значення поняття державної (національної) безпеки: це стан захищеності за-
сад конституційного ладу, політичного, економічного, оборонного, науково-
технічного й інформаційного потенціалу держави від загроз (зовнішніх і вну-
трішніх), що можуть мати об’єктивну та суб’єктивну природу походження 
(тобто бути зумовлені спецслужбами та іншими організаціями, соціальними 
групами та/або окремими особами). Дане визначення передбачає широке ро-
зуміння державної безпеки та зводить його до поняття національної безпеки, 
начебто є зрізом останньої й охоплює при цьому всі інші види безпеки, ука-
зуючи в них на особливість суб’єктно-об’єктних відносин, у яких ключову 
роль посідає держава. Вона зорієнтована, насамперед, на найбільш важливі 
сфери суспільних відносин – соціальну й економічну, і завдання її полягає в 
забезпеченні їх належного функціонування та подальшого розвитку в разі 
появи загроз життєво важливим інтересам України у зазначених сферах.  

Цей підхід дозволяє системно підійти до характеристики поняття 
«соціально-економічна безпека держави», зіставляючи її з іншими поняттями 
в цій сфері, зокрема «громадська безпека», що, на жаль, не знайшло належ-
ного відображення в ЗУ «Про основи національної безпеки України», а також 
сприяти науково-теоретичному розв’язанню проблеми співвідносності кате-
горій «національна» і «державна» безпеки, а, відтак, і її гарантуванню. У 
цьому контексті вважаємо за доцільне запропонований варіант дефінітивного 
визначення «державна безпека» узяти за основу для подальшого наукового 
опрацювання понятійного апарату у сфері безпеки, який має бути закріплено 
у вітчизняному законодавстві. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 
 

STATE REGULATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF 
THE TOURIST INDUSTRY IN UKRAINE 

 
В роботі розкрито сутність туристичної індустрії у світі та особливості  

її  функціонування в Україні, наведено аналіз наявного історико-культурного по-
тенціалу  з визначенням перспектив розвитку іноземного туризму в Україні. Вияв-
лено недоліки  функціонування національного туристичного бізнесу, узагальнено 
фактори та аспекти державного регулювання галуззю, одними з яких є стимулю-
вання розвитку культурного туризму в Україні за допомогою державних програм 
розвитку краєзнавства та історико-культурної спадщини, розвиток місцевого 
виду туризму, інфраструктури, сумісних з туризмом сфер економіки і зовнішньо-
го туризму. 

Ключові слова: державне управління, туризм, туристична індустрія, 
іноземний туризм, інфраструктура туристичного бізнесу. 

 
In work the essence of the tourist industry in the world and feature of its formation 

and functioning in Ukraine is disclosed, the analysis of the available historical and cul-
tural potential with determination of perspectives of development of foreign tourism is 
provided in Ukraine. Shortcomings of functioning of national travel business, generally 
factors and aspects of state regulation are revealed by the industry, one of which is sti-
mulation of development of cultural tourism in Ukraine by means of state programs of 
development of study of local lore and historical and cultural heritage, development of a 
local type of tourism, the infrastructure compatible to tourism of the industries of econo-
my and external tourism. 

Keywords: public administration, tourism, tourist industry, foreign tourism, infra-
structure of travel business. 
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Постановка проблеми. У більшості країн світу державна туристична 
політика впроваджується безпосередньо через центральні органи виконавчої 
влади, національні туристичні організації, інші інститути, а також опосеред-
ковано за допомогою правових важелів підтримки туристичної інфраструк-
тури та міжнародної політики. Туристична політика має характерні риси за-
гальної політики держави. Разом із тим, існують і деякі специфічні фактори, 
що впливають на її формування: природні умови країни, розвиненість транс-
портної індустрії, соціальні фактори (умови життя людей, система відпус-
ток); фактори, пов’язані зі створенням економічної основи для розвитку ту-
ризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні відносини); право-
ві фактори [1; 5; 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління, ста-
новлення та функціонування туристичної індустрії присвячено праці багатьох 
вітчизняних вчених (С. Домбровська [5], В. Василиха [4], Д. Бурак [3], 
А. Бакурова, А. Діденко [1], М. Барна [2] та ін.). Автори розглядають різні ас-
пекти суті, функцій та особливостей ринку туристичних послуг. Поряд з тим 
не до кінця розкритими залишаються питання особливостей управління, орга-
нізації та розвитку туристичної індустрії в Україні.  

Постановка завдання. Ефективне державне регулювання потребує на-
укового та методичного забезпечення. Незважаючи на активізацію дослідни-
цьких зусиль, спрямованих на аналіз проблем туризму, певні аспекти держа-
вного pегулювання цієї галузі залишаються недостатньо розробленими. Бра-
кує робіт, присвячених як теоретичному осмисленню зазначених питань, так і 
розробці науково обгрунтованих практичних рекомендацій щодо державного 
регулювання туристичної галузі на національному, регіональному та місце-
вому рівнях. Вироблення стратегії розвитку туристичної галузі й створення 
умов для її ефективного впровадження є складним завданням. Для успішного 
його вирішення, запобігання політичним помилкам доцільно проаналізувати 
існуючий стан галузі, визначити недоліки в управлінні її функціонування та 
визначити пріоритетні заходи із стимулювання розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Індустрія туризму сьогодні є однією з 
найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки, у 
якій зайнято понад 130 млн. осіб, тобто кожен шістнадцятий працівник у сві-
ті. На частку туризму припадає 10% світового валового національного про-
дукту, 11% міжнародних інвестицій. У світі туристична індустрія вважається 
однією з найприбутковіших галузей і з кожним роком її вплив на економіку 
посилюється. Туризм є одним з найважливіших секторів економіки в Європі. 
Так, 55% світового ринку туризму припадає на європейські країни. Туризм 
складає 5,5% ВВП ЄС (від 3 до 8% в окремих державах). За даними Всесвіт-
ньої туристичної організації, щорічно подорожує більше 800 млн. Чоловік. 
Примітним є те, що більш ніж в 40 країнах світу туризм є основним 
лом надходжень національного бюджету, а в 70 - однією з трьох статей. 
приклад, в Іспанії частка прибутків від іноземного туризму в загальній сумі 
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надходжень від експорту товарів та послуг складає 35%, на Кіпрі і в Панамі - 
понад 50%, на Гаїті - більш ніж 70%. За оцінками Всесвітньої туристичної 
організації частка культурного туризму до 2020 р. складатиме 25% від зага-
льних показників світового туризму. Тому протягом багатьох років туризм 
розглядався як галузь, яка стимулює місцеву економіку, що підвищує добро-
бут і впливає на якість і рівень життя населення країни. [2]. 

У європейських країнах депресивні регіони розглядають культурну спа-
дщину і культурний туризм як джерело розвитку. Інтеграція окремих пам'яток 
культурної спадщини в туристичну мережу стимулює затвердженню окремих 
програм реставрації, відкриття нових музеїв, ресторанів з традиційною кух-
нею, обладнання місцевими жителями гостьових кімнат для туристів. Для кра-
їн Європи є характерним рекламування власної культурної спадщини по теле-
баченню і радіо, стимулювання зацікавленості, проведення маркетингових до-
сліджень різних цільових груп, використання новітніх технологій, зокрема на-
дання можливості віртуального знайомства з пам'ятками культури.  

Україна має значний потенціал для розвитку в'їзного і внутрішнього 
культурного туризму. На державному обліку в Україні перебуває понад 
130 тис. пам'яток, серед яких: 57206 - пам'ятки археології (418 з яких націо-
нального значення), 51364 - пам'ятки історії (147 - національного значення), 
5926 - пам'ятки монументального мистецтва (45 - національного значення), 
16293 - пам'ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва 
та ландшафтні (3541 - національного значення). Функціонує 61 історико-
культурний заповідник, 13 з яких мають статус національних. До Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено: Софійський собор з архітектур-
ним ансамблем, Києво-Печерську лавру в м. Києві, історичний центр 
м. Львова. Проте 70% об'єктів культурної спадщини перебуває в незадовіль-
ному стані, при цьому кожний десятий об'єкт в аварійному, та потребує про-
ведення робіт з реставрації або реконструкції, облаштування для туристич-
них відвідувань [7].  

В Україні є приклади великих проектів культурного туризму і місць іс-
торичної, культурної пам'яті, до яких відноситься Національний історико-
культурний заповідник "Гетьманська столиця", Культурно-мистецький та му-
зейний комплекс "Мистецький Арсенал", Національний заповідник "Хорти-
ця", Державна національно-культурна програма "Золота підкова Черкащини". 
Проте в Україні не в повній мірі використовується історико-культурна спад-
щина для формування спільної ідентичності, консолідації громадян різних 
регіонів, формування позитивного іміджу держави.  

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових 
ханізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів,  засобом 
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, засобом 
ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням українсь-
кого народу і держави. 

http://tourlib.net/statti_otdyh/kiev-dostoprim.htm
http://vorobus.com/
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Слід відмітити, що у 2016 році кількість громадяни України, що виїз-
дили до інших держав як туристи склала 2250,1 тис. чол., а громадяни інших 
країн світу, які заїздили до України як туристи становили всього 33,7 тис. 
чол., що в 5 разів менше порівняно з 2013 роком(232,3 тис.чол.), та в 10 ра-
зів – проти 2003 року(590,6 тис.чол.) [6, 9]. 

Не дивлячись на це, пріоритетним видом туризму для України залиша-
ється іноземний (в'їзний) як вагомий чинник поповнення валютними надхо-
дженнями державної скарбниці та створення додаткових робочих місць. Нині 
Україна має понад 4,5 тис. закладів розміщення туристів і відпочиваючих на 
620 тис. місць, але більшість з них потребують модернізації та реконструкції 
відповідно до міжнародних стандартів. Крім того, підтримання в належному 
стані потребують і рекреаційні зони, пам’ятки культури та архітектури Украї-
ни, нині об’єкти туристичних чи екскурсійних послуг [5, с. 49]. 

На тлі бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає пи-
тання про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазна-
чити, що об'єктивно вона має всі передумови для інтенсивного розвитку вну-
трішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та 
рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та 
туристично - рекреаційних потенціалів. Сьогодні українські громадяни є сво-
єрідними інвесторами зарубіжних країн, яка є одним з наболілих питань всієї 
туристичної галузі. Адже туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді 
податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд. дол. 

Державне управління туристичної галузі слід розглядати як сукупність 
форм і методів цілеспрямованого пливу органів державної влади на розвиток 
туристичної галузі й створення умов для ефективної співпраці органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування та приватного сектора щодо розвит-
ку туризму через різні  механізми, а саме: адміністративні, організаційні, 
економічні, правові, екологічні тощо [5, с. 43].  

Ситуація, яка склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає ак-
тивного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації вироб-
ництва туристичного продукту, із забезпеченням його якості. 

Фактори, які спричиняють розвиток іноземного туризму, не адекватні 
природно-ресурсному, історико-архітектурному та рекреаційному потенціалу 
України. Основними з галузевих факторів є такі: 

– недостатній рівень розвитку мережі і об'єктів туристичної; 
– поганий стан українських доріг; 
– відсутність системи дій по виведенню туристичного продукту Украї-

ни на світовий ринок;  
– низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією 

працівників області та їх підготовки і навчання [1]. 
В Указі Президента України "Про Основні напрями розвитку туризму в 

Україні до 2010 року" туризм повинен стати одним з джерел поповнення 
державного та місцевих бюджетів, тому необхідно визначити проблеми ро-

http://tourlib.net/zakon/tourism2010.htm
http://tourlib.net/zakon/tourism2010.htm
http://tourlib.net/zakon/tourism2010.htm
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боти туристичної галузі та розглянути основні напрями по їх вирішенню [8].  
В роботі туристичної галузі можна виділити наступні проблеми, що 

стримують її розвиток:   
– відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпе-

чення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном; 
– відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий 

візовий режим для іноземних туристів; 
– податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в ін-

фраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс;  
– різновідомча підпорядкованість туризму та санаторно-курортного 

комплексу;  
– недоліки в системі регіонального управління; 
– проблема тіньової економіки;  
– необхідність передання частини повноважень органам місцевого са-

моврядування [4].   
Для удосконалення рекреаційно-туристичної діяльності велике значення 

має інформація про навколишнє середовище, яке включає демографічні, нау-
ково-технічні, політико-правові, соціально-культурні, природні та економічні 
фактори. До того ж усі фактори макро- та мікросередовища взаємопов'язані і 
взаємообумовлені. Тому всі дані повинні бути зосереджені у відповідних ін-
формаційних центрах, об'єднаних в єдину інформаційну систему. Ця система 
повинна бути повна, зрозуміла у використанні та загальнодоступна [3].  

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищенаведене, можна з упевненіс-
тю стверджувати, що в галузі туризму проблемним сьогодні є неефективне та 
нераціональне використання відповідних ресурсів, відсутність розвиненої 
інфраструктури, низька якість обслуговування, відсутність якісної реклами та 
глибинної інформації про готелі, санаторії, тури по країні та послуги, які на-
даються на світовому ринку, значне податкове навантаження тощо. 

В умовах кризи, коли дуже високим є психологічне навантаження та 
обмеженість сімейного бюджету, необхідно розвивати місцеві види туризму, 
які є більш дешевими та можуть дати поштовх для розвитку, як сумісних з 
туризмом сфер економіки, так і зовнішнього туризму.  

Одним з інструментів стимулювання розвитку культурного іноземного 
туризму в Україні і формування загальнонаціональної ідентичності можуть 
стати державні програми: Програма розвитку краєзнавства на період до 
2025 р., Стратегія розвитку туризму і курортів на 2016-2020 рр. і власні про-
грами обласних, районних та міських державних адміністрацій. Проте у дов-
гострокових програмах і стратегіях не надається належної уваги розвитку ку-
льтурного туризму як чинника сталого розвитку регіонів через відродження 
пам’яток історії та культури, традиційної народної культури, народних про-
мислів та ремесел. Культурний туризм слід розвивати в Україні як складову 
використання національної культурної спадщини та розглядати як один з ос-
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новних засобів пізнання власної країни, формування гордості за її культурні 
надбання та розвитку міжнародного співробітництва із застосуванням досвіду 
підтримки культурного туризму в країнах Європи в цілому.  
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Проаналізовано зміст публікацій вітчизняних науковців, присвячених публіч-

ному управлінню у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Узагаль-
нено існуючі методи та засоби публічного управління у цій сфері. 
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The content of publications of national scientists devoted to public management in 
the field of solid household waste management is analyzed. The existing methods and 
tools of public administration in this area are generalized. 
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Постановка проблеми. Сфера поводження з твердими побутовими ві-
дходами (далі – ТПВ) є комплексною, оскільки включає в себе не тільки еко-
логічну сферу, а зачіпає економічну, політичну та соціальну. Ця сфера потре-
бує "організаційного поєднання діяльності органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій" [15]. Публічне управ-
ління у цій сфері спрямоване на покращання стану навколишнього середо-
вища, здоров’я населення та забезпечення умов для дбайливого використання 
природних ресурсів та їх збереження для майбутніх поколінь. Процес такого 
управліня включає сукупність методів і засобів, поєднання яких обумовлює 
досягнення чи недосягнення бажаного результату. У свою чергу, взаємодо-
повнюючим компонентом у процесі досягнення заздалегідь визначеної мети 
виступають засоби управління – "інструментарій, набір конкретних і частіше 
всього матеріальних предметів, що використовуються в управлінському про-
цесі (технічні, спеціальні, інформаційні, комунікативні)" [14, с. 7]. Проте "по-
зитивно вплинути на ситуацію в досліджуваній сфері має використання тих 
напрацювань, які вирізняються конкретикою та практичною спрямованістю" 
[12]. До того ж, з огляду на загалом невтішну ситуацію у сфері поводження з 
ТПВ в Україні, можна стверджувати про недосконалість існуючих засобів 
публічного управління, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вдоскона-
лення управління поводженням з ТПВ стала наріжним каменем дисертацій-
них досліджень з державного управління (Р. Берлінг, О. Берюх, Т. Козаченко, 
Ю. Олениченко, М. Шафоростова), а також з географічних (В. Путренко), 
економічних (М. Абрамова, С. Бєляєва, О. Горобець, І. Дулин, О. Ігнатенко, 
М. Самойлік, А. Свентух, Т. Шевченко, С. Шунтова), технічних (О. Каліні-
хін, О. Луньова, Т. Орлова), юридичних (Н. Максименцева, В. Юрескул) та 
інших наук. Попри це зазначена проблематика залишається актуальною, про 
що свідчать публікації таких науковців, як О. Березюк, О. Білопільська, 
О. Гаврилюк, О. Гончаров, О. Горобець, В. Зуєв, В. Іщенко, І. Кринична, 
Т. Омельяненко, А. Оскірко, С. Романчук, М. Федунь, В. Хрутьба та ін. 
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних учених, слід наголосити 
увагу на необхідності продовження наукових розвідок за даною проблемати-
кою. Постановка завдання. Метою є розробка рекомендацій щодо вдоско-
налення публічного управління у сфері поводження з ТПВ, для чого необхід-
но вирішити наступні завдання: 1) проаналізувати зміст публікацій вітчизня-
них науковців, присвячених публічному управлінню у сфері поводження з 
ТПВ; 2) узагальнити існуючі засоби публічного управління у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. На вітчизняному просторі чимало пуб-
лікацій присвячено дослідженню методів державного управління у сфері по-
водження з ТПВ, які класифікують за способом впливу: адміністративні 
(С. Бєляєва, С. Кривенко, Ю. Маковецька, Т. Омельяненко, Т. Орлова, В. Пу-
тренко), економічні (О. Ігнатенко, Т. Козаченко, Р. Крамаренко, О. Малєй, 
І. Міхно, Х. Парацій, О. Рибак, М. Самойлік, А. Скрипник, Н. Хижнякова, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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С. Шунтова, О. Яворовська), нормативно-правові (Г. Білик, Ю. Вдовин, 
Г. Войтюк, О. Гаркушенко, О. Гончаров, Г. Гуменюк, В. Зерук, В. Зуєв, 
А. Лисунь, Н. Максіменцева, В. Міщенко, А. Оскірко, К. Романчук, 
С. Романчук, О. Трегуб, М. Трубіна, М. Федунь, К. Шиманська, В. Юрескул), 
організаційні (Н. Завгородня, О. Півоваров, Ю. Олениченко), соціально-
психологічні (Т. Козаченко). Водночас, чимало науковців "обрали за пріори-
тет з’ясування особливостей засобів публічного управління поводженням з 
ТПВ, оскільки їх правильний вибір і належне використання є вагомою запо-
рукою не лише покращання екологічної та економічної ситуації на відповід-
ній території, а і підвищення довіри населення до тих органів влади та пред-
ставників бізнесу, котрі опікуються поводженням з ТПВ" [14]. 

Проведені узагальнення публікацій [1; 3; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17 та ін.] та 
результати власних досліджень [11; 12] за означеною проблематикою дозво-
ляють стверджувати, що кожний з суб’єктів публічного управління викорис-
товує "універсальні та специфічні способи й прийоми для виконання функцій 
державного управління" [6] в рамках визнаних методів управління, які поді-
ляються за способом впливу: 

1. Органи державного управління: 
– адміністративні: видача дозволів на зберігання та видалення відхо-

дів; державні стандарти; державні субсидії; екологічна сертифікація; експер-
тиза умов виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоро-
нення, знищення й утилізації отруйних речовин; заборона (ввезення в Украї-
ну відходів з метою їх зберігання чи захоронення; визначення місць розмі-
щення підприємств та інших об’єктів поводження з відходами, а також їх 
експлуатація, якщо вони не відповідають екологічним і санітарно-гігієнічним 
вимогам; у разі порушення строків переробки відходів, ввезених в Україну 
відповідно до встановлених квотами умов; знищення ресурсоцінних компо-
нентів та організація пунктів їх прийому; змішування органічних 
тів з іншими компонентами ТПВ та організація їх роздільного зберігання; 
спалювання побутових відходів на відкритому повітрі з метою їх знищення); 
квоти (у т.ч. на забруднення навколишнього середовища; на ввезення в Укра-
їну відходів як вторинної сировини); контроль (за зберіганням чи видаленням 
відходів у несанкціонованих місцях; за станом довкілля під час збирання, 
утилізації та видаленні відходів); кредитування; лімітування обсягів утворен-
ня та розміщення відходів; ліцензії; маркування продукції, упаковки з метою 
ідентифікації у процесі сортування відходів; нагляд; надання письмової згоди 
на транскордонне перевезення небезпечних відходів; нормування; приписи;  

– економічні: безпроцентні позики спеціальних випусків для придбання 
очисних систем, екологобезпечних технологій; бюджетне фінансування; вве-
дення транспортних дотацій з регіонального бюджету для перевезення відхо-
дів, сировини чи напівфабрикатів з них; відшкодування збитків, що заподіяні 
навколишньому середовищу та здоров’ю громадян; диференційована плата за 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D$
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збір відходів залежно від обсягів утворення відходів і ступеню підготовки до 
переробки; дотації з державного та місцевих бюджетів на роздільне збирання 
відходів і для перевезення відходів (вторинної сировини) чи напівфабрикатів, 
одержаних з цих відходів; екологічні платежі (податки); заставний іпотечний 
інструментарій; збір за розміщення відходів; "зелені" тарифи; зменшення ві-
дповідним суб’єктам господарювання коефіцієнта при встановленні розраху-
нку за сплату за землю та зменшення або звільнення від інших обов’язкових 
платежів; звільнення від біржового збору при проведенні операцій на біржах, 
якщо ці операції пов’язані з реалізацією відходів, продукції з відходів, устат-
кування по переробці відходів, виробничих потужностей та приміщень для 
здійснення діяльності по утилізації відходів; інвестиційні пільгові позики та 
гранти від міжнародних фінансових організацій; нормативи утворення відхо-
дів на одиницю продукції; пільги за селективний збір відходів; ліміти утво-
рення та розміщення відходів і заборона ведення будь-якої господарської ді-
яльності, пов’язаної з утворенням відходів, без одержання лімітів на обсяги 
утворення та розміщення відходів; надання підприємствам можливості зали-
шати частину коштів від платежів за розміщення відходів на фінансування 
заходів щодо утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення відповідно 
до обґрунтованих інвестиційних проектів і програм; пільгове оподаткування 
(звільнення від податків частини прибутків, які спрямовуються на будівницт-
во природоохоронних об’єктів); пільгові строки амортизаційного списання 
природоохоронних фондів; податки (на використання первинних матеріалів, 
виробничі відходи, сервісне пакування); продаж прав на розміщення 
дів; попередження та штрафи за екологічні правопорушення (у т.ч. за 
кціоноване спалювання та поховання відходів, за порушення правил 
трою населених пунктів); стягнення платежів за тару; субсидії (на викорис-
тання екологічно чистого сервісного пакування; придбання та освоєння 
нічно досконалого, екологобезпечного обладнання); фінансування 
хоронних заходів; пріоритетне надання кредитів і встановлення спеціальних 
субсидій на зменшення відсотків на банківські кредити; страхування 
чного ризику при перевезенні небезпечних відходів; 

– нормативно-правові: Конституція України, Кодекси України, Закони 
України, Укази Президента України, постанови та рішення Верховної Ради 
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; нормати-
вно-правові акти Міністерство екології та природних ресурсів України; Міні-
стерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України; Державна екологічна інспекція України та інших ЦОВВ, 
обласних і районних державних адміністрацій; 

– організаційні: державний облік і паспортизація відходів; єдина мето-
дологічна база з визначення рівня небезпеки місць накопичення ТПВ; запро-
вадження геоінформаційної системи обліку, аналізу та моніторингу ТПВ; ко-
ординація діяльності місцевих органів управління у сфері поводження з від-
ходами; міждержавні, загальнодержавні та регіональні програми поводження 
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з відходами; заходи щодо запобігання забруднення земель, ліквідація наслід-
ків пожеж на полігонах ТПВ; моніторинг, збирання та обробка первинної зві-
тності, формування державного банку даних щодо впроваджених технологій 
утилізації відходів; перевірка проектів; обґрунтування віднесення окремих 
видів відходів до Переліку видів господарської діяльності, на які поширюєть-
ся пільговий режим оподаткування; підготовка фахівців; складання й ведення 
реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів; 

– соціально-психологічні: договірні процеси; інформування та освіта 
населення; культурно-просвітні інструменти системи матеріальної утилізації 
відходів пакування; просвітництво; формування екологічної свідомості та 
культури у сфері поводження з ТПВ. 

2. Органи місцевого самоврядування: 
– адміністративні: контроль за додержанням юридичними та фізични-

ми особами вимог законодавства, а також за виконанням місцевих і регіона-
льних програм, за раціональним використанням і безпечним поводженням з 
відходами; надання згоди на розміщення на території населеного пункту 
місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів; 

– економічні: залучення коштів підприємств, установ, організацій та 
громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування бу-
дівництва нових, розширення та реконструкції діючих об’єктів поводження з 
відходами; 

– нормативно-правові: розпорядження та рішення органів місцевого 
самоврядування; 

– організаційні: залучення громадськості до процесу забезпечення без-
пеки у сфері поводження з ТПВ (у т.ч. до сортування відходів); координація 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; місцеві програми поводжен-
ня з відходами; система роздільного збору й сортування відходів; схеми 
санітарної очистки населених пунктів; розгляд справ про адміністративні 
правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних 
органів у разі порушення законодавства; роз’яснення його положень 
населенню; розроблення та затвердження схем санітарного очищення 
населених пунктів, організація збирання, видалення побутових відходів, 
створення полігонів; – соціально-психологічні: виховання; переконання; поширення екологі-
чних знань та інформації про відходи; психологічні настанови; роз’яснення; 
соціальні норми; суспільний тиск. 

3. Бізнес-структури: 
– економічні: будівництво об’єктів поводження з відходами; інвести-

ційне забезпечення проектів ТПВ; маркетингові інструменти просування 
екологічно чистої упаковки; сплата екологічного податку, що справляється за 
розміщення відходів; фінансування заходів у сфері поводження з відходами; 

– нормативно-правові: накази керівництва; декларація про відходи; 
– організаційні: збір, транспортування, сортування та зберігання відхо-
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дів; надання місцевим органам влади з питань охорони навколишнього сере-
довища інформації про відходи; облік кількості, типу і складу відходів; про-
цедура приймання та утилізації використаних пакувальних матеріалів, складу 
та властивостей відходів; сортування та обробка залишків відходів; створен-
ня спеціальних підприємств з переробки відходів (у т.ч. будівництво сміттє-
переробних комплексів); укладання угод і договорів. 

4. Громадські організації: 
– адміністративні: громадська екологічна експертиза; контроль за 

утворенням, використанням і накопиченням відходів; перевірка виконання 
природоохоронних планів і заходів; подання до суду позовів про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної довкіллю, здоров’ю громадян; 

– економічні: внесення штрафів за екологічні правопорушення; кошти 
фонду охорони навколишнього середовища; 

– нормативно-правові: статут; 
– організаційні: виконання робіт з охорони та відтворення природних 

ресурсів; утворення громадських фондів охорони природи; участь у розробці 
планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного середо-
вища; участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охоро-
ни навколишнього природного середовища та у публічних слуханнях або ві-
дкритих засіданнях; участь у підготовці проектів нормативно-правових актів 
з екологічних питань; 

– соціально-психологічні: виступи у ЗМІ; інформування населення про 
стан йх здоров’я, а також про можливі фактори ризику його погіршення; ін-
формування громадськості про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; 
подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій. 

Додаткових аргументів потребує таке: віднесення до "адміністративних 
заходів інформування населення щодо безпечних методів утилізації ресурсо-
цінних компонентів ТПВ, а також маркування продукції, упаковки з метою 
ідентифікації у процесі сортування відходів" [5, с. 8], хоча ці заходи тради-
ційно належать, відповідно, до соціально-психологічних і організаційних ме-
тодів впливу; приналежність "стимулювання населення до збирання і заготі-
влі ресурс оцінних компонентів як вторинної сировини" [5, с. 8] та "цінового 
стимулювання переробки вторинних ресурсів до економічних засобів управ-
ління" [4, с. 174], хоча це, радше за все, є напрямом регуляторного впливу. 

Водночас, слід погодитися, що "більшість поширених економічних засо-
бів управління у сфері поводження з відходами мають не стимулюючий, а ли-
ше фіскальний характер (платежі, санкції за екологічні правопорушення), при 
цьому інструменти економічного стимулювання в даний час в Україні практи-
чно не застосовуються, оскільки вони не підтверджені нормативно-правовими 
актами прямої дії" [7]. Саме тому доречним є використання закордонного дос-
віду, де управління у сфері поводження з ТПВ делеговане місцевій або регіо-
нальній владі, при цьому "ефективно функціонує ринкова економіка, яка за-
безпечує постійне зростання життєвих стандартів" [2, с. 97]. 
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Висновки. Узагальнення результатів дисертаційних досліджень і зміс-
ту наукових публікацій за даною проблематикою дозволило вдосконалити 
класифікацію методів публічного управління у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами: 

– за суб’єктами впливу: органів державного управління, органів місце-
вого самоврядування, бізнес-структур, громадських організацій; 

– за способом впливу: адміністративні, економічні, нормативно-правові, 
організаційні, соціально-психологічні; 

– за характером впливу: дисциплінарні, обмежувальні, розпорядчі, 
стимулюючі. 

Продовження наукових розвідок за даною проблематикою сприятиме 
подальшому вдосконаленню результативності публічного управління у сфері 
поводження з ТПВ. 
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В статті розглянуто теоретичні основи державного регулювання 

автотранспортної діяльності, та надано пропозицій з удосконалення організації 
автотранспортних послуг, ціноутворення, податкового та нормативно-правового 
регулювання, а також кадрової політики та соціальних гарантій.  

Ключові слова: державне регулювання, транспортні послуги, ринок транс-
портних послуг, транспортна інфраструктура. 

 
The article considers theoretical bases of state regulation of motor activities, and 

provided suggestions for improving the organization of transport services, pricing, tax 
and regulatory, and human resources management and social safeguards. 

Key words: state regulation, transport services, transport market, transport infra-
structure. 

 
 
Постановка проблеми. Формування ринку автотранспортних послуг в 

Україні з'явилося передумовою розвитку реальної конкуренції і є підставою 
для перегляду механізму й інструментів управління автотранспортною галуз-
зю. До середини 90-х рр. ХХ ст. існував механізм управління галуззю, який 
концептуально розроблявся ще в радянський час і у зв'язку з розвитком 
конкуренції не був навіть мінімально адаптований до необхідності роботи в 
нових умовах. Методи управління, що використовувались у цей період 
більшою мірою відповідали умовам планово-регульованої, ніж ринкової 
економіки.  

Слід звернути увагу, що в умовах надто жорсткого або дуже слабкого 
державного регулювання автотранспортної діяльності формується тіньова 
економіка, частка якої навіть для більшості розвинутих країн значна в зага-
льному обсязі національного продукту. І тоді в якості регулятора тіньової 
сфери ринкових відносин формується власний, нелегальний і повністю само-
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регульований механізм управління. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи держав-

ного регулювання ринку автотранспортних послуг висвітлені в працях як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у дослідження особ-
ливостей впливу держави на транспортну систему зробили такі вчені: 
М.Н. Бідняк [1], В.В. Біліченко [1], С.М. Вдовенко [2], Ю.С. Вдовенко [2], 
І.В. Горобінська [3], Н.І. Кара [4], Г.В. Корецька [4], В.Р. Краївська [4], 
С.А. Легкий [5], А.В. Матвєєва [6], А.В. Павлюк [7], В.Г. Шинкаренко [11], 
Л.Г. Харсун [12] та ін. Однак, незважаючи на численні дослідження, недос-
татньо висвітленими залишаються шляхи удосконалення організації авто-
транспортних послуг, ціноутворення, податкового та нормативно-правового 
регулювання, а також кадрової політики та соціальних гарантій.  

Постановка завдання. Ціллю даної статті є дослідження теоретичних 
основ державного регулювання автотранспортної діяльності, та надання 
пропозицій з удосконалення даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Формування ринкових відносин  
в Україні ставить принципово нові завдання у сфері управління автотранс-
портною діяльністю. Розвиток ринкових відносин і ліквідація системи  
прямого адміністративного управління автотранспортом представляються  
багатьма як ліквідація системи державного регулювання взагалі. 
Передбачувані заходи з державного регулювання автотранспортної 
діяльності нерідко сприймаються як втручання у господарську діяльність 
підприємств [4, с. 215]. 

При регулюванні автотранспортного ринку держава поєднує 
економічні та адміністративні методи впливу на роботу транспорту, 
здійснюючи регулювання як у довгостроковому, так і в оперативному аспек-
тах. Державне регулювання автотранспортної діяльності має бути спрямова-
не передусім на забезпечення достатньо високого рівня автотранспортного 
обслуговування у всіх секторах економіки і соціальної сфери. 

Державне регулювання автотранспортної діяльності має здійснюється в 
умовах ринку в наступних найбільш значущих сферах, таких як організація 
ринку автотранспортних послуг; регулювання ціноутворення на 
автотранспорті; податкове регулювання автотранспортної діяльності; регу-
лювання кадрової політики та соціальних гарантій; нормативно-правового 
регулювання автотранспортної діяльності. Розглянемо більш детально кожну 
з перерахованих сфер. 

1. Сфера організації ринку автотранспортних послуг. 
– поділ автотранспортного ринку на сектори з подібними 

експлуатаційними та комерційними умовами. Визначення прав і обов'язків 
юридичних осіб і підприємців, що діють в різних секторах ринку. Підготовка 
і прийняття відповідних законодавчих та підзаконних актів, що визначають 
права та обов'язки юридичних осіб і підприємців, які володіють різним ста-
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тусом і працюють в різних секторах автотранспортного ринку; 
– розробка правил допуску юридичних осіб і підприємців до роботи в 

різних секторах автотранспортного ринку. Розробка відповідних вимог спря-
мована, насамперед, на забезпечення кваліфікованого і безпечного авто-
транспортного обслуговування підприємств і населення [6, с. 194]; 

– безпосереднє здійснення діяльності по допуску юридичних осіб та 
підприємців в різні сектори автотранспортного ринку на основі ліцензування 
автотранспортної діяльності; 

– контроль виконання юридичними особами та підприємцями вимог, 
передбачених ліцензіями. 

2. Сфера регулювання ціноутворення на автотранспорті. 
Тарифне регулювання на автомобільному транспорті обов'язково. Будь-

яка зміна тарифу у бік збільшення або зменшення, тягне за собою збільшення 
або зменшення вартості товару. Відбувається ланцюгова реакція. Збільшуємо 
вартість палива (бензин, дизельне паливо) – збільшуються витрати 
автотранспортної діяльності та, відповідно, підвищується тариф. Державне 
втручання в цих процесах просто необхідно, оскільки підвищення тарифів 
веде до розвитку інфляційних процесів. 

Інший аспект – необхідність збереження доступного для більшості на-
селення рівня цін на послуги з перевезень пасажирів, в першу чергу, у 
містах [10, с. 85]. 

Державний контроль ціноутворення на автомобільному транспорті 
передбачає такі основні способи: 

– визначення правил розрахунку тарифів у різних секторах автотранс-
портного ринку; 

– встановлення загально рекомендованого або обов'язкового рівня 
тарифів на окремі види автотранспортної діяльності; 

– вироблення механізму індексування тарифів; 
– вироблення правил цінової конкуренції та контроль виконання та-

рифних правил юридичними особами та підприємцями [5, с. 125]. 
3. Сфера податкового регулювання автотранспортної діяльності. 
Головними відмітними особливостями податкової системи, 

застосовуваної в автотранспортній діяльності, повинні бути її 
диференційованість і можливість зміни рівня окремих податків. Податки 
повинні стати засобом стимулювання розвитку підприємництва у визначених 
секторах ринку автотранспортних послуг. 

Необхідною складовою частиною державного регулювання 
автотранспортної діяльності повинні стати дієві, постійні механізми 
державної підтримки окремих, найбільш соціально-значущих видів 
транспортної діяльності (на основі дотацій, субсидій тощо). 

Використання податків як засобу регулювання автотранспортної 
діяльності має здійснюватися як загальноекономічна міра у відповідності з 
глобальними цілями економічної програми, яка реалізується урядом. Від 
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оподаткування повинні бути звільнені капіталовкладення на відновлення, 
заміну та модернізацію автотранспортних засобів, вироблені як автотранс-
портними підприємствами всіх форм власності, так й іншими суб'єктами що 
господарюють [3, с. 20]. 

Крім того, у податковій системі слід передбачити можливість введення 
спеціальних регіональних податків (наприклад, на паливо, використання того 
чи іншого виду автотранспортних засобів тощо) для фінансування своїх про-
грам розвитку автотранспортної системи. 

4. Сфера регулювання кадрової політики та соціальних гарантій. 
Кадровий потенціал автомобільного транспорту відстає від сучасних 

вимог компетентності, управлінської культури, психологічної стійкості, 
вміння працювати в кризових та екстремальних ситуаціях. Вдосконалення 
кадрового потенціалу, підвищення рівня професійної підготовки та 
кваліфікації працівників автотранспортних підприємств, здатних ефективно 
працювати в умовах ринку, особливо управлінського персоналу – одне з ос-
новних завдань [1, с. 21]. 

Необхідно передбачати удосконалення системи безперервного навчан-
ня персоналу, перепідготовку кадрів з використанням досвіду світової 
управлінської практики, спеціалізацію різних типів навчальних закладів на 
навчання різних категорій керівників та їх резерву. Доцільно суттєво розши-
рити навчання керівників і спеціалістів автомобільного транспорту за кордо-
ном, забезпечивши відбір кадрів, їх попередню підготовку, а також подальше 
використання; підтримувати діяльність шкіл бізнесу, менеджменту. Особли-
ву гостроту повинні набути проблеми соціальної захищеності працівників 
автомобільного транспорту, оскільки вона безпосередньо впливає на 
стійкість роботи автотранспортної системи. Органи управління спільно з га-
лузевими профспілками повинні створювати соціальні пільги та гарантії 
працівникам автомобільного транспорту. 

5. Сфера нормативно-правового регулювання автотранспортної 
діяльності. 

Аналіз чинної системи нормативних актів на автомобільному 
транспорті показує, що вони не відповідають повною мірою умовам ринково-
го господарювання і вимагають перегляду і принципових змін. 

Щоб створити належні умови для здійснення впливів, необхідна 
відповідальність новим умовам законодавчо-правової та нормативної бази, 
що гарантує узгодження інтересів суб'єктів що господарюють на 
автомобільному транспорті з громадськими інтересами, юридичне 
закріплення прав і обов'язків автотранспортників, захист споживачів авто-
транспортних послуг. 

Розробка багатьох актів і нормативів є прерогативою органів держав-
ного управління, проте підготовка деяких документів, що відбивають 
специфіку суб'єкта, може і повинна ініціюватися органами місцевого само-
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врядування [2, с. 31]. 
Як показує аналіз проблем, функцій і завдань, найбільші труднощі ви-

никають у пасажирській галузі. Вони пов'язані зі збитковістю міських і 
приміських перевезень, регулюванням граничних величин цін, тарифів на 
прийнятному за соціальними умовами рівні, необхідністю виділення бюд-
жетних коштів для здійснення інвестицій в першу чергу для придбання авто-
транспортних засобів, наявністю планово-збиткових маршрутів та іншими 
причинами. 

В даний час на ринку надання даного виду автотранспортних послуг 
склалася неординарна ситуація, аналіз якої показує, що основні суперечності 
загострилися між великими перевізниками – державними підприємствами та 
більш дрібними перевізниками – індивідуальними підприємцями [7, с. 79]. 

Суперечності виникли у результаті нерівних економічних умов при 
здійсненні діяльності з перевезення пасажирів. Великі перевізники несуть 
витрати на перевезення великої категорії пасажирів, які мають встановлені 
законодавством пільги. Індивідуальні підприємці відмовляють у перевезенні 
пасажирам-пільговикам і перевозять переважно пасажирів, що оплачують 
проїзд, чим позбавляють підприємства частини грошового доходу. 

З урахуванням закордонного досвіду представляється доцільним  
впровадження контрольної системи, яка б показувала взаємодію сторін в  
реальних умовах діяльності. Раніше затверджені законодавчими актами  
Статут автомобільного транспорту, Правила перевезення вантажів та 
пасажирів не відображають зміни, що відбулися на автомобільному 
транспорті в Україні та в міжнародній практиці. Вони надмірно 
регламентовані, недооцінюють договір як основу взаємовідносин між 
рівноправними партнерами та розраховані на роботу в умовах директивного 
планування [11, с. 51]. 

Вимагають законодавчого врегулювання питання організації переве-
зень, що належать до державних потреб. Прийняття основних законів про ав-
тотранспортну діяльність прийняло «затяжний характер». 

Державне регулювання у сфері безпечної експлуатації автотранспорт-
них засобів та екології є однією з найважливіших автотранспортних проблем 
на сучасному етапі, а також катастрофічно прогресуюче відставання 
технічного рівня якості рухомого складу від рівня, досягнутого 
європейськими країнами. 

Більшість автотранспортних засобів вітчизняного виробництва не 
відповідають міжнародним вимогам за показниками паливної економічності, 
надійності та безпеки, комфортності, економічним параметрам та ін. 
Внаслідок цього знижується ефективність роботи автомобільного транспор-
ту, зростає кількість аварій і катастроф з тяжкими наслідками, триває 
інтенсивне забруднення навколишнього середовища. 

При оцінці негативних наслідків від діяльності автомобільного транс-
порту, вивчення причин виникнення аварійних ситуацій, що призвели до 
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загибелі, каліцтва людей, важкі матеріальні втрати та збитки, при 
виробленні заходів посилення державного регулювання в цьому напрямку, 
проглядається явна недооцінка технічного рівня та технічного стану 
автомобільного транспорту. 

В Україні в останні роки створюється нормативна законодавчо-правова 
база державного регулювання з метою підвищення технічного рівня  
автотранспортних засобів, безпеки дорожнього руху та впливу на екологію. 
Законом України «Про дорожній рух» [9] встановлено, що автотранспортні 
засоби, які експлуатуються в Україні, підлягають сертифікації. Допуск 
транспортних засобів до експлуатації і дорожньому руху повинен 
здійснюватися шляхом їх реєстрації за наявності, схвалення типу транспорту. 
Однак правова база регламентації даної сфери недостатня і вимагає 
конкретної переробки. 

В основу Транспортної стратегії України на період до 2020 року  
покладено принцип поділу державних завдань регулювання галузі та  
виконання господарських функцій приватними підприємцями. При цьому 
держава, обмежуючи свої функції як господарюючого суб'єкта, посилює 
свою роль як регулятора ринкових відносин, зберігає відповідальність  
за безпеку транспортного процесу, стан транспортної інфраструктури,  
надання транспортних послуг у секторах, де ринок ще недостатньо розвине-
ний [8]. 

Висновки. У період економічних реформ в Україні, кардинальна зміна 
форми взаємовідносин між учасниками ринку і державою стала особливо ак-
туальною, так як ринковий механізм управління економікою передбачає 
більшу свободу, ніж інші форми відносин. Формування ринку в 
автотранспортній галузі має спиратися на державне регулювання і виділення 
територіальних структур управління, як організаційного початку 
функціонування галузі. Рушійними силами ринку автотранспортних послуг в 
регіоні стає конкуренція і корпоративне саморегулювання. Державне регу-
лювання виконує коригувальну і координуючу функцію і має відповідний їй 
організаційний механізм управління. 

Слід визнати, що є об'єктивна необхідність встановлювати і контролю-
вати норми, стандарти і правила в області охорони навколишнього середо-
вища, безпеки руху, умов праці на транспорті, а також єдині технічні стан-
дарти. Це положення коментарів не потребує. Тільки державні органи і ніхто 
інший в змозі фінансувати і організовувати постійну роботу в галузі 
стандартизації, підвищення безпеки транспорту, зниження шкідливих 
впливів транспорту у навколишнє середовище, контролю виконання 
відповідних вимог тощо. Актуальність усіх цих задач в сучасних умовах 
жодних сумнівів не викликає. 

Органи державної влади повинні вирішувати питання створення ефек-
тивних механізмів гарантованого автотранспортного обслуговування, в пер-
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шу чергу – для соціально незахищених верств населення. Повинна зростати 
ефективність використання коштів державної підтримки на автомобільному 
транспорті. На соціально-значущих перевезеннях відносини між державою та 
господарюючими суб'єктами автомобільного транспорту повинні бути більш 
регламентованими законодавчо і «прозорими» для контролю й оцінки 
ефективності. 
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В статті виявлено, систематизовано та проаналізовано наукові публікації 

українських учених із проблем правової освіти, висвітлено їх статистику і 
динаміку за роками, узагальнено основні тенденції розвитку наукового напряму. 

Ключові слова: публічне управління, правова освіта, правове виховання, 
наукові дослідження, публікаційна активність, тенденції. 

 
 
Problem setting. To stimulate the development of science, it is necessary to 

support its information component, which ensures openness and dissemination of 
scientific knowledge in the scientific environment and popularization of scientific 
research in the world. A wealth of scientific information, in addition to disserta-
tions and monographs, also comprises scientific articles, reports and materials of 
scientific conferences. 

A significant body of scientific publications on the study of the organization 
of law-education activity in Ukraine has been accumulated so far. However, the 
problem of assessing the scientific research results content remains relevant and 
essential for further development of this scientific trend. 

Recent research and publications аnalysis. Various aspects of the national 
legal education system development are the subject of study of a large number of 
Ukrainian scholars (I. Alyeksyeyeva, B. Andrusyshyn, V. Vodnyk, S. Hladkyy, 
A. Huz, I. Ishchuk, O. Koval's'ka, O. Kostenko, D. Kumkov, N. Lyapunova, 
O. Mashkevs'kyy, B. Melekh, S. Nemchenko N. Onishchenko, O. Orlova, 
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O. Plakhotnyk, I. Sopilko, N. Storchak, M. Trebin, V. Turyanytsya, H. Useinova, 
O. Fatkhutdinova, V. Cherevatyuk, V. Cherevatyuk, S. Shefel' and others). Some 
aspects of the organization and management of legal education and legal literacy 
are less researched in Ukrainian scholars' works (I. Vasyl'kivs'ka, A. Het'man, 
O. Danyl'yan, O. Dz'oban', O. Koval's'ka, V. Lozovoy and others). The necessity of 
studying the state and trends of the Ukrainian scientists’ publication activity indic-
es on the problems of the organization and management of legal education, as well 
as the analysis of the scientific publications content of the conference materials and 
periodicals of Ukraine, conditioned the choice of research. 

Paper objective. The purpose of the article is to reveal from the whole in-
formation flow of available scientific publications those highlighting the problems 
of organization and management of legal education; to determine quantitative indi-
cators of scientific information, which make it possible to estimate the productivity 
of scientific activity of Ukrainian scientists towards this scientific direction; to ana-
lyse the content of scientific publications and narrow down the main trends in the 
scientific development of the problem. 

Paper main body. In Ukraine, the transfer and assimilation of legal know-
ledge, skills and abilities are carried out in all educational institutions of the state, 
mainly as a teaching of legal disciplines. However, in practice, legal education and 
legal literacy are often combined and are perceived as one of the directions of the 
educational process. Consequently, in the context of our study, it is expedient to 
consider publications that deal with both legal education and legal literacy. It is for 
these key concepts that the search of scientific works by Ukrainian authors was 
made, which resulted in 250 scientific publications (scientific articles, materials of 
scientific conferences) on the definite topic of research, of which 101 publications 
are devoted to legal education and 149 to legal literacy. 

The results of the conducted research indicate that the number of scientific 
works of authors having more than one publication on the issues of legal education 
is 68, of which 32 are in pedagogics, which is the majority, namely 47,1 %, 15 – in 
philosophy, 11 – in history and 10 – in legal sciences. Among the authors who have 
the largest number of publications we can note the following: in philosophy – 
O. Fatkhutdinov (10); in pedagogics – L. Ryabovol (9); in history – A. Huz (9). 
Publications of only these three scientists make up 41,2 % of the total number of 
scientific papers on this topic. And these are only those scientific works that are 
available on the Internet-based network. 

The total number of scientific works of authors having more than one publi-
cation on the issues of legal education is 137, of which the majority of works are 
represented in the legal sciences (64) and philosophy (53), which is 82,4 % of the 
total number of works in this direction. Only 20 works are presented in pedagogi-
cal science. 

In general, the most scientific articles on legal issues are: 
− in legal science – S. Maksymov (5), V. Zakharova (6), V. Trofymenko 
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(9), which is 31,3 % of all scientific works in this science; 
− in philosophy – S. Shefel' (5), O. Dz'oban' (6), O. Danyl'yan (7), 

Yu. Kalynovs'kyy (8), I. Kovalenko (10), which makes 67,9 % of all scientific 
works in this science; 

− in pedagogics – O. Popadych (10) – 50 % of all scientific works in this 
science. 

It can be argued that only O. Popadych is engaged in systematic research of 
the problem of legal education among the above-mentioned authors. In 2013 she 
defended her Ph.D. thesis on the topic "Pedagogical conditions of legal education 
of future specialists in the computer industry". In the work pedagogical conditions 
of legal education of future specialists in the computer industry were substantiated 
(development of the content of legal education on the basis of professional-
oriented legal training; formation of value-legal orientations; enrichment of prac-
tical experience and development of legal skills as a prerequisite for legal behavior 
of future specialists of the computer industry); the structure of legal education was 
defined and its components were specified (professional legal awareness, profes-
sional legal development and readiness for legitimate professional activity in the 
computer industry), as well as criteria (cognitive-informational, value-oriented and 
professional-behavioral), indicators and levels of legal education for future com-
puter specialists; the functional model of legal education of future specialists in the 
computer industry was developed and its effectiveness was experimentally tested 
in practice [11, p. 19-20].  According to the results of the research conducted by the 
scientist, 22 scientific papers were published, of which 8 were the articles pub-
lished in the scientific professional editions, 10 papers were of approbatory charac-
ter and 4 works, which additionally reflected the scientific results of the disserta-
tion. However, unfortunately, not all of them are available on the Internet, which 
does not allow identifying the main ideas, provisions, and the results of scientific 
research. 

Of all the masses of the discovered scientific works, only 10 publications ad-
dress some aspects of the organization and management of legal education or legal 
literacy, of which 5 are scientific articles, and the other 5 are theses of the reports: 

− Vasyl'kivs'ka I. Experience of organizing distance learning in the study 
of legal disciplines (theses, 2017) [1]; 

− Het'man A., Danyl'yan O. Experience of the legal education organizing 
in the system of secondary education of France (article, 2011) [2]; 

− Danyl'yan O. Some aspects of organization and management of legal 
education (theses, 2010) [3]; 

− Danyl'yan O. Experience of legal education organizing in the system of 
secondary education in Germany (article, 2015) [4]; 

− Danyl'yan O. Fundamentals of the organization and management of le-
gal education (article, 2010) [5]; 

− Danyl'yan O. Features of the organization and management of legal 
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education in a transitional society (article, 2012) [6]; 
− Danyl'yan O., Dz'oban' O. Features of organization and management of 

legal education in a democratic society (article, 2011) [7]; 
− Koval's'ka O. Information provision for the management of legal educa-

tion of students in a secondary educational establishment (theses, 2010) [8]; 
− Koval's'ka O. The main tasks and directions of students’ legal education 

management in the system of a secondary educational establishment (theses, 
2009) [9]; 

− Lozovoy V. Some aspects of the legal education process management 
(theses, 2010) [10]. 

Only 6 authors deal with the issues of organization and management of legal 
education / legal literacy, four of them (A. Het'man, O. Danyl'yan, O. Dz'oban', 
V. Lozovoy) are teachers of Yaroslav the Wise National Law University, Doctors of 
Philosophy and Law. As can be seen from the listed scientific publications, the au-
thor of most of the works is Doctor of Philosophy O. Danyl'yan. It should be noted 
that the topics of his dissertation works are not related to legal education or its 
management (Candidate's thesis – "Contradictions in primary military units and the 
mechanism of their solution under the conditions of the Soviet society and the Ar-
my democratization" (1990), Doctoral thesis – "Social contradictions in post-
totalitarian systems: the methodology of research and decision-making" (1998)). 
However, for the last two decades, the subject of a systematic study of a scientist 
has been the various aspects of legal education, including its organization and 
management. 

Let us consider the content of the above mentioned scientific works in more 
detail in order to identify the main ideas and results obtained during their examina-
tion by the authors. Thus, his view on the organization and management of legal 
education was put forth by O. Danyl'yan in his scientific works [3-7] (the latter is 
in co-authorship with O. Dz'oban'), which is as follows: 

─ the main stages of the organization of legal education are: analysis of 
the status of legal work in society and assessment of its effectiveness; development 
of current and long-term plans (programs) on the basis of this analysis; organiza-
tion of practical implementation of the adopted plans (programs); social control 
over the effectiveness of legal work; 

─ an important place in the process of organizing legal work is occupied 
by: the legislative provision of legal education; activity of the state institution sys-
tem represented by executive, legislative and judicial branches of power; coordina-
tion of state bodies and non-governmental organizations activities in the field of 
legal education; informational and methodological support of legal process; gene-
ralization and dissemination of positive experience in legal education, social con-
trol over the implementation of legal activities, etc.; 

─ the main areas of optimization of legal education in contemporary 
Ukraine are: the creation of a multi-stage system of legal education, which is de-
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voted to ensure the continuity of legal educational actions concerning the popula-
tion; raising the general citizens’ morality; differentiated according to various so-
cial, professional and age characteristics of the population; promotion of legal 
knowledge, in particular, through mass media; awakening of the interest of the 
population to legal knowledge and ensuring their availability; advertising methods 
application; development of family legal education, etc. 

O. Danyl'yan also argues that "for the organization of effective legal educa-
tion in modern society, all legal actions must be combined into a system of inter-
connected, purposeful and consistent actions by various subjects of society, united 
by the general plan and following the only program" [7].  

A significant contribution to the study of foreign experience in the organiza-
tion of legal education in the system of secondary education was made by O. 
Danyl'yan and A. Het'man. Thus, in the scientific work "The Experience of Legal 
Education Organization in the System of Secondary Education in Germany", O. 
Danyl'yan examines the history and experience of organizing legal education in the 
German system of secondary education, the specifics of conceptual foundations 
and the peculiarities of legal education, analyzes the basic legal values and the 
ways of their formation. In the conclusion the author notes that "the Ukrainian 
educational system needs to be reformed in the direction of increasing the hours for 
in-depth study of law, improving the general level of legal education of the young-
er generation, modeled on German education... The legal policy of the state should 
be implemented through legal education, legal advocacy and legal training" [4, с. 
102]. France was elected as another foreign country to study the experience of or-
ganizing legal education by scientists A. Het'man and O. Danyl'yan. In the article 
"The Experience of Legal Education Organization in the French Secondary Educa-
tion System" [2] the authors examine the specifics and peculiarities of the organi-
zation of legal education in each of the French secondary education cycles. An 
overview of the basic principles of the organization of both German and French le-
gal education in the system of secondary education allowed scholars to conclude 
that legal education in the educational space of these countries is an integral part of 
the system of civil, legal and social education.  

In his publication V. Lozovoy, considering some aspects of the management 
of the legal education process, concludes that this type of management involves 
identifying the educational opportunities of families, public organizations, cultural 
and educational institutions, and the media for the effective use of their influence 
on individuals, as well as the formation of traditions, propaganda of exemplary be-
havior, stimulation of the process of improving the legal culture [10, p. 241-242]. 
In addition, according to the author, the main task of legal education is the launch 
of the process of self-development, self-creation of a person with a high level of 
legal culture. 

The final intellectual product of systematic research on legal issues orga-
nized at the Department of Philosophy at the Yaroslav the Wise National Law Uni-
versity, headed by O. Danyl'yan, is the textbook "Philosophy of Legal Education" 
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(2012) [13] and the collective monograph "Legal Education in Modern Ukraine 
"(2013) [12]. The publication includes the scientific results that were previously 
highlighted in the writings of scientists – the authors of these publications. The au-
thors consider as the specific feature of the monograph and the course book their 
attempt to introduce legal education in the systemic dimension, while highlighting 
the theoretical and managerial aspects of this process. In particular, it is noted that 
in this context the basis of practical measures should be the dialectical unity of 
state and social activities aimed at maximizing the coordination of the functioning 
of the authorities, capacities and means of ensuring legal education activities. 

The scientific works of O. Koval's'ka and I. Vasyl'kivs'ka actualize the gene-
ralization of the pedagogical aspects of the organization and management problems 
in legal education. In particular, in her works O. Koval's'ka [8; 9] considers the 
main tasks, directions and information provision of the legal education manage-
ment process in secondary educational establishments. The author believes that to 
focus the attention of school principals on establishing a system of information 
provision of legal education management for schoolchildren in cooperation with all 
interested institutions and organizations will contribute to the effective solution of 
the problem of overcoming the legal nihilism of student youth and upbringing en-
lightened and law-abiding citizens of Ukraine. 

Another scientist I. Vasilkivska examines the experience of organizing dis-
tance learning with the use of modern information and communication technologies 
developed at the State Higher Educational Institution "Vadym Het'man Kyiv Nation-
al Economic University" in preparing students of different specialties, including fu-
ture lawyers [1]. The author, demonstrating the benefits of distance learning, argues 
that due to this kind of study and student's self-organization  his/her creative and in-
tellectual potential increases considerably, a desire for knowledge arises, new oppor-
tunities in using modern information and communication technologies and the abili-
ty to make responsible decisions on their own emerge. 

As a whole, the generalization of the existing base of scientific sources gives 
us grounds to assert that in contemporary scientific literature not enough attention 
is paid to the study of the problem of public administration in legal education in 
Ukraine. A significant number of authors consider only a few aspects of law educa-
tion subjects. In particular, the following aspects are considered in scientific works: 
the historical and theoretical foundations of legal education as a component of the 
educational system; formation of the content of legal education; the formation and 
development of legal education as a highly professional training of specialists; 
theoretical and methodological principles of legal training of pedagogical staff; le-
gal education as a means of combating negative phenomena in society; the impact 
of legal education on the formation of legal culture and legal consciousness. 

Conclusions of the research. In the end, we note that in the Ukrainian 
scientific environment a fairly large number of scientific works are presented, in 
which issues of legal education are highlighted. However, the publishing activity 



58 

 

of Ukrainian scholars on the problem of public administration in legal education is 
very low in Ukraine. We found only 10 scientific publications which deal with 
some aspects of the organization and management of legal education or legal lite-
racy. Practically all of them cover the practice (experience) of law-education ac-
tivity organization. Consequently, in the future, more attention must be paid to the 
study of the theoretical foundations of the organization and management of legal 
education. 
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ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

APPROACHES TO IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE STATE 
REGULATION OF ENERGY SECURITY OF REGIONS OF UKRAINE 

 
У статті визначено концептуальні засади підвищення ефективності дер-

жавного регулювання енергетичною безпекою регіонів, яку розглянуто з позиції за-
безпечення, насамперед, її системності. Обгрунтовується, що основною умовою 
гарантування та підтримки такої безпеки на регіональному рівні є соціально-
економічна стійкість, інноваційнійсть розвитку України, а також інституційна 
згуртованість суб'єктів й об’єктів у сфері енерегетичної безпеки. 
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Ключові слова: державне регулювання, система, енергетична безпека, на-
прямки підвищення, ефективність. 

 
Conceptual frameworks of effectiveness growth of state regulation of an energy 

security of regions are defined in the article. The author considers this security from the 
point of view of its systematic. It is substantiated that the energy security in regional level 
basic condition on social and economic stability, an innovative phase of the Ukraine’s 
development and institutional coherence of subjects and objects in the sphere of energy 
security. 

Keywords: state regulation, system, energy security, directions of improving, 
efficiency. 

 
 
Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток України в 

значній мірі залежить від рівня енергобезпеки і розвитку енергетичної інфра-
структури, що визначають потенціал і динаміку вирішення нею найважливі-
ших проблем енергозабезпечення потреб населення, і виробничого сектора. 
Разом з тим, наразі основні виробничі фонди енергетичної інфраструктури в 
більш ніж 60% регіонів України є морально застарілими і фізично зношени-
ми. Щодо регіонів з високою вартістю енергоресурсів, то технічний стан їх 
енергетичної інфраструктури є передкризовим або кризовим. Усе це вказує 
на важливість здійснення дослідження державноуправлінських аспектів за-
безпечення ефективного розвитку енергетичної сфери України та її безпеки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Серед українських учених, які приді-
лили увагу розв’язанню проблем державної політики у сфері безпеки, зокре-
ма енергетичної, можна виділити наукові розвідки Л. Антонової, 
В. Бакуменка, М. Гончаренко, Г. Груби, А. Дєгтяра, Г. Дзяни, 
С. Домбровської, І. Драгана, В. Євдокімова, А. Колєсніченко, С. Майстро, 
А. Мерзляк, О. Стоян, Б. Слупського та ін. Разом із тим, продовжують збері-
гати науково-теоретичну та практичну актуальність питання визначення діє-
вого інструментарію та підходів до підвищення ефективності державної по-
літики крізь призму забезпечення енергетичної безпеки регіональних соціа-
льно-економічних систем України.  

Постановка завдання. Отже, метою цієї статті є аналіз й уточнення 
підходів до підвищення ефективності державного регулювання енергетичної 
безпеки регіональних соціально-економічних систем України. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність розробки й удосконалення 
методів і моделей дослідження енергетичної безпеки регіональних соціально-
економічних систем обумовлює ряд причин, а саме: 

– зростаюча регіоналізація економіки, що призвела до порушення між- 
територіальних пропорцій соціально-економічного розвитку регіонів і появи 
депресивних територій. Ця обставина негативно вплинуло на сталий розви-
ток навіть економічно розвинених регіонів, оскільки, стаючи донорами, вони 
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тим самим збільшують імовірність ризику виникнення загроз енергетичній 
безпеці; 

– ослаблення міжрегіональних зв'язків, особливо виробничих, руйну-
вання системи міжрегіонального поділу праці; 

– посилення сепаратистських тенденцій і руйнування адміністративної 
системи управління деяких регіонів, що неминуче зумовило збільшення за-
гроз енергетичній безпеці; 

– реформування електроенергетичної галузі й адміністративна реформа 
зумовили зміщення прав і відповідальності за сталий стан економіки регіонів у 
бік регіональних органів влади, що змусило по-іншому вирішувати проблему 
відповідальності в забезпеченні енергетичної безпеки [1]. 

Зважаючи на це, нагальним питаням для регіонів є необхідність форму-
вання дієвої й адекватної системи державного регулювання енергетичної 
безпеки (СДРЕБ) з урахуванням особливостей їх сталого розвитку і специфі-
ки об'єктів державного управління. Сучасний рівень її науково-теоретичної 
розробленості наразі є неповним. Тому вважаємо, що аналіз і процес розроб-
ки СДРЕБ регіонів можливий на основі системного підходу. Він охоплює ме-
тодологію дослідження об'єктів як системи, що обумовлено, насамперед, на-
явністю основних системоутворюючих властивостей, а саме:  

– цілісністю, що відображає функціональну й організаційну заверше-
ність системи;  

– внутрішньою системністю структурних елементів, які виступають у 
вигляді підсистем;  

– узаємозалежністю системи і зовнішнього середовища, що включає 
«вхід» у систему, її зв'язок із зовнішнім середовищем і «вихід» з системи; 

– структурністю (сукупності взаємопов'язаних компонентів, що забез-
печують процес впливу суб'єкта на об'єкт державного управління, коригу-
вання вхідних і вихідних параметрів, а також досягнення цілей). 

Найважливішими елементами СДРЕБ на регіональному рівні є її дина-
мічні складові, зокрема внутрішня організація, їх функціональність, упоряд-
кованість узаємодії, що, у результаті, визначає цілісність усієї цієї системи. 
Отже, СДРЕБ повинна відзначатися динамічними властивостями, які відо-
бражають потенційну можливість зміни властивостей системи в цілому.  

Виходячи з принципів побудови складних систем (структурності, ієра-
рхічності та керованості) [3], формування СДРЕБ на регіональному рівні не-
обхідно починати з виділення суб'єкта державного управління, побудови йо-
го організаційної структури за допомогою відображення сукупності 
тів і зв'язків, а також побудови ієрархії, що вказує на багатоаспектність дер-
жавного управління і впорядкованість узаємовідносин – від вищого рівня до 
нижчого. Однак при ієрархічній структурі системи державного управління 
відбувається децентралізація управління, причому підсистеми й елементи 
нижнього рівня управління відрізняються найбільшою швидкістю 
ня, а значить швидкістю переробки інформації, що надходить від об'єкта 
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управління, отримуючи у своє розпорядження право прийняття рішень, і пе-
вну автономність відносно один одного. У разі ж розростання ієрархічної 
структури виникають протиріччя між цілим і приватним, що обумовлює не-
обхідність установлення оптимальних заходів централізації і децентралізації 
розподілу функцій і завдань між ієрархічними рівнями системи [там само]. 

Різні соціально-економічні можливості регіонів, обумовлені їх історич-
ним походженням, а також мозаїчністю природно-географічних, соціальних, 
економічних, політичних, культурних та інших засад і сфер життя населення, 
зумовлюють формування іншої (у порівнянні зі стихійною регіонализацією 
або жорстким централізмом) стратегічної моделі державного управління ре-
гіональною й енергетичною безпекою, як системи забезпечення сталого роз-
витку. Аналіз концептуальних основ, діючих сьогодні в Україні із забезпе-
чення економічної безпеки, показує, що вони переважно орієнтовані на інве-
стиційну стадію розвитку галузей, сфері і секторів економіки, і, відповідно, 
зміна структури пріоритетних економічних інтересів зумовлює необхідність 
перегляду концептуальних основ економічної безпеки. Логіка зміни полягає в 
тому, що на інноваційній стадії перетворення технологічного базису проті-
кають прискорено. 

З огляду на це вважаємо, що при концептуальній розробці інформацій-
ної системи забезпечення енергобезпеки слід використовувати такі підходи: 

– підхід системного відтворення (у частині інструментальної підтримки 
функціонування механізму державного управління енергетичною безпекою); 

– організаційно-інституційний (у частині вдосконалення організаційної 
будови керуючої системи у сфері енергетичної безпеки. Аналіз світових 
практик державного управління енергетичною безпекою [1], дозволив ствер-
джувати, що доцільним є уведення на рівні центральних органів виконавчої 
влади такої державно-громадської структури, як Генеральне управління без-
пекою й енергоефективністю).  

Застосування зазначених підходів дозволить здйснити виважений і ко-
ригуючий вплив на динаміку галузевої структури вітчизняної економіки, збе-
рігаючи при цьому властивості енергетичної безпеки, і трансформуючи її си-
стему протекціонізму при зміні характеру зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Таким чином, під управлінням енергетичною безпекою регіональних 
соціально-економічних систем варто розуміти процес: 

– по-перше – їх упорядкування, що відображає багатовимірний діалек-
тичний тип відносин між ієрархічними суб'єкт-об'єктними і суб'єкт-
суб'єктними підсистемами; 

– по-друге – впливу з метою подолання загроз безпечному розвитку цих 
систем, а також запобігання виникненню зовнішніх і внутрішніх збурень у 
них, які здатні порушити поточне функціонування цих систем або її розвиток; 

– по-третє – консолідації наявних цілей операцій і ресурсів. 
Зважаючи на це, можемо наполягати на такому: державне управління 
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енергетичною безпекою регіональних соціально-економічних систем перед-
бачає, що методологія його формування повинна спиратися на міждисциплі-
нарну основу – інтегровану сукупність не тільки системного, організаційно-
інституційного підходу, а й ресурсно-процесного. Ресурсно-процесний підхід 
дозволяє представити результат державного управління енергетичною безпе-
кою регіональних соціально-економічних систем у декомпозованому вигляді, 
тобто як сукупність різних типів ресурсів, кожен з яких може бути викорис-
таний різними способами для досягнення безпечного розвитку енергетичної 
сфери. Власне кажучи, цей підхід дає змогу розглядати її розвиток і ресурсне 
забезпечення в єдиному комплексі.  

Висновки. Отже, енергетичну безпеку регіональних соціально-
економічних систем забезпечують сукупність правових, організаційно-
інтитуційних, ресурсо-економічних та інших умов і факторів. Державне 
управління енергетичною безпекою розвитку регіонів має, насамперед, ура-
ховувати безпековий соціально-економічний фактор, можливість підвищення 
ефективності управління системою безпеки розвитку регіону за рахунок сти-
мулювання державо-суспільної відповідальності та згуртованості, усвідом-
лення суб'єктами соціально-економічних систем своєї ролі в економічних ві-
дносинах суспільства і забезпечення балансу інтересів при досягненні зага-
льних цілей енергетичної безпеки. Зважаючи на це, визначено підходи до пі-
двищення ефективності державного регулювання енергетичною безпекою 
України – системний, організаційно-інституційний і ресурсо-процесний. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ПРИПИСАННЯ ЧИ ЗАБОРОНИ  

У МОЛОДІ: ЇХ СТРУКТУРА І ЗМІСТ 
 

INDIVIDUAL PARENTAL PRECEPTS OR PROHIBITIONS TO YOUTH: 
THEIR STRUCTURE AND CONTENTS 

 
В статті наводиться обґрунтування структури та змісту понять «жит-

тєвий сценарій», «батьківські приписання, «батьківські заборони» та «батьківсь-
кі дозволи». Розглянуте питання впливу «батьківських приписань», «батьківських 
заборон» на подальший життєвий сценарій людини.  Визначено, які заборони ба-
тьків найбільш виражені серед  молоді, а які з них найменш впливають на життє-
вий сценарій сучасної людини.  

Ключові слова: приписання, заборони, дозволи, життєвий сценарій, відпо-
відальність. 

 
In the article a justification of the structure and content of the concepts “life 

scenario”, “parental precepts”, “parental prohibitions” and “parental permissions” is 
proposed. The issue of influence of the “parental admonitions”, “parental prohibitions” 
on the future life scenario of a person has been considered. The parents’ prohibitions 
which are the most and the least influential among the youth have been determined. 

Keywords: attribution, bans, life scenario, responsibility. 
 
 
Постановка проблеми. Автономність дає можливість людині самій 

керувати своєю долею, вибудовуючи її на основі своїх бажань та прагнень. 
Варто розуміти, що наші дії та вчинки можуть бути народжені приписаннями 
та заборонами, котрі, як вважає Е. Берн, закладаються батьками з дитинства 
та несвідомо керують  подальшим життям людини. Терміни «приписання» та 
«заборона» були введені Е. Берном на основі структурного аналізу  особис-
тості. Структурний аналіз вивчає структуру особистості, котра складається з 
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трьох его-станів: «Батько, Дорослий, Дитина». Е.Берн стверджує, що весь час 
ми заходимося в одному з цих станів, свідомо або несвідомо займаємо пози-
цію одну з трьох. Одночасно людина може знаходитись лише в одному з его-
станів та взаємодіяти з цієї позиції. Спілкуючись, ми відправляємо повідом-
лення один одному. Повідомлення від батька дитині Е.Берн називає припи-
саннями або заборонами. Він вважає, що приписання - це повідомлення від 
батьківського его-стану «Дитина», передані через власні батьківські негараз-
ди: нещастя, занепокоєння, гніву, розгубленості, таємних бажань.  
«Заборона» - обмеження волі та дії дитини, котра завжди формується у ви-
гляді заперечення. Заборона завжди відображає страхи, бажання або гнів ба-
тьків, що знаходиться в стані «Дитина».  Повідомлення в очах дитини мо-
жуть виглядати ірраціональними, проте для повчаючого батька вони абсолю-
тно раціональні, дитина мусить з ними погоджуватися, адже батьки сильніші 
та розумніші. Виходить, що приписання та заборони - це базові установки, 
які закладаються  батьками в ранньому дитинстві, та продовжують керувати 
поведінкою людини в зрілому віці, якщо вони не розпізнаються і не заміню-
ються на більш позитивні установки.  

Сукупність позицій та установок формують життєвий сценарій особис-
тості. Е. Берн виділяє чотири типи установок:  позитивне ставлення до себе – 
позитивне ставлення до світу (я окей, ти окей); позитивне ставлення до себе, 
негативне ставлення до світу (я окей, ти не окей); негативне ставлення до се-
бе, позитивне до світу (я не окей, ти окей); негативне ставлення до себе, не-
гативне ставлення до світу (я не окей, ти не окей). Саме тому люди, котрі до-
бре думають про себе, про світ, зазвичай вважають за краще спілкуватися з 
собі подібними, а не з тими, хто є невдволеним. Такі люди знаходяться в ак-
тивній життєвій позиції та готові брати відповідальність за себе та події, кот-
рі з ними трапляються, оскільки мають позитивний життєвий сценарій. У 
свою чергу, люди, які відчувають марність своїх зусиль, зазвичай надають 
право долі робити за них вибір і організовувати їх простір, перекладаючи ві-
дповідальність за себе та своє життя на оточуючих. Зазвичай вони мають не-
гативний життєвий сценарій. Основною метою Е. Берна при аналізі наявного 
життєвого сценарію, було привести людину до усвідомленості і автономності 
свого існування, готовності брати на себе відповідальність за своє життя і 
події, що відбуваються в ньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні обґрунтування 
у сфері життєвих сценаріїв, батьківських приписань та заборон висвітлюєть-
ся в працях таких вчених, як К. Штайнер, Й. Стюарт, В. Джонс, Е. Берн, 
А. Адлер, А. Леонтьев, К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, В. Макаров та 
ін. Зазначена проблематика залишається актуальною, про що свідчать публі-
кації таких науковців, як Е. Чумакова, С. Гурська, С. Лукьянова, Н. Костіцин, 
Л. Жуковська, Т. Архиреєва, Т. Брагина, Т. Снегирьова, Е. Пороцька, 
А. Спиваковська, А. Чекалина, О. Шапатина та інші. Віддаючи належне на-
працюванням цих науковців, слід наголосити на необхідності продовження 
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наукових досліджень за даною проблематикою.   
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності понять 

«життєвий сценарій», «батьківське приписання», «батьківські заборони» та 
визначення домінуючих батьківських приписань та заборон у молоді.     

Виклад основного матеріалу. Доля кожного, визначається вмінням 
людини мислити та розумно ставитися до того, що відбувається у навколиш-
ньому світі. З дитинства, найчастіше це відбувається несвідомо, кожен уявляє 
своє майбутнє, мріючи про свої ідеальні життєві сценарії. Життєвий  
сценарій - це план дій людини, який демонструє, де і яким шляхом особис-
тість наблизиться до кінця свого життя, а також як вона проживе його, вико-
ристає свої ресурси та можливості [1]. Поняття «життєвий сценарій» було 
введено в психологічний обіг психологом і психіатром Е. Берном. Він вва-
жає, що цей підсвідомий життєвий план формується в ранньому дитинстві 
під впливом батьків. У перші два роки життя поведінка і думки дитини про-
грамуються в основному матір'ю. Ця програма формує початковий каркас, 
основу сценарію людини в зрілому віці. Такий каркас Е. Берн називає життє-
вою позицією особистості, яка формується внаслідок заборон та приписань. 
Приписання повідомляють дитині, що вона повинна робити, а заборони, що 
вона не повинна робити. Початкове сценарне програмування починається в 
період годування немовляти матір’ю  і відбувається у вигляді коротких поси-
лань, в яких мама буде захоплюватися своїм малюком, заохочувати або кара-
ти його. В цей час вже починають формуватися відчуття благополуччя і не-
благополуччя, що частково допоможе передбачити поведінку дитини. Під час 
спілкування з батьками у дитини з’являються переконання щодо самого себе 
та оточуючих його людей, які зберігаються на все життя. Е. Берн висуває два 
базові переконання: стосовно самого себе та стосовно оточення. З його точки 
зору до себе людина може відноситься або позитивно «зі мною все гаразд», 
або негативно «зі мною щось не гаразд». Відповідно, до оточення також по-
лярне ставлення: позитивне «з тобою все гаразд» та негативне «з тобою не 
все гаразд». 

При поєднанні базових переконань Е.Берн висуває дві життєві пози-
ції: позитивну та негативну. Маючи позитивну життєву позицію «зі мною все 
гаразд» особистість вважає світ прекрасним та приймає на себе відповідаль-
ність за прийнятті рішення. 

При негативній життєвій позиції «зі мною щось не гаразд» особис-
тість сприймає світ як огидний та погрозливий, в результаті чого формується 
установка або на власну смерть для уникнення відповідальності, або на агре-
сивну поведінку для усунення причини негараздів. Таким чином, батьки сво-
їм відношенням формують у дитини ставлення щодо оточуючих та щодо 
себе. А за допомогою приписання повідомляють дитині, що вона має робити, 
а заборонами - від чого вона повинна утримуватися, щоб не лишитися їх при-
хильності. Сценарій при цьому базується на такому:  
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1) батьківських заборонах та приписаннях;  
2) особистісному розвитку;  
3) діях в дитячому віці;  
4) дійсній включеності в модель поведінки, яка несе успіх чи невдачу.  
Отримавши приписання та заборони батьків, дитина приймає психо-

логічні позиції і встановлює ролі, необхідні для здійснення свого життєвого 
сценарію. Коли ролі визначені, людина, яка отримала сценарій, вибирає лю-
дей і маніпулює ними. Маркером сценарію є його повторюваність, що прояв-
ляється протягом життя.  

Мета виявлення та аналізу сценарію – визначити його спрямованість, 
зупинити при негативному контексті та поставити замість нього інший, кра-
щій сценарій, якщо людина цього потребує.  

Е. Берн виділяє дванадцять заборон, котрі накладаються батьками ді-
тям. Він вважає,що заборони характеризуються широтою області застосуван-
ня, інтенсивністю та ступенем нанесеної шкоди дитині. Деякі заборони сто-
суються лише конкретних дій: «не співай», «не посміхайся», «не їж багато 
солодкого». Інші охоплюють майже весь спектр дій людини: «не будь щас-
ливим», «не думай» та інші. Інтенсивність реалізації заборони залежить від 
емоційності вираження, частоти вираження та реакції дитини в момент 
сприйняття інформації від батька. Що стосується ступеня нанесеної шкоди, 
то одні заборони мають довготривалу руйнівну дію, інші тимчасову.  

Для виявлення батьківських приписань та заборон Е.Берн запропону-
вав «Шкалу приписань», в котрій виділив дванадцять руйнівних заборон, а 
саме: «Не існуй», «Не будь собою», «Не виростай», «Не будь дитиною», 
«Не будь значущим», «Не будь близьким», «Не досягай», «Не відчувай», 
«Не будь нормальним», «Не належ», «Не будь здоровим», «Не думай».  

«Шкала приписань» включає в собі шістдесят тверджень, відповіда-
ючи на які людина повинна оцінити наскільки вірно твердження стосовно 
неї. Де 1 бал означає «зовсім не вірно», а 9 балів «завжди вірно». Кожній за-
бороні відповідає ряд питань. Отримані результати треба перевести в відсот-
ки та аналізувати їх. Е.Берн стверджує, що результат до 50% можна  
вважати – дозволом, а результат понад 50% - забороною. 

В таблиці 1 наведені середні бали кожної заборони серед опитаної 
молоді. Опитуваними були молоді люди віком 25-30 років.  

Дозвіл, за думкою Е.Берна, це просте батьківське «можна». Він підк-
реслює, що дозвіл немає нічого спільного з вихованням у напрямку вседоз-
воленості. 

Отже, виходячи з отриманих результатів можемо стверджувати, що 
заборона «Не відчувай» найбільш виражена серед молоді та складає 61,1%. 
Батьки, що передають таку заборону, наполегливі в придушенні чуттєвості 
своїх дітей, оскільки впевнені, що будь-який їх прояв є слабкістю і веде до 
невдачі. Найчастіше зустрічається не тотальне обмеження чуттєвості, а забо-
рона на певне почуття. Прихований сенс заборони часто полягає в неверба-
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льному посланні: «Не відчувай як ти, відчувай як я», тобто не будь собою, 
будь мною. 

 
Таблиця 1 

«Значущість батьківських заборон серед молоді» 
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На другому місці серед молоді є актуальною заборона «Не будь ди-

тиною», вона складає 45%. Дана заборона характерна для батьків, які відчу-
вають себе дітьми і мають в прабатьківській ланці суворих, рішучих батьків. 
Такі батьки живуть у світі власних почуттів і емоцій, тому часто потрапля-
ють в складні життєві ситуації, не несучи відповідальність за свої вчинки. 
При постійно напруженій обстановці в сім'ї дитина досить рано може прийн-
яти рішення: «це я в усьому винен, я багато собі дозволяю». Це, виражається 
у підвищеній відповідальності, невмінні радіти, проявляти свої емоції або 
отримувати задоволення від гри. Вербально батьки супроводжують свою за-
борону виразами: «Ти вже великий, щоб», «Не будь дитиною!», «Ти що, ма-
ленький!» та інші. 

На третьому місці стає заборона «Не існуй», вона складає 42,5%. На-
каз має своїми наслідками загрозу самогубства, а також породжує почуття 
ущербності, непотрібності і відчуженості. Це відбувається тому, що в своєму 
власному его-стані «Дитина» батько відчуває, що йому заважає або загрожує 
присутня поруч дитина. У тих випадках, коли один з батьків ображає дитину 
фізично або вербально, посилання «Не живи» передається відкрито. 

Далі за отриманими результатами йде заборона «Не будь близьким» -
41,3%. Ця заборона висловлюється посиланням «Тримай дистанцію!». Вона 
пов'язана з порушенням комунікації, батькам не вистачає часу приділяти ува-
ги своїй дитині. Якщо постійно відмовляти в спілкуванні або маніпулювати 
дитиною, то виникає заборона на близькість, яка супроводжується рішенням: 
«Для того, щоб захиститися, щоб не відчувати біль відмови, я буду триматися 
від тебе подалі». 

На четвертому місті знаходиться заборона «Не виростай», вона скла-
дає 36,4%. Батьки, що передають цю заборону, контролюють свої емоцій та 
вчинки. У них добре розвинене почуття батьківського призначення, і будь-
яка активність з боку дитини сприймається як загроза власного сенсу. «Ти ще 
малий», «Ось коли виростеш», «Це тільки для дорослих» - це той набір вер-
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бальних виразів, якими батьки супроводжують свою заборону. Він переда-
ється як загроза всім дитячим бажанням і фантазіям, можливості прояву емо-
цій і почуттів та посилюється страхом прийняття рішень, відповідальності та 
соціальних перешкод. 

Майже однакові відсотки отримали такі заборони, як: «Не будь зна-
чущим» - 36,25% та не «Не досягай» - 35,8%. Вони мають схожі посилання. 
Отримавши заборону «Не будь значущим» люди уникають провідних ролей в 
житті. А завдяки забороні «Не досягай» не бажають досягати успіху, або за-
бороняють собі мати більш, ніж вже мають. Заборона  «Не досягай» несе в 
собі посилання батьків: «Підніми мою значущість за рахунок твоєї ущербно-
сті, доведи своїм прикладом виправданість моїх невдач», «Бути успішним» - 
соромно, важко та небезпечно. Посилання сприймається дитиною, як «Не по-
казуй мені, що я чогось не вмію робити ». «Не показуй мені, що моє життя 
пройшло даремно». Постійна критика з боку батьків дає повідомлення «Ти 
завжди все робиш погано». Такі заборони перекладається дитиною «Не дося-
гай успіху». 

На сьомому місці по значущості серед молоді знаходиться заборона 
«Не думай», вона складає 32%, тому у більшості опитуваних її можна вважа-
ти дозволом. Але у тих випадках, коли вона передається як заборона, вважа-
ється, що батьки сумніваються в розумових здібностях дітей. Зазвичай за цим 
стоїть власна їх неспроможність або вони ігнорують індивідуальність розу-
мового процесу дитини «Він думає не так,як я». Такі батьки кваплять з рі-
шенням розумових завдань і ніколи не задовольняються результатом логіч-
них міркувань дитини, вербально оцінюючи їх як: «Ну, ти  й розумник». У 
критичних ситуаціях батьки, котрі передають таку заборону, самі вирішують  
проблеми тільки за допомогою емоцій або почуттів.  

Менш виражена у молоді заборона «Не будь нормальним» - 29,6%. 
Це посилання може передаватися у формі визначення, коли батьки постійно 
говорять дитині, що він «замкнутий», «важкий» або «не такий, як усі діти». 
Останнє може бути пов'язано з докорами «біла ворона» або підкреслено в 
якості позитивної ознаки «винятковості», «особливості». Крім того, ця забо-
рона може бути засвоєна також шляхом наслідування соціальної замкнутості 
батьків. Заборона «Не будь здоровим» серед опитаної молоді сприймається, 
як дозвіл, тому як складає 29,3%. Вона передається батьками, які переконані, 
що дитиною варто займатися тільки тоді, коли вона хвора. Це відбувається на 
свідомому чи несвідомому рівнях. Багато батьків шукають соматичні або 
психологічні проблеми здоров'я у своєї дитини, щоб виправдати свої 
нереалізовані мрії і плани щодо дитини.  Проявляється в посиланнях «Ви ж 
знаєте, яка це  хвороблива дитина». Іноді батьки самі демонструють таку 
форму поведінки, вони починають хворіти одразу коли відчувають, що 
стресова ситуація загострюється або затягується. 

На одному з останніх місць по значущості серед опитуваних стає за-
борона «Не будь собою» - 26,5%. Вона несе в собі два види посилань. Перше 
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посилання «Не живи для себе, живи для мене», батьки все зробили для тебе, 
тепер повертай борги, здійснюй їх плани і мрії. Друге посилання «Не будь 
своєї статі». Зазвичай це приписання отримують діти, які народилися не тієї 
статі, якої очікували батьки. 

На останньому місці заборона «Не належ», вона складає 21,4 %, та 
сприяється серед молоді як дозвіл. Людина, що підкоряється цьому наказу, 
почувається чужинцем серед людей, і тому її часто вважають замкнутою. Ба-
тьки могли передавати дитині невербальні посилання, підкріплюючи їх потім 
вербальними посиланнями, про те, що вона відрізняється від інших людей. 
Батьки можуть робити це через національність, здоров'я або особливості ха-
рактеру дитини. 

Висновки. Отже, наші приписання та заборони, отримані в процесі 
життя і становлення, впливають на формування поведінки і нашу модель вза-
ємодії з навколишнім світом, що дає можливість вибудовувати процес своєї 
життєдіяльності, формувати свій комунікативний простір і вибудовувати від-
чуття особистісної гармонії коригуючи дисгармонію. 

Приписання та заборони впливають на наш емоційний стан і як на-
слідок на нашу поведінку і життєвий настрій в цілому. В тому випадку, коли 
приписання сформоване в позитивному ключі, у людини присутня актив-
ність, працездатність і бажання досягати мети. Тоді як негативне приписання 
або заборона формує незадоволення власним життям і претензійне ставлення 
до світу. Практична значущість даної статті полягає в виявленні домінуючих 
заборон у сучасної молоді, формуванні уявлень щодо заборон та приписань, 
що дасть можливість особистості розвивати свою автономність за рахунок 
виявлених не конструктивних сценаріїв. Бо, особистість має можливість ус-
відомивши отриманні приписання та заборони, управляти ними, контролюва-
ти та коригувати їх у тому випадку, якщо сама цього бажає.  
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ПРОЦЕС ТА СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПИТАННЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ШВЕЦІЇ 
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У статті висвітлено процес та система управління у сфері державної еколо-

гічної політики Швеції. Проаналізовано результати моніторингу на світовому рівні 
офіційних веб-сайтів організацій, які досліджують індекс екологічної активності 
країн. Детально розглянуто екологічні цілі та перспективи щодо їх досягнення. 

Ключові слова: екологічна політика, державне управління, екологічні цілі, 
моніторинг діяльності, індекс екологічної активності. 

 
The article describes the process and management system in the field of state eco-

logical policy of Sweden. The results of monitoring at the world level of official web sites 
of organizations that study the index of ecological activity of the countries are analyzed. 
Ecological goals and prospects for their achievement are considered in detail. 

Keywords: ecological policy, state administration, еcological goals, мonitoring 
activities, іndex of ecological activity.  

 
 
Постановка проблеми. Питання сьогодення щодо захисту та охорони 

природного навколишнього середовища стоять вкрай гостро у всьому світі. 
Не є винятком і така успішна країна Європи як Швеція. Дослідження стану 
довкілля має життєво важливе значення для формування екологічної політи-
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ки Швеції як на національному так і на міжнародному рівнях. Екологічні 
проблеми є транскордонними і в багатьох випадках мають глобальні масшта-
би. В результаті усвідомлення того, що багато екологічних проблем можуть 
бути вирішені тільки шляхом співпраці між країнами, екологічна політика 
стає все більш міжнародною. Співпраця на регіональному і глобальному рів-
ні, а також з окремими країнами насьогодні вкрай необхідні, якщо Швеція 
хоче досягти намічених цілей якості навколишнього середовища. 

Отже, систематезування в управлінні питаннями екологічної безпеки та 
співпраця Швеції на міжнародному рівні з метою вирішення транскордонних 
екологічних проблем приведе да екологічної стабільності у короткотерміно-
вій строк реалізації поставлених цілей якості навколишнього природного се-
редовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у сфері еколо-
гічної безпеки стають вельми актуальними , свідченням тому є велика кіль-
кість публікацій, підручників, монографій та дисертацій. Проблема екологіч-
ної безпеки Швеції є предметом дослідження вчених різних наукових напря-
мків: філософії, історії, соціології, політології, права та ін. Але дослідження 
екологічного стану країни та державне управління у данній сфері науковці 
О. Васюта, А. Гальчинський, М. Долішній, А. Філіпенко, Є. Хлобистов, 
В. Шевчук та інші розглядають тільки поверхово, або в якості порівняння по-
казників екологічного стану на міжнародному рівні. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення процесу та 
системи управління у сфері державної екологічної політики Швеції.  

Виклад основного матеріалу. Швеція одна з перших країн, де діє ак-
тивна протидія щодо виснаження природних ресурсів. Саме шведами була 
ініційована перша конференція ООН з питань захисту навколишнього сере-
довища, яка відбулась в 1972 році в Стокгольмі. 

Найважливішими для Швеції міжнародними договорами з охорони на-
вколишнього середовища є Гельсінкська Конвенція і Осло-Паризька Конвен-
ція, які спрямовані на захист оточуючих країну морів. З ініціативи Швеції та-
кож була прийнята й Стокгольмська конвенція щодо припинення виробництва 
і використання деяких особливо небезпечних хімічних речовин [1; 2].  

Приєднання до країн ЄС спричинило зміни в екологічній політиці 
Швеції. З одного боку, довелося відмовитися від деяких зі своїх найбільш 
жорстких стандартів, з іншого боку, в рамках ЄС збільшилися можливості 
впливу на країни, чиї викиди безпосередньо загрожують Швеції. Крім того, 
ЄС має більшу вагу, ніж окремі держави, в переговорах щодо укладення гло-
бальних конвенцій з охорони природного навколишнього середовища. 

Ще Швеція бере участь й в екологічних організаціях і фондах таких, як: 
− Глобальний екологічний фонд (найбільше джерело фінансування 

проектів, націлених на охорону навколишнього середовища в масштабі всієї 
планети); 
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− Північний фонд екологічного розвитку (заснований для пільгового 
фінансування найбільш ефективних природоохоронних проектів, сприяє  
реалізації проектів, виконання яких в наявних умовах неможливо або  
затримується); 

− Вуглецевий фонд Балтійського регіону (надає фінансову підтримку 
інвестиційним проектам шляхом закупівлі вуглецевих квот); 

− Північна екологічна фінансова корпорація (надає фінансову підт-
римку різним екологічно важливим проектам, головним чином, в країнах 
Центральної та Східної Європи, включаючи Білорусь і Україну); 

− Римський клуб (організація, яка внесла значний вклад у вивчення пер-
спектив розвитку біосфери та ідею гармонізації відносин людини і природи). 

У квітні 1999 року Шведським риксдагом було прийнято 16 цілей якос-
ті навколишнього природного середовища, таких як: 

1. Зменшення впливу на клімат (рамкова конвенція ООН зі зміни клі-
мату забезпечує стабілізацію концентрації парникових газів в атмосфері на 
рівні, який гарантує, що людська активність не завдає шкідливого впливу на 
кліматичну систему). 

2. Чисте повітря (повітря має бути чистим настільки, щоб не представляти 
ризику для здоров'я людини, тварин, рослин або культурної спадщини). 

3. Тільки природне окислення (ефекти відкладень і використання зе-
мель не повинно перевищувати рівні, які можуть негативно позначитися на 
якості грунту або води). 

4. Нетоксичне довкілля (присутність в навколишньому середовищі суб-
станцій, які були вироблені або витягнуті в процесі антропогенної діяльності 
не повинні загрожувати здоров'ю людини або біологічної множинності. Від-
соток сторонніх субстанцій має дорівнювати нулю, а його вплив на здоров'я 
людини і екосистеми бути незначним).  

5. Захисний озоновий шар (озоновий шар повинен поповнюватися, щоб 
він зміг і надалі забезпечити захист від шкідливої UV радіації). 

6. Навколишнє середовище з безпечної радіацією (людське здоров'я та біо-
логічне різноманіття повинні бути захищені від шкідливого впливу радіації). 

7. Нульова евтрофікація (рівень нутрієнтів у грунті і воді повинен бути 
таким, щоб він не впливав негативно на здоров'я людини, навколишнє сере-
довище та різноманітні можливості використання земель і води). 

8. Чисті озера і річки (озера і водотоки повинні бути придатні та екологі-
чно безпечні для різноманітності різних видів їх мешканців і рослинності). 

9. Підземні води високої якості (підземні води повинні забезпечувати 
безпечну і стійку поставку питної води та сприяти життєздатності навколиш-
ньому середовищу для флори і фауни в озерах і водотоках). 

10. Збалансоване морське середовище, квітучі узбережжя і архіпелаги 
(узбережжя і архіпелаги повинні характеризуватися високим ступенем біоло-
гічного різноманіття, багатими рекреаційними територіями, природними і 
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культурними ресурсами. Виробництво з використанням морських ресурсів, 
рекреація або інше використання морів, узбережжя і архіпелагів має бути су-
місним з принципами сталого розвитку. Особливо цінні території повинні 
бути захищені від зазіхання та іншого впливу).  

11. Здорові заболочені землі (еко- і водозберігаюча функція заболоче-
ної землі на територіях повинна бути підтримана, а цінні болота збережені 
для майбутнього). 

12. Живі ліси (цінність лісів і лісових масивів повинна бути збережена 
для біологічної продуктивності, а біорізноманіття та території рекреації – за-
хищені). 

13. Різноманітність природних ландшафтів (цінність фермерських гос-
подарств та сільськогосподарських територій повинна бути захищена для бі-
ологічної продуктивності та виробництва їжі). 

14. Величний гірський пейзаж (незайманий характер гірських територій 
повинен бути в значній мірі збережений щодо біорізноманіття, рекреаційної 
цінності природних і культурних ресурсів. Активність людини в гірській об-
ласті повинна берегти ці цінності і спадщину дотримуючись ідеї сталого роз-
витку. Особливо унікальні території повинні бути захищені від зазіхання та 
іншого впливу). 

15. Сприятливе антропогенне середовище (у містах, селищах та інших 
поселеннях повинне забезпечуватись сприятливе, здорове середовище про-
живання, що у свою чергу сприяє гідному регіональному і глобальному стану 
навколишнього середовища. Природні та культурні цінності повинні перебу-
вати під охороною держави. Будівлі та конструкції в сфері побутового обслу-
говування населення повинні бути сконструйовані відповідно до екологічних 
принципів і таким чином, щоб просувати стійкий менеджмент земель, води 
та інших ресурсів). 

16. Багате різноманіття флори і фауни (біорізноманіття має бути збере-
жене для вигідного та сталого використання майбутніми поколіннями. Сере-
довище проживання, екосистеми і їх функції та процеси повинні знаходитися 
під охороною держави. При цьому, населення повинно мати доступ до спри-
ятливого природного та культурного середовища) [3]. 

За деякі окремі екологічні цілі відповідає Шведське агентство з охорони 
навколишнього середовища, яке координує діяльність, надає інформацію та 
використовує оцінки економічного впливу в межах системи екологічних цілей.  

Узагальнюючи вищезазначені цільові показники екологічної стабільно-
сті Швеції, активну участь у багатьох екологічних організаціях та велику кі-
лькість прийнятих конвенцій у сфері екологічної безпеки, можна зазначити, 
що державними органами цієї країни охоплені майже усі проблемні питання 
щодо підтримки екологічної стабільності та спостерігається високий рівень 
екологічної ефективності в порівнянні з іншими країнами світу.  

І все це підтверджується результатами глобального дослідження країн 
світу за рівнем екологічної ефективності в 2016 році (The Environmental 
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Performance Index 2016), яке щороку опубліковуються Центром екологічної 
політики і права при Єльському університеті (Yale Center for Environmental 
Law and Policy) [4].  

Дослідження екологічної ефективності вимірює досягнення країни з 
точки зору стану екологічної безпеки та управління природними ресурсами 
на основі 22 показників в 10 категоріях, які відображають різні аспекти стану 
навколишнього природного середовища та життєздатності її екологічних си-
стем, збереження біологічного різноманіття, протидію зміні клімату, стан 
здоров'я населення, практику економічної діяльності і ступінь її навантажен-
ня на навколишнє середовище, а також ефективність державної політики в 
області екологічної безпеки. У 2016 році дослідження і супроводжуючий йо-
го рейтинг охоплюють 180 країн світу. Цього року світовим лідером за рів-
нем екологічної ефективності стала Фінляндія, а от Швеція увійшла у першу 
десятку лідерів (Табл. 1) [4]. 

 
Таблиця 1 

Рейтинг країн світу за індексом екологічної ефективності в 2016 році 
Yale Center for Environmental Law and Policy: The Environmental 

Performance Index 2016 
Рейтинг Країна Індекс 

1 Фінляндія 90,68 
2 Ісландія 90,51 
3 Швеція 90,43 
4 Данія 89,21 
5 Словенія 88,98 
6 Іспанія 88,91 
7 Португалія 88,63 
8 Естонія 88,59 
9 Мальта 88,48 

10 Франція 88,20 
 
Згідно даних рейтингу органи державного управління Швеції дуже ба-

гато уваги приділяють екологічній стабільності країни. Третє місце Швеції 
серед 180 країн є показником активної участі у сфері екологічної безпеки як 
на державному, так і на світовому рівнях. 

Висновки. Швеція прагне передати наступному поколінню суспільст-
во, в якому основні проблеми навколишнього середовища будуть вже вирі-
шені. Щодо досягнення цього поставлена головна мета, яка включає в себе 
16 цільових показників якості навколишнього середовища, які повинні бути 
досягнуті до 2020 року. Вони охоплюють якість і стан навколишнього 
довища Швеції, які повинні бути постійними протягом тривалого терміну. 
Отже, це закликає до амбітної екологічної політики в Швеції, в межах ЄС і в 
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міжнародних контекстах в процесі досягнення головної мети держави у сфері 
екологічної безпеки. Досягнення цілей якості навколишнього природного се-
редовища вимагає участі з тісним взаємозв’язком як державних установ, так і 
неурядових та інші організацій, компанії, адміністративних порад, муніципа-
літетів, приватних осіб, уряду і риксдагу. Що й спостерігається у Швеції і 
може виступити прикладом багатьом країнам в світі задля налагодження та 
спрощення міжнародної діяльності в процессі проведення ефективної держа-
вної екологічної політики. 
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
 

MECHANISMS FOR REALIZATION OF THE STATE POLICY  
OF ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING IN DIFFERENT 

COUNTRIES OF THE WORLD 
 
Розглянуто особливості та напрямки реалізації державної політики 

ефективності та енергозбереження в різних країнах світу. Надано пропозиції що-
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до напрямів удосконалення механізмів реалізації державної політики енергоефек-
тивності та енергозбереження в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: державна політика, енергозбереження, енергоефектив-
ність, відновлювана енергетика, енергетичний сервіс. 

 
The article deals with the features and directions of implementation of the state 

policy of energy efficiency and energy saving in different countries of the world. The pro-
posals on ways of improving the mechanisms of implementation of the state policy of 
energy efficiency and energy saving in Ukraine are given taking into account foreign ex-
perience. 

Keywords: state policy, energy saving, energy efficiency, renewable energy, 
energy services. 

 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах все більше уваги на 

державному рівні в енергетичній сфері України приділяється 
енергозбереженню, тоді як в розвинених країнах оперують поняттям більш 
комплексного виміру – «енергоефективність», яка розглядається в системній 
єдності з екологічністю навколишнього середовища та 
конкурентоспроможністю економіки. Не тільки енергозбереження, а й енер-
гоефективність - запорука високого рівня соціально-економічного розвитку 
розвинутих країн, чого так бракує сучасній Україні. Тому надзвичайно акту-
альним видається вивчення досвіду розвинутих країн світу щодо здійснення 
реформ у царині підвищення енергоефективності економіки, житлово-
комунального господарства, інших сфер суспільного життя, що є необхідною 
передумовою соціального благополуччя населення та рівня розвитку будь-
якої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню місця та ролі 
держави у сфері енергоефективності та енергозбереження в різних країнах 
світу присвятили свої публікації І. Бондарчук, О. Волошин, С. Денисюк, 
А. Желєзний, С. Майстро, С. Орел, О. Савицький та ін. [1; 4; 6; 9; 10; 11; 12]. 
Однак чимало питань стосовно напрямів та можливостей адаптації світового 
досвіду реалізації державної політики енергоефективності та енергозбере-
ження в Україні залишаються недостатньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення сутності 
механізмів реалізації державної політики енергоефективності та енергозбе-
реження в різних країнах світу, а також можливої їх адаптації до 
національних умов. 

Виклад основного матеріалу. У 2015 р. була підписана Паризька 
угода, яка ратифікована і набрала чинності. Ключові країни світу – США, 
держави ЄС, Китай, Індія - визнали необхідність поступової відмови від 
викопного палива та повного переходу на відновлювану енергетику до 
2050 р. За висновками цього Світового енергетичного форуму майбутнє 
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світової енергетики - за децентралізованими джерелами енергії, «розумними» 
мережами та «розумним» транспортом. Світ переступає поріг до нової 
технічної революції, в центрі якої - сонячна та вітрова енергетика, 
інноваційні технології зберігання та розподілу енергії [4]. 

В умовах європейської інтеграції України, належної уваги заслуговує 
досвід ЄС у питаннях формування державної політики енергозбереження та 
енергоефективності та механізмів її реалізації.  

Так, ще в 2002 р. була прийнята Директива про Енергетичну 
ефективність будівель (ДЕЕБ), якою на законодавчому рівні вирішується пи-
тання збільшення енергоефективності житлового фонду ЄС, котрий споживає 
40% енергії. Нормативно закріплені питання будівництва енергоефективних 
споруд на контроль за рівнем споживання енергоносіїв в існуючих спорудах. 
Це стандарти і норми енергоефективності Energy Efficiency of Buildings Di-
rective. Кілька країн, Нідерланди, Бельгія та Німеччина досягли найкращих 
успіхів у застосуванні нормативів. 

Директива передбачає, шо всі країни Європи повинні ввести в своє за-
конодавче поле питання про житловий фонд, де передбачити: 

– методику розрахунку енергоефективності споруд; 
– вказати параметри мінімальних вимог до енергоефективності для но-

вих і модернізованих будівель; 
– передбачити підтримку проектів енергоефективності; 
– створити систему сертифікації будівель; 
– організувати перевірки систем обігрівання та кондиціонування; 
– забезпечити підготовку незалежних експертів; 
– побудувати мережу інформаційних та консультаційних центрів; 
– запровадити методи штрафів і санкцій. 
В Німеччині основну увагу законодавчо звернуто на таке: 
– утеплення будинків; 
– ефективність опалення, кондиціонування та нагріву гарячої води; 
– оплата за опалення та гарячу воду на основі індивідуального обліку 

споживання. 
Ще з 1978 р. Німеччина розробила і норми для здійснення регулярного 

огляду котлів, котрими передбачена вимога їхньої заміни при невідповідності 
вимог енергоефективності. 

Постанови про енергозбереження визначають мінімальні потреби в 
споживанні енергії при будівництві і модернізації, при опаленні і 
кондиціонуванні, заохочується використання відновлювальної енергії, роз-
робляються енергетичні паспорти для нових і модернізованих будівель. В 
Німеччині з 2008 р. такі сертифікати є обов’язковими для продажу або орен-
ди існуючих будівель [2].  

Проведений 22 травня 2013 р. саміт Європейської ради на політичному 
рівні констатував зміну пріоритетів енергетичної політики ЄС: замість 
«сталої енергії» на перший план виходить «конкурентоспроможна енергія». 
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Основним пунктом порядку денного саміту було питання про високі ціни на 
енергоносії та їх вплив на конкурентоспроможність економіки ЄС [4]. 

Європейське законодавство у сфері енергоефективності приймали на 
основі десятиліть успіхів та помилок багатьох країн.  

Впровадження заходів з енергоефективності починалося з 
обов'язкового обліку споживання електрики, газу, тепла та води, з перевірки 
відповідності будівель мінімальним вимогам енергоефективності та 
державної допомоги при проведенні термічної модернізації [5]. 

У цьому процесі важливу роль відіграє енергетичний сервіс (energy 
services), тобто надання «енергетичних послуг» шляхом укладання так звано-
го контракту на енергоефективність (energy performance contract або ЕPC). 
У рамках такої угоди енергосервісна компанія (ЕСКО) своїм коштом модер-
нізує об'єкт замовника, забезпечує зменшення споживання енергоресурсів та 
отримує винагороду завдяки фактичній економії. 

Крім того, європейські ЕСКО укладають з клієнтами довгострокові 
договори на ефективну поставку енергії. У рамках таких угод ЕСКО, 
працюючи на ринку тепла, надають замовнику постійну знижку від ціни 
місцевої енергетичної компанії [1]. 

Слід зазначити, що європейські країни мають 25-річний досвід 
індивідуального обліку комунальних послуг, хоча на законодавчому рівні це 
стало обов'язковим лише з 2012 р. Спочатку у будинках ЄС встановили 
засоби обліку всієї енергії, а потім почали оснащувати квартири 
індивідуальними лічильниками або розподілювачами тепла. Лічильники 
можуть належати постачальникам енергії або води, а також іншим 
енергетичним сервісним компаніям, які обслуговують будинки за 
контрактом. 

У ЄС споживачі змушені платити за опалення місць загального 
користування та інші внутрішньобудинкові втрати. Також не можна не 
платити за опалення, навіть якщо повністю вимкнені всі радіатори, бо тоді 
квартиру «гріють» сусіди. Зазвичай у європейських країнах 30% рахунку за 
централізоване опалення - обов'язковий внесок, а 70% – вартість обсягу 
енергії за показами індивідуальних лічильників або розподілювачів. 

Якщо розподілювачі або індивідуальні лічильники відсутні, тоді 
будинковий обсяг енергії ділиться пропорційно до площі окремих помешкань 
з можливою поправкою на розташування в домі: останні чи перші поверхи, 
кутова сторона. Крім квитанцій для оплати, постачальники зобов'язані нада-
вати людям деталізовані дані про історію їхнього індивідуального споживан-
ня з рекомендаціями для економії ресурсів. У жителів ЄС такий високий 
рівень культури енергозбереження, оскільки вже багато років закон захищає 
їх право знати все про споживання енергії [6]. Тому в Україні необхідно 
впроваджувати обов’язковий облік споживання тепла і води згідно з 
вимогами директиви 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність та налаго-
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джувати систему оцінки рівня енергоефективності будівель та споруд.  
30 листопада 2016 р. Єврокомісія заявила про курс на розбудову 

децентралізованої відновлюваної енергетики як стратегічний пріоритет. На 
це спрямований новий комплекс регуляторних заходів та політик, об'єднаних 
у програму «Чиста енергія для всіх європейців» [12]. 

Німеччина, яка є світовим лідером з енергетичної ефективності 
економіки, знаходить нові виклики для зменшення споживання 
енергоресурсів, в тому числі шляхом запланованого закриття всіх атомних 
електростанцій до 2022 р. та отримання до 2050 р. 80% енергії з 
відновлюваних джерел [1]. Крім того, згідно з державною концепцією 
«енергетичного повороту» Energiewende, в Німеччині до 2025 р. частка 
електроенергії, що отримується з поновлюваних джерел, повинна скласти 
близько 40-45%, а до 2035 р. - не менше 55-60%. Про те, що сонячні і вітряні 
електростанції стають все більш конкурентоспроможними по відношенню до 
традиційних джерел енергії, таких як вугілля і газ, говорять результати 
останнього тендера на будівництво чотирьох прибережних 
вітроелектростанцій в Німеччині. За його підсумками три проекти з чотирьох 
будуть реалізовані без залучення державних субсидій [3]. 

Досвід європейських країн свідчить, що реалізація державної політики 
енергоефективності та енергозбереження в сучасних умовах здійснюється в 
тому числі за рахунок змін у методах і способах управління. При цьому 
енергоефективність розглядається як використання паливно-енергетичних 
ресурсів з використанням такого обладнання і технологій, які при існуючому 
рівні розвитку техніки та дотримання вимог до охорони навколишнього се-
редовища забезпечують максимальну конкурентоспроможність і стійкість 
розвитку компаній. Досвід європейських країн свідчить – впровадження 
політики енергоефективності вимагає змін на рівні управлінських рішень 
шляхом впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до 
стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту – вимоги та на-
станови щодо застосовування» [4].  

В більшості країн світу освоєння нетрадиційних і відновлюваних дже-
рел енергії (вітроенергетика, сонячна електроенергетика, мала 
гідроенергетика, виробництво біопалива) – це важливий чинник не тільки 
підвищення рівня енергетичної безпеки країни та зниження антропогенного 
впливу енергетики на довкілля [9; 10], а також інструмент підвищення 
енергоефективності та енергозбереження в усіх сферах суспільного життя.  

Так, з метою вирішення проблеми забруднення довкілля країни світу на 
державному рівні стимулюють розвиток ринку електромобілів.  

Наприклад, в Румунії запроваджено державну програму розвитку рин-
ку електрокарів, згідно з якою уряд країни надає до 12 тис. дол. США на 
купівлю нових електрокарів. Таку субсидію своїм громадянам не надає не 
одна країна. Для порівняння, уряд США в таких випадках надає федеральну 
знижку в розмірі 7,5 тис. дол., додатково до якої можуть приєднуватися 
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пільги або гранти на купівлю електрокарів від місцевої влади в розмірі до 6 
тис. дол. Для громадян Німеччини подібна державна субсидія складає - 5,4 
тис. дол. США, а для французів - 6,5 тис. дол. США [13]. 

При цьому в Індії до 2030 р. взагалі планується заборонити продаж но-
вих автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами на користь електрока-
рів, що пояснюється високим рівнем забруднення повітря. Щорічно, за дани-
ми Greenpeace, в країні вмирає 2,3 млн. осіб через погане повітря [7]. 

У багатьох країнах світу запроваджуються державні програми на 
кшталт «100 тисяч сонячних дахів», завдяки яким покривається частка витрат 
на встановлення систем генерації за рахунок сонячного випромінювання. У 
Німеччині, наприклад, уже більш як 5% споживаної електроенергії 
забезпечує сонце, а вартість генеруючих установок за останні півтора 
десятиліття зменшилась у три-чотири рази [11].  

Швеція (яка планує припинити спалювання викопного палива для ви-
робництва електроенергії до 2040 року) у 2016 р. оголосила про надання 
державних грантів, які компенсуватимуть 60% вартості домашніх систем 
зберігання енергії. Максимальний розмір субсидії - 50 тис. крон або 5,6 тис. 
дол. США. Субсидія поширюється на батареї, проводку, системи управління, 
смарт-концентратор енергії і монтажні роботи для будинків з сонячними 
системами на даху. Це додаткова система підтримки сонячних фотоелектри-
чних панелей в Швеції і важливий крок на шляху до створення розумної еле-
ктромережі чистих, відновлюваних джерел енергії, за допомогою якої можна 
не лише ефективніше використовувати сонячні системи, а й стабілізувати 
мережу від коливань частоти і напруги за допомогою домашніх систем збері-
гання енергії. Нова програма стимулювання діятиме до 31 грудня 2019 р. і 
буде привабливою для тих, хто використовує сонячні панелі на даху будинку 
для власних потреб.  

До речі, вказана нова шведська програма стимулювання розвитку від-
новлюваної енергетики схожа на аналогічну в Німеччині, де встановлено 
19 тис. домашніх систем зберігання енергії [14]. 

Китай також проводить послідовну і рішучу державну політику на 
збільшення енергоефективності економіки і зниження відносного енергоспо-
живання на одиницю ВВП. Високе енергоспоживання в Китаї, як і в Україні, 
пояснюється структурою економіки, в котрій більшу частину ВВП формують 
не сфера послуг і високотехнологічні галузі, а важка промисловість.  

Ще в 2004 р. у Китаї була розроблена програма енергозбереження  
«Десять ключових проектів», яка передбачала стимулювання економії енергії 
безпосередньо на промислових підприємствах, в енергетиці і міській галузі. 
В рамках цього проекту була проведена широкомасштабна реновація 
вого фонду, в першу чергу в північних провінціях. Фінансували утеплення 
стін житлових та офісних будівель, які належали державі. Замінювали 
неефективні дрібні котельні на системи централізованого опалення (ЦО), 
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здійснювався ремонт тепломереж. Держава створила пільгові умови для сти-
мулювання введенню в дію нових потужностей з виробництва сучасних 
будматеріалів, які сприяють економії тепла та енергії. 

У плани 2006-2020 рр. включені такі дії:  
– стимулювання утилізації промислових газів металургії, коксохіму і 

цементних заводів;  
– заміна електродвигунів на ефективніші;  
– оптимізація енергомереж на підприємствах важкої індустрії. 
Для невеликих приватних підприємств в 2006 р. була впроваджена про-

грама грантів. При економії не менше 10 тис. т вугільного еквіваленту можна 
було звернутись в центр технічної допомоги (всього їх 20), провести енергоа-
удит і продемонструвати ресурси і можливості для обліку зекономленої 
енергії. Розмір гранту складав від $29 до $36 на зекономлену 1 т вугільного 
еквіваленту. При цьому, 60% суми компанія отримувала зразу у вигляді 
фінансової допомоги, а 40% після завершення і підтвердження аудитом до-
сягнень в економії [8].  

Таким чином, світовий досвід свідчить, що лише там відбулось швидке 
досягнення міжнародної конкурентоспроможності держави, де наріжним ка-
менем державної політики постала енергоефективність та підвищення рівня 
інтелектуалізації енергетичних систем [4].  

Україна має можливість скористатися найкращим досвідом розвинутих 
країн та продемонструвати соціально-економічне зростання від підвищення 
ефективності використання енергії. За відсутності скоординованої державної 
політики та відповідного державного управління на всіх рівнях заходи з 
підвищення енергоефективності не принесуть суттєвих результатів у сфері 
енергозбереження. Державна політика енергоефективності та енергозбере-
ження має сприяти об’єднанню зусиль органів державного управління всіх 
рівнів, органів місцевого самоврядування, приватного сектору, громад у пи-
таннях впровадження заходів, механізмів та інструментів енергоефективності 
та енергозбереження для забезпечення сталого соціально-економічного роз-
витку України. 

Реалізація ефективної та результативної державної політики 
підвищення енергоефективності, енергозбереження, розвитку нетрадиційних 
та відновлюваних джерел енергії дозволить створити умови для зниження 
рівня енергоємності ВВП, оптимізації структури енергетичного балансу 
України шляхом зростання питомої ваги використання альтернативних видів 
енергії, вторинних енергоресурсів, запровадити дієві механізми реалізації 
державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.  

Висновки. Отже, узагальнення світового досвіду реалізації державної 
політики енергоефективності та енергозбереження дозволило виявити 
методичні підходи, механізми, інструменти та принципи для використання в 
українській практиці публічного управління та адміністрування. В розвину-
тих країнах саме держава забезпечує необхідну нормативно-правову, 
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інституційну та ресурсну підтримку енергоощадливості у всіх сферах 
суспільного життя. Тому й в Україні державна політика енергоефективності 
та енергозбереження має стати одним з основних чинників сталого 
соціально-економічного розвитку країни в довгостроковій перспективі, що й 
буде предметом подальших наукових досліджень. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО  
БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION  

OF REMOTE BANK SERVICE TECHNOLOGIES 
В статті вдосконалено механізми державного регулювання технологій 

дистанційного банківського обслуговування. Зокрема, визначено ключові проблеми 
сучасної банківської системи. Виділено положення підвищення дієвості державної 
політики у забезпеченні раціонального функціонування технологій дистанційного 
банківського обслуговування. Досліджено поточні підходи до оптимізації 
функціонування банківської системи України. Запропоновано заходи для вдоскона-
лення державного регулювання фінансовою безпекою українського капіталу. 
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банківське обслуговування. 

 
The mechanisms of state regulation of remote bank service technologies are im-

proved in the article. In particular, the key problems of the modern banking system are 
defined. The positions of effectiveness of state policy activity in ensuring of rational func-
tioning of technologies of remote bank service are selected. The current approaches to 
optimization of functioning of the banking system of Ukraine are investigated. The ac-
tions for improvement of state regulation of financial safety of the Ukrainian capital are 
offered. 

Keywords: mechanisms, state regulation, technologies, remote bank control. 
 
 

Постановка проблеми. В нинішніх умовах удосконалення механізмів 
державного регулювання технологій дистанційного банківського обслугову-
вання є актуальним виходячи з того, що вони стрімко розповсюджуються. 
Зокрема, потребує вдосконалення законодавча бази банківської діяльності з 
метою забезпечення не тільки ефективної дії правових механізмів державно-
го регулювання банківської системи, а також досягнення оптимальної взає-
модії й підзвітності на різних рівнях організації та впровадження технологій 
дистанційного банківського обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням державного регу-
лювання функціонування банківської системи було присвячено низку науко-
вих напрацювань видатних вчених, зокрема, О. Амосова [1], 
О. Барановського [2], І. Чугунова [3] та ін. Проте в науковій літературі бракує 
розгорнутих досліджень механізмів державного регулювання технологій дис-
танційного банківського обслуговування. 

Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, метою статті є 
вдосконалення механізмів державного регулювання технологій дистанційно-
го банківського обслуговування. 

Для досягнення поставленої мети в статті пропонується вирішити такі 
завдання: 

- визначити ключові проблеми сучасної банківської системи; 
- виділити положення підвищення дієвості державної політики у 

забезпеченні ефективного функціонування технологій дистанційного 
банківського обслуговування; 

- дослідити поточні підходи до оптимізації функціонування 
банківської системи України; 

- запропонувати заходи для вдосконалення державного регулювання 
фінансовою безпекою українського капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в результаті світової глобалі-
зації й концентрації банківського капіталу здійснення державою регулювання 
й нагляду супроводжуються низкою проблем. Розбудова банківських кон-
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гломератів, їх включення до державної політики з нефінансових питань стає 
дедалі частішим. У той же час збільшується перелік банківських послуг і  кі-
лькість ризикованих операцій.  

Іншою важливою особливістю державної регуляторної політики в за-
значеній сфері сьогодні є наявність державного регулювання наглядовими 
органами, що мають достатні повноваження для ефективного втручання в ді-
яльність банківської системи. Між державою та комерційними банками не-
має великої відмінності в регулюванні їх діяльності, тому що вони працюють 
основі ідентичних принципів в ринкових умовах. Держава має певний вплив 
на формування умов зовнішнього середовища і, тим самим, впливає на тен-
денції в банківській концентрації, визначає характер і роль злиття і належно-
сті до діяльності комерційних банків через свої банки. 

Крім того, державні банки визначають деякі з найбільш важливих на-
прямків державної політики, у тому числі: надання кредитування основним 
позичальникам; забезпечують потік заощаджень; реалізують спеціальні соці-
альні та фінансові функції, зокрема, обслуговування пенсіонерів, які одер-
жують виплати по всій території країни; підтримка урядом ринку цінних па-
перів; організація зовнішньоторговельних операцій; виконання спеціальних 
замовлень держави, зокрема, участь в урегулюванні заборгованості природ-
них монополій; впровадження спеціальних суспільних програм для економі-
чного та соціального розвитку [5]. 

Таким чином, можна визначити деякі з найбільш гострих проблем бан-
ківської системи України, на які повинна бути в першу чергу спрямована ро-
зробка засад державного регулювання відносно реалізації політики в зазна-
ченій сфері: 

- недостатня потужність українських банків: як подолати цей бар'єр для 
невеликим банком; 

- недолік капіталу для фінансування капіталомістких проектів, недоста-
тній обсяг власного капіталу; 

- недостатність частки довгострокового кредитування у реальному сек-
торі економіки; 

- неадекватна система міжрегіональних банків (брак кількості міжрегі-
ональна банків). 

По-друге, розподіл капіталу в банківській системі сьогодні характери-
зує структурні диспропорції: кредитні установи є нерівномірно розподілени-
ми серед  економічних регіонів.  Тим часом, щоб працювати із клієнтами че-
рез пасивні операції (депозити) і  активні операції (кредитування малого й 
середнього бізнесу, житлове іпотечне кредитування й споживчий кредит), 
найпотужніші банки розробили інформаційні мережі; 

- іноземна присутність на внутрішньому банківському ринку:  не повні-
стю розроблено механізми державного регулювання фінансової політики 
щодо визнання іноземних банків,  їх філій і відділень на українських фінан-
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сових ринках, неналагоджена робота регуляторного механізму  щодо частки 
іноземних банків у столиці банківської системи України. 

Без державного втручання у роботу приватних банків іноземні партне-
ри зможуть безпосередньо використовувати значні ресурси материнських 
компаній без будь-яких значних інвестицій в інфраструктуру в Україні. Саме 
тому зміни законодавчої бази будуть слугувати для поліпшення якості й на-
дійності роботи вітчизняних фінансових установ. 

Досвід закордонних країн показує, що активізація технологій дистан-
ційного банківського обслуговування (далі – e-banking) має на увазі необхід-
ність розвитку чинного законодавства й правової системи для захисту інте-
ресів споживачів і банків, фінансової системи держави та посилення норма-
тивно-правового механізму державного регулювання безпеки функціонуван-
ня банківської системи на всіх рівнях. Адже банківська діяльність охоплює 
майже всі галузі економіки, і криза може призвести до руйнівних наслідків не 
тільки для економічної, а й для соціальної та політичної системи.  

Таким чином, інтерес будь-якої держави до регулювання діяльності 
іноземних банків для забезпечення безпеки стає актуальним у сфері держав-
ного регулювання фінансів. Слід зазначити, що більшість проблем може бути 
вирішена завдяки концентрації банківського капіталу. Це концентрація є сво-
єрідним механізмом розширенням e-banking, і це має позитивне відношення 
до державного регулювання механізмів концентрації на банківському ринку, 
у тому числі процесів злиття і належності до системи впливу держави.  Але 
українські  банки з погляду на обсяг капіталу багато в чому поступаються за-
кордонним аналогам.  Це, по-перше, не дозволяє українським банкам повніс-
тю задовольнити попит на ресурси з основних позичальників. Тому українсь-
кі корпорації змушені шукати гроші за кордоном. 

По-друге, у більшості випадків розмір позики повинен бути прямо про-
порційним її надійності. Тому невипадково західні рейтингові агентства, які 
відмовляються підвищувати рейтинг українських банків,  посилаються на ві-
дсутність капіталу. 

По-третє, невідповідність  світовим стандартам більшої кількості укра-
їнських банків не дозволяє їм залучити закордонні фонди. 

Зрозуміло, що завдання державного регулювання з поліпшення загаль-
ної капіталізації банківської системи вимагає дуже виміряної, майже ювелір-
ної політики залучення нових інвестицій до українського фінансового ринку, 
у тому числі іноземних партнерів. Замість цього всі ресурси було орієнтовано 
на концентрацію існуючої системи, будування власного капіталу існуючих і 
нових банків. Серед заходів, які були прийняті в системі державного регулю-
вання в цьому напрямку, треба визначити впровадження нових вимог для 
кредитних установ щодо акціонерного капіталу. Мінімальний розмір капіта-
лу для новостворених банків повинен бути еквівалентним 5 млн. євро. Така 
консолідація вважається найбільш ефективною міжнародними експертами 
для країн, які удосконалюють свою банківську систему, тому що вона спону-
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кає власників  малих й середніх банків шукати партнерів для злиття, чим за-
безпечує систему фінансової безпеки держави [1, 4].  

Третім важливим аспектом є залучення до банківського капіталу неба-
нківських установ, таких, як страхові компанії та пенсійні фонди. 

По-четверте, питання щодо збереження системи малих і середніх бан-
ків, які спеціалізуються на ефективному обслуговуванні конкретних сегмен-
тів ринку банківських послуг в Україні, є дуже важливими для багатьох регі-
онів, і ці банки не повинні стати жертвою політики “концентрації”. 

По-п'яте, незалежний розгляд питання про участь іноземних банків в 
Україні відносно можливості підвищення інвестицій свідчить, що через них 
пройде концентрація необхідного банківського капіталу. 

Для забезпечення удосконалення державного регулювання фінансовою 
безпекою українського капіталу, який зосереджений  у приватних  фінансово-
промислових групах і забезпечення платоспроможності банків України,  а та-
кож зниження фінансових ризиків, необхідно: 

1)  обмежити ступень участі банку в нефінансових компаніях; 
2) посилити вимоги для забезпечення відповідної вартості капіталу  

банку; 
3) визначити рівні ризиків для банків щодо інвестицій у рейтингових 

агентствах при розрахунку достатності капіталу. 
Через відсутність маркетингової взаємної співпраці керівників нефіна-

нсових компаній та комерційних банків існує висока ймовірність банкрутст-
ва. Слід зазначити, що державне регулювання фінансової політики відносно 
зростаючого електронного банкінгу і забезпечення стабільності банківського 
сектору України та  фінансової безпеки значною мірою повинне бути 
орієнтоване на створення правових механізмів державного регулювання, си-
стеми моніторингу, стимулювання розвитку інформаційних технологій і 
поліпшення принципу управління ризиками в сфері послуг електронного 
банкінгу [2, 4]. Набір заходів, спрямованих на вдосконалення механізмів 
державного регулювання технологій дистанційного банківського обслугову-
вання, підвищення дієвості державної політики у забезпеченні експансії по-
винен бути спрямований на реалізацію наступних основних положень. 

По-перше, держава повинна стимулювати e-banking не взагалі, а  
вибірково – “пунктирно”. Політика з універсальним e-banking може  
призвести до надмірного скорочення числа банків і особливо регіональних 
банків, у тому числі малого та середнього бізнесу, що успішно працює з  
постійною клієнтурою. 

По-друге, немає необхідності для організації моніторингу використан-
ня банками сучасних технологій. 

По-третє, це є необхідним для надання комерційним банкам   методич-
ної та консультативної допомоги для впровадження у своїй роботі сучасних 
технологій e-banking. Банківське співтовариство має право очікувати від  
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Національного банку більш методичної й консультативної допомоги в техно-
логічних питаннях. 

По-четверте, актуальна інформація сьогодні має сучасну інформаційну 
базу. Створення інформаційної бази з вказаних питань є важливим з багатьох 
точок зору, включаючи збереження конфіденційності інформації щодо намі-
рів банків  використовувати нові e-banking інструменти. 

По-п'яте, актуальним є створення додаткових фіскальних стимулів для 
розвитку e-banking банків. Додатковими стимулами для використання  
e-banking технологій може стати прозора податкова політика, отримання дос-
тупу до привабливих ринкових сегментів, податкові вигоди продавця і поку-
пця e-банківських технологій. 

Висновки. В цілому, виходячи з результатів проведеного дослідження, 
можна зробити такі висновки. 

1. Визначено ключові проблеми діяльності сучасної банківської систе-
ми: недостатня потужність українських банків; брак капіталу для фінансу-
вання проектів; недостатність довгострокового кредитування; неадекватна 
система міжрегіональних банків. 

2. Виділено положення підвищення дієвості державної політики у за-
безпеченні ефективного функціонування технологій дистанційного банківсь-
кого обслуговування які, перш за все, ґрунтуються на управлінні банківськи-
ми ризиками. 

3. Досліджено поточні підходи до оптимізації функціонування банків-
ської системи України. Акцентовано увагу на заходи, які були прийняті в си-
стемі державного регулювання в цьому напрямку, зокрема, впровадження 
нових вимог для кредитних установ щодо акціонерного капіталу. 

4. Запропоновано заходи для вдосконалення державного регулювання 
фінансовою безпекою українського капіталу. Зазначено, що вони повинні бу-
ти орієнтованими на створення правових механізмів державного 
регулювання та системи моніторингу, стимулювання розвитку інформацій-
них технологій і поліпшення процесів управління ризиками в сфері послуг 
електронного банкінгу. 
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INTERNAL MIGRATION PROCESSES IN USA:  

EXPERIENCE FOR UKRAINE 
 
The article considers the peculiarities of internal migration processes in the Unit-

ed States of America. The principles of public administration regarding resettlement of 
forced displaced persons are defined. Proposed measures to reduce the burden on the 
labor market and the infrastructure of the receiving regions in Ukraine, taking into ac-
count the US experience. 
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forced migrants. 

 
У статті розглянуто особливості внутрішніх міграційних процесів у Сполу-

чених Штатах Америки. Визначені принципи державного управління розселенням 
вимушено переміщенних осіб. Запропоновані заходи щодо зменшення навантажен-
ня на ринок праці й інфраструктуру регіонів, що приймають переселенців в Украї-
ні, ураховуючи досвід США. 
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Problem setting. The movement of people within the borders of their own 

state is an extremely important factor for the economic and social growth of the 
country. In the past few years, the problem of internal migration processes in 
Ukraine is becoming particularly relevant. This was caused by the growth of the 
number of internally displaced persons, which was provoked by the antiterrorist 
operation in the territory of Donetsk and Lugansk regions, as well as the annexa-
tion of the Crimean peninsula. The number of internally displaced persons is 10 
times greater than that of people who have moved abroad. 

At the same time, forced migrants seek large metropolises, such as  
Kiev, Kharkov, Odessa, Dnipro. This causes over-supply in the labor market  
in these regions. The United States of America has a wealth of experience  
in the field of internal migration. This is due to both high mobility among US  
residents and natural emergency situations that lead to forced relocations within  
the country. 

Recent research and publication analysis. Many foreign scientists have 
been engaged in the study of internal migration processes in the United States of 
America. The most significant contribution on this issue was made by such scien-
tists as Raven Molloy, Christopher L. Smith, Abigail Wozniak. 

The issues of internal migration processes in general were dealt with by such 
scientists as O.A. Malinovskaya, O.A. Poznyak, O.V. Kupets, N.V. Mkrtchyan, 
O.D. Vorobyeva, A.V. Topilin, V. Groppo, J. Devind, J. Holdaway and others. 
However, it should be noted that improving the state management of internal mi-
gration processes in Ukraine requires additional research. 

Paper objective. The purpose of this article is to study the peculiarities  
of internal migration processes in the United States of America, as well as  
highlight some features of state migration management for their application 
in Ukraine. 

Paper main body. The modern American nation is a young multiethnic 
formation. It has developed in the process of long cultural, economic, social and 
domestic interaction. There was a mixture and assimilation of descendants of 
people of different ethnic origins. In the US population, all three major races of 
mankind are represented: Mongoloid, European, Negroid. 

The majority of US residents are white Americans from the British Isles. 
The main percentage of them live in the states of Vermont, Maine, New Hamp-
shire, West Virginia, Iowa, Idaho, Wyoming, Minnesota, North Dakota. Self-
identified German Americans, according to the census accounted for 17.1% of the 
population or 50,000,000 people. These immigrants from Germany or Alsace form 
the largest group, which includes 1/3 of the German diaspora in the world. Latin 
Americans of European descent also belong to white Americans. The racial and 
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ethnic minority in the country is represented by African-Americans from West and 
Central Africa. They are the descendants of the enslaved Negroes. It should be 
noted that immigrants from Africa, the Caribbean, Central and South America can 
identify themselves with this term. 

The approximate racial composition of the US population is as follows:  
• White population from different regions - 75%;  
• African Americans - 12.5%;  
• Americans of Asian descent – 4 %;  
• Indigenous people, including Alaska residents - 0.8%;  
• Mixed and transitional races - 7.5%;  
• Residents of the Hawaiian Islands – 0.2% [1]. 

The distribution of the population on the territory of the country is connected 
with the geography of cities, the number of which is growing rapidly. For example, 
in the middle of the last century, urban agglomerations in the country were 170, 
and in the late 80's there were about 300 of them. Interestingly, there are only 8 ci-
ties-millionaires in the country. In millionaires belong to New York, Chicago, Los 
Angeles , Houston, Philadelphia, Detroit, Dallas, San Diego. And the agglomera-
tion of millionaires is 35. This is indicated by the fact that America is a country of 
urban agglomerations and the bulk of the population, about 80%, lives in cities. 
Since the 50's, the country has seen the emergence of large municipal formations, 
known as megacities. 

Currently, there are three largest megalopolises in the country:  
• the Northeast, stretching from Boston to Washington;  
• Near-lake - located between Chicago and Pittsburgh;  
• Californian - is located between San Francisco and San Diego.  
As for the rural population, it prefers to live on separate farms. The conditions 

and way of life of rural residents are not much different from the townspeople. In the 
south-east of the country, rural settlements are more compact and numerous. The 
population of the country is unevenly distributed, and its average density is 
23 people per square kilometer. Excluding remote Alaska, density increases to 
30 people per square kilometer [2]. 

The American population density is about 10 times lower than the European 
density. In the world ranking on density, the United States is on the 18th place. The 
most densely populated northeastern regions of the country, where the population 
density reaches 100 people per square kilometer. Mountainous and agrarian re-
gions have a lower density - from 2-11 people per square kilometer. In Alaska, the 
population density is minimal.  

The general picture of population density can be represented as follows:  
• In the states of the Atlantic coast, the population density is 

maximal;  
• The minimum density is characteristic for mountain states;  
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• The density of the Pacific coast increases again. 
The American nation is very mobile, and this is manifested in the fact that 

every 5th American changes his place of residence every year, moving from one 
state to another. The settlers are moving in all directions, although here one can 
note the tendency to move to the West for a long time. California was especially 
attractive, so its population increased by 21.2 million people and the share in the 
population of the country increased from 3 to 10%. The western direction of mi-
gration coincided with the displacement of the population from the southern states 
to the North of the USA [3]. This direction of migration was associated with the 
outflow of the Negro population from the rural districts of the South to the large 
northern cities. For many decades, the southern states had a negative migration 
balance, with the exception of Florida with a favorable climate.  

The decline in the population growth rate in the 1970s has also markedly 
changed the trend of internal migration - the flow of migrants to California has 
dramatically decreased, and the movement from the northern states to the southern 
ones has increased. If in the 50 years the population of the northern and southern 
states had a ratio of 55:45, then in 1990 this ratio changed by 45:55. The fastest 
growing population of three states - California, Texas, Florida [4].  

In turn, periodically there are the compelled migrants from the regions, 
which combine from extraordinary incidents of a natural character. These are all 
kinds of hurricanes, floods, forest fires. It should be noted that the state policy is 
aimed at resettlement of internally displaced persons in those regions where there 
is a need for labor, and not in the closest to the zone of the accident. Certain eco-
nomic and tax privileges are rendered to the host regions of the forced migrants. 
Respectively, internal migration is also seen as a way of economic development of 
the United States. 

In Ukraine, this practice is not applied at the moment and is not subject  
of state regulation. This is provoked by the fact that the majority of forced migrants 
are inclined to move to the areas located near the place of their previous residence. 
This concentration of immigrants is a burden for the labor market and the  
infrastructure of the host regions [5]. It is necessary to take into account that  
the military events in the Donbass will be a significant factor in the  
redistribution of the population across Ukraine not only in the short term,  
but also in the medium term. 

In addition, the causes of migration processes in USA are: 
• Shift of the productive forces to the South and West of the 

country, which is connected with the development of the electronic and 
aerospace industries;  

• Migration of pensioners. People of retirement age are attracted 
in the South by the best natural and climatic conditions, prices for land and 
housing, lower costs of living. Statistics show that the cities of  
Las Vegas, Houston, Phoenix, Denver, Orlando, Atlanta turned out to be 
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attractive for migrants. 
The largest loss from internal migration was experienced by the Northeast 

United States. Differences in migration flows exist among representatives of age 
groups. For example, young people from the age of 20 to 29 come from the north-
ern regions of the country. The reason for the age migration, in this case, is the re-
duction of economic opportunities. 

According to the forecast of specialists until 2025, the negative indicators of 
migration will be characteristic for the Northeast and the Midwest. The main mi-
gration stream will have a southern direction. The largest number of migrants will 
receive Florida and Texas. 

Conclusions. The inhabitants of the United States of America are very  
prone to internal resettlement. This is instigated by a number of factors, among 
which: 

• socio-economic development of the host regions; 
• stagnation in certain regions from which the relocation is 
carried out; 
• natural disasters, etc. 

At the same time, in the US socio-economic mechanisms of state administra-
tion are applied to internally displaced persons, as well as to the regions that re-
ceive them. Considering the situation in Ukraine, the following public management 
activities are proposed: 

• when settling forced migrant, take into account the needs of the 
regions in certain specialists; 
• provide tax incentives to the receiving regions, with a view to 
their economic development. 
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МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ  
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
MODELS OF FORMATION OF INDUSTRIAL POLICY  

IN TODAY'S ECONOMY 
 
В статті розглянуто основні моделі реалізації промислової політики в 

Україні. Визначено, що першочерговим завданням промислової політики, є розроб-
ка і впровадження інновацій та формування інвестиційного попиту на продукцію 
вітчизняного виробництва. Запропоновано модель формування механізму реалізації 
промислової політики. 

Ключові слова: держава, промислова політика, інвестиційна політика, 
моделі реалізації промислової політики, інновації. 

 
The article considers the basic models of implementation of industrial policy in 

Ukraine. Determined that the priority of industrial policy is the development and intro-
duction of innovations and formation of investment demand for domestic products. The 
model of formation of the mechanism of implementation of industrial policy. 

Keywords: state, industrial policy, investment policy, model implementation of 
industrial policy, innovation. 

 
 
Постановка проблеми. Подолання негативних тенденцій в промисло-

вому виробництві України та створення передумов для докорінних змін його 
структури неможливо без осмисленої і цілеспрямованої державної 
промислової політики. У найбільш сприятливому варіанті ця політика по-
винна стати інструментом реалізації промислового розвитку країни, що 
базується на виборі інноваційного шляху розвитку. 

В ході розвитку економічної теорії склалися певні «стандартні» набори 
інструментів, використання яких підпорядковане конкретній меті, 
пріоритетам реалізованої промислової політики. Дані пріоритетні напрямки 
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отримали назву моделей промислової політики. Проблема полягає в тому, 
яким має бути державне втручання, які моделі повинні бути використані. То-
му формування та реалізація державної промислової політики країни є 
однією з найважливіших сучасних теоретичних і практичних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реалізації 
державної промислової політики висвітлені в працях як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених. Вагомий внесок у дослідження особливостей впливу 
держави на економічні відносини зробили такі вчені, А.М. Горський [6], 
Л.В. Дейнеко [7], А.П. Дука [1], В.М. Ємельянов [8], Т.Л. Желюк [11], 
А.Д. Залєвська-Шишак [1], О.С. Зарудна [6], І.С. Калініченко [6], М.О. Кизим 
[3], Л.П. Клименко [8], С.А. Мехович [4], А.О. Костенко [4], Л.В. Пельтек [5], 
Е.И. Рубінштейн [9], Н.В. Тарасова [8], К.І. Ткач [10], В.Є. Хаустова [12], 
Е.І. Шелудько [7] та ін. Ідеї та положення, викладені у працях даних авторів, 
послужили основою для подальшої розробки промислової політики. Однак, 
незважаючи на численні дослідження, недостатньо висвітленими залишають-
ся шляхи вирішення сучасних проблем реалізації державної промислової 
політики.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних моделей 
реалізації промислової політики в Україні, а також обґрунтування пропозицій 
з розробки моделі формування механізму реалізації промислової політики. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, розглянемо модель 
імпортозаміщення, що являє собою механізм забезпечення проведення 
промислової політики на основі розвитку національного виробництва. 
Імпортозаміщення будується на протекціоністській політиці та підтримці 
курсу національної валюти (що запобігає інфляції). Модель 
імпортозаміщення сприяє поліпшенню структури платіжного балансу, 
нормалізації внутрішнього попиту, забезпеченню зайнятості, розвитку про-
мислового виробництва, наукового потенціалу. 

Негативними сторонами моделі імпортозаміщення промислової 
політики є наступні: неприйняття процесів інтеграції у світову економіку; 
можливість технологічного, а отже, конкурентного відставання від розвине-
них країн; створення тепличних умов для національних виробників, що може 
привести до неефективного управління та використання ресурсів; не 
конкурентоспроможність на світових ринках. 

Політика підтримки моделі імпортозаміщення в умовах світового гос-
подарства не сприяє формуванню в країні ефективної структури виробництва 
в промисловому комплексі і призводить до зростання відставання від лідерів 
технічного прогресу. Єдиною сферою, на нашу думку, де дана модель буде 
затребувана, є промисловий комплекс, що випускає таку продукцію, яка мо-
же бути освоєна в України з витратами, істотно меншими, ніж при її купівлі 
за кордоном. В силу виникає з цього високої комерційної ефективності таких 
проектів держава може їх підтримати, причому переважно у формі надання 
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певних гарантій приватним інвесторам, але не у формі прямого вкладення 
коштів з державного бюджету. Крім того, оскільки метою даної моделі є на-
сичення внутрішнього ринку товаром, а вироблена продукція неконкурен-
тоспроможна на світових ринках, створюється ситуація, коли держава зму-
шена втрутитися в реалізацію товару, щоб окупити понесені витрати, вклю-
чаючи регулюючі функції, тобто обмежуючи реалізацію більш якісної 
імпортної продукції, що не йде на користь ні національному виробництву, ні 
споживачам. 

Інша модель формування механізму проведення промислової політики 
базується на всілякому заохоченні виробництв, орієнтованих на експорт своєї 
продукції. Основні заохочувальні заходи спрямовані на розвиток і підтримку 
конкурентоспроможних експортних галузей. Пріоритетним завданням 
вважається виробництво конкурентоспроможної продукції і вихід з нею на 
міжнародний ринок. В цьому випадку відбувається переорієнтація промисло-
вого комплексу країни на світову кон'юнктуру з метою захоплення більшої 
частки світового ринку. Уряд проводить політику підтримки кредитування 
підприємств-експортерів через створення податкових і митних пільг, 
підтримку низького валютного курсу та інших сприятливих умов для 
функціонування і розвитку експортно орієнтованих галузей. 

Важливими перевагами цієї моделі є включення промислового ком-
плексу країни у світове господарство і доступ до світових ресурсів і 
технологій; розвиток сильних конкурентних галузей економіки, які забезпе-
чують мультиплікативний ефект розвитку інших, «внутрішніх» галузей і є 
основним постачальником грошових коштів до бюджету; залучення валют-
них коштів в країну та їх інвестування у розвиток виробництва і сфери по-
слуг національної економіки. 

Негативні фактори при реалізації експорто орієнтованої моделі для 
України пов'язані з тим, що основою експорту є сировина і надмірна її 
присутність в структурі експортованої продукції загрожує привести до 
примітивізації структури національної промисловості, відтоку людських і 
фінансових ресурсів з обробної промисловості країни, що в довгостроковому 
плані може привести до ослаблення конкурентоспроможності обробної 
промисловості, уповільнення темпів економічного зростання і зменшення 
рівня накопичуваних знань. Оскільки найбільш інтенсивно процес їх накопи-
чення (а, у кінцевому рахунку, зростання людського капіталу) відбувається в 
обробному секторі. 

Слід зазначити, що під впливом різних об'єктивних економічних та 
інституційних чинників промислова політика України носить певний 
імпортозаміщуючий характер: субсидії в сільське господарство і галузі 
обробної промисловості йдуть за рахунок експлуатації дохідного експортно 
орієнтованого сировинного сектора. 

Таким чином, щоб зміцнити свої позиції в світі, в тому числі за рівнем 
доходів, накопичень і добробуту, Україна повинна застосувувати інноваційну 
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експортно орієнтовану модель [19, с. 33]. 
Така модель передбачає вкладення коштів у розвиток науки і 

високотехнологічних виробництв, експорт розроблених технологій і 
виробленої наукомісткої продукції з подальшим реінвестуванням валютної 
виручки у національну економіку. Подібна стратегія в найбільшій мірі 
відповідає промисловій політиці України з високим науковим потенціалом 
країни. Однак реалізація такого підходу можлива лише у невизначено 
далекій перспективі. По-перше, потужний науково-технічний потенціал, на-
копичений у радянську епоху, як відомо, в значній мірі втрачений за роки 
реформ. Для його відновлення необхідна мобілізація відсутніх нині великих 
ресурсів на модернізацію матеріальної бази, оновлення контингенту науко-
вих кадрів, вивчення та творчу адаптацію нововведень, досягнутих у світовій 
науці за останні десятиліття тощо. 

По-друге, проблеми, пов'язані зі збутом українських технологій і 
наукомістких товарів на світових ринках. У розвинених країнах ця ніша вже 
зайнята, і боротися за місце в ній нашим підприємствам промислового ком-
плексу поки не під силу. Однак і в країнах, що розвиваються вітчизняна 
високотехнологічна продукція стикається з жорсткою конкуренцією – з боку 
як національних фірм, які підтримуються своїми державами, так і корпорацій 
розвинених країн, «глобальних» транснаціональних компаній. Ці корпорації 
в якості продавців інтелектуальної продукції мають, незважаючи на більш 
високу ціну їх товарів, конкурентні переваги, що випливають, по-перше, з їх 
високого іміджу (що особливо важливо при купівлі-продажу технологій, ри-
нок яких характеризується істотною асиметрією інформації); по-друге, – з 
кращого післяпродажного обслуговування відповідних об'єктів; по-третє – з 
можливості надавати фінансові ресурси, які вкрай потребують країни, що 
розвиваються. Разом з тим, проблеми зі збутом наукомісткої продукції 
пов'язані не тільки з зовнішніми, а й з внутрішніми факторами. Істотними 
обмеженнями тут є, наприклад, неусвідомлене ставлення до наявних напра-
цювань з боку курують державних органів, значний розрив між науковим і 
виробничим потенціалом. 

В даний час ринком не затребувана значна частина виробничого 
потенціалу в силу його надмірності (перенасичення капіталу в дореформений 
період), низьку конкурентоспроможність, а також високого фізичного і мо-
рального зносу. Потрібні досить великі інвестиційні вкладення для зміни 
ситуації, що склалася. 

Криза технологічних і фінансових можливостей зростання у 
підприємствах, галузях промислового комплексу і втрата до них інтересу з 
боку зовнішніх інвесторів гостро ставлять проблему пошуку додаткових 
джерел їх фінансування і підтримки в них необхідного рівня виробництва та 
інвестицій. При цьому для компенсації скоротився потоку фінансових 
ресурсів в традиційні галузі виробництва, уряди різних країн використовують 
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весь комплекс заходів, починаючи з традиційних, чисто протекціоністських 
способів захисту національних виробників, і закінчуючи пошуком і впровад-
женням нових, різноманітних схем і механізмів залучення додаткових вироб-
ничих інвестицій (наприклад, шляхом зміни порядку участі у реалізації 
структурних змін різних фінансових інститутів), а також розробці нових схем 
організації інвестиційного процесу на підприємствах. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень останнього десятиліття в 
цій галузі показує, що основною тенденцією у сучасних умовах є орієнтація 
на комплексний підхід в організації інвестиційного процесу промислового 
комплексу та створення системи його фінансування. 

Комплексний підхід до питання інвестування включає системно 
інтегрований процес управління сукупністю інвестиційних проектів, 
підпорядкованих єдиному стратегічному задуму і орієнтованому на успішну 
реалізацію інвестиційної програми господарських структур промислового 
комплексу. При комплексному проектуванні виділяються основний 
(стратегічний) та допоміжні проекти. Допоміжні проекти (проекти-донори) 
забезпечують життєздатність основного проекту, який власне і виконує дов-
гострокове завдання реалізації структурних змін. При цьому в залежності від 
цільових установок і поставлених інвестиційних задач допоміжні проекти 
можуть виконувати як поточні функції виживання господарських структур в 
несприятливих умовах і створення тимчасового доробку до початку віддачі 
від основного проекту, так і функції фінансово-виробничого забезпечення 
стратегічного проекту і акумулювання власних грошових ресурсів для його 
реалізації. Конкретні ролі допоміжних проектів визначаються їхнім спільним 
фінансово-економічним становищем. У такій ситуації комплексне 
інвестиційне проектування виступає як засіб самофінансування 
інвестиційного процесу промислового комплексу. Взаємо фінансування ок-
ремих проектів виконує функцію внутрішньофірмового фінансового лізингу: 
короткострокові високорентабельні проекти-донори, які фінансуються за 
низькою відсотковою ставкою, можуть успішно використовуватися для 
фінансування стратегічного основного проекту. 

Однак застосування схеми комплексного інвестиційного проектування 
доступно не всім підприємствам промислового комплексу: його успішна 
реалізація можлива тільки за умови високої рентабельності допоміжних 
проектів, а в сучасних українських умовах це досягається тільки в 
металургійній, в ряді експортно-орієнтованих галузей, в харчовій 
промисловості, а також на невеликій кількості підприємств зі стабільним 
інвестиційним і споживчим попитом на продукцію. 

У той же час необхідна активізація зусиль держави по залученню при-
ватних інвестицій як в експортоорієнтовані, так і в галузі імпортозаміщення. 
На це повинна бути націлена макроекономічна, інституційна і зовнішня 
політика держави. Тут потрібне посилення роботи зі створення сприятливих 
передумов для інвестицій як загального (зниження податкового тягаря, 
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тя бюрократичних бар'єрів для підприємництва, реформування судової сис-
теми тощо), так і спеціального характеру (вільні економічні зони, угоди про 
розподіл продукції та ін.). Нарешті, для залучення іноземних інвестицій 
об'єктивно необхідна координаційна робота по розширенню участі України у 
світогосподарських зв'язках, включаючи вступ до відповідних міжнародних 
організацій, а також наближення національного господарського законодавст-
ва до законодавства країн ЄС. 

Тому найважливішими принципами, на яких повинна будуватися  
державна політика, виходячи з прийнятих програмних документів, є: 

- примат ринку і ринкових відносин перед адміністративними метода-
ми управління (мінімізація втручання держави, рівні умови конкуренції, 
відкритий характер економіки тощо); 

- констатація необхідності переходу до нового рівня співпраці між 
державою та бізнесом, у тому числі у вигляді «галузевих угод»; 

- визнання необхідності реформування державного сектора за рахунок 
не тільки приватизації, а й підвищення ефективності управління; 

- відповідальність держави за розвиток галузей інфраструктури [6]. 
Основна мета промислової політики на сучасному етапі це створення 

режиму сприяння розвитку виробництва товарів і послуг, підтримка конку-
рентоспроможного вітчизняного виробника, для чого необхідне створення 
різних підходів, моделювання механізму реалізації промислової політики в 
економіці країни. 

В науковій літературі можна зустріти різні підходи до реалізації 
промислової політики. Нами запропонована модель реалізації промислової 
політики, яка будується на виділенні основних напрямків впливу, відповідно 
до яких розробляються певні інструменти і методи державного регулювання. 
Такими напрямами є:   

- функціонування та перетворення промислового комплексу; 
- формування інвестиційного потенціалу; 
- впровадження інноваційних технологій; 
- створення переваг у підвищенні конкурентоспроможності промисло-

вого комплексу; 
- формування конкурентного середовища. 
Ми вважаємо, що запропонована модель володіє великими перевагами, 

оскільки дозволяє комплексно впливати на багато процесів, що ускладнюють 
подолання негативних явищ у підвищенні конкурентоспроможності. 

Висновки. Таким чином, аналіз існуючої системи формування 
механізму реалізації промислової політики дозволяє зробити такі висновки: 

– по-перше – держава має у своєму розпорядженні різноманітний 
інструментарій впливу на діяльність підприємств промислового комплексу в 
умовах ринкової економіки, які умовно можна розділити на дві основні групи 
за ознакою віднесення до методів прямого і непрямого регулювання; 
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– по-друге – існуючі моделі реалізації промислової політики повинні 
включати терміновий аспект, що враховує етапи її здійснення, що вимагає 
розробки обґрунтованої стратегії розвитку промислового виробництва на 
довгострокову перспективу. Це дозволить державі сконцентрувати свої зу-
силля і ресурси на регулюванні найбільш пріоритетних напрямків розвитку 
промислового комплексу, а також забезпечити його послідовність, 
безперервність, наступність і взаємозв'язок кроків. 

Виходячи із загальної стратегічної установки соціально-економічного 
розвитку України на майбутній період, першочерговим завданням 
промислової політики, безумовно, стає формування інвестиційного попиту 
насамперед на продукцію вітчизняного виробництва, а також розробка і 
впровадження інновацій. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 
THE ASSESSMENT OF RISKS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 
У статті здійснено оцінку ризиків зовнішньоекономічної діяльності промис-

лового підприємства у державному управлінні. Зокрема, визначено можливі причи-
ни виникнення ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств у держаному 
управлінні. Проаналізовано методи управління ризиками зовнішньоекономічної дія-
льності підприємств у державному управлінні на мікро- та макрорівні. Оцінено 
ймовірність виникнення ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислових під-
приємств. Запропоновано заходи щодо запобігання ризиків зовнішньоекономічної 
діяльності промислових підприємств у державному управлінні. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, промислове підприємство, 
ризик, ймовірність, оцінка, запобігання ризиків, державне управління. 
 

The assessment of risks of foreign economic activity of the industrial enterprise in 
public administration is carried out in the article. In particular, the possible causes of 
risks of foreign economic activity of the enterprises in public administration are defined. 
The methods of management of risks of foreign economic activity of the enterprises in 
public administration on macro- and micro level are analyzed. The probability of risks of 
foreign economic activity of the industrial enterprises is estimated. The actions for 
prevention of risks of foreign economic activity of the industrial enterprises in public ad-
ministration are offered. 

Keywords: foreign economic activity, industrial enterprise, risk, probability, 
assessment, prevention of risks, public administration. 

 
 
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 
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відіграє ключову роль як стосовно рівня їх економічної стійкості, так і відно-
сно загального рівня добробуту країни. Зовнішньоекономічна діяльність під-
приємств сприяє стимуляції міжнародного співробітництва, надає робочі мі-
сця, прискорює товарообіг. Проте зовнішньоекономічна діяльність підпри-
ємств у державному управлінні, особливо стосовно промисловості, пов’язана 
з можливим виникненням різнохарактерних ризиків, які спричиняють зни-
ження ефективності діяльності або, навіть, банкрутство. Відповідно, вищеза-
значене підкреслює актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств досліджували на сучасному 
етапі такі вчені, як: О. П. Гребельник [2], М. І. Дідківський [3], 
Г. М. Дроздова [4] та ін. Однак питання оцінки ризиків зовнішньоекономіч-
ної діяльності промислового підприємства у державному управлінні залиша-
ються недостатньо висвітленими. 

Постановка завдання. Метою роботи є оцінка ризиків зовнішньоеко-
номічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні. 

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно поставити та вирі-
шити такі завдання: 

– визначити можливі причини виникнення ризиків зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств у державному управлінні; 

– проаналізувати методи управління ризиками зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств у державному управлінні на макро- та макрорівні; 

– оцінити ймовірність виникнення ризиків зовнішньоекономічної дія-
льності промислових підприємств у державному управлінні; 

– запропонувати заходи щодо запобігання ризиків зовнішньоекономіч-
ної діяльності промислових підприємств у державному управлінні. 

Виклад основного матеріалу. Головною причиною виникнення ризи-
ку в діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку 
є невизначеність, яка обумовлена дією наступних факторів: 

– залежність результатів виробництва підприємств, і, як наслідок, обся-
гів їх зовнішньої торгівлі (експортно-імпортних потоків) від природно-
географічних особливостей розташування країн; 

– постійна мінливість і нестабільність економічних процесів, які важко 
піддаються реальному прогнозуванню (політико-економічна нестабільність і 
зовнішньоінтеграційний курс держав, технічний прогрес, споживчий  
попит тощо); 

– обмеженість і неповнота інформації щодо економічних процесів,  
яка досить часто визначається обмеженістю ресурсів (фінансових, технічних 
тощо) суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності при прийнятті конкретних 
рішень; 

– відсутність чітко визначених цілей і критеріїв оцінки зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства.  



108 

 

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
передбачає виявлення й оцінку ступеня ризиків, що загрожують майну, нор-
мальному веденню виробничо-економічної діяльності і, як наслідок, фінан-
совим результатам діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Крім того, управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств передбачає формування системи заходів ризик-менеджменту, заснова-
ної на прогнозуванні ступеня їх несприятливого впливу на результат зовніш-
ньоекономічної операції [3].  

Можливості управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності пі-
дприємств традиційно реалізуються через методи макро- та мікроекономіч-
ного управління.  

Зокрема, серед макроекономічних ризиків зовнішньоекономічної дія-
льності підприємства доцільно виділити такі: 

– недосконалість системи митно-тарифного регулювання та оподатку-
вання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

– розвиток тіньових схем ведення зовнішньоекономічної діяльності та 
використання експортної виручки; 

– політико-економічна та фінансова нестабільність держави; 
– відсутність регіональних програм розвитку галузей; 
– низький рівень відповідності національних систем стандартизації та 

сертифікації вимогам світового ринку; 
– відсутність гармонізації вітчизняного законодавства з законодавством 

європейського та світового ринків; 
– валютні ризики (ймовірність несприятливої зміни курсу валют); 
– ризики форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, війни тощо); 
– відсутність ефективних державних програм щодо підтримки експорту 

інноваційних продуктів; 
– відсутність необхідної рекламно-інформаційної підтримки вітчизня-

них суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
– низький рівень участі держави у світових інтеграційних процесах, не-

розвиненість системи міжнародного співробітництва; 
– неефективність використання системи квотування та ліцензування 

зовнішньоторговельних операцій [2]. 
Метою макроекономічного управління ризиками зовнішньоекономічної 

діяльності є зниження загальних втрат держави, пов'язаних з можливою реа-
лізацією ризиків на рівні підприємства. Досягненню цієї мети сприяє викори-
стання таких методів макроекономічного управління ризиками: 

– удосконалення нормативно-законодавчої бази; 
– підвищення рівня економічного співробітництва стосовно зовнішньої 

інтеграції держави; 
– розвиток грошово-кредитної, фінансової, податкової систем тощо [1]. 
Що стосується мікроекономічних ризиків зовнішньоекономічної діяль-

ності підприємства, то до них доцільно віднести такі: 
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– зниження інвестиційної привабливості підприємств; 
– ризик неплатоспроможності чи банкрутства; 
– неефективність структури управління зовнішньоекономічною діяль-

ністю підприємств; 
– неефективність системи фінансового менеджменту на підприємстві; 
– ризик неотримання прибутку від зовнішньоекономічної діяльності 

внаслідок форс-мажорних обставин організаційного характеру; 
– зниження ефективності зовнішньоторговельних угод, ризик невико-

нання умов договорів; 
– невідповідність маркетингової системи підприємств ринковим умовам; 
– недосконалість системи управління якістю й асортиментом продукції, 

що експортується; 
– відсутність політики поступового розвитку ресурсного й експортного 

потенціалів підприємств; 
– відсутність ефективної системи страхування експортоорієнтованої та 

комерційної діяльності підприємств. 
Метою мікроекономічного управління ризиками є зниження можливих 

збитків на рівні окремого підприємства. При цьому необхідно відмітити, що 
заходи ризик-менеджменту на мікрорівні стосуються як загальних організа-
ційних питань діяльності підприємства, так і врегулювання проблем вироб-
ництва й просування продукту на рівні світового ринку [4]. 

Досягненню цілей зниження внутрішньоорганізаційних ризиків сприяє 
комплексне застосування методів мікроекономічного управління щодо роз-
в'язання завдань нівелювання ймовірності виникнення проблем виробничого, 
комерційного, фінансового та інвестиційного, а також надзвичайного харак-
теру. Результативність ризик-менеджменту відносно зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства ґрунтується на ефективності функціонування його 
управлінської системи, а також системи підтримки прийняття управлінських 
рішень [5]. 

Розробка стратегії і тактики виходу підприємства на зовнішній ринок, 
організації експортоорієнтованого виробництва і зовнішньоторговельних 
операцій має ґрунтуватися на попередньому аналізі кон'юнктури ринку. Крім 
того, в процесі бізнес-планування повинні бути враховані виробничі та коме-
рційні ризики, характерні для того або іншого виду продукції і пов’язані з ре-
гіональних особливостями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Відпо-
відно, виникає необхідність виділити окрему групу специфічних ризиків, 
пов’язаних з визначеним товаром (рис. 1). 

Відповідно, в роботі пропонується здійснити оцінку специфічних ризи-
ків зовнішньоекономічної діяльності для промислового підприємства. При 
цьому передбачається, що в роботі буде виконано оцінку вагомості ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства через застосу-
вання методу експертних оцінок. Використання зазначеного підходу перед-
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бачає наявність таких етапів: формування цілей та постановка завдань; фор-
мування робочої групи; розробка анкети для реалізації експертного опиту-
вання; безпосереднє експертне опитування. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Специфічні ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства у 

державному управлінні 
 

Зокрема, в межах останнього етапу необхідно забезпечити неможливість 
взаємного впливу точок зору експертів, а також коректність оцінки експерт-
них компетентностей, яка, в свою чергу, визначається ступенем кваліфікації 
експертів. Величини коефіцієнтів компетентності визначаються безпосеред-
ньо експертами. При цьому загальний коефіцієнт компетентності певного  
експерта визначається як середньоарифметична величина, обчислена за  
результатами одиничних експертних оцінок компетентностей відповідно до 
формули [6]: 
 

                                                n
K...KKK n21

j
+++

= ,                                          (1) 

 

де      jK  – розрахований середній коефіцієнт компетентності j-го  

Специфічні ризики 
зовнішньоекономіч-

ної діяльності підпри-
ємства 

Незбалансова-
ність зовнішньої 

торгівлі 

Ризик залежності 
від експорту 

Зниження торго-
вельних переваг 

Конкурентні  
ризики 

Невідповідність 
товару встанов-
леним стандар-

там 

Податкові  
ризики 



 

111 

 

експерта; 
n21 ...KK ,K – оцінки компетентності, отримані j-м експертом від  інших 

експертів (з урахуванням власної оцінки  j-го експерта); 
n – загальна кількість експертів. 

 
Що стосується обробки результатів експертного опитування, то вона 

передбачає визначення показників ймовірності виникнення ризиків зовніш-
ньоекономічної діяльності промислового підприємства. Зазначені ймовірнос-
ті обчислюються у такий спосіб [6]: 
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       де   iR  – усереднена оцінка ймовірності виникнення і-го ризику; 

       ijR  – оцінка ймовірності виникнення і-го ризику, надана j-м експертом. 
 

В межах оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислово-
го підприємства було опитано декількох експертів: виконавчого директора, 
начальника планово-економічного відділу, начальника відділу організації зо-
внішньоекономічної діяльності, менеджера зі збуту та мерчандайзера. Ре-
зультати оцінки компетентностей експертів наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Коефіцієнти експертних компетентностей 
№ Експерт Значення коефіцієнтів компетентності, які одержав: 

Експерт 
А 

Експерт 
B 

Експерт 
C 

Експерт 
D 

Експерт 
E 

1 Експерт А 0,98 0,96 0,92 0,93 0,97 
2 Експерт B 0,92 0,89 0,91 0,95 0,89 
3 Експерт C 0,90 1,00 0,88 0,94 0,97 
4 Експерт D 0,98 0,99 0,87 0,89 1,00 
5 Експерт E 0,87 0,92 0,94 0,97 0,92 

 
Зазначені у табл. 1 вихідні дані слугували для розрахунку усереднених 

експертних компетентностей відповідно до формули  (1). Результати обчис-
лень показано у табл. 2. 

Далі було здійснено безпосереднє експертне опитування відносно ймо-
вірностей виникнення специфічних ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
промислового підприємства. Результати опитування подано у табл. 3.  
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Таблиця 2  
Усереднені коефіцієнти експертних компетентностей  

Експерт Усереднена експертна компетент-
ність 

Експерт А 0,93 
Експерт B 0,95 
Експерт C 0,90 
Експерт D 0,94 
Експерт E 0,95 

 
Таблиця 3 

Експертні оцінки ймовірності виникнення ризиків зовнішньоеко-
номічної діяльності промислового підприємства 

Ризик Експерт 
А Б В Г Д 

Незбалансованість зовнішньої тор-
гівлі 

0,23 0,16 0,34 0,41 0,17 

Залежність від експорту 0,62 0,58 0,73 0,88 0,92 
Зниження торговельних переваг 0,93 0,95 0,87 0,73 0,84 

Конкурентні ризики 0,87 0,92 0,79 0,94 0,98 
Податкові ризики 0,45 0,34 0,56 0,71 0,23 

Невідповідність товару встановле-
ним стандартам 

0,78 0,94 0,62 0,88 0,91 

 
Зазначені у табл. 3 вихідні дані слугували основою для визначення усе-

реднених оцінок ймовірності виникнення специфічних ризиків зовнішньое-
кономічної діяльності промислового підприємства за формулою (2).  Ранжо-
вані результати обчислення зазначених величин показано у табл. 4. Далі до-
цільно оцінити безпеку зовнішньоекономічної діяльності промислового підп-
риємства відповідно до отриманої ймовірності виникнення ризиків.  

 
Таблиця 4  

Ранжовані усереднені оцінки ймовірності виникнення специфічних ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства 

 
Найменування ризику 

Усереднена оцінка ймові-
рності виникнення ризику 

Конкурентні ризики 0,70 
Зниження торговельних переваг 0,69 
Невідповідність товару встановленим стандартам 0,64 
Залежність від експорту 0,55 
Податкові ризики 0,41 
Незбалансованість зовнішньої торгівлі 0,23 
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Так, відомо, що, якщо усереднена оцінка ймовірності виникнення ри-
зику дорівнює 1, то показник, зо досліджується, знаходиться у кризовому 
стані. Якщо усереднена оцінка ймовірності виникнення ризику знаходиться у 
межах від 0,75–1, то показник знаходиться у критичному рівні безпеки. Якщо 
значення усередненої оцінки ймовірності виникнення ризику знаходиться у 
межах 0,5–0,75, то показник знаходиться у передкритичному стані. Якщо ве-
личина усередненої оцінки ймовірності виникнення ризику дорівнює 0,5, то 
показнику відповідає ситуація невизначеності. Що стосується випадку, коли 
усереднена оцінка ймовірності виникнення ризику підпадає під межі 0,25–
0,5, то показник перебуває у нестійкому стані. Якщо усереднена оцінка ймо-
вірності виникнення ризику міститься в межах 0–0,25, то показнику прита-
манний нормальний рівень безпеки. У ситуації коли усереднена оцінка ймо-
вірності виникнення ризику дорівнює 0, вважається, що присутня абсолютна 
безпека. Так, якщо проаналізувати усереднені оцінка ймовірності виникнення 
ризику зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства, то мо-
жна отримати результати, наведені у табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Оцінка рівня небезпеки ризиків 
 

Найменування ризику 
Висновок про рівень безпеки 

Конкурентні ризики Передкритичний стан 
Зниження торговельних переваг Передкритичний стан 
Невідповідність товару встановленим стан-
дартам 

Передкритичний стан 

Залежність від експорту Передкритичний стан 
Податкові ризики Нестійкий стан 
Незбалансованість зовнішньої торгівлі Нормальний рівень безпеки 
 

З проведених досліджень можна побачити, що серед найбільш небезпе-
чних ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства 
доцільно виділити такі: конкурентні ризики; зниження торговельних переваг; 
невідповідність товару встановленим стандартам та залежність від експорту. 
Податкові ризики перебувають у нестійкому стані, отже, їх можна вважати 
менш загрозливими для зовнішньоекономічної діяльності промислового під-
приємства. Незбалансованість зовнішньої торгівлі перебуває на нормальному 
рівні безпеки.   

Проведені дослідження свідчать про необхідність планування зовніш-
ньоекономічної діяльності промислового підприємства таким чином, щоб за-
побігти виникненню втрат внаслідок реалізації зазначених ризиків зовніш-
ньоекономічної діяльності промислового  підприємства. Зокрема, необхідно 
впроваджувати такі заходи попередження ризиків: 
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– систематичне накоплення інформації щодо зовнішніх ринків збуту; 
– прогнозування ринкової ситуації; 
– переоцінка власних можливостей підприємства стосовно функціону-

вання на зовнішніх ринках; 
– страхування ризиків шляхом формування резервного фонду фінансо-

вих ресурсів. 
Впровадження зазначених заходів уможливить підвищити рівень без-

пеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства. 
Висновки. Таким чином, у результаті проведення даного дослідження 

було отримано такі висновки. 
1. Серед можливих причин виникнення ризиків зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств у державному управлінні було виділено постійну мі-
нливість економічних процесів й обмеженість інформації щодо цих процесів, 
особливості географічного розташування країн та відсутність визначених 
критеріїв оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

2. Розробка стратегії і тактики виходу підприємства на зовнішній ри-
нок, організації експортоорієнтованого виробництва і зовнішньоторговель-
них операцій має ґрунтуватися на попередньому аналізі кон'юнктури ринку 
через використання методів макро- та мікрорівня. 

3. Оцінка ймовірності виникнення специфічних ризиків зовнішньоеко-
номічної діяльності промислових підприємств у державному управлінні 
уможливила виділити ті з них, що знаходяться у перед критичному стані: 
конкурентні ризики; зниження торговельних переваг; невідповідність товару 
встановленим стандартам та залежність від експорту. 

4. Запропоновано заходи щодо запобігання ризиків зовнішньоекономі-
чної діяльності промислових підприємств у державному управлінні, які ґрун-
туються на застосуванні їх прогнозування, страхування та переоцінки влас-
них можливостей підприємства. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ  МЕХАНІЗМІВ  ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

 
THE CLASSIFICATION OF MECHANISMS  

OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL GREEN TOURISM 

 
У статті проаналізовано визначення, структуру та класифікацію загальних 

механізмів публічного регулювання. Автором представлена класифікація 
механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму.  

Ключові слова: класифікація, механізм, публічне регулювання, розвиток 
сільського зеленого туризму. 

 
The definition, structure and classification of general mechanisms of public admin-

istration are analyzed in the article. The author presents the classification of mechanisms 
of public administration of the development of agricultural green tourism. 
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Keywords: classification, mechanism, public administration, development of agri-
cultural green tourism. 

 
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день невід’ємною складовою 

всього туристичного бізнесу України є розвиток сільського зеленого 
туризму, що дає змогу вирішити питання стабілізації екологічної ситуації в 
країні, забезпечення належного рівня і якості життя сільського населення, 
соціально-економічний розвиток сільських територій. Результативність роз-
витку сільського зеленого туризму залежить від розподілу повноважень і 
відповідальності між органами влади і управління. Оскільки ефективне 
публічне управління здійснюється лише за наявності досконалих механізмів 
публічного регулювання, то виникає необхідність розробити комплекс 
механізмів щодо підвищення ефективності публічного регулювання розвит-
ком сільського зеленого туризму, що розглядається як «процес впливу 
суб’єкта на об’єкт» та їх взаємодію. Для виконання органами публічної влади 
своїх функцій і завдань можна використовувати різноманітні засоби, важелі 
та інструменти державної політики у розвитку сільського зеленого туризму. 
Для цього є необхідними визначення класифікації механізмів публічного ре-
гулювання щодо ефективного розвитку сільського зеленого туризму, що й 
обумовлює актуальність теми статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження механізмів 
державного управління в цілому висвітлено в наукових працях українських 
вчених, а саме: О. Амосова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Князева, 
О. Коротич, В. Малиновського, Н. Нижника, Г. Одінцової тощо, а механізми 
публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму досліджували 
Д. Дармостук, С. Кравцов, М. Латинін та інші. 

Якщо загальні засади механізмів публічного регулювання опрацьовані 
на високому рівні, то питання класифікації механізмів публічного регулю-
вання розвитком сільського зеленого туризму є малодослідженим. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування та аналіз 
класифікації механізмів публічного регулювання розвитком сільського зелено-
го туризму.  

Виклад основного матеріалу. Питання класифікації механізмів 
публічного регулювання слід розглядати із визначення терміну «механізм», 
що застосовується в багатьох науках і трактується в кількох значеннях. 
Згідно із словником іншомовних слів механізм – це «внутрішня будова, сис-
тема чогось, устрій» [16].  

Слід звернути увагу на словник-довідник за редакцією В. Князева та 
В. Бакуменка, де механізми публічного регулювання визначаються, як 
«практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 
державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 
систему з метою досягнення поставлених цілей» [6]. Зокрема, Г. Одінцова 
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вважає, що «механізм управління – це засіб розв’язання суперечностей явища 
або процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних 
принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 
відповідних їй методів управління та спрямовані на досягнення визначеної 
мети» [7]. У той же час О. Амосов зазначає, що «на регіональному рівні 
механізм регулювання – це сукупність форм і методів впливу територіальних 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на реформування та 
функціонування економічних суб’єктів у всіх сегментах і ланках господарст-
ва району» [2]. Словник-довідник з державного управління містить схему 
«реального механізму державного управління», яку подано в такому вигляді 
«цілі-рішення-впливи-дії-результати» [6], що являє собою процес управління 
будь-якою сферою, в тому числі і розвитком сільського зеленого туризму. 
Наприклад, таку послідовність у розвитку сільського зеленого туризму мож-
на подати таким чином: 

– ставляться цілі розвитку сільського зеленого туризму та аналізуються 
шляхи їх досягнення; 

– приймаються відповідні рішення, які втілюються в механізмах 
публічного регулювання; 

– конкретні механізми публічного регулювання здійснюють на розви-
ток сільського зеленого туризму, який спонукає здійснення конкретних дій, 
які дають позитивний результат. 

Ця послідовність доводить, що використані механізми публічного ре-
гулювання є одним із засобів впливу на розвиток сільського зеленого туриз-
му. Втім механізми публічного регулювання включають в себе не тільки 
вплив, а й механізм взаємодії органів публічної влади у розвитку сільського 
зеленого туризму.  

Виникає необхідність розглянути публічне регулювання з позиції впли-
ву на зовнішні і внутрішні фактори у розвитку сільського зеленого туризму та 
їх взаємодію, що проявляється у використанні світових технологій у розвитку 
сільського зеленого туризму, залученні кваліфікованих фахівців, організації 
виконання поставлених завдань та правильному прийнятті рішень, 
налагодженні взаємодії з профспілками, що впливає на створення сприятли-
вих умов для роботи працівників, вплив на розвиток науково-технічного 
прогресу за рахунок застосування новітніх технологій тощо. Виходячи з 
цього, можна стверджувати, що вплив на розвиток сільського зеленого 
туризму потрібно розглядати з позиції публічного управління і, враховуючи 
необхідність цього впливу, розробляти механізми публічного регулювання. 

У словнику-довіднику за редакцією В. Князева та В. Бакуменка «згідно з 
характером факторів впливу виокремлюють політичні, економічні, соціальні, 
організаційні та правові механізми» [6]. В залежності від факторів, на які 
здійснюється вплив виокремлюються методи впливу, які визначають 
механізми публічного регулювання. Разом з тим, на думку В.М. Князева, 
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В. Бакуменка, метод управління трактується «як засіб, як спосіб, як характер 
дії і визначається як спосіб впливу на об’єкт, що управляється з метою досяг-
нення поставлених цілей» [6]. Досить близьку позицію демонструє науковець 
О. Ковалюк «механізм управління – це система форм, методів, важелів, 
інструментів, які використовуються в діяльності держави» [8]. Цікаву думку 
щодо механізмів управління висловлює український вчений В. Малиновський, 
який підкреслює, що «механізм управління – сукупність засобів організації 
управлінських процесів та способів впливу на розвиток керованих об’єктів із 
використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію 
цілей державного управління» [13].  

Більш конкретним можна вважати визначення науковця О. Коротич, а 
саме «механізм управління» – «це певне знаряддя для здійснення 
цілеспрямованих перетворень, сукупність способів, методів, важелів, через які 
суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення певної мети. 
Кожний конкретний механізм управління – це сукупність взаємопов’язаних 
методів управління» [11]. Отже, багато аргументів на користь того, що кожний 
механізм публічного регулювання можна вважати як сукупність 
взаємопов’язаних методів управління і тому розрізняють економічні, 
соціально-психологічні, організаційні та розпорядчо-правові механізми. Іншу 
класифікацію подають у словнику-довіднику за редакцією В. Князева та 
В. Бакуменка, де автори виділяють «морально-етичні, соціально-політичні, 
економічні та адміністративні» і зазначають, що «в них містяться механізми 
встановлення взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом державного 
управління» [6]. 

Як зазначає Г. Астапова, механізм управління – «це система елементів 
організаційно-економічного впливу на процес управління» [3]. Зокрема 
С. Кравцов вважає, що «механізм державного регулювання – це спосіб дій 
суб'єкта регулювання, який грунтується на базових принципах і функціях, за-
безпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів ефективне 
функціонування системи державного регулювання для досягнення 
поставленої мети та розв'язування протиріч» [12].  

О. Федорчак наводить двадцять три визначення механізму державного 
управління і робить висновок про те, що усі наявні механізми управління 
можна поділити на три типи: механізми-знаряддя (інструменти), механізми-
системи (набір взаємопов’язаних елементів) та механізми-процеси 
(послідовність певних перетворень) [17]. Він виділяє механізми державного 
управління за функціональним призначенням: економічний, мотиваційний, 
організаційний, політичний та правовий механізми. О. Коротич пропонує 
класифікацію механізмів державного управління залежно від суб’єктів 
управління. Відповідно до цієї ознаки, в Україні механізми державного 
управління поділяються на такі, які здійснюються органами управління: 

– вищого рівня (ВРУ, КМУ, Президент); 
– обласного рівня (обласні ради, обласні державні адміністрації; 
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– районного рівня (районні ради, районні державні адміністрації); 
– місцевого рівня (міські, селищні, сільські ради) [11]. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна визначити механізм публічного 

регулювання як систему, яка має структуру, методи, важелі, інструменти 
впливу на об'єкт управління, призначена для досягнення поставлених цілей, 
ефективного функціонування і розв'язування протиріч. 

Складові механізмів публічного регулювання розвитку сільського зе-
леного туризму наведено на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основні складові механізму публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму 

 

   

Механізми публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму 

Важелі Методи 
 

Засоби та інструменти 
 

Фінансові  
стимули 

Правові 

Організаційні 
 

Адміністративні 

Психологічні 

Прийняття нормативно-правових 
актів 

 

Прийняття наказів, розпоряджень 
виконавчих органів та посадових 

осіб 

Стандартизація, 
сертифікація, 
ліцензування, 

інструктаж тощо 

Розподіл функціональних 
обов’язків посадових осіб у  

розвитку сільського зеленого  
туризму 

Розробка та реалізація програм 
розвитку сільського зеленого  

туризму 

Контроль і моніторинг 
туристичної діяльності на селі 

 

Податки і збори  

Залучення сільського населення до 
розвитку сільського зеленого туризму 

Зацікавлення туристів до відпочинку 
на селі 



120 

 

Публічне регулювання розвитку сільського зеленого туризму 
реалізується шляхом економічного, правового та адміністративного впливу 
через нормативні акти, державні стандарти; державні норми, державні про-
грами та плани тощо. 

Основними методами публічного регулювання розвитку сільського зе-
леного туризму є: 

– правові – закони та підзаконні акти, що регулюють туристичну діяль-
ність на селі; 

– адміністративні – накази, розпорядження виконавчих органів та по-
садових осіб, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують розви-
ток сільського зеленого туризму; 

– організаційні – передбачають організацію діяльності суб’єктів публі-
чного регулювання шляхом створення державою умов розвитку сільського 
зеленого туризму; 

– економічні – передбачають організацію оподаткування суб’єктів пуб-
лічного регулювання; 

– психологічні – базуються на відкритості інформації про доступ до 
користування об’єктами сільського зеленого туризму. 

Аналіз наукової літератури доводить, що методи розвитку сільського 
зеленого туризму реалізуються через засоби та інструменти публічного регу-
лювання, тобто через способи державно-управлінського впливу. Засіб – це 
конкретний спосіб дії, який є невід’ємною складовою реалізації розвитку 
сільського зеленого туризму, а інструмент є комплексним знаряддям для до-
сягнення поставленої мети, який може впливати на розвиток сільського зеле-
ного туризму лише опосередковано і має першочергове значення, насамперед 
для органів публічної влади.  

Важелі – форми впливу держави на розвиток сільського зеленого ту-
ризму. Серед важелів особливе місце займають податки і збори, за допомо-
гою яких держава отримує кошти та впливає на розвиток сільського зеленого 
туризму. Для зацікавлення суб’єктів розвитку сільського зеленого туризму в 
досягненні певних результатів використовуються стимули, зокрема 
фінансові. До них належать заохочувальні фонди, бюджетне фінансування 
ефективних напрямів розвитку, спеціальні фінансові пільги. 

Зазначимо, що в науковій літературі з державного управління існують 
різні підходи щодо класифікації механізмів публічного регулювання. Залеж-
но від сфери управління механізми публічного регулювання мають 
специфічні особливості. Виходячи з вищенаведеного, можна зосередити ува-
гу на класифікації механізмів публічного регулювання розвитком сільського 
зеленого туризму (рис. 2). 

Класифікація включає поділ механізмів публічного регулювання розвит-
ком сільського зеленого туризму за суб’єктом управління, за функціональним 
призначенням та за напрямком діяльності. 

Механізм покращення соціальної інфраструктури передбачає удоскона-
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лення транспортної інфраструктури, туристичних організацій, які здійсню-
ють організаційно-правове та кадрово-наукове забезпечення розвитку сільсь-
кого зеленого туризму, підприємств, що займаються виробництвом та реалі-
зацією товарів туристичного попиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класифікація механізмів публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму 
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Механізми надання туристичних послуг передбачають надання послуг 
громадянам з метою відпочинку в сільській місцевості, ознайомлення з 
традиціями, звичаями населення, вживання екопродуктів тощо.  

Механізми управління конкурентоспроможністю пов’язані з викори-
станням методів забезпечення конкурентних переваг на ринку, пропозиції 
особливого роду товарів, послуг тощо.  

Механізми обігу коштів і інформації передбачає обмін, як засіб задово-
лення потреб населення в розвитку сільського зеленого туризму, який 
здійснюється у товарно-грошовій та інформаційній формі. Видом обміну є 
переміщення туристів до місця перебування, їх волевиявлення до співпраці в 
сільській місцевості. 

Таким чином, основними складовими механізмів публічного регулю-
вання розвитку сільського зеленого туризму є планування та розвиток туриз-
му, що на державному рівні характеризується наявністю відповідної 
інформації, впровадженню сучасних технологій, інфраструктури, культури, 
природних ресурсів тощо. Розвиток сільського зеленого туризму складається 
з майнових, адміністративних, трудових, фінансових та інших відносин між 
споживачами і надавачами послуг та їх регулювання, що характеризується 
створенням умов, що давали можливість для ефективного розвитку 
сільського зеленого туризму. Характер публічного регулювання у розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні визначається Конституцією України 
[9], у якій закріплено право населення на відпочинок, що забезпечує трива-
лий робочий день, обов’язкове надання щотижневого відпочинку та щорічної 
відпустки; право власників агросадиб на працю (ст. 43) і на власність (ст. 14), 
створює умови здійснення права на працю. З огляду на вищесказане, в 
Україні існують певні конституційні засади розвитку сільського зеленого ту-
ризму, але вони не передбачають конкретних засобів правового регулювання. 
З цієї причини розробляються нормативно-правові документи, що регулюють 
розвиток сільського зеленого туризму, а саме: Закон України «Про туризм» [ 
15, ст. 241], проект Закону «Про сільський зелений туризм» [14], Концепція 
Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 
року [10] тощо.  

Без сумніву, публічне регулювання розвитку сільського зеленого ту-
ризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, 
центральним органом виконавчої влади з питань туризму, та міністерствами, 
які опосередковано впливають на його розвиток, а саме: Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та при-
родних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 
інфраструктури України, Міністерство культури України, Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів 
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України, Міністерство інформаційної політики України. Регулювання роз-
витку сільського зеленого туризму на місцевому рівні здійснюється 
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядуван-
ня, а саме: системами рад: обласних, районних, селищних, сільських, також 
іншими органами в межах ії повноважень. 

Органи місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, 
вирішують питання з розвитку сільського зеленого туризму таким чином:  

– при розробці проектів місцевих програм включають програми роз-
витку сільського туризму; 

– створюють на місцях сприятливі умови для заохочення місцевого на-
селення до роботи в розвитку сільського зеленого туризму; 

– вживають заходи з розвитку соціальної інфраструктури й благоуст-
рою сіл з метою підвищення їх туристичної привабливості, надають послуги 
в сфері сільського зеленого туризму; 

– співпрацюють з органами державної влади у вирішенні питань роз-
витку сільського зеленого туризму; 

– вирішують на місцях питання розвитку сільського зеленого туризму 
відповідно до законодавства України. 

Зупинімося докладніше на публічному регулюванні розвитку 
сільського зеленого туризму відповідно до програм розвитку, які розгляда-
ють туризм як вплив з боку держави та її органів, яким державою делеговані 
відповідні повноваження щодо розвитку сільського зеленого туризму, 
організації відпочинку та вільного часу сільського населення, підготовки 
кадрів у розвитку сільського туризму тощо. Як стверджує український науко-
вець Ю.В. Алексєєва, «необхідність розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні визначається такими факторами: 

– зростаючим попитом мешканців українських міст та іноземців на 
відпочинок у сільській місцевості; 

– унікальною історико-етнографічною спадщиною українських сіл; 
– багатими рекреаційними ресурсами; 
– екологічною чистотою сільської місцевості; 
– відносно вільним сільським житловим фондом для прийому туристів; 
– наявністю вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 
– традиційною гостинністю господарів та доступною ціною за 

відпочинок; 
– можливістю надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, 

риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [1, c. 183]. 
Програми розвитку сільського зеленого туризму є частинами держав-

них, регіональних, місцевих та інших програм розвитку туризму, які за-
тверджують сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади. До їх 
повноважень входить визначати кошти місцевих бюджетів, вживати заходів 
для стимулювання об’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з 
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дання туристичних послуг, заохочення селян до розвитку сільського зеленого 
туризму, екологічного виховання населення, створення нових робочих міст 
та збільшення надходжень до бюджетів, розвиток соціальної інфраструктури 
і благоустрою сіл, забезпечення конституційних прав громадян на 
відпочинок, забезпечення безпеки громадян при здійсненні туристичних по-
дорожей з сільського зеленого туризму тощо. 

Отже, класифікація механізмів публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму визначається через гілки законодавчої та 
виконавчої влади. Особлива увага приділяється регулюванню туристичної 
діяльності в сільській місцевості в кожній з гілок влади. На сьогоднішній 
день, існують різні організаційні системи управління сільським зеленим ту-
ризмом – від міністерств до сільських, селищних рад, адміністрацій, прямо 
підлеглих урядові. За повідомленням українського вченого С. Галасюка, 
«деякі країни світу здійснюють керування туристичною діяльністю тільки на 
рівні регіональних органів державної влади, інші – не мають державних 
важелів регулювання сферою туризму взагалі [5]. 

Згідно Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та 
курортів на період до 2022 року процес державного регулювання сфери 
сільського зеленого туризму потребує здійснення комплексу організаційних, 
економічних, фінансових, управлінських та інших заходів як складових 
ефективної реалізації державної політики розвиток сільського зеленого туризму 
є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку держави, 
що визначається державним регулювання, формуванням і здійсненням 
реалізації державної політики, спрямованої на його розвиток [10].  

Висновки. Сучасний розвиток сільського зеленого туризму дає змогу 
вирішити питання стабілізації екологічної ситуації в країні, забезпечення  
належного рівня і якості життя сільського населення, соціально-економічний 
розвиток сільських територій, стимулює розвиток соціальної інфраструктури 
на селі тощо. Результативність розвитку сільського зеленого туризму  
залежить від розподілу повноважень і відповідальності між органами 
публічної влади. Тому для ефективного публічного управління доцільно  
розробити класифікацію механізмів публічного регулювання загалом і  
розвитку сільського зеленого туризму зокрема. Таким чином, на основі 
дослідження можна стверджувати, що для виконання органами публічної 
влади своїх функцій і завдань необхідно використовувати різноманітні  
засоби, важелі та інструменти державної політики у сфері розвитку 
сільського зеленого туризму.  

Таким чином, проблема класифікації механізмів публічного регулюван-
ня розвитку сільського зеленого туризму є актуальною та потребує подаль-
шого дослідження, оскільки розвиток сільського зеленого туризму, а 
відповідно й територій, залежить від механізмів публічного регулювання, а 
саме різноманітних методів, засобів, інструментів і важелів. 
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ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ Й ОЦІНЮВАННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті здійснено аналіз пріоритетів реалізації й оцінювання державної полі-

тики України у сфері екологічної безпеки. Виявлено проблеми реалізації такої політики. 
Ключові слова: державна політика, реалізація, регіони, екологічна безпека. 
 
The priorities of implementation and evaluation of state policy in the shpere of 

environmental security in Ukraine are analyzed in the article. The problems of its 
implementation are definited. 

Keywords: state policy, implementation, regions, ecological safety. 
 
 
Постановка проблеми. Концептуальні засади державної екологічної 

політики України сформульовані в постанові ВРУ «Основні напрямки дер-
жавної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [3]. Під час розробки Основ-
них напрямків виходили з того, що наявна екологічна ситуація в Україні ви-
значається як кризова. Цим правовим документом передбачалося створення 
системи екологічно збалансованого державного управління розвитком суспі-
льства, покликаної сприяти відновленню природних властивостей довкілля, 
компетентному регулюванню використання природних ресурсів і розвитку 
продуктивних сил України.  

Зазначена постанова зазнала суттєвої критики як на стадії розробки, так 
і після офіційного затвердження через відсутність чітко визначених у ній ці-
лей екологічної політики, а також декларативність і загальність рекомендацій 
та заходів [1]. Причиною цього можна вважати помилковий методологічний 
підхід, який був застосований під час розробки аналізованого правового до-
кументу, насамперед, унаслідок відсутності системності у визначенні пріори-
тетів державної екологічної політики. Зважаючи на це та враховуючи систе-
мний характер проблем у сфері екології, їх кореляцію з усіма політичними, 
соціальними й економічними чинниками, убачаємо за необхідне більш дета-
льно зупинитися на дослідженні пріоритетів і стратегії екологічної безпеки 
України як однієї з фундаментальних складових національної безпеки.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню проблем  
державного управління в контексті забезпечення екологічної безпеки присвя-
чені розвідки В. Андронова, О. Веклич, Д. Ветвицького, С. Домбровської, 
І. Драгана, О. Лазора, О. Мордвінова, Є. Карташова, Т. Князєвої, С. Майстра, 
Г. Сєрова, М. Шапочки, В. Шевчук, Л. Якушенко та ін. [1–2]. Не применшу-
ючи напрацювань і наукових здобутків цих учених, відзначимо, що існує  
необхідність у комплексному дослідженні підходів і проблемних питань  
щодо оцінювання стану реалізації державної політики у сфері екологічної 
безпеки України. 

Постановка завдання. Отже, метою статті є аналіз пріоритетів оціню-
вання результативності державної політики у сфері екологічної безпеки 
України з метою наукової аргументації напрямів її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. За даними системних досліджень [2] кі-
лькісні оцінки пріоритетів реалізації державних механізмів екологічної без-
пеки України варто розподілити таким чином (рис. 1):  

1) економічні механізми екологічної безпеки (0,321);  
2) державна система управління екологічною безпекою (0,273);  
3) промислова безпека і технологічні основи екологічно безпечного ро-

звитку промисловості, транспорту й енергетики (0,237);  
4) нормативно-правова діяльність у сфері екологічної безпеки (0,142);  
5) наукові основи екологічної безпеки (0,113);  
6) громадські організації у сфері екологічної безпеки (0,006).  
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Рис. 1. Пріоритети реалізації державних механізмів екологічної безпеки 
України 

 
Вищевказані пріоритети потребують більш детального розгляду, що 

доцільно зробити, зважаючи на місце яке вони займають у системі державної 



 

129 

 

політики у сфері екологічної безпеки України.  
Економічний аспект екологічної безпеки. Ефективним способом регу-

лювання екологічної безпеки є економічні механізми, що умовно об'єднують-
ся у дві групи: механізми відшкодування збитків та механізми запобігання їм.  

Механізми відшкодування збитків, що виникають при техногенних і 
природних катастрофах, мають забезпечувати проведення оцінки збитків, по-
треби у компенсаційних ресурсах та відшкодування витрат. При цьому варто 
розрізняти дві форми збитку – нанесений і відшкодований. Повністю оцінити 
збитки практично неможливо. Однак досить повно можна визначити збитки, 
нанесені, зокрема:  

– людині, беручи до уваги додаткові витрати щодо відновлення її здо-
ров'я та матеріального достатку;  

– природі, виходячи з величини додаткових витрат, необхідних для ві-
дновлення екологічної рівноваги;  

– народному господарству, враховуючи витрати на відшкодування 
втрат продукції та збитків підприємствам.  

Важливий засіб компенсацій – система страхування, ефективне функ-
ціонування якої передбачає реалізацію ряду принципів, а саме:  

– тісний зв'язок страхування з картами ризику та розподіл страхових 
внесків між об'єктами залежно від очікуваних збитків;  

– обов'язкове страхування об'єктів з підвищеним ризиком та їхніх пра-
цівників; при цьому, як доповнення до обов'язкового, слід створити систему 
добровільного страхування (для населення, підприємств);  

– перетворення системи страхування на один з найважливіших елемен-
тів контролю за рівнем безпеки у регіоні.  

Система компенсацій зобов'язана відшкодувати збитки також незастра-
хованій частині населення та підприємств, компенсувати втрати здоров'я, 
житла, роботи, продукції тощо. Необхідно створювати додаткові потужності 
і значні запаси коштів для відшкодування втрат виробничого та невиробни-
чого характеру, розширювати можливості системи охорони здоров'я, мати 
резерв житлового фонду для біженців. До системи компенсацій входить та-
кож інвестиційна діяльність тривалого характеру, яка дозволить за рахунок 
спеціальних резервних фондів відновити житло, об'єкти економіки та втраче-
ну екологічну рівновагу.  

Наразі в Україні основним джерелом фінансування природоохоронних 
заходів є державний бюджет, кошти з якого виділяються у вигляді лімітів ка-
пітальних вкладень. Окрім браку державного фінансування, до причин кри-
зового екологічного становища України можна віднести також:  

– структурну деформацію господарства з домінуванням сировиннови-
добувного та ресурсоємного виробництва;  

– екстенсивний розвиток сільськогоспвиробництва, яке не здатне за-
безпечити населення держави в достатній кількості екологічно безпечними 
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харчовими продуктами;  
– відсутність екологічного обгрунтування планів і проектів економіч-

ного розвитку, що розробляються відповідними підрозділами міністерств і 
відомств на підставі відомчих методик та інструкцій, нормативно-технічної 
документації з розміщення, будівництва й експлуатації господарських об'єк-
тів і комплексів, на створення нової техніки, технологій і матеріалів;  

– брак ефективно діючих адміністративно-економічних механізмів за-
хисту навколишнього середовища; низький моральний рівень суспільства і 
відсутність екологічного мислення керівної ланки [1].  

Механізми запобігання збиткам повинні забезпечувати правовий та 
економічний захист діяльності щодо запобігання збиткам; правову й еконо-
мічну відповідальність за збільшення величини ризику; зацікавленість су-
б'єктів господарювання й управління у запобіганні ризику. Даний механізм 
передбачає реалізацію заходів як економічного, так і адміністративного хара-
ктеру. Погоджуємося із науковцями [2], що його складові можна умовно 
об'єднати у декілька груп. Перша група механізмів представлена механізма-
ми, які мають сприяти зниженню аварій. До них, передусім, відносять платні 
квоти за ризик, що дозволяє створити ринок квот і підтримувати мінімальний 
рівень ризику в цілому по регіону. Придбання одними підприємствами в ін-
ших квот ризику допускає субсидіювання заходів щодо підвищення безпеки. 
Друга група механізмів вимагає заміни й удосконалення технічної бази, від-
новлення обладнання, упровадження нових технологій та інформаційних си-
стем. Третя група відзначається організаційно-кадровим характером, що пе-
редбачає підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів. Четверта 
група механізмів спрямована на стимулювання інвестиційно-інноваційної ді-
яльності в означеній сфері, а також розвитку податкової політики. Система 
державного управління в Україні поки що не створила умов для створення 
сприятливого інвестиційного клімату й упровадження новаційних природоо-
хоронних заходів.  

Державноуправлінський аспект екологічної безпеки. До реалізації захо-
дів, спрямованих на досягнення, підтримку і контроль за дотриманням вимог 
екологічної безпеки, залучаються різні міністерства, відомства, установи й 
організації держави. Виконання вимог екологічної безпеки України передба-
чає забезпечення хімічної, фізичної, біологічної, промислової безпеки та за-
побігання природним катастрофам. Результат від проведення таких заходів 
можна буде отримати тільки за їх комплексного застосування, що потребує, у 
свою чергу, упровадження виваженого організаційного механізму 
го управління за діяльністю всіх суб'єктів цього процесу. Для реалізації 
го механізму має бути сформована відповідна державна система екологічної 
безпеки України. Вона представляє собою сукупність державних заходів 
(правових, економічних, технічних, гуманітарних і медичних), спрямованих 
на підтримку рівноваги між її екосистемами, антропогенними та природними 
навантаженнями. Структура даної системи має складатися з органів держав-
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ного управління, сил і засобів, що забезпечують її функціонування. У своїй 
діяльності ці органи спираються на закони й підзаконні акти, а також керу-
ються різними стандартами і нормами, виробленими на підставі практики. 
Спільним для цих актів, стандартів тощо є обмеження небезпечної промис-
лової та іншої діяльності, що може призвести до негативних соціальних або 
екологічних наслідків. Важливу роль також відіграють процедури ліцензу-
вання, відсутність або недостатній розвиток яких у сфері екологічної безпеки 
може суттєво вплинути на рівень безпеки населення держави.  

Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки України, що сьогодні 
реалізуються, є переважно нескоординованими, далеко не завжди матеріаль-
но та фінансово забезпеченими. Тому державна система екологічного норму-
вання, як спеціально організована нормативно-правова діяльність із розробки 
та затвердження екологічних норм, правил і регламентів ведення тіє чи іншої 
господарської діяльності, не може набути належного розвитку. Важливо ви-
рішити питання про співвідношення між законом і нормативно-правовими 
актами (зокрема, відомчими).  

Утворення державної системи екологічного нормування має стати голо-
вним завданням для України у забезпеченні її екобезпеки. Нормативи гранич-
но допустимих концентрацій шкідливих сполук, що забруднюють атмосферне 
повітря, воду, грунти, установлюються для оцінки стану навколишнього при-
роднього середовища та гарантії екологічної безпеки громадян України. Еко-
логічне нормування як одна із складових загальнодержавної системи екобез-
пеки має спрямовуватися на реформування принципово нового типу відно-
шень, здатних до прогресивного саморозвитку на підставі дієвої та збалансо-
ваної взаємодії суспільства і природи. Основними вимогами до нормування 
якості навколишнього середовища України у світлі екологічної безпеки є такі.  

1. Нормування якості навколишнього природного середовища прово-
диться з метою встановлення гранично допустимих норм впливу на навко-
лишнє природне середовище, що гарантує екологічну безпеку населення та 
збереження генетичного фонду, забезпечення раціонального використання та 
відтворення природних ресурсів в умовах стійкого розвитку господарської 
діяльності держави.  

2. Нормативи гранично допустимих шкідливих впливів, а також методи 
їх визначення затверджуються спеціально уповноваженими на це 
державними органами України.  

3. При порушенні вимог до нормативів якості довкілля, викиди, скиди 
шкідливих речовин або інші види впливу на довкілля можуть бути обмежені 
чи призупинені спеціально уповноваженими на це державними органами.  

4. З урахуванням природно-кліматичних особливостей, а також підви-
щеної соціальної цінності окремих територій (заповідників, заказників, наці-
ональних парків, курортних і реакреаційних зон) для них установлюються 
жорсткіші нормативи гранично допустимих шкідливих впливів на довкілля.  
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5. Система екологічного нормування повинна охоплювати всі фактори 
екологічних ризиків, пов'язаних із розміщенням, будівництвом та експлуата-
цією промислових об'єктів і комплексів із створенням нової техніки, техно-
логії та матеріалів.  

6. Важливою вимогою є узгодження нормативів з процедурами експер-
тизи проектів і екологічним моніторингом. Поточними заходами, що мають 
упередити екологізацію управління природокористуванням, повинно стати 
законодавче закріплення вимог обов'язкового проведення державної та гро-
мадської екологічної експертизи планів і проектів.  

Система засобів і стимулів економічного й іншого характеру для дотри-
мання законів і норм в області навколишнього середовища є недостатньою. Іс-
нує реальна можливість їх уникати, санкції за їх недотримання надто м'які. Так, 
різні контролюючі органи можуть лише пропонувати покарання, але не можуть 
самі їх здійснювати. Запропонована раніше санкція часто змінюється або відмі-
няється взагалі. Централізація і пов'язана з нею монополізація деяких вироб-
ництв спричинили ситуацію, коли порушення стану навколишнього середови-
ща не припинялося й не закривалося, оскільки було для нас життєво необхід-
ним. Сума штрафів, у випадку, коли вони не зменшувалися чи взагалі не відмі-
нялися, часто входила до виробничих витрат.  

Отже, головними механізмами виконання державної системи екологіч-
ної безпеки України повинні бути такі:  

– організація, управління та контроль за дотриманням вимог екологіч-
ної безпеки;  

– планування та координація комплексних програм охорони довкілля 
та раціонального природокористування;  

– контроль за дотриманням єдиної державної політики, що гарантує на-
дійність і стійке функціонування народногосподарських об'єктів безпеки;  

– запобігання та ліквідація екологічних наслідків промислових аварій, 
природних катастроф і стихійних лих;  

– оцінка стану екологічної безпеки на всій території України і в окремих 
її адміністративно-територіальних утвореннях, прогнозування її динаміки.  

Висновки. Аналіз засвідчив, що позитивний результат від проведення 
природоохоронних заходів можна отримати за умови їх комплексної реаліза-
ції, що потребує упровадження виваженого організаційного механізму 
державного управління за діяльністю всіх суб'єктів цього процесу. Для реалі-
зації такого механізму має бути сформована система екологічної безпеки 
України. Її створення передбачає задоволення екологічних вимог суб'єктів 
екосистеми і за своєю пріоритетністю має бути поставлена вище за окремі 
складові системи національної безпеки. Стратегічним при цьому напрямом 
охорони довкілля та збереження природних ресурсів визнано подолання 
неефективності використання ресурсного забезпечення, упровадження мало- 
і безвідходних технологій. Саме за такого підходу можна досягти сталого 
розвитку цивілізації, здійснити безкризовий перехід від біосфери до сфери 
Розуму.  
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
THE MECHANISMS OF THE MODERN INNOVATION  

PUBLIC POLICY FORMATION 
 
В статті обгрунтовано, що держава  на сучасному етапі розвитку 

економіки повинна грати провідну роль в розвитку інноваційних процесів. Стриму-
вання розвитку технологічних інновацій, неминуче приведе до скорочення 
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економічного зростання або, навпаки, сприяючи прискореному процесу 
технологічної модернізації, здатне за декілька років поліпшити економічний стан 
країни, підвищити її військову потужність і соціальне благополуччя. 

Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, 
вищі навчальні заклади, науково-технічний потенціал. 

 
It has been substantiated in the article that at the present stage of the economy 

development the state should play a leading role in the development of innovative 
processes. Deterring the development of technological innovations will inevitably lead to 
a reduction in economic growth or, conversely, contributing to the accelerated process of 
technological modernization,  will improve the economic condition of the country, 
increase its military power and social welfare during the following few years.  

Key words: state regulatory mechanisms of innovation activities, higher education 
institutions, scientific and technical potential. 

 
 
Постановка проблеми. Сучасна державна інноваційна політика - це 

сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових таін-
ших заходів, пов'язаних із просуванням нової або поліпшеної продукції на 
ринок збуту. Тому сучасна інноваційна політика є більш широким поняттям, 
чому науково-технічна, яка традиційно зводиться до вибору пріоритетів в на-
уці й техніки. 

Метою державної політики в області розвитку національної інновацій-
ної системи у вищих навчальних закладах є теоретичні розробки для впрова-
дження в  економіку, здатну за рахунок інноваційної продукції (послуг) і її 
комерціалізації забезпечити реалізацію затверджених Президентом України. 
стратегічних національних пріоритетів: підвищення якості життя населення, 
досягнення економічного зростання, розвитку фундаментальної науки, осві-
ти, культури, забезпечення оборони й безпеки шляхом об'єднання зусиль 
держави й підприємницького сектору економіки на основі встановлення вза-
ємовигідного співробітництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблема державного регу-
лювання інноваційної діяльності безпосередньо пов'язана із проблемою 
інноваційної складової економічного зростання й економічної рівноваги. Бі-
льшість досліджень у цій області базуються на відомих роботах [4; 5; 7]. 

У вітчизняній літературі концептуальні питання інноваційного розвит-
ку й удосконалювання форм, методів і механізмів державного регулювання 
досліджені в роботах таких учених як [1; 2; 3; 6]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити сучасні механізми 
формування інноваційної політики держави. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети державної політи-
ки в області розвитку національної інноваційної системи необхідно виконати 
наступні основні завдання: 

– сформувати науково-технічні пріоритети інноваційної діяльності з 
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урахуванням забезпечення безпеки держави в економічній, оборонній, науко-
во-технологічній, природно-ресурсній, екологічній й інших життєво-
важливих сферах; 

– забезпечити раціональну комбінацію й реалізацію державного регу-
лювання й ринкових механізмів, включаючи заходи прямого й непрямого 
стимулювання інноваційної діяльності; 

– створити умови для збереження кадрового потенціалу вітчизняноїна-
уки й забезпечення наступності в науковій і технологічній сфері; 

– забезпечити розвиток малих і середніх підприємств, що працюють в 
області комерціалізації технологій; 

– підсилити державну підтримку науково-дослідних і конструкторсь-
ких робіт у конкурентоспроможних галузях, до яких, насамперед, відносять-
ся: космічна, авіаційна, ядерна, біохімічна й інформаційних технологій; 

– забезпечити розвиток інноваційних технологій, спрямованих на під-
вищення ефективності використання енергетичних і природних ресурсів кра-
їни, включаючи унікальні технології, створені в оборонно - промисловому 
комплексі країни; 

– забезпечити прискорення процесів інтеграції наукової, освітньої, ви-
робничої діяльності для економічно ефективної реалізації програм підвищен-
ня конкурентоспроможності української економіки на світовому ринку; 

– здійснити державну підтримку й забезпечити спільну з підприємни-
цьким сектором економіки реалізацію найважливіших інноваційних проектів 
державного значення (інноваційних проектів національного значення) у 
пріоритетних конкурентоспроможних секторах внутрішнього й світового ри-
нків високотехнологічної продукції; 

– здійснити державне сприяння формуванню науково- виробничих кор-
порацій, орієнтованих на серійний випуск і реалізацію інноваційної продукції 
(послуг) у кооперації з малими високотехнологічними підприємствами [3]; 

– забезпечити стимулювання залучення вітчизняних інвестицій палив-
но-енергетичного комплексу, харчовий і мікробіологічної галузей промисло-
вості у високотехнологічний сектор економіки країни; 

– розробити й впровадити екологічні, енерго- і ресурсозберігаючи вимо-
ги в інноваційній продукції (послугам), пропонованої для внутрішнього ринку; 

– забезпечити заохочення ініціативи й заповзятливості вітчизняних дослі-
дників, розроблювачів і виробників інноваційної продукції (послуг) у сферах 
освіти й культури, науково-технічної, технологічної й виробничої діяльності; 

– забезпечити рівноправну глобальну інтеграцію всіх сегментів націо-
нальної інноваційної системи на основі міжнародних систем якості, сертифі-
кації й оцінки відповідності інноваційної продукції (послуг). 

Основними напрямками державної політики в області розвитку націо-
нальної інноваційної системи є: 

– створення сприятливого економічного правового середовища віднос-
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но учасників інноваційної діяльності; 
– формування інфраструктури національної інноваційної системи для 

розвитку й удосконалювання інноваційно-технологічного підприємництва; 
– удосконалення системи державної підтримки комерціалізації резуль-

татів інноваційної діяльності, підготовки виробництва й висновку на ринок 
інноваційної продукції (послуг), включаючи підготовку й перепідготовку ка-
дрів для інноваційної діяльності. 

Основними механізмами реалізації державної політики в області розви-
тку національної інноваційної системи є: 

– формування в законодавстві цілісної системи організаційно- право-
вих, економічних і інших норм стимулювання, підтримки й регулювання ін-
новаційної діяльності; 

– перехід від галузевого принципу державної підтримки інноваційної 
діяльності до програмно-цільового шляхом координації державних, регіона-
льних, міжвідомчих і галузевих цільових програм, а також програм соціаль-
но-економічного, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни, 
включаючи підтримку інноваційної діяльності в державних академіях; 

– збільшення частки позабюджетних ресурсів в залежності від просу-
вання результатів інтелектуальної діяльності до реалізації інноваційних про-
ектів на ринку; 

– розвиток внутрішнього ринку наукомісткої продукції із глибоким 
ступенем переробки [6]; 

– адресна ресурсна підтримка інноваційної діяльності організацій ма-
лого й середнього бізнесу шляхом їхнього залучення до участі у державних, 
цільових відомчих і регіональних програмах і інноваційних проектах; 

– формування в підприємців мотивації до розвитку інноваційної  
діяльності; 

– формування об'єктивних економічних показників у науково- техніч-
ній і інноваційній сфері з метою оцінки рівня й динаміки комерціалізації нау-
ково-технічних розробок; 

– визначення критеріїв вибору пріоритетів інноваційної політики й ви-
явлення конкурентоспроможної продукції (послуг) на стадії проведення нау-
ково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

В час, коли наступає епоха нестандартизованого, наукомісткого вироб-
ництва, де вирішальне значення в посиленні конкурентних позицій нації на 
світовому ринку відіграє здатність до постійного відновлення продукції за 
рахунок впровадження «продуктових технологій», тобто створення й просу-
вання на ринок принципово нових товарів. 

Незважаючи на те, що існуючі системи державної підтримки іннова-
ційного бізнесу в Україні носять комплексний характер, з погляду охоплення 
етапів інноваційного циклу й реалізації завдань програми стратегічного роз-
витку, вони мають ряд відмітних негативних рис, а саме: 

1. У даний момент державних засобів для надання комплексної підтри-
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мки інноваційної сфери явно недостатньо. Заходи, що розроблені  урядом, 
найчастіше зустрічаються й з опором місцевих органів влади, що посилають-
ся на нестачу засобів; 

2. Державна інноваційна політика спрямована на розвиток наукової 
сфери й інноваційної інфраструктури й не підкріплюється заходами інвести-
ційної політики, тобто не вирішується головна проблема - відсутність попиту 
на інновації; 

3. Інноваційна інфраструктура в більшості випадків створюється для 
підприємств новітніх галузей, діяльність яких орієнтована на зовнішні ринки. 
Через нестачу ресурсів, підтримка об'єктів інфраструктури звичайно закінчу-
ється після запровадження в дію реконструйованих площ і придбання необ-
хідної техніки [1, с. 123]; 

4. Відсутній попит на інноваційну продукцію усередині країни, насам-
перед, на розробки, призначені для традиційних галузей, і заходівпо створен-
ню такого попиту не вживають. 

Багато уваги приділяється підтримці науково-технічних розробок і зна-
чно менше - перетворенню їх у життя - комерціалізації. На практиці не вра-
ховується той факт, що, незважаючи на велику кількість цікавих проектів пі-
дприємства, що існують, ще не готові вкладати в них свої засоби. 

Роль держави в підвищенні конкурентоспроможності країни, у тому 
числі надання впливу на розвиток інноваційної діяльності, в українських 
умовах здобуває особливу значимість. Досліджуючи становлення економік 
різних країн, учені відзначають [4; 5; 7], що країни, що пізніше стали на шлях 
індустріалізації або інших великомасштабних технологічних або економіч-
них перетворень, мають більш великий державний сектор і більш розвинене 
державне регулювання економіки. У цих випадках держава стає локомотивом 
перетворень, акумулюючи цілеспрямовані зусилля на технічне переозброєн-
ня галузей, наукові програми, зростання інвестицій, структурну політику.  
Такий шлях пройшли й розвинені країни - післявоєнні Німеччина й Франція, 
Японія. 

Тому, на нашу думку, є очевидної необхідність посилення механізмів 
державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Резервів підпри-
ємств і галузей-експортерів недостатньо для змістовного економічного росту, 
торгівля сировиною допомагає лише вижити, а держава повинна прагнути не 
тільки до виживання, але й до лідерства й через нього до поліпшення рівня 
життя. 

Як було виявлено в ході дослідження, державна підтримка науково-
технічної діяльності містить у собі таке: 

1) державне фінансування сфери вищої освіти, стимулювання (вклю-
чаючи пряме держзамовлення) підготовки фахівців, у яких є недолік; 

2) повне державне фінансування фундаментальної науки; 
3) субсидування, грантова підтримка, пільгове кредитування й інші ви-
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ди фінансової допомоги, надаваної на проведення прикладних досліджень і 
розробок ( як правило, частка державної підтримки не повинна перевищувати 
15-25% загального обсягу фінансування). Наприклад, у країнах Євопейського 
Союзу державні субсидії не повинні перевищувати 15 % для малих і 7,5 % 
для середніх фірм, однак для районів, які Європейський Союз офіційно розг-
лядає як відстаючі у своєму розвитку від середньоєвропейського рівня, цей 
показник може збільшуватися на 10-15 процентних пунктів. Вирішальним 
при виборі проектів і розмірів державної підтримки вважається число знову 
створюваних робочих місць, і тому її основний обсяг реалізується у сфері се-
реднього бізнесу[2; 4; 5]. 

4) пільгове оподатковування НДР: усі витрати компаній на НДР став-
ляться на собівартість продукції. У ряді країн при розрахунках податку на 
прибуток можливо навіть збільшення суми витрат - на 20% у США і Японії, 
на 50 % у Франції; 

5) стимулювання припливу іноземних фахівців у випадку недоліку 
власних шляхом тимчасового полегшення в'їзного режиму й надання певних 
соціальних гарантій. 

Підтримка інноваційної інфраструктури сприяє створенню оптималь-
них умов для комерціалізації нововведень [1, с. 67], а саме: 

1) надання підтримки на початкових етапах розвитку інноваційних під-
приємств. У Великобританії існує програма «BusinessLinks», що спрощує 
створення нової фірми. Зокрема, вона передбачає одержання всіх інформа-
ційних документів і послуг в одній інстанції. Франція надає державні пільги 
строком на один рік починаючим інноваційним підприємствам. У країнах 
Європейського Союзу малим і середнім організаціям може відшкодовуватися 
до 50% витрат на участь у виставках, але тільки для першої участі в якийсь 
певній виставці й стосовно лише до вартості оренди, монтажу стенда і його 
обслуговування; 

2) організація за державний рахунок центрів поширення нововведень і 
консультаційних центрів, що виявляють ділові послуги інноваторам.  
Їхньою метою є подолання так званого «експлутаційного розриву», тобто  
розриву між числом створених винаходів і числом винаходів, фактично 
впроваджених у використання на комерційній основі. У США створена  
мережа Центрів з передачі технологій (TechnologyTransferOffices), що охоп-
лює основні промислові штати країни. Аналогічні структури, названі 
Центрами зв'язку із промисловістю (IndustrialLiaisonOffices), існують у  
Великобританії. Їхнє головне завдання - передача технологій, розроблених в 
університетах, урядових лабораторіях середнім і малим підприємствам, роз-
ташованим у регіоні, що обслуговується Центром[7; с.12]. Проводяться об-
стеження підприємств, виявляється інформаційна, консультативна й іноді 
пряма матеріальна допомога в переоснащенні виробництва, підвищенні його 
технічного рівня на базі наукомістких технологій (використання обчислюва-
льної техніки, нової контрольно-вимірювальної апаратури, систем автомати-
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чного проектування деталей, робототехніки, гнучких автоматизованих обро-
бних комплексів тощо); 

3) стимулювання комерціалізації нововведень шляхом безкоштовної 
видачі ліцензій на комерційне використання винаходів, що є державною вла-
сністю. Наприклад, «Bayh-Dole Act» у США передає вченим і університетам 
права на інтелектуальну власність на проекти, реалізовані за федеральним 
замовленню, з метою стимулювання їх комерційного впровадження. У 
Франції, відповідно до Закону про інноваціїі дослідження, науковці (дослід-
ники, аспіранти, техніки й т.п.) можуть створювати малі й середні інновацій-
ні компанії з метою використання результатів досліджень і розробок, фінан-
сованих державою. Пільги надаються протягом шести років, після чого, нау-
ковці повинні зробити вибір - або вони вертаються в державний сектор і 
продовжують суспільну роботу, або залишаються в компанії, яка переходить 
на «загальне положення»; 

4) широкомасштабна державна підтримка (фінансова, інформаційна 
і т.д.) створення й розвитку структур, що сприяють кооперації науки й 
виробництва - бізнес-мереж, дослідницьких і промислових парків, 
технополісів і т.п., включаючи міжнародні. Державну політику в даному 
напрямку ілюструють дані ранжирування розвинених країн за рівнем 
кооперації в сфері НДР між компаніями й університетами. 

Висновки. Як показує аналіз сучасного стану інноваційної діяльності, 
в останні десятиліття значно скоротився часовий інтервал між відкриттям 
нових знань і їх практичним використанням. Тому головним завданням стала 
побудова інноваційних систем, що дозволяють швидко й ефективно перетво-
рювати ідеї в товар, послугу або технологію. Як показав аналіз, цей цикл у 
розвинених країнах займає приблизно однаковий час, тому, з погляду автора, 
конкуренція розвертається в основному на етапі трансформації знання в 
ідею. Для вирішення даної проблеми протягом останніх років практично у 
всіх індустріально розвинених країнах значно підвищилася роль держави в 
розробці різного ряду прогнозів, формуванні довгострокових науково- техні-
чних програм, їх фінансуванні й організаційному забезпеченні. 

Підвищення ролі держави у виборі пріоритетів науково-технічного 
розвитку й прогнозного забезпечення виявилося у створенні спеціальних 
управлінських структур. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

GEOPOLITICAL ASPECTS OF STATE REGULATION  
OF ENERGY  SECURITY 

 
Зазначено, що джерелами небезпек є умови, явища, фактори, події, що ма-

ють потенційно деструктивний характер для енергетичної діяльності. Визначено 
заходи щодо державного регулювання розвитку енергетичної безпеки іноземними 
країнами: диверсифікація постачальників, створення стратегічних нафтових за-
пасів, прискорене освоєння власних родовищ вуглеводнів, розробка альтернативних 
джерел енергії та заходів з енергозбереження. Зазначено, що в результаті кризи 
відбулися докорінні зміни у світовій нафтовій промисловості і геополітиці. Визна-
чено, що нові учасники призводить до глобальних змін на світовому енергоринку: 
вносять свої правила взаємодії, змінюються напрямки світових енергетичних по-
токів, провідні гравці втрачають свій вплив, зростає ступінь невизначеності при 
прогнозуванні тенденцій розвитку енергоринку. 

Ключові слова: державне регулювання розвитку  енергетичної безпеки, 
енергетичних об'єкти, паливно-енергетичний комплекс, енергетична політика, ди-
версифікація постачальників. 

 
It has been denoted that the sources of hazards are conditions, phenomena, 

factors, events that are potentially destructive in nature for the energy activities. The 
measures on the public regulation of the energy security development by foreign 
countries are defined: diversification of the suppliers, creation of the strategic oil 
reserves, accelerated development of the own hydrocarbon deposits, development of the 
alternative energy sources and energy saving measures. It has been defined that because 
of the crisis there were radical changes in the global oil industry and geopolitics. It has 
been determined that new entrants lead to the global changes in the world energy 
market: they are introducing their rules of interaction, the directions of the world energy 
flows are changing, the leading players are losing their influence, the level of uncertainty 
in forecasting trends of the energy market is increasing. 

Key words: state regulation of energy security, energy facilities, fuel and energy 
complex, energy policy, diversification of suppliers. 

 



142 

 

Постановка проблеми. Вихідною умовою забезпечення державного 
регулювання розвитку енергетичної безпеки  України є виявлення небезпек, 
здатних заподіяти шкоду енерго сфері та  викликати порушення енергозабез-
печення країни. Джерелами небезпек є умови, явища, фактори, події, що ма-
ють потенційно деструктивний характер для енергетичної діяльності. 

При цьому явища, що вважаються небезпечними в тій чи іншій мірі, 
залежать від особливостей ціннісного ставлення до світу окремої країни. У 
сучасному державному управлінні, у зв’язку з різноманіттям країн і їх світо-
глядів, існує проблема сприйняття і розуміння один одного, які по-різному 
дивляться на одні й ті ж явища. Наприклад, американські дослідники Хілл Ф. 
і Гедді К. в своїй праці «Сибірське тягар» розцінюють освоєння і розвиток 
Сибіру як загрозу процвітанню Росії. На їхню думку, нераціонально витрача-
ти сили на такий холодний і далеко розташований край, Росії треба стиснути-
ся - зменшити свої економічні межі і розвивати тільки центральні регіони 
країни. Росія ж розглядає Сибір як джерело свого добробуту, а не тягар. Цей 
регіон допоміг країні стати енергетичною державою і зайняти гідне місце на 
міжнародній арені. В її холодному кліматі немає загрози, хоча є виклик, який 
створює певні труднощі при її освоєнні. Однак неоднозначний підхід до оці-
нки і розуміння небезпек не применшує важливості проблеми по їх своєчас-
ному розпізнаванню і подоланню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу сучасних проблем-
них аспектів державного регулювання розвитку енергетичної безпеки в Укра-
їні та визначенню іноземного досвіду результативності існуючих механізмів 
державного регулювання цієї галузі присвятили свої публікації такі вчені, як 
М. Дикаленко, С. Голікова, О. Стоян, Б. Чобанова та ін. Однак чимало питань 
стосовно визначення напрямків геополітичні аспекти державного регулюван-
ня розвитку енергетичної безпеки залишаються недостатньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження геополітичні аспе-
кти державного регулювання розвитку енергетичної безпеки, проблем функ-
ціонування  в сучасних умовах та окреслення шляхів впливу державного ре-
гулювання на розвиток енергетичної безпеки  України.  

Виклад основного матеріалу. Завдання державного регулювання роз-
витку енергетичної безпеки  України забезпечити будучи багатоаспектною і 
пов'язаною з використанням різних видів сировини, на всіх етапах виробниц-
тва енергії, з розвитком інфраструктури, з безліччю енергетичних об'єктів, з 
міжнародним співробітництвом, зумовлює широкий спектр небезпек на шля-
ху її досягнення, які можна класифікувати за різними ознаками. По відно-
шенню до держави - внутрішні і зовнішні. За масштабом негативних наслід-
ків - національні і глобальні. За джерела походження - техногенні, економіч-
ні, природні, соціальні, екологічні, політичні. Техногенні загрози пов'язані з 
порушенням функціонування енергетичних об'єктів в результаті аварії, 
жеж, вибухів та тощо. До них також відноситься фізичний і моральний знос 
паливно-енергетичного комплексу. Природними джерелами загроз є стихійні 
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лиха: повені, землетруси, урагани, цунамі та тощо. До економічних загроз ві-
дносяться світові кризи, брак власних коштів для модернізації та інновації, 
дефіцит інвестицій, залежність від імпортного обладнання та ін [1, с. 16]. Со-
ціальні загрози пов'язані з діяльністю людини, його некомпетентністю, безві-
дповідальністю, злим умислом, трудовими конфліктами, страйками та ін. До 
політичних загроз відносяться державні перевороти, терористичні акти, сла-
бкий політичний, економічний та військовий вплив держави в світі, геополі-
тичні чинники, етнічні конфлікти, інформаційні війни та ін. Складність полі-
тичних загроз, з точки зору їх попередження і подолання масштабів наслід-
ків, полягає в їх суб'єктивності, емоційності, малої передбачуваності. 

І все ж будь-яка класифікація досить умовна. Дуже часто загроза, буду-
чи технічною проблемою, має екологічні наслідки, вимагає економічних за-
ходів і державного регулювання для її усунення. Виявлення і аналіз всього 
спектру загроз енергетичній безпеці є необхідним фактором для розробки   
підходів і заходів щодо їх подолання, що становлять зміст державного регу-
лювання розвитку енергетичної безпеки, його зовнішньої і внутрішньої енер-
гетичної політики. 

Для знаходження ефективних шляхів нейтралізації будь-яких загроз 
важливо розуміти їх природу: причини виникнення, тенденції розвитку, сту-
пінь і масштаб дестабілізуючого впливу та ін. Аналіз становлення проблеми 
забезпечення енергетичної безпеки в історичній ретроспективі представле-
ний в таблиці 1, яка наочно показує, які події створювали небезпеки для ене-
ргосфери, які формувалися реальні загрози її надійному функціонуванню і 
які використовувалися методи державного регулювання розвитку енергетич-
ної безпеки. 

Серед основних заходів щодо державного регулювання розвитку  
енергетичної безпеки країнами були використані: диверсифікація постачаль-
ників, створення стратегічних нафтових запасів, прискорене освоєння влас-
них родовищ вуглеводнів, розробка альтернативних джерел енергії та заходів 
з енергозбереження [2]. Велика увага стала приділятися розвитку ядерної 
енергетики. 

Крім того, ця подія перетворила нафту в політичну зброю - постачаль-
ники використовували її як засіб політичного тиску на країни імпортери. Ем-
барго стало економічною дією, яка продиктована політичними мотивами і 
вимагали політичного рішення. До цього моменту нафта вже була основою 
економіки всіх країн, але тепер нею щільно зайнялися політики. За словами 
Єргіна: «Нафта вже стала територією президентів і прем'єрів, міністрів зако-
рдонних справ, фінансів і енергетики, конгресменів і парламентаріїв, регу-
лювальників і царів» [3, с. 110].  

Держави почали розробляти національні концепції енергетичної 
ки, був запущений механізм націоналізації нафтової видобувної проми-
сті. Країни - імпортери об'єдналися в Міжнародне енергетичне агентство, для 
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спільного вирішення проблеми «безпеки поставок», яка стала головним аспе-
ктом енергетичної безпеки цього і наступних періодів [4, с. 98]. 

 
Таблиця 1 

Ключові моменти формування проблеми енергетичної безпеки 
Період Події 

 
Основні проблеми та 
загрози енергетичній 

безпеці 

Шляхи нейтралізації 
загроз 

1911 р. -переведння анг-
лійського флоту на 
нове паливо - наф-
та 
- закупівля нафти в 
Персії 

- залежність від зовні-
шніх постачальників 
- загроза зриву поста-
вок 
- проблема забезпечен-
ня надійності поставок 
 

- диверсифікація джерел 
поставок 
- зміцнення політичних 
зв'язків між державами 
 

1973-
1974 рр. 

- арабо-ізраїльська 
війна 1973 р. 
- «Нафтове ембар-
го» країн ОПЕК 
- Перша світова 
енергетична криза 

- зростання ціни на на-
фту і посилення конку-
ренції між імпортерами 
- нафта стала політич-
ною зброєю 

- створення МЕА 
- перші національні кон-
цепції енергетичної без-
пеки 
- диверсифікація джерел 
поставок 
- освоєння власних міс-
це-народжень вуглевод-
нів 
- створення стратегічних 
нафтових запасів 
- розробка поновлюва-
них джерел енергії 
- розвиток ядерної енер-
гетики 
- енергозбереження 
 

1979-
1982 рр. 

- Іранська револю-
ція 1978-1979 рр. 
- Друга світова 
енергетична криза 

- зрив поставок в ре-
зультаті іранської рево-
люції 
- подальше зростання 
ціни на нафту 
- зростання споживання 
енергоресурсів 
- загострення проблеми 
«безпеки поставок» 

- політика економії енер-
гії 
- масштабне заповнення 
сховищ 
- форсований розвиток 
ВДЕ і атомної енергети-
ки 
- інтенсифікація вироб-
ництва нафти виробни-
ками 
 

1986 р. - Третя світова 
енергетична криза 

- перевиробництво наф-
ти 

- створення спотових 
ринків і торгівля нафтою 
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Період Події 
 

Основні проблеми та 
загрози енергетичній 

безпеці 

Шляхи нейтралізації 
загроз 

- Аварія на Чорно-
бильській АЕС в 
СРСР 
 

- зниження попиту і па-
діння цін на нафту 
- масштабні скорочення 
витрат на виробництво 
вуглеводнів 
- екологічні наслідки 
аварії на АЕС 
 

на біржі 
- обговорення екологіч-
ної безпеки атомної ене-
ргетики 
- активізація розробок 
ВДЕ 
 

2000 р. – 
по  
теперіш-
ній час 

- 2002-2003 - ско-
рочення видобутку 
нафти у Венесуелі 
- 2003-2011 - війна 
в Іраку 
- 2005 г. - урагани 
«Катріна» і «Рита» 
в Мексиканській 
затоці 
- 2011 року - аварія 
на АЕС Фукусіма-
1 

- «Потрясіння попиту» - 
розширення групи спо-
живачів 
- загострення конкуре-
нції 
- проблеми транзиту 
- загроза терористичних 
актів 
- політична нестабіль-
ність в вуглеводневих 
районах світу 
- екологічні обмеження 
використання викопно-
го палива 

- спроба рівноправного 
співробітництва між ек-
спортерами та імпорте-
рами 
- перехід від нафти до 
газу 
- розширення інвести-
ційної політики 
- диверсифікація як ос-
новний принцип енерге-
тичної безпеки 
- «Зелена енергетика» 
- посилення регулюючої 
ролі держави в енерге-
тичній сфері 
 

 
Друга енергетична криза, що охопила період з 1979 по 1980 роки, ще 

більш посилила небезпеку відсутності власних запасів енергосировини. Іран-
ська революція 1978-1979 років привела до зриву поставок, почалася паніка 
серед країн-споживачів [5, с. 165]. Ціни на нафту підскочили з 13 до 34 дола-
рів за барель. Основними заходами державного регулювання розвитку щодо 
подолання нових викликів стала політика економії енергії, масштабне запов-
нення сховищ, форсований розвиток альтернативних джерел енергії та атом-
ної енергетики, поява «спотових» ринків з негайною оплатою і доставкою то-
вару, торгівля нафтою як звичайним товаром на біржі. 

Третя енергетичний криза 1986 р., причиною якої стала перевиробниц-
тво нафти в результаті змови США та Арабських стран і Чорнобильська  
аварія в СРСР, створила проблеми забезпечення енергетичної безпеки в  
країнах, які торгують енергоресурсами. В результаті зниження попиту ціни 
почали стрімко падати і повністю вийшли з-під контролю. Паніка почалася 
серед експортерів. Неможливість реалізувати товар і різке скорочення  
доходів призвели до масштабного зменшення витрат на виробництво вугле-
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воднів і поставили видобувну промисловість багатьох країн під загрозу  
закриття [6, с. 265]. 

В результаті кризи відбулися докорінні зміни у світовій нафтовій про-
мисловості і геополітиці. Головною подією стало перетворення нафти в зви-
чайний товар, торгів на біржі, а також «спотові» ринки, з негайною оплатою і 
доставкою товару [7, с. 8]. Сьогодні в структурі ціни на нафту з'явилася спе-
кулятивна складова, що стала предметом вивчення економістів і політиків. 
Почалося широке обговорення екологічної безпеки енергетичних об'єктів, ві-
дмова ряду країн від використання ядерної енергетики і черговий виток акти-
візації розробок поновлюваних джерел енергії. 

Висновки. Сучасний етап у розвитку світової енергетики, з початку 
XXI століття, характеризується появою нових глобальних викликів і поглиб-
ленням старих протиріч, що підсилюють небезпеку надійному функціону-
ванню енергетичної сфери. Найбільшою загрозою стабільним поставкам вуг-
леводнів, на думку більшості фахівців, є зростання світової потреби в енергії 
на тлі зменшення пропозиції енергоносіїв. Світ у цілому стає все більш енер-
гозалежним. Але найбільш високими темпами зростає споживання в країнах, 
що розвиваються Африки, Латинської Америки, Азії та особливо в Китаї та 
Індії, в зв'язку зі стрімким розвитком економік цих країн, високою енергоєм-
ністю їх національної промисловості, швидким зростанням чисельності насе-
лення, збільшенням душового енергоспоживання та ін. [8]. Це призводить до 
глобальних змін на світовому енергоринку: нові учасники вносять свої пра-
вила взаємодії, змінюються напрямки світових енергетичних потоків, провід-
ні гравці втрачають свій вплив, зростає ступінь невизначеності при прогнозу-
ванні тенденцій розвитку енергоринку. 

Крім того, процес збільшення споживання енергії супроводжується по-
глибленням сировинних проблем. По-перше, структура споживаних джерел 
енергії мало змінюється - в основному це вуглеводні і головним чином нафта. 
Однак сучасний етап отримання вуглеводнів характеризується виснаженням 
легко досяжних джерел і необхідністю вести видобуток в більш важкодосту-
пних місцях, наприклад, підводне буріння, яке потребує капітальних вкла-
день, розвитку транспортної інфраструктури, пошуку інвесторів. До того ж, 
існують переробні заводи орієнтовані на нафту певної якості, можливість їх 
адаптації до інших сортів досить низька.  

Побудова нових виробничих потужностей, крім матеріальних витрат, 
вимагає певного часу і документального узгодження з владою в будь-якій 
державі, що представляється непростим завданням в зв'язку з наявністю різ-
них обмежень, в тому числі екологічних. По-друге, розробка альтернативних 
джерел енергії поки йде недостатньо активно, і сьогодні вони не можуть 
скласти конкуренцію вуглеводним. А розвиток атомної енергетики усклад-
нюється несхвальним ставленням суспільства до неї. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF STATE  
REGULATION IN THE SPHERE OF CULTURE IN UKRAINE 
 
У статті розглядаються основні напрямки розвитку державного регулю-

вання у сфері культури в Україні. Визначено основні тенденції сфері культури, 
специфіка її державного регулювання, а також пропонуються шляхи покращення 
даного процесу. 

Ключові слова: державне регулювання, методи державного регулювання, 
сфера культури, установи культури. 

 
The article discusses the main directions of development of state regulation in the 

sphere of culture in Ukraine. The main tendencies in the sphere of culture, peculiarities 
of its state regulation, and proposes ways to improve the process. 

Keywords: state regulation, state regulation, the field of culture and cultural  
institutions. 

 
 
Постановка проблеми. Накопичені за час економічного спаду про-

блеми у сфері культури значно перевищують можливості держави щодо їх 
вирішення. Галузь, традиційно орієнтована на державну фінансову 
підтримку, виявилася слабо підготовленою до ринкової економіки. Це торк-
нулося як технічної частини, так і забезпечення кадрового потенціалу 
організацій культури і мистецтва. Темпи оновлення техніки в українських те-
атрально-видовищних організаціях продовжують катастрофічно відставати 
від темпів їх установки в комерційних концертних залах. Глядач хоче якісне 
уявлення на рівні світових аналогів, які він може щодня спостерігати завдяки 
телевізійним передачам, однак регіональні організації культури і мистецтва 
не можуть похвалитися своїм звуком та світлом. Аналогічна ситуація 
складається і з кадровим потенціалом галузі. Молоді люди в регіонах з не-
охотою йдуть працювати в культуру, не хочуть ставати художниками, музи-
кантами, артистами, так як одержувана там оплата їх не задовольняє. По суті, 
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сьогодні триває процес поступової втрати культурного надбання (як 
матеріального, так і духовного), накопиченого попередніми поколіннями. 

Культура повинна вийти на рівень, що дозволяє їй стати активним 
учасником соціально-економічних процесів, що вимагає певних зусиль з боку 
держави, розвитку системи управління галуззю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і 
прикладних проблем державного регулювання сфери культури в сучасній 
літературі присвячені праці таких вчених, Т.М. Борисова [1], В.М. Горовий 
[10], О.І. Дацій [4], А.О. Дегтяр [4], Н.Г. Додон [2], В.П. Клочко [3], 
М.Х. Корецький [4], Ю.М. Петрушенко [7], В.І. Попик [10], О.С. Онищенко 
[10], Ю.Г. Шишова [7] та ін. У зазначених публікаціях детально розроблені 
загальні питання державного регулювання сферою культури: цілі управління, 
принципи управління, методи управління, ефективність управління тощо. Ра-
зом із тим, чимало теоретичних і практичних питань проблематики залиша-
ються недостатньо розкритими з точки зору комплексності та системності, 
що дає підстави стверджувати актуальність даного дослідження. 

Постановка завдання. Ціллю даної статті є дослідження основних 
напрямків розвитку державного регулювання сферою культури в Україні. 
Визначення основних тенденцій у сфері культури, специфіки її державного 
регулювання, а також запропонувати шляхи покращення даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Реформування у культурному житті є 
прямим наслідком економічних і політичних перетворень, що відбуваються. 
Необхідно створити систему ефективного управління даною сферою на рівні 
держави, що дозволить зміцнити матеріальну та кадрову базу, створити нові 
творчі проекти. 

За останні десятиліття в Україні відбулися масштабні зміни, які торк-
нулися різних сфер життя суспільства. Динаміка сучасності втягує в орбіту 
глобальної інформатизації, економізму, комунікативних технологій навіть 
найбільш стійкі інституційні форми. Серед тих сфер діяльності, які знахо-
дяться в ситуації пошуку адекватної відповіді викликам часу, знаходиться і 
сфера культури, представлена численними інститутами [10]. 

В прикладній культурології дана проблема є найбільш актуальною. 
Мова йде не тільки про питання культурної політики, але і про напрацювання 
нових принципів, механізмів і способів культурного розвитку, про конструю-
вання нових форм культурних практик. Ключовим завданням при цьому є 
осмислення перспектив подальшого розвитку сфери культури в умовах 
адаптації до сучасних умов. Ринкові тенденції стали серйозним випробуван-
ням для сфери культури, що опинились в секторі неприбуткової діяльності 
[10]. Ситуація у сфері культури ускладнюється проблемами формування 
стабільних інструментів фінансування, перегляду управлінських важелів у 
сфері культури, налагодження законодавчої бази. Ці питання стосуються не 
тільки спеціалізованих установ, але і всього регіонального співтовариства, 
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кожного з жителів міста та області. Багаторівнева культурна сфера, пред-
ставлена і традиційною культурою, і арт-культурою та молодіжної культур-
ною індустрією, а також включає театри, музеї, виставкові зали, книговидан-
ня, кінематограф і т. п., виконує досить важливі соціальні функції, пов'язані з 
освітою, вихованням, процесами соціалізації, інкультурації, ідентифікації і 
багатьом іншим. 

Разом з тим можливості культурного середовища полягають не тільки в 
означеному контексті, вони перевершують за своїм потенціалом функцію 
збереження, трансляції спадщини нашої культури. Особливе значення куль-
турна комунікація набуває в момент виникнення ситуації економічного дис-
балансу, пошуку внутрішнього соціокультурного резерву для забезпечення 
ефективності процесів модернізації регіону. Світовий досвід свідчить про те, 
що культурний потенціал регіону (від музеїв, архітектурних комплексів до 
унікальних культурних місць, міфів, переказів, фестивалів) може бути вико-
ристаний не тільки в цілях виховання і прилучення до духовної спадщини. 
Культура може виступати як потужний регіональний ресурс, здатний пере-
ламати кризову ситуацію і дати новий імпульс провінційної території, стати 
фундаментом її інтенсивного розвитку [10]. 

У сучасних умовах важливо досягти раціонального поєднання 
державної підтримки культури та її комерційної складової. При цьому 
необхідно враховувати наявність вільної конкуренції і забезпечити розвиток 
творчої ініціативи працівників культури і мистецтва. 

Вихідним моментом тут виступають ринкові відносини, які корінним 
чином змінили принципи та методи ведення господарської діяльності уста-
нов культури. Стає все більш важливим і необхідним формування державою 
ефективної системи управління розвитком сфери культури, що відповідає 
закономірностям ринкової економіки і відображає зміну ситуації на ринку 
послуг культури [10]. 

Результати наших досліджень свідчать про те, що практика ставить пи-
тання про важливість цілісного погляду на проблему формування ефективної 
системи управління сфери культури. Багатоканальна система фінансування в 
Україні існує тільки на папері, організаційна структура установ культури ма-
ло змінилася за останні роки, рівень оплати праці працівників культури за-
надто малий, економічні методи стимулювання праці не застосовуються в 
повному обсязі. 

Нами обґрунтовано, що нова галузева система фінансування оплати 
праці в бюджетних організація повинна стати тим механізмом, який дозво-
лить підвищити заробітну плату працівникам сфери культури і мистецтва, 
оптимізувати організаційну структуру установ та в повному обсязі застосо-
вувати економічні методи стимулювання праці. 

Місце культури в системі ринкових відносин, принцип взаємодії ринку 
і держави в даній галузі має визначатися державою її розумінням як сфери 
створення, збереження, передачі певних духовних, етнічних цінностей і 
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лень суспільству та кожній людині. В сучасних умовах культурна політика, її 
цілі, методи і форми знаходяться у прямій залежності від постійної уваги 
держави до проблем духовного збагачення суспільства. 

Розглядаючи проблеми розвитку культури, необхідно виходити із 
загальної соціальної установки суспільства: навіть за найвищої 
індивідуальної корисності культурних благ ціни на них повинні бути 
доступні для різних груп населення, що, в свою чергу, передбачає 
диференціацію за видами (платні і безкоштовні, приватні і державні, а також 
індивідуальними і соціальними) [1]. 

Співвідношення між індивідуальною і соціальною корисністю благ 
обумовлює межі та міру участі держави в ринковому обміні. Ринок 
індивідуальних товарів і послуг передбачає мінімальну участь держави, 
найчастіше непряму, прикладом чого може служити шоу-бізнес, який немає 
необхідності підтримки на державному рівні. 

До вимог щодо створюваної ефективної системи державного регулю-
вання сфери культури можуть бути віднесені наступні: відповідність 
соціально-культурним цілям суспільства і комплексу функцій, що 
реалізуються установами культури; цілісність всіх елементів і членів 
організації; певна самостійність кожного елемента системи; забезпечення 
найбільш оптимального поєднання централізації і децентралізації; чіткий 
розподіл функцій, що забезпечують взаємо узгодженість вертикальних та го-
ризонтальних зв'язків; контроль за діяльністю організації повинен бути ши-
рокий, але не обмежувати самостійність установ. 

До методів державного регулювання належать прямі (дотації, держза-
мовлення, регулювання цін, держконтроль) і непрямі методи (бюджетне ре-
гулювання, податкова та грошово-кредитна політика). До способів впливу на 
суб'єкти культурної діяльності можуть бути віднесені ідеологічний, 
соціальний, правовий і економічний [10]. 

Рішення проблем сфери культури вимагає перегляду системи 
управлінням даної галузі, а також вкладення фінансового, матеріального і 
людського капіталу. Узагальнення основних положень і напрямків розвитку 
державного регулювання у сфері культури передбачає неухильне розширення 
і поглиблення використання суто ринкових методів і прийомів ведення 
господарської діяльності установ культури. 

Організаціям культури необхідно постійно оновлювати, якісно вдоско-
налювати і змінювати форму подання культурного блага. Пошук нових 
ринків, розробка оригінальних підходів повинні стати невід'ємною частиною 
маркетингової стратегії установи культури. Важливим елементом успішної 
маркетингової програми повинно виступати ціноутворення, сучасна практика 
якого в сфері культури і мистецтва дуже гнучка. Система ціноутворення не 
повинна бути єдиною для всіх організацій, а повинна вибиратися 
індивідуально, змінюватися й оновлюватися [10]. 
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Одночасно, важливо розвивати рекламу, яка є найбільш дешевим, 
швидким та простим способом просування товарів і послуг на ринку. Разом з 
тим, для нормального розвитку культури необхідно, щоб вона була 
підтримана соціальними інститутами меценатства, державним заступниц-
твом, благодійними фондами, промисловими підприємствами та приватними 
особами. Чим більше буде різних джерел заступництва і чим менше буде бю-
рократизму, тим краще для культури. І навпаки, чим менше різноманітність 
заступництва, тим менше можливостей у художника, тим більше ймовірність 
зловживань з боку покровителя. Повинна бути повна економічна і правова 
свобода творчості, можливість маневру ресурсами, цінами, стратегічними 
цілями, що забезпечує унікальність культурних благ. У нашій країні 
можливість маневру ресурсами обмежена системою постатейного 
фінансування державних установ, і контролю за використанням ресурсів з 
боку Міністерства фінансів. 

Необхідно не тільки збільшувати частку культури в ієрархії витрат усіх 
рівнів, але і змінити суть їх розподілу. Культура повинна не просто 
зберігатися, але і розвиватися, використовуючи традиційні установки і 
цінності. Економічні перетворення в сфері культури повинні забезпечити 
збереження вже накопиченого культурного матеріалу, визначити розвиток 
нових форм мистецтва і зумовити швидкий розквіт творчості в Україні. Цьо-
му відповідають принципи і напрямки економічних реформ. Тому необхідно 
не просто розробляти середньо - і довгострокові програми розвитку культури 
в країні з зазначенням щорічних бюджетних пріоритетів, але й підготувати 
повноцінну національну цільову програму «Культура». Це дозволить 
приділити більшу увагу розробці та втіленню в життя державних, місцевих і 
відомчих цільових програм [10]. 

Саме програми повинні таки стати фактором, що робить вплив на поя-
ву нових творчих ідей та змушує організації культурної сфери конкурувати 
між собою. У той же час, необхідно зберегти суворе фінансове виконання за-
хищених статей бюджету по галузі культури, що дозволить установам даної 
сфери спокійно займатися творчістю. Одночасно потрібне проведення роботи 
щодо удосконалення нормативно-правової бази, направленням її на стиму-
лювання припливу фінансових коштів у культуру з позабюджетних джерел. 
Представляється суттєво важливим вдосконалення системи підготовки кадрів 
культури, за сучасним ринковими спеціальностями: ринкова економіка, ме-
неджмент, маркетинг. 

Застосування контрактної системи оплати праці в установах культури 
дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до творчих кадрів, стимулює 
підвищення якості роботи та зростання професійної майстерності. Приміром, 
у театральному колективі найбільш прийнятною системою оплати праці буде 
наступна: заробітна плата актора ділиться на посадовий оклад, а також 
компенсаційні і стимулюючі виплати, які виплачуються пропорційно 
«відпрацьованим» спектаклям. 
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В даний час в Україні діє ряд державних та місцевих програм розвитку 
культури і мистецтва. Економічний зміст вищезазначених програм полягає в 
тому, що вони фінансують не орган управління культурою, не заклад культу-
ри, а власне діяльність. При програмно-цільовому методі відбувається відхід 
від монополії державних установ культури, тим самим визнається багато 
суб'єктність культурного розвитку; розробляється не кінцевий результат, а 
система заходів щодо його досягнення, тому є можливість коригування ходу 
програми. Впроваджуючи в життя програми, держава встановлює 
пріоритетні напрямки культурної політики, визначає державну і регіональну 
значимість діяльності установ культури і мистецтва. Тому складання програм 
повинен передувати етап, в ході якого проводиться аналіз проблем культур-
ного життя даного регіону, спрямований, як і програма в цілому, на виявлен-
ня та підтримку творчого, інноваційного початку в діяльності установ куль-
тури і мистецтва всіх рівнів. При цьому кожний програмний захід має 
фінансуватися з декількох джерел: державного і (або) місцевого бюджету, 
спонсорськими коштами, власними активами і т. п. 

Успішна взаємодія меценатства і держави, що стимулює його розвиток 
за допомогою низки організаційно-економічних важелів (податкові пільги, 
юридичні гарантії тощо) – запорука збереження і творчого розквіту культур-
ного життя нашої країни. Необхідно стимулювати і постійно висвітлювати в 
засобах масової інформації благодійну діяльність банків, громадських 
фондів, великих промислових підприємств і т. п. Важливо переконати 
спонсорів, меценатів та інших жертводавців вкладати гроші в театри, музеї, 
бібліотеки та інші осередки культури [10]. 

Багато потенційних меценатів, в силу своєї низької культури не 
розуміють важливості збереження традиційної культури. Для запобігання 
такої негативної діяльності (або точніше, бездіяльності) повинна бути роз-
роблена і через засоби масової інформації втілена в життя політика залучення 
у сферу культури спонсорських коштів. 

Недосконалість чинної системи фінансування до теперішнього часу 
створила умови, за яких установи культури виявилися в ситуації, коли бюд-
жетне фінансування істотно відстає від потреб галузі. 

У цих умовах все більш очевидним стає вміле використання 
комерційної складової, комерційного потенціалу даної галузі. Однак тут слід 
враховувати, що при зростанні обсягів платних послуг, що надаються насе-
ленню, втрачаються ціннісні смисли діяльності організацій культурної сфери, 
духовні потреби нівелюються в конкретні предмети, речі, значимість яких 
визначається перш за все їх практичною корисністю. Комерціалізація мис-
тецтва призводить розвиток культурної діяльності в бік задоволення запитів 
заможної частини населення або у сторону масових смаків. Платні послуги у 
меншій мірі здатні формувати смаки, запити населення, оскільки 
підлаштовуються під вже існуючий попит. 



154 

 

Держава повинна пам'ятати про недопущення суцільної комерціалізації 
всіх установ культури. Повністю автономно можуть існувати лише циркові 
колективи і невеликі організатори шоу-програм. Тому комерціалізація і дер-
жавна підтримка повинні взаємно доповнювати один одного. Дана вимога 
висуває завдання визначення оптимального співвідношення платних і без-
коштовних послуг, що забезпечує гарантований мінімум культурного обслу-
говування для соціально незахищених верств населення та матеріальної 
компенсації безкоштовних послуг установ культури, які по своїй ролі в 
суспільстві не повинні застосовувати платні послуги. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило виявити такі тенденції: 
- знизився загальний інтерес до високої культури, внаслідок відсутності 

ідеологічної пропаганди вітчизняного мистецтва, 
- знизився рівень мистецьких послуг внаслідок переходу багатьох 

артистів у більш фінансово забезпечені галузі народного господарства, 
- з'явилися конкуренти у вигляді нових шоу-програм, естрадних уяв-

лень, нічних клубів і т. п. 
- люди більше часу проводять перед телевізорами та комп'ютерами, 

грають у відеоігри, дивляться відеофільми. 
- погіршився життєвий рівень населення,  
- погіршилася криміногенна ситуація і знизилась безпека громадян у 

вечірній і нічний час. 
Резюмуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що широ-

кий спектр послуг, що надаються організаціями культури на платній основі, 
оригінальність при їх впровадженні в життя та ефективна реклама дозволять 
вижити великій кількості театрів, концертних організацій, музеїв, бібліотек, 
клубів в умовах, коли держава не в змозі подбати про культуру, а меценати 
або не займаються благодійністю взагалі, або підтримують тільки відомі ко-
лективи. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 
STATE OF ECOLOGICAL SAFETY IN UKRAINE 

 
В статті розкривається проблема зміни клімату, аналізується сучасний 

стан екологічної безпеки в Україні. У зв’язку з цим пропонується розробка науково 
обґрунтованих засад екологічної безпеки України та впровадження управлінських 
механізмів їх реалізації. Вказується на необхідність переходу на відновлювані 
джерела енергії (вітрову, сонячну, геотермальну, біомасу тощо) для зменшення 
викидів шкідливих речовин. Організаціям, які застосовують стратегію щодо захи-
сту клімату, пропонується надавати переваги при інвестуванні. 

Ключові слова: зміна клімату, екологічна безпека, комплексна програма до-
слідження глобальних змін клімату. 

 
The paper considers the climate change problem, and analyzes the current state of 

ecological safety in Ukraine. In this regard, it is proposed to develop scientifically 
grounded principles of the ecological safety of Ukraine and to introduce management 
mechanisms for their implementation. The need for switching to renewable energy 
sources (wind, solar, geothermal, biomass, etc.) is indicated aiming to reduce emissions 
of harmful substances. Investment benefits are suggested to be provided to organizations 
applying climate protection strategies. 

Keywords: climate change, ecological security, integrated research program for 
global climate change. 



 

157 

 

Постановка проблеми. Надзвичайно важливим питанням в Україні та 
світі є вирішення уповільнення зміни клімату. Провідними міжнародними ор-
ганізаціями, які опікуються даною проблемою, є Міжнародна електротехнічна 
комісія (IEC), Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) та Міжнародна 
спілка електрозв’язку (ITU). Експерти даних організацій запропонували кіль-
ка практичних рішень з метою вирішення проблеми зі зміною клімату. Між-
урядовий комітет із проблем зміни клімату (IPCC) підтримав технічні станда-
рти, запропоновані IEC, ISO та ITU для уповільнення змін клімату.  

У Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату поняття “зміна клімату” 
трактується як “діяльність людини, що викликає зміни у складі глобальної 
атмосфери і накладається на природні коливання клімату, що спостерігають-
ся протягом порівняних періодів часу [1, с. 162]”. У розумінні ІРСС “зміна 
клімату” – це будь-яка зміна клімату є наслідком як природної мінливості, 
так і результатом діяльності людини. 

IEC, ISO та ITU пропонують урядам країн світу та промисловцям стан-
дарти, які потрібно використовувати, приймаючи рішення. У зв’язку з цим 
необхідними є науково обґрунтовані засади екологічної безпеки України та 
впровадження управлінських механізмів їх реалізації. 

Аналіз наукових публікацій. Питання зміни клімату аналізується ці-
лим рядом українських та зарубіжних науковців, таких як: О. Бардіна, 
С. Борисюк, Ю. Дідовець, Я. Дідух, Ю. В. Костюченко, М. В. Ваколюк, 
Д. М. Мовчан, Ю. Г. Білоус, М. В. Ющенко, І. М. Копачевський а також роз-
глядається зарубіжними експертами, зокрема: Рeжі Жак, Моррісон Алан, 
Турe Хамадун. 

Мета дослідження полягає в дослідженні сучасного стану екологічної 
безпеки в Україні, що зумовлено “зміною клімату” та здійснення державної 
політики для забезпечення екологічної безпеки, яка з даного питання безумо-
вно пов’язана з діяльністю міжнародної спільноти.  

Виклад основного матеріалу. Зміни клімату викликані зростанням 
концентрації в атмосфері так званих “парникових газів”, які затримують інф-
рачервоне випромінювання, яке випускає земна поверхня, створюючи тим 
самим “парниковий ефект”. Парниковий ефект – це процес, при якому пог-
линання і випускання інфрачервоного випромінювання атмосферними газами 
викликає нагрів атмосфери і поверхні планети. Він був виявлений Жозефом 
Фур'є в 1824 році і досліджений в 1896 році Сванте Арреніусом. Парниковий 
ефект сприяв виникненню і розвитку життя на Землі [1, с.224]. Водночас па-
рниковий ефект сприяє зміні клімату. 

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), в 2014 році 
концентрація в атмосфері CO2, основного довгоживучого парникового газу, 
досягла 397,7 молекул СО2 на кожен мільйон молекул в повітрі, а в північній 
півкулі – 400 молекул на мільйон. При цьому експерти повідомляють, що 
безпечна концентрація СО2 становить 350 молекул на мільйон. Фахівці від-
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значають, що вміст двоокису вуглецю, метану та монооксиду азоту в умов-
них одиницях виміру парникового ефекту з 1990 по 2014 роки зріс на 36% 
[10, с.42]. Розуміючи, що збільшення СО2 несе загрозу для людства, 180 кра-
їн світу у 1992 році була підписали Рамкову конвенцію ООН про зміну клі-
мату (РКЗК ООН). Метою кожної держави є виконання вимог Кіотського 
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату, а також відповід-
них рішень Конференції Сторін РКЗК ООН. РКЗК ООН – важливий політич-
ний документ у системі зусиль світового співтовариства щодо забезпечення 
стійкого розвитку, націлений на концентрацію уваги та діяльності на про-
блемі глобальної зміни клімату [1, с. 131]. Головними вимогами в цьому від-
ношенні є оцінка даних про антропогенні викиди та абсорбцію парникових 
газів, а також підготовка і подання кадастру антропогенних викидів та абсор-
бції парникових газів, національного повідомлення з питань змін клімату, а 
також дворічного звіту відповідно до положень Кіотського протоколу та рі-
шень Конференції сторін. Відповідно до статей 4 і 12 РКЗК ООН, Україна, як 
Сторона РКЗК ООН, несе зобов'язання з розробки, періодичного оновлення, 
публікації та надання в Секретаріат РКЗК ООН національних кадастрів (ін-
вентаризації) антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Вико-
нання цих зобов’язань здійснюється згідно з методиками Міжурядової групи 
експертів з питань змін клімату (МГЕЗК), затвердженими на дев’ятнадцятій 
сесії Конференції Сторін РКЗК ООН [10, с. 42].  

Змiни глобального клiмату пiдсилюються в Україні внутрішніми фак-
торами: змiною ландшафтiв в наслiдок багатовiкової господарської 
дiяльностi, мелiорацiєю, процесом урбанiзацiї. Найбільш уразливими регіо-
нами України при зміні клімату є Карпати, узбережжя Чорного та Азовського 
морів – там збільшується повторюваність різних аномальних природних 
явищ, а рівні морів уже підвищилися на 12–15 сантиметрів за сто років. 
Впродовж 112 рокiв зростання температури становить 0,8–1◦С [6, с. 41].  

Атмосферні концентрації СО2 і CH4 збільшилися на 31% і 149% відпо-
відно в порівнянні з початком промислової революції в середині XVIII сто-
ліття. Такі рівні концентрації досягнуті вперше за останні 650 тисяч років [1, 
с. 224]. Критичною може стати ситуація потепління на 2◦С, це призведе до 
незворотних змін. Наслідки потепління клімату можуть впливати на зміну 
епідеміологічної ситуації, на умови проживання та здоров’я населення, появу 
можливості техногенних катастроф та небезпечних природних і стихійних 
метеорологічних явищ.  

Дослідження Українського науково-дослідного гідрометеорологічного 
інституту (УНДГМІ) та інших спеціалізованих установ та організацій свід-
чать, що подальші кліматичні зміни будуть впливати на економічну, соціаль-
ну та екологічну ситуації в Україні. “Зміна клімату” вплине на такі галузі, як 
сільське та лісове господарства, використання водних ресурсів, а також тери-
торії, які зазнають підтоплення при підйомі рівня моря. У зв’язку з цим мо-
жуть виникнути наступні проблеми:  
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− перерозподіл опадів – на всій території країни (можливе збільшення 
майже на 20% опадів у січні, березні та квітні та зменшення влітку), що на фоні 
підвищення температури зумовить дефіцит вологи, особливо на півдні країни;  

− збільшення кількості атмосферних опадів призведе до збільшення 
чисельності та масштабності повеней у Карпатах, зсувів ґрунту;  

− підвищення температури на 1°С спричинює зсув природних зон на 
160 км [6, с. 35], тому кліматичні зміни в південних регіонах призведуть до 
зростання продовольчих цін та перетворення степів на пустелі; 

− внаслідок збільшення кількості атмосферних опадів на 20% відбу-
деться затоплення прибережних частин водойм; 

− оскільки зими прогнозуються м’якшими та коротшими, а літо спеко-
тнішим очікується підвищення середньої температури в центральних та схід-
них регіонах України, що призведе до нестачі питної води; 

− внаслідок поширення шкідників, що люблять теплий клімат, відбу-
деться зниження продуктивності лісу на всій території України та зміна типу 
лісів; адже лісове господарство зазнає втрат (у т. ч. через пожежі), а як наслі-
док, і всі суміжні галузі, що пов’язані з деревообробкою та лісозаготівлею; 

− через надмірну вологість повітря зросте кількість гострих нових рес-
піраторних та інфекційних захворювань, зросте кількість захворювань, 
пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря та продуктів харчування;  

− зросте кількість серцевих та судинних захворювань, погіршиться 
стан здоров’я людей через різкі перепади температурного режиму та атмос-
ферного тиску [10, с. 39-41];  

− пристосовуватися до змінених умов необхідно буде туристичному 
бізнесу, бо очікується, що сніговий покрив і довжина зим скоротяться, що 
вплине на зимовий туризм, особливо на гірськолижний, зокрема гірськолиж-
ні курорти Карпат. Прохолодні літні місяці вплинуть на туристичний відпо-
чинок поблизу водойм;  

− впровадження нових технологій потребуватиме будівельний та тран-
спортний бізнес. 

За останні 20 років кількість міст і селищ із сталими проявами підтоп-
лення зросла удвічі – з 265 до 541, а загальна площа підтоплених територій у 
цих містах і селищах збільшилася з 88,6 тис. га до 196,2 тис. га [3, с. 245]. 
Україна є однією з десяти країн світу найбільших забруднювачів атмосфери 
парниковими газами. Серед країн-найбільших забруднювачів повітря – США, 
Росія, Японія, Німеччина, Канада, Великобританія, Франція, Індія та Китай.  

Кліматичні зміни можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки 
для господарства в Україні. Зона виробництва озимої пшениці в умовах по-
тепління клімату може зміститися у більш високі широти, спостерігатиметься 
тенденція до збільшення врожаю озимої пшениці в Україні на 20-30%. Ство-
рюються умови для збільшення посівів ячменю, вівса, кукурудзи, зернобобо-
вих, а також для суттєвого збільшення обсягів вирощування фуражного зер-
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на, розширення посівів багаторічних трав. Така ситуація буде сприяти фор-
муванню зони інтенсивного молочного скотарства і свинарства. Це також 
обумовить певні зміни у розміщенні переробних підприємств.  

Загалом клімат України для розвитку сільського господарства є сприя-
тливим, однак воно залишається залежним від погодних умов і зазнає суттє-
вих впливів від зміни клімату. Основна продовольча культура нашої країни – 
озима пшениця. Зміна клімату для неї покращить умови зимівлі. Якщо до по-
чатку 90-х років Україна у середньому втрачала від 25% до 30% площі, яка 
вимерзала, то нині, у зв’язку із підвищенням температури повітря взимку, 
умови покращилися. Однак для певних культур підвищення температурних 
показників є негативним фактором. Зокрема, це ранні ярові зернові. За раху-
нок підвищення теплових ресурсів ця група культур втрачає свою урожай-
ність, і, за прогнозами фахівців, десь через 15-20 років взагалі буде нерента-
бельною [10, с. 40]. Тобто наслідки глобального потепління найвідчутніші 
будуть у західній та південній частинах країни. Однак підвищення темпера-
тури дасть змогу висівати кукурудзу на зерно більш урожайних середньости-
глих і пізніх сортів у північних районах країни та вирощувати соняшник.  

Зміна клімату в Україні помітно вплине на лісове господарство. Нас-
лідком потепління є можливою зміна типів лісу, продуктивності та витрива-
лості. Основними заходами для адаптації лісового господарства до змін клі-
мату будуть: посилення заходів боротьби зі шкідниками і хворобами; попе-
редження лісових пожеж тощо.  

Підвищення рівня моря, у свою чергу, підсилить процеси розмиву бе-
регів, затоплення, а також спричинить істотні зміни в екосистемах гирлових 
областей Дунаю, Дніпра і Дністра. Підйом рівня моря у Причорномор’ї, збі-
льшення притоку солоних середземноморських вод та зменшення річкового 
стоку призведе до підвищення солоності Чорного моря на 4-6%, тому змін 
зазнають фауна і флора.  

Запаси питної та технічної води зменшуються. Якщо ситуація не змі-
ниться, то за прогнозами вчених до 2025 року ⅔ людей світу будуть відчува-
ти нестачу питної води. Відповідно до нещодавнього звіту Британського уря-
ду, кліматичні зміни можуть коштувати світу від 5% до 20% ВВП щорічно 
[10, с. 41]. Найбільшими забруднювачами довкілля є промислові підприємст-
ва, автомобільний транспорт, приватні опалювальні системи тощо. Сміттєз-
валища в Україні, як правило, роками знаходяться на відкритому повітрі та 
випаровують мільярди тонн шкідливих речовин в атмосферу. 

Міжнародні організації IEC, ISO та ITU пропонують заходи для боро-
тьби із кліматичними змінами, зокрема такі [7, с. 6]: 

− моніторинг та вимірювання рівня викидів парникових газів; 
− вимірювання слідів вуглецю продукції; 
− конструювання та будування енергетично ефективного житла та ро-

бочих будівель; 
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− перейняття доброчинної практики, враховуючи маркування енерге-
тичної та екологічної ефективності; 

− сприяння передовій практиці у галузі екологічного управління та 
природоохоронного проектування; 

− розподіл інноваційних технологій, здатних сприяти зменшенню ефе-
кту зміни клімату; 

− сприяння введенню нових енергоефективних технологій та послуг;  
− використання енергозберігаючих технологій та альтернативних видів 

палива в енергетиці; підвищення ступеня рециркуляції і повторного викорис-
тання промислових і побутових відходів з метою зниження викидів метану;  

− структурна перебудова сільськогосподарської практики; розвиток бі-
отехнологій і селекцію нових сільськогосподарських культур;  

− оптимізація структури і складу лісових площ, зокрема, лісовідновлення 
та лісорозведення; реабілітацію порушених або висушених водних ресурсів;  

− вдосконалення та адаптація інфраструктури транспортних комуніка-
цій, розробка попереджувальних заходів під час весняних паводків, поліп-
шення гідрометеорологічного моніторингу з метою підвищення готовності 
економіки і населення до екстремальних погодних змін [4, с. 19]. 

Слід затвердити і профінансувати на державному рівні комплексну 
програму дослідження глобальних змін клімату і їхніх можливих наслідків, 
розробивши відповідні запобіжні заходи, що вже розглядали на засіданні 
Президії НАН України. Програма не повинна обмежуватися лише виконан-
ням Рамкової конвенції ООН і Кіотського протоколу щодо запобігання вики-
дам парникових газів. Вона має охоплювати всі можливі аспекти, у тому чис-
лі й можливі зміни стану та функціонування природних екосистем, ведення 
сільського господарства, економіки і соціальних проблем [10, с. 42]. 

Для зменшення викидів шкідливих речовин, на думку вчених, є необ-
хідним перехід на відновлювані джерела енергії (вітрову, сонячну, геотерма-
льну, біомасу тощо). Тому пропонується фірмам з проробленою стратегією 
щодо захисту клімату надавати переваги при інвестуванні. Вже цілий ряд 
проектів були впроваджені чи знаходяться в стадії впровадження, зокрема, це 
проекти з енергозбереження у соціальній сфері: 693 проекти з капітального 
ремонту (теплосанації) об’єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, 
заміна вікон та дверей), які здійснюються переважно у закладах освіти та 
охорони здоров’я майже у всіх регіонах України; 36 проектів з технічного 
переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій (263,3 
млн. грн.); 75 проектів із заміни ліфтів в житлових будинках та закладах со-
ціальної сфери (160,1 млн. грн.). Результати показують, що середня і довго-
строкова прибутковість за Індексом змін клімату HSBC ненабагато вище, ніж 
ті ж показники індексу MSCI World. Індекс HSBC перевершував MSCI за 
всіма показниками, особливо до вересня 2008 року [9].  

Українські вчені дійшли висновку, що оцінка довгострокових інтегра-
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льних показників ризиків допоможе, визначити відповідні загрози, пов’язані 
з довгостроковими змінами, що має ґрунтуватися на застосуванні інтегрова-
ного модельного підходу, якій враховував би складні взаємозв’язки між клі-
матичною, екологічною та геосистемами [8, с. 64]. У межах виконання про-
грами необхідно організувати систему моніторингу, передбачивши прове-
дення комплексних досліджень із використанням сучасних новітніх методів і 
досягнень науково-дослідних інститутів.  

Висновки. Отже, вирішення уповільнення зміни клімату є надзвичайно 
важливим питанням в Україні та світі. Необхідною є розробка науково об-
ґрунтованих засад екобезпеки України та впровадження управлінських меха-
нізмів їх реалізації, безумовно пов’язано з діяльністю міжнародної спільноти. 
У зв’язку з цим необхідно здійснювати системний моніторинг екологічної 
ситуації із використанням сучасних новітніх методів і досягнень науково-
дослідних інститутів. На думку вчених для зменшення викидів шкідливих 
речовин є необхідним перехід на відновлювані джерела енергії (вітрову, со-
нячну, геотермальну, біомасу тощо). Організаціям, які застосовують страте-
гію щодо захисту клімату, пропонується надавати переваги при інвестуванні. 
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В статті приділено увагу проблемним аспектам державної політики щодо 
протидії кризовим явищам в реальному секторі економіки, оцінено перспективи 
розвитку металургійної промисловості, яка найбільш постраждала від кризи. За-
пропоновано стратегічні напрями державної антикризової підтримки галузі в су-
часних умовах.  

Ключові слова: антикризова стратегія, виробництво, галузь, державна по-
літика, промисловість, реальний сектор економіки. 
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The problematic aspects of combating the crisis in the real econom has been 
analysed. The prospects of the steel industry, which is most affected by the crisis, have 
been evaluated. The basic directions of the state anti-crisis support to the industry in 
modern conditions have been determined. 

Keywords: anti-crisis strategy, production, industry crisis, public policy, industry, 
real economy. 

 
 
Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності різних 

суб’єктів економічної діяльності в теперішній час є однією з найбільш актуа-
льних проблем наукових досліджень внаслідок загострення конкуренції на 
світовому ринку і постійних змін кон’юнктурних, економічних, організацій-
них та інституційних умов господарювання. 

Досягнення конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і 
національної економіки в цілому багато в чому залежить від конкурентосп-
роможності видів економічної діяльності (галузей національного господарст-
ва), які мають власні, специфічні конкурентні переваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питання забезпе-
чення конкурентоспроможності різних об’єктів, у тому числі металургійної 
галузі, і їх конкурентних переваг розглядали у своїх роботах О. Амоша, 
Л. Антонюк, С. Аптекар, А. Воронкова, В. Геєць, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, 
М. Кизим, Ю. Кіндзерський, М. Лепа, Ю. Макогон, О. Савчук, О. Тіщенко, 
О. Чернега,  М. Чумаченко, О. Шнипко. 

Постановка завдання. Аналіз кризових явищ в реальному секторі еко-
номіки, а також оцінка перспектив розвитку металургійної промисловості та 
визначення на цьому ґрунті основних напрямів державної антикризової підт-
римки галузі в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Національне господарство України під-
пало під вплив кризових явищ, що значною мірою відобразилось на динаміці 
й ефективності розвитку його базових галузей. Одним із найбільш постраж-
далих від кризи видів економічної діяльності виявилася металургійна 
промисловість, спад у якій досягав 50%. З метою всебічної економічної підт-
римки галузі заходи антикризового  регулювання повинні мати комплексний 
характер, тобто охоплювати різні сфери господарської діяльності й забезпе-
чуватися як самими господарюючими суб'єктами, так і державою.  

Заходи у сфері цін і тарифів, як правило, є прерогативою держави і мо-
жуть містити введення митних експортно-імпортних мит, квотування вво-
зу/вивозу того або іншого виду продукції, зміну (в основному зниження) рів-
ня цін на продукцію (послуги) природних і державних монополій, на деякі 
імпортовані товари, а також контроль (прямий або непрямий) за ціноутво-
ренням на продукцію галузі. Господарюючі суб'єкти, націлені на одержання 
прибутку, неохоче  йдуть на  зниження ціни  на власну продукцію, тому  по-
дібні процеси відбуваються в основному за участю держави та є обмеженими 
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в часі. Головним позитивним наслідком реалізації спектра ціново-тарифних 
антикризових заходів є запобігання зростанню або помірне підвищення (рід-
ше − скорочення) затрат на виробництво. 

Фінансово-інвестиційні та податково-бюджетні заходи спрямовані, го-
ловним чином, на збільшення обсягу обігових коштів металургійних підпри-
ємств і підвищення їх фінансової стабільності. При цьому податково-
бюджетні заходи входять у компетенцію тільки держави, і їх метою, крім за-
значених вище, може бути також розширення внутрішнього ринку металоп-
родукції за рахунок пріоритетного розвитку металоспоживаючих галузей. До 
складу даних антикризових заходів можуть входити пільгова видача кредит-
них ресурсів, зниження ставок різних податків і зборів, цільове фінансування 
проектів, державне сприяння в міжнародних переговорах щодо залучення 
іноземних інвестицій тощо. 

Ринкові заходи являють собою стимулювання попиту і розвиток як зо-
внішнього, так і внутрішнього ринків металопродукції. Основний позитив-
ний результат успішної реалізації даних заходів полягає у збільшенні обсягу 
продажів і завоюванні нових/утриманні наявних ринкових ніш. На держав-
ному рівні ці заходи можуть включати моніторинг експортних цін на метало-
продукцію, підтримку при вирішенні спорів у рамках СОТ та ОЕСР, реаліза-
цію інфраструктурних проектів; на рівні господарюючих суб'єктів − марке-
тингові дослідження, зміну сортаменту продукції, що випускається, тощо [1]. 

Технологічні антикризові заходи спрямовані у першу чергу на підви-
щення техніко-технологічного рівня металургійного виробництва і прискоре-
не впровадження процесів енерго- і ресурсозбереження. Перевагою реалізації 
даних заходів на державному рівні є можливість вносити відповідні зміни до 
законодавчих актів, що регулюють ввезення передового й енергозберігаючо-
го устаткування. Основними позитивними результатами ефективного 
застосування цих заходів виступає зростання цінової конкурен-
тоспроможності металопродукції, зниження екологічного навантаження на 
навколишнє середовище і підвищення інноваційного рівня виробництва. 

Заходи, прийняті урядом України для виходу металургійної галузі та 
всієї національної економіки із кризи, відображено в законодавчо-
нормативних актах: «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації,  яка 
склалася в гірничо-металургійному і хімічному комплексі», «Про затверджен-
ня плану негайних заходів щодо подолання негативних явищ у металургійній 
промисловості», «Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в 
Україні», «Про внесення змін до деяких законів України для мінімізації впли-
ву фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості». 

Крім зазначених нормативно-правових документів, 10 листопада 2008 
р. був підписаний «Меморандум взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів 
України і підприємствами гірничо-металургійного комплексу», дія якого зго-
дом кілька разів продовжувалася [2].  

Слід зазначити, що заходи, визначені в даному документі, були вико-
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нані лише частково як урядом, так і підприємствами. 
Однією з найбільш спірних тем у процесі переговорів про продовження 

дії Меморандуму металургів з урядом і державними монополіями було пи-
тання про рівень внутрішніх цін на металопродукцію. Вимогу про підтримку 
внутрішніх цін на рівні експортних було внесено окремим пунктом у доку-
мент, і її недотримання могло призвести до скасування пільг для металургій-
них підприємств. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі неодноразово робило 
заяви про те, що ціни на внутрішньому ринку перевищують експортні за ба-
гатьма товарними позиціями на 25-40%. «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз 
України» й інші енергокомпанії зверталися до Кабінету Міністрів України з 
проханням скасувати преференції для металургів, мотивувавши це значними 
збитками, яких зазнають державні монополії через введення пільг для гірни-
чо-металургійного комплексу, а також відмовою металургійних підприємств 
знижувати ціни на свою продукцію [3]. 

Аналіз ситуації, проведений Мінекономрозвитку, свідчить, що різниця 
внутрішніх і зовнішніх цін пояснювалася інерційністю українського метало-
ринку, який із запізненням реагував на світову кон'юнктуру.  

Різниця в цінах на внутрішньому і зовнішньому ринках виникала при 
використанні методу локального аналізу, тобто місяць до місяця. Однак ін-
формація про коливання цін на світовому ринку надходила в Україну із запі-
зненням практично на місяць. Таким чином, коли ціна на світовому ринку 
вже змінилася, на внутрішньому поставки тривали за контрактами, укладе-
ними за старими експортними цінами.  

Даний висновок надалі став ключовим фактором для прийняття урядом 
рішення про подальше продовження пільг для підприємств гірничо-
металургійного комплексу. 

Урядові антикризові заходи спрямовані на досягнення таких основних 
результатів, як зниження затрат на виробництво, розширення збуту металоп-
родукції на внутрішньому ринку, прискорене технічне переозброєння галузі, 
збільшення обсягу обігових коштів металургійних підприємств, безперебійне 
забезпечення металургів ресурсами, стимулювання заходів щодо ресурсозбе-
реження, збереження існуючих ринкових ніш української металопродукції з 
використанням міжнародних механізмів захисту інтересів вітчизняних мета-
лургів. Однак ефективність зазначених заходів, навіть тих, які вже введені в 
дію, є нерівнозначною. Наприклад, зняття цільової надбавки на технологіч-
ний природний газ, мораторій на підвищення залізничних тарифів і цін на 
електроенергію є доцільним тільки як короткочасний захід, що дозволяє під-
приємствам галузі запобігти різкому зростанню затрат на транспорт і енерго-
ресурси. Однак ці заходи не можуть і не повинні розглядатися як необхідні 
для стратегічного розвитку металургійної промисловості через неоптимальну 
структуру виробничих затрат.  
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Більш істотне значення мало для металургів досить помірне підвищен-
ня вартості природного газу і, що не менш важливо, одержання підприємст-
вами гарантій забезпечення «блакитним паливом» на наступні роки. 

Незважаючи на перехід на ринкові ціни, українська металургія зможе 
одержувати газ за зниженими цінами.  

Структура ціни на газ для промисловості, у тому числі металургійної, 
виглядає в такий спосіб: гранична ціна на паливо, встановлена Національною 
комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), затрати НАК 
«Нафтогаз» на реалізацію, транспортування по магістральних і розподільних 
газопроводах, цільова надбавка (скасована для промисловості з 1 січня 2009 
р.) плюс ПДВ на газ і цільову надбавку. Таким чином, ключовим моментом 
стає розмір граничної ціни, яку визначають в уряді, а потім затверджує регу-
лятор [4].  

Відповідно до Постанови НКРЕ України  від 19 лютого 2009 р. № 195 
«Про затвердження граничних рівнів цін на природний газ для промислових 
споживачів та інших суб'єктів господарювання на 2009 рік» гранична ціна  на 
газ для металургійних підприємств складе без ПДВ 1899,25 грн. за 1 тис. м3, 
що на 6,3% нижче, ніж для підприємств інших видів промислової діяльності.  

Обсяги споживання металургійних підприємств залежать від стану 
устаткування, застосовуваних технологій та інших факторів. Для заводів, які 
активно працювали над зниженням своєї енергозалежності (зокрема, «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг», «Алчевський МК», «Азовсталь», «Єнакіївський 
МЗ»), зростання витрат у випадку підвищення вартості природного газу ста-
не менш хворобливим. У той час як найбільш відсталі з технічної точки зору 
підприємства, наприклад «Макіївський МК» і «ДМЗ ім. Петровського» вияв-
ляться в менш вигідному становищі [5]. 

Сприяти реалізації політики енергозбереження покликаний Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про сти-
мулювання заходів щодо енергозбереження». Згідно з даним законом до За-
кону України «Про єдиний митний тариф» були внесені зміни, спрямовані на 
безмитне ввезення на територію України устаткування, яке працює на нетра-
диційних видах палива й енергозберігаючих матеріалів, які не виробляються 
вітчизняними підприємствами. 

Позитивною обставиною для розвитку галузі могло б стати надання 
промисловим, у тому числі металургійним, підприємствам права застосову-
вати 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3, 
що дозволило б прискорити процес модернізації застарілих виробничих по-
тужностей. А одночасне застосування також зниженої ставки податку на 
прибуток у разі її реінвестування на придбання основних фондів групи 3 як 
середньострокові заходи щодо підтримки метпідприємств надало б ще біль-
ше фінансових ресурсів для їх технічного переозброєння. На жаль, дію дано-
го закону було скасовано.  

Однією з основних проблем розвитку галузі є нерозвиненість внутріш-
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нього ринку, тому багато антикризових заходів спрямовано на його розши-
рення. З даною метою було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження першочергових заходів щодо будівництва, реко-
нструкції та переоснащенні об'єктів, призначених для розміщення учасників і 
гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» № 1484-р 
від 19 листопада 2008 р. 

Негативною обставиною для виходу галузі з кризи стало те, що у  
2008 р. не були виконані плани з реформи адміністрування відшкодування 
експортного ПДВ металургійним підприємствам. Обіцяні урядом заходи що-
до прискорення і спрощення компенсації реалізовано лише частково. Але 
найголовніше − через несвоєчасне відшкодування податку підприємства, як і 
раніше, змушені звертатися до кредитування, щоб заповнити дефіцит обіго-
вих коштів.  

Позитивною новиною на цьому тлі є лише деяке прискорення повер-
нення ПДВ експортерам до кінця 2008 р. На початку 2013 р. борг з відшкоду-
вання ПДВ для металургійних підприємств склав 2,5 млрд. грн. (83% загаль-
ноукраїнської заборгованості). Приблизно такою ж була заборгованість і на 
початок 2008 р., однак протягом року, особливо в останньому кварталі, її ро-
змір істотно коливався. 

Одним із пунктів «Меморандуму» про взаємодію металургів і Кабінету 
Міністрів України була обіцянка уряду зменшити строк відшкодування ПДВ 
металургам-експортерам із 60 до 5 днів після подання декларації. Однак дані 
зміни (станом на березень 2009 р.) так і не були внесені до відповідних зако-
нодавчих актів. 

Формальною причиною для уповільнення темпів виплат було, на думку 
Кабінету Міністрів України, невиконання металургійними підприємствами 
умов документа, зокрема, щодо зниження цін на металопрокат на внутріш-
ньому ринку, а також поява заборгованості по зарплатах на підприємствах 
гірничо-металургійного комплексу, яка до кінця 2008 р. склала 10 млн. грн.  

Слід зазначити, що більшість розглянутих заходів, які сприяють виходу 
металургійної промисловості з кризи, мають короткостроковий характер. Во-
ни дозволяють підтримати роботу галузі в період спаду на світовому ринку, 
однак не вирішують існуючих у металургії проблем, які накопичувалися про-
тягом багатьох років.  

Сучасні кризові тенденції у вітчизняній металургії (сектор виробництва 
чорних металів і металопродукції) сформувалися в результаті взаємодії як не-
сприятливої світової ринкової кон'юнктури (під впливом глобальної фінансо-
во-економічної кризи), так і накопиченої критичної маси внутрішніх проблем 
галузі − структурного, економічного й інституціонального характеру. 

З урахуванням відзначеної системної природи кризових явищ державне 
регулювання умов функціонування і розвитку галузі має органічно сполучи-
ти заходи короткострокового і стратегічного призначення. Аналіз свідчить, 
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що в діючому пакеті домінують заходи й інструменти, які забезпечують, го-
ловним чином, оперативно-тактичні стабілізаційні ефекти. 

Акценти на заходах щодо зміцнення фінансових і ринкових позицій пі-
дприємств обумовлені як гостротою прояву цих проблем на мікрорівні, так і 
високою фіскальною зацікавленістю держави у швидкому досягненні стабі-
льності бюджетоутворюючої галузі. 

З позицій стратегічної необхідності істотних зрушень у технологічному 
розвитку металургії України в умовах глобалізації економіки та жорсткості 
конкуренції особливого значення набувають заходи, що регулюють процеси 
прискореного нагромадження фінансових ресурсів для масштабних інвести-
цій, насамперед в енергозбереження. У зв'язку з цим доцільно: 

- забезпечити подальше розширення заходів даного профілю у держав-
них програмах підтримки і стимулювання пріоритетних галузей з розробкою 
реально забезпечених механізмів їх здійснення. Зокрема, доцільно звільнити 
підприємства гірничо-металургійного комплексу від сплати ввізного мита на 
устаткування та комплектуючі для модернізації, знизити податок на прибуток 
при його реінвестуванні в технічне переозброєння виробництва тощо; 

- організувати моніторинг процесів реалізації антикризових регулятор-
них актів з метою оперативного виявлення й усунення виникаючих організа-
ційних та інституціональних перешкод, а також своєчасної реакції на зміни 
умов господарювання; 

- щодо заходів, введених на чітко визначений період, забезпечити про-
ведення комплексного аналізу умов і результатів їх здійснення для обґрунту-
вання пролонгування дії найбільш ефективних із них (з урахуванням норм і 
обмежень міжнародно-правового характеру).  

Інституційні особливості галузі (майже 100% її перебуває в недержав-
ній власності) обумовлюють необхідність вживання заходів, що забезпечу-
ють більшу симетричність (баланс) економічних інтересів держави й бізнесу. 
Представляється, що проаналізований пакет заходів недостатньою мірою  
задовольняє таку вимогу (з точки зору інтересів держави та всієї економіки). 
У цьому сенсі особливого значення набуває конкретизація механізмів реалі-
зації заходів підтримки галузі щодо вибору безпосередніх інструментів,  
процедур і умов їх застосування (наприклад, щодо фінансової підтримки  
інвестпроектів). Очевидним є пріоритет вживання заходів підтримки за  
допомогою інститутів ринкової інфраструктури (банки, фондовий ринок  
тощо), а не прямої державної участі (бюджетні дотації, цільове фінансування 
тощо). У цьому ж контексті необхідно розглядати розвиток програм  
підтримки галузі як сукупності взаємних узгоджених дій і зобов'язань держа-
ви та бізнес-структур. 

Одним із важливих напрямів активізації зусиль бізнесу в цьому плані 
могло б стати всіляке зміцнення позицій у міжнародному металургійному 
співтоваристві.  

Аналіз процесів формування і змісту антикризового пакета дозволяє 
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говорити про позитивні зрушення, що намітилися у взаємодії законодавців, 
уряду й бізнесу при вирішенні економічних проблем загальнодержавного ма-
сштабу. Пріоритети антикризового регулювання, зафіксовані в законодавчо-
правових актах, охоплюють найбільш проблемні (з точки зору бізнесу) аспе-
кти діяльності галузі: податковий (ПДВ), ціновий, збутовий, інвестиційний, 
технологічний. Дана обставина підводить більш міцну базу під очікування 
позитивних ефектів від реалізації державного антикризового регулювання на 
даному етапі.  

У цілому криза досить гостро продемонструвала нестійкість конкурен-
тних позицій металургії України на світових ринках. Центральною пробле-
мою залишається порівняно низька ефективність галузі внаслідок технологі-
чної відсталості й недостатньої інноваційної динаміки. Це вказує на актуаль-
ність пошуку нових шляхів і факторів зміцнення її конкурентоспроможності 
вже в найближчій перспективі. 

Роль держави в цих процесах полягає у створенні сприятливих макрое-
кономічних умов, а також формуванні діючого механізму мотивації та сти-
мулювання бізнесу до безперервних інновацій. 

Висновки. З метою підвищення конкурентоспроможності металургій-
ної промисловості України та переорієнтації її стратегічного розвитку  
відповідно із активним сценарієм необхідно удосконалити структуру металу-
ргійного виробництва, здійснити перехід до ресурсозберігаючої моделі  
розвитку галузі й посилення позицій внутрішнього ринку як основного  
споживача виробленої металопродукції (напівфабрикатів і готових високо-
якісних виробів). 

Реалізації даних пріоритетів в умовах світової фінансово-економічної 
кризи, яка істотно торкнулася і вітчизняної металургії, мають сприяти антик-
ризові заходи. Ці заходи державної політики мають ціново-тарифний, фінан-
сово-інвестиційний, податково-бюджетний, ринковий і технологічний харак-
тер і спрямовані на зниження виробничих затрат, розширення збуту продук-
ції на внутрішньому ринку, прискорену техніко-технологічну модернізацію 
галузі, забезпечення металургів необхідними ресурсами і збереження ринко-
вих ніш української металопродукції на зовнішніх ринках. 

Особливістю антикризових заходів державної політики в Україні, у  
тому числі стосовно металургії, є їх короткостроковий характер і необхід-
ність комплексного вирішення проблем, що накопичилися в галузі за останні 
десятиліття. 

Для вирішення середньострокових завдань розвитку галузі в умовах 
кризи доцільним є прискорення ухвалення Закону України «Про підвищення 
конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного і хімічного 
комплексів», основна увага в якому має бути приділена заходам, пов'язаним 
із техніко-технологічною модернізацією металургії та поліпшенням екологі-
чних показників її функціонування. Серед таких заходів кращими є залучен-
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ня кредитних ресурсів під державні гарантії, зниження екологічних платежів 
за викиди забруднюючих речовин, звільнення металургійних підприємств від 
сплати ПДВ і митного збору на ввезення ресурсозберігаючого устаткування 
та матеріалів природоохоронного призначення. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В ГАЛУЗІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

MECHANISMS OF PUBLIC POLICY FORMATION  
IN THE FIELD OF SCIENTIFIC ACTIVITY 

 
Визначено що рівень інтелектуалізації суспільства та ступінь розвитку 

демократичних інститутів державної влади та управління являють собою два 
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих соціально-політичних процесів, що 
впливають на загострення чи на оздоровлення не тільки економічної, морально-
етичної, криміногенної,але й політичного стану в державі.  

Ключові слова: державне управління наукою та освітою, наука та освіта 
як об’єкти державного управління. 

 
It has been determined that the level of intellectualization of society and the level 

of development of the democratic institutions of the public authority and governance are 
two interrelated and complementary socio-political processes that influence the aggrava-
tion or improvement of not only economic, moral, ethical, criminal, but also political po-
sition of the state. 

Keywords: public administration of science and education, science and education 
as objects of public administration. 

 
 
Постановка проблеми. Управління науковою діяльністю на всіх рів-

нях можливе лише коли його необхідність усвідомлена людиною та носить 
внутрішньо особистісний характер, підпорядкована закономірностям саморо-
звитку та самовиховання, а на деяких рівнях коли державою створюються 
необхідні умови для реалізації індивідуальних та суспільних творчих інте-
ресів, інтелектуальних здібностей та потреб. Також науково-педагогічна дія-
льність як об’єкт пізнання й управління є, з одного боку, елементом творчої 
діяльності людини зі складною структурою, а з іншого боку – областю дер-
жавної політики, направленою на нормативно-правове, матеріально-технічне, 
фінансово-економічне та інші аспекти забезпечення діяльності наукових  
установ в зацікавленості розвитку суспільства, держави та людини.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного 
управління наукової й науково-технічної діяльності та механізмів формуван-
ня  державної політики в галузі наукової діяльності розглянуто в працях нау-
ковців і практиків, а саме: [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є аналіз механізмів форму-
вання державної політики в галузі наукової діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Наука як об’єкт державного управління 
має відносно коротку історію, що пояснюється творчою природою її сутності 
та особливостями складової, також діями суб’єктивних та об’єктивних при-
чин, що обумовлені їх розглядом в управлінському аспекті на особистому та 
державному рівнях. У першому випадку наукова діяльність обумовлена як 
специфічний вид творчої діяльності, що дозволяє формувати кардинально 
нові знання, вміння та навички (у т. ч. професійні), систему цінностей та від-
ношення людини до картини світу, його світогляд та інші структурні елемен-
ти особистості. На державному рівні наукова діяльність – це вид творчої ін-
дивідуально-колективної діяльності, направленої на створення, підвищення і 
підтримку інтелектуального (у тому числи загальноосвітнього, культурного, 
професійного та морального) рівня населення та кожного окремого громадя-
нина, а в результаті – на забезпечення прогресивного розвитку держави.  

Таким чином наукова діяльність, що розглядається як на особистому 
так і на загальнодержавному рівнях, характеризується такими стійкими озна-
ками, як творча природа, особливий механізм взаємовідносин з суспільством, 
державою та людиною,що керується державними механізмами. Саме ці, при-
таманні науковій діяльності якості, вказують не тільки на сутність й особли-
вості змісту кожного з її елементів, але й на принципи побудови відповідних 
систем управління. 

У силу цього управління науковою діяльністю не може носити виклю-
чно державний характер, оскільки творчість як така підпорядкована внутріш-
нім закономірностям розвитку. У загальній структурі управління науковою 
діяльністю на різних рівнях держаної організації вагому роль займають еле-
менти внутрішнього соціального управління: публічні дебати та оцінка ходу 
й результатів наукових досліджень та навчального процесу, суспільна думка, 
суспільні ініціативи у регулюванні діяльності наукових колективів, в основі 
яких полягає свобода наукової творчості та її соціальні та державно-
правові гарантії. 

Керівництво наукою на індивідуальному рівні можливе лише коли є 
необхідність усвідомлена людиною та носить внутрішньоособистий харак-
тер, підпорядкована закономірностям саморозвитку та самовиховання, а на 
спеціальному рівні, коли державою створюються необхідні умови для реалі-
зації індивідуальних та суспільних творчих інтересів, інтелектуальних здіб-
ностей та потреб. Звідси можливо зробити висновок, що наукова діяльність 
як об’єкт пізнання й державного управління є, з одного боку, елементом тво-
рчої діяльності людини зі складною структурою, а з іншого боку – областю 
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державної політики, направленою на нормативно-правове, матеріально-
технічне, фінансово-економічне забезпечення діяльності наукових установ в 
зацікавленості розвитку суспільства, держави та людини.  

Однак наука не є лише пасивним об’єктом управління з боку держави: 
виконуючи важливі функції регулятивного характеру вони самі набувають 
активного початку в здійсненні даного виду державної політики. Так в про-
цесі управління вона виступає не тільки об’єктом, а і приймає активну 
участь. Але тут з’являється важливе у методологічному відношенні питання 
про саму можливість управління процесом наукового пізнання, якщо розумі-
ти під цим терміном певну роботу розумової діяльності. Допускається два 
напрями управління процесом наукової творчості та її умовами: управляти 
наукової думкою та науковою творчістю неможливо і в той же час допуска-
ється управління науковою творчістю, як створення умов для найбільш про-
дуктивного наукового процесу, розуміючи під цим підбор наукових кадрів, 
та програмування наукових досліджень.  

Програмування у науковій діяльності можливо оцінити як дослідниць-
кий етап прогнозу, а точніше прогностичне дослідження, що є необхідним 
елементом у вивченні тенденцій генезису науки. Процес систематизованого 
пізнання наукової картини світу перед всього потребує цілеполягання, вихо-
дячи з так званих “вузьких місць” в науковому пізнанні характеризується: 
а) недостатністю існуючих наукових уявлень; б) накопиченням гіпотез, які 
потребують перевірки, та нових фактів які не піддаються поясненню; в) мож-
ливостями що відкриваються у зв’язку з встановленням нового ефекту чи за-
кону природи; г) необхідністю узагальнення декількох явищ; д) розробкою 
нових методів досліджень. 

Неможна забувати, що наука пройшла багатовіковий шлях розвитку, 
перш ніж її  почали пов’язувати з реальним впливом на виробничу та соціа-
льні сфери, характер, зміст та ефективність праці. Відносно нещодавно вона 
почала розглядатися також в якості наукової основи управління суспільст-
вом, де виконання  важливих регулятивних функцій забезпечує її прогресив-
ний розвиток. Сучасний етап наукового та технічного прогресу характеризу-
ється випередження наукового знання по відношенню до економіки, вироб-
ництва та техніки, але головне – її прямим зв’язком з соціальним прогресом, 
реальним, хоча й опосередкованим впливом на умови життя кожної людини 
та суспільства в цілому. Звідси робиться висновок наскільки велика роль со-
ціального та державного управління розвитком науки і технічної діяльності.  

Природне ускладнення, наприкінці XIX – на початку XX віків, форм 
організації науки обумовило проведення спеціальних досліджень, які поста-
вили за мету виявлення механізму державної системи управління науковими 
та освітніми процесами, характерологічних особливостей вчених, стилю мис-
лення та можливостей інтенсифікації їх праці. При цьому пізнання природи 
та змісту як самої науки, так і окремих її напрямів та галузей здійснювалось у 
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нерозривному зв’язку з викладанням новітніх наукових досліджень та розро-
бкою методів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. 

На початку XX століття також склалась своєрідна організаційна струк-
тура науки в системі вищої освіти, яку отримували в державних, приватних та 
громадських вищих навчальних закладах. Також паралельно йшло реформу-
вання системою управління науковою діяльністю в системі вищої освіти, ін-
фраструктура якої від початку адекватна державній системі управління.  

Наука XX століття у відмінності від інших історичних етапів її станов-
лення, в усіх більш різноманітних формах переплітаючись з економікою, по-
літикою, культурою, світоглядом, правопорядком, підвищують свою перет-
ворюючу роль та функціональні значення в усіх сферах соціального та дер-
жавного управління. 

В останні роки було зроблено деякі кроки в розробці регіональної нау-
ково-освітньої політики, розвиток позабюджетних джерел фінансування дос-
лідних центрів та вищих навчальних закладів, активації їх господарчо-
економічної діяльності; створюються наукові підрозділи при навчальних за-
кладах; розширюється підготовка менеджерів та інших фахівців наукоємного 
підприємництва, створюються громадські фонди та асоціації по підтримці 
розвитку науки. 

Інтенсивний шлях розвитку науки  передбачає не тільки  її всебічне 
оновлення змісту (особливо гуманітарного) створення ефективної системи 
навчального книговидавництва на основі активної протекціоністської політи-
ки держави, динамічну підготовку та перепідготовку наукових, науково-
педагогічних  кадрів, та управлінців у цій галузі, але головне, - визнання цієї 
сфери соціального та державного управління високорентабельною. Схема 
взаємовідносин громадянина та держави в галузі праці та професійної підго-
товки традиційна та загальновизнана: отримання будь якого виду професій-
ної освіти пов’язана з деякими затратами, що виділяються з державного бю-
джету на кожного учня, які з часом компенсуються у зв’язку з участю фахів-
ців у виробництві та громадській практиці, а при раціональній (науковій) ор-
ганізації праці дають соціальний та економічний ефект. Проте набагато рідше 
визнається той факт, що сучасна  організація управління наукою не стільки 
утилітарно економічне, нормативно-правове, матеріально-технічне забезпе-
чення, скільки подолання соціально-політичної їх недооцінки взагалі, а в 
кризисні періоди історії держави в особливості. 

Наука початку XX століття були відносно ізольованими від систем 
управління політикою, ідеологією, правопорядком, культурною та іншими 
соціальними сферами, та їх перетинання не мало, ні централізованої держав-
ної організації, ні відповідного нормативного регулювання.  

Процеси інтеграції науки, що почались у другій половині XX століття з 
іншими соціальними сферами діяльності дозволили організовувати впрова-
дження науково-технічних досягнень на плановій основі, згідно з тенденція-
ми соціально-економічного розвитку суспільства розробляти різні системи 



 

177 

 

управління “інтелектуальним виробництвом” , втілювати науково-освітні та 
професійні програми навчання населення, що сумарно сприяло підвищенню 
рівня загальнолюдської, політичної та правової культури, соціальної актив-
ності, національної свідомості та інші. 

Зріст інтелектуального потенціалу суспільства забезпечує насамперед 
проведення відповідної політики, починаючи з програм ліквідації безграмот-
ності населення до підготовки фахівців вищої кваліфікації, їх наукової та на-
уково-педагогічної атестації. 

Слід зазначити, що поняття грамотність в останній час значно змінило-
ся, та у зв’язку зі своєю нестабільністю втратило попередні жорсткі рамки 
визначення. Так якщо раніше офіційним критерієм грамотності визнавалось 
лише вміння читати та писати, то сучасне його визначення включає здатність 
людини відстоювати найновітніші знання, активно приймати участь в куль-
турному, соціальному та політичному житті суспільства. Кажучи іншими 
словами поняття грамотність набуло функціональне значення та динамічний 
характер, а його широта та глибина опинились в прямій залежності від різ-
номаніття, складності та темпів росту соціальної сфери. 

Сама ж науково-освітня діяльність, як сфера додатку праці характери-
зується підвищеним ступенем складності. Так є поняття що всесвітній досвід 
сучасної (зокрема функціональної ) праці за ступенем складності поділяється 
на вісім категорій, де “праця освіти” займає одне з перших місць та припус-
кає глибоке поділення праці у галузі управління, винахідницької, інформа-
ційної діяльності та інших. Звідси випливає висновок, що в умовах науково-
технічної революції неможливо стати грамотним на все життя, закінчивши 
лише якийсь навчальний заклад. Очевидно, функціонально грамотний лише 
той фахівець, який в процесі своєї праці (наукової, науково-освітньої) пос-
тійно переоцінює рівень власної кваліфікації, та відчуваючи дефіцит нових 
знань, приймає активні дії для їх набуття. Та хоча питання рівнозначності 
трактовки понять “функційна грамотність” та “компетенція” може бути ви-
рішено діаметрально по іншому, ясно одне: висококваліфікований фахівець 
повинен мати загально-гуманітарну підготовку, а зниження рівня грамотності 
у суспільстві – це реальна перешкода на шляху розвитку демократичного йо-
го розвитку, пряма загроза виникнення соціальної напруги та дестабілізації 
державного устрою. 

Як бачимо, саме ці характеристики сутності та змісту науки вказують 
на необхідність підтримання функціональної, мається на увазі 
загальноосвітньої та професійної, грамотності членів суспільства шляхом ор-
ганізації даної сфери управління. По суті, мова йде про те, що функції що ви-
конуються наукою, мають соціально-політичний характер, який проявляється 
не тільки в проведенні єдиної політики, але й в забезпеченні процесів 
автономізації наукових та освітніх закладів. Розширення їх прав у галузі 
самоуправління науково-педагогічною діяльністю.  
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Труднощі, а інколи і протиріччя державного розвитку наукового знання 
долається в ході переходу від надлишкової централізації до розумної децент-
ралізації системи управління. При цьому децентралізація є необхідною  умо-
вою як саморозвитку науки на змістовному рівні, так і самоорганізації функ-
цій управління шляхом виникнення локальних підсистем управління, що 
об’єднує єдину організаційну систему. Отже, управління науковою діяльніс-
тю, а точніше процесом відтворення нових наукових знань здатне змінювати 
свою структуру не тільки під впливом зовнішніх чинників, але й внутрішніх 
чинників як “відносна автономна саморегулююча система”.  

Суперечний характер розвитку науки, з одного боку й громадською 
практикою, що визначена державною політикою, з другого боку не обмежу-
ватись напрямами що розглядаються, знаходить більші суспільні та державні 
прояви. По перше, по мірі доступності наукової творчості та різних видів і 
форм освіти можливо судити про діючі в суспільстві не тільки соціально-
економічних, але й державно-правових гарантій реалізації основних консти-
туційних прав громадян. По друге, рівень функціональної грамотності насе-
лення є по суті передумовою діяльної участі громадян у суспільно-
політичному житті, рушійною силою розвитку національної свідомості, полі-
тичної та правової культури, суспільної моралі та інших форм суспільної від-
повідальності, від яких прямо залежать правопорядок, характер, традиції, по-
літична стабільність суспільства взагалі. Говорячи іншими словами, отри-
мання освіти, а потім підвищення його наукового рівня також мають соціа-
льно-політичний характер, оскільки свідчать про активну громадську пози-
цію, що є об’єктивною умовою розвитку демократичних форм влади, збли-
ження органів законодавчої, виконавчої та державної влади з громадськими 
об’єднаннями та організаціями. По третє, сферу науки слід розглядати як по-
тенціальний та реальний фактор подолання економічних, національних, полі-
тичних та кризисних явищ у державі, оскільки лише на основі підвищення 
наукової грамотності населення держава отримує можливість проводити з 
урахуванням суспільної думки радикальні реформи та політику стабілізації 
тих чи інших негативних тенденції пов’язаних з соціальними ексцесами, про-
тиріччями та наслідками науково-технічної революції. Але нажаль в наш час 
“недооцінюється роль навчальних закладів як однією з основних соціальних 
структур, робота яких насправді сприяє стабілізації політичного положення у 
державі, дозволяючи зміцнювати міжнаціональні, загальнолюдські та загаль-
нокультурні відносини”. 

Висновки. Таким чином, рівень інтелектуалізації суспільства та сту-
пінь розвитку демократичних інститутів державної влади та управління яв-
ляють собою два взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих соціально-
політичних процеса, що впливають на загострення чи на оздоровлення не 
тільки економічної, морально-етичної, криміногенної,але й більш того полі-
тичного стану в державі. В цих умовах закономірно говорити про особливос-
ті прояву сутності та специфіки змісту науки у конкретних соціальних сфе-
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рах та галузях державного управління. Звідси випливає, що проблему управ-
ління наукою з повним обґрунтуванням слід віднести до загальнонаукових 
проблем управління, а проблему організації управління науковою діяльністю, 
до загальнонаукових проблем управління наукою в державі. 

У зв’язку з цим зрозумілий теоретико-прикладний процес вчених та 
спеціалістів пізнання закономірностей виникнення та розвитку соціальних, 
економічних та інших функцій науки, виявлення їх місця в загальній струк-
турі наукового знання та соціальної практики. 

Виходячи з цього робимо висновок, що наука являє собою цілісний, 
складно-структурований соціальний феномен, надає глобальний вплив на ро-
звиток як позитивних так і негативних наслідків науково-технічної револю-
ції, що обумовлює об’єктивну необхідність створення на кожному історич-
ному етапі їх становлення під рівень їх сутності та особливостям змісту сис-
теми суспільно-державного управління. При цьому теоретико-методологічну 
основу цього управління повинні скласти результати фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, що організовують та проводиться у відпо-
відності з принципами взаємнодетермінірованими процесами інтеграції та 
диференціації наукового знання, логіко-історичних та гносеологічних його 
аспектах, з закономірним рухом у напрямі формування його загально-
науковості з притаманними йому методами та понятійним апаратом.  
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І МАСОВОГО СПОРТУ:  
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД 

 
STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION 

AND MASS SPORT DEVELOPMENT SYSTEMS: 
PRAGRAM-TARGETED APPROACH  

 
Проаналізовано тенденції розвитку сучасного рівня державного управління 

фізичною культурою і спортом в Україні. Розроблено теоретичні та 
методологічні підходи щодо програмно-цільового управління системою фізичної 
культури і спорту. Досліджено соціальну цінність масового спорту як 
цілеспрямованого впливу на розвиток фізичної культури різних верств і категорій 
населення.З’ясовано особливості державного управління розвитком процесів 
фізичної культури та спорту в соціально-гуманітарній політиці України. 

Ключові слова: державне управління, масовий спорт, програмно-цільовий 
підхід, фізична культура, здоровий спосіб життя, системна діяльність, 
цілеспрямований вплив. 
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The tendencies of developing the modern level of physical education and sports 
state management in Ukraine are analyzed. Theoretical and methodological approaches 
concerning program-targeted management of the system of physical culture and sports 
are developed. The social value of mass sports as a purposeful influence on the develop-
ment of physical education of different branches and categories of the population is re-
searched. The peculiarities of state management of physical culture and sports processes 
development in social and humanitarian policy of Ukraine are found out. 

Keywords: public administration/state management, mass sports, program-
targeted approach, physical culture, healthy lifestyle, systematic activity, purposeful in-
fluence. 

 
 

Постановка проблеми. Розвиток фізичної культури і масового спорту 
в Україні є одним з пріоритетних напрямів соціально-гуманітарної політики 
держави. Сформовані підходи і методи державного управління фізичною 
культурою і спортом почали активно розроблятися в середині XX століття. 
На початку XXI століття сфера фізичної культури і спорту наштовхнулась 
нанизку серйозних проблем, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я лю-
дей, їхнім фізичним розвитком і фізичною підготовленістю; з необхідністю 
модернізації системи державного управління фізичною культурою і спор-
том.Поширення здорового способу життя передбачає впровадження у 
суспільствоусіх складових сфери фізичної культури і спорту.А, відповідно, 
розвиток фізичної культури і спорту є складовою частиною соціально-
гуманітарної політики державної влади в Україні. Тому в Національній 
стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» до завдань, що 
потребують вирішення, віднесено вдосконалення управління фізичною куль-
турою і спортом на державному рівні [7]. 

Для вирішення зазначених проблем державним і громадським органам 
управління всіх рівнів необхідно вживати адекватні організаційно-
управлінські, нормативно-правові та соціально-економічні заходи.Цільові 
орієнтири державної політики мають бути спрямовані на ефективне викори-
стання можливостей галузі у формуванні в населення цінностей здорового 
способу життя; залучення жителів України до регулярних занять фізичною 
культурою і спортом; збільшення кількості учнів і студентів, які систематич-
но займаються фізичною культурою і спортом; підвищення рівня 
забезпеченості населення спортивними спорудами; збільшення кількості 
спортивних клубів та центрів фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз та узагальнення 
літературних та історичних джерел, правових документів, практичного 
досвіду провідних фахівців з проблеми управління галуззю фізичної культу-
ри і спорту та інших публікацій, які відображають стан проблеми, дозволило 
визначити методологічні підходи до проблеми дослідження. Вони включають 
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в себе низку принципів дослідницької діяльності: об’єктивності, сутнісного 
аналізу, взаємозв’язку суб’єкта й об’єкта дослідження, єдності логічного та 
історичного [3]. Аналіз наукових праць з державного управління об'єктами 
фізичної культури і спорту в Україні дозволяє припустити, що в основі 
підходів до вивчення державного управління фізичною культурою і спортом 
лежать положення загальної теорії управління, а не викристалізовані підходи  
управлінням фізичною культурою і спортом. 

За минулий період отримано цілу низку даних в цій царині та досягну-
то певних позитивних результатів у практичній управлінській діяльності. 
Однак, незважаючи на даний факт у галузі державного управління даною 
проблематикою, у сучасних соціально-економічних умовах вони вже не 
відповідають об'єктивним потребам суспільства. Переважно у вітчизняних 
дослідженнях домінували роботи з формування теоретичних основ 
управління галуззю, були визначені принципи, функції та методи управління, 
досліджувалася управлінська діяльність керівників державних і громадських 
фізкультурно-спортивних організацій і низка інших проблем [14, с. 11]. 

Істотний вплив на розвиток теоретико-методологічних засад державно-
го управління фізичною культурою і спортом внесли роботи С. Вавренюка, 
І. Гасюка, Н. Дацій, С. Домбровської, І. Парубчака, І. Рибчича,О. Шаптали. 
Отже, поштовхом до вирішення даної проблематики  має бути приведення у 
відповідність до реалій сьогодення системи залучення населення до рухової 
активності оздоровчої спрямованості на основі програмно-цільового підходу 
та відхід від стереотипів, характерних для часів СРСР [11, с. 164]. 

Незважаючи на ці та інші наукові роботи в галузі державного 
управління фізичною культурою і спортом на даний час відсутні дослідження 
з управління системою фізичної культури і спорту на основі програмно-
цільового підходу. У процесі дослідження встановлено, що вченими 
аналізувалися різні аспекти системи управління даної сферою. Найбільш 
важливими питаннями, які вимагають дослідження, є такі, як розгляд 
сутності управління, аналіз системи фізичної культури і спорту як об’єкта 
управління в сучасних соціально-економічних умовах. Однак, вони ще зали-
шилися поки мало вивченими. Сучасний рівень поставлених завдань перед 
вітчизняним фізкультурно-спортивним рухом висуває підвищені вимоги до 
державного управління даним соціальним явищем[8]. Накопичені наукові і 
практичні знання про систему управління не дають можливості успішного 
вирішення цих завдань. 

Разом із тим, не часто трапляються роботи, в яких повною мірою 
використовується методологія програмно-цільового управління. У цих 
дослідженнях використання програмно-цільового підходу в управлінні но-
сить фрагментарний, невпорядкований характер, не визначені сутність, 
структура і особливості управління на основі даного підходу[10]. 
Спостерігається нерівномірність подання інформації, що висвітлює теорети-
ко-методологічні основи програмно-цільового управління сферою фізичної 
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культури і спорту. Комплексне дослідження зазначених питань є складним 
завданням,котре полягає у  вдосконаленні державного управління процесами 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні та пошуку шляхів системних 
трансформацій для цього вдосконалення. 

Постановка завдання. Мета дослідження – обґрунтувати 
необхідність застосування системи державного управління розвитком 
фізичної культури і масового спорту на основі програмно-цільового підходу. 
Для цього використовувалися наступні завдання: 

1. Проаналізувати тенденції розвитку сучасного рівня державного 
управління фізичною культурою і спортом в Україні. 

2. Дослідити соціальну цінність масового спорту як цілеспрямованого 
впливу на розвиток фізичної культури серед різних верств і категорій насе-
лення. 

3. З’ясувати особливості державного управління розвитком процесів 
фізичної культури та спорту в соціально-гуманітарній політиці. 

4. Розробити теоретичні та методологічні підходи щодо програмно-
цільового управління системою фізичної культури і спорту. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження етапів формування, роз-
витку і трансформації системи державного управління фізичною культурою і 
спортом в Україні показали, що вони не завжди відповідали конкретним 
соціально-економічним інтересам розвитку суспільства і держави. При цьо-
му, головною характерною рисою залишалося недостатнє поєднання держав-
ницьких основ і громадських ініціатив. Успіх розвитку даної  сфери залежить 
від реалізації державної політики –комплексу заходів щодо створення право-
вих, економічних та організаційних умов для задоволення потреб різних 
категорій і груп населення в фізкультурно-спортивної діяльності всіх рівнів: 
від оздоровчої фізкультури до спорту вищих досягнень[4]. 

Проведений аналіз засвідчив, що в Україні визначено загальні засади 
організації діяльності у сфері фізичної культури і спорту фізкультурно-
спортивними організаціями, установами, підприємствами, особливості 
діяльності суб’єктів фізичної культури і спорту, порядок визнання видів 
спорту та спортивних дисциплін [6]. Особливістю досягнення мети 
дослідження є створення умов, які забезпечать можливість усім громадянам 
вести здоровий спосіб життя, систематично займатись фізичною культурою і 
спортом, отримати доступ до розвиненої спортивної інфраструктури, 
підвищити конкурентоздатність масового спорту. 

Основними завданнями в даному керунку до єдиної державної 
політики є: створення нової національної системи фізкультурно-спортивного 
виховання населення; розробка та реалізація комплексу заходів щодо пропа-
ганди фізичної культури і масового спорту як важливої складової здорового 
способу життя; модернізація системи фізичного виховання різних верств на-
селення, в тому числі й в освітніх установах. Організація державного 
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управління фізичною культурою і спортом має характеризуватися провідною 
роллю держави в процесах розвитку фізичної культури і спорту з одночасним 
залученням і розширенням участі в цих процесах громадських органів 
управління та інших суб’єктів даної сфери. Необхідним є створення умов для 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні, сприяння фізичному удоско-
наленню громадян, підвищення рівня спортивно-масової роботи, забезпечен-
ня культурного розвитку суспільства [12]. 

Про рівень законодавчого забезпечення державного управління сферою 
фізичної культури і спорту у суспільстві можна зробити висновки з основних 
напрямів державної політики, зафіксованої в Конституції України, Законі 
України «Про фізичну культуру і спорт», Постанові Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення 
щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», Указі 
Президента України від 9 лютого 2016 року «Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Постанові ВРУ від 
19 жовтня 2016 року «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 
культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» [5, с. 111]. 

Важливим також є визначення основних завдань та напрямів розвитку 
фізичної культури і спорту, прийняття та реалізація державних регіональних 
програм розвитку фізичної культури і спорту; встановлення почесних звань, 
нагород та премій у сфері фізичної культури і спорту таких суб’єктів; 
організацію та проведення регіональних офіційних фізкультурних та спор-
тивних заходів, а також забезпечення комплексу заходів, пов’язаних з їхнім 
проведенням; організацію розвитку національних видів спорту; організацію 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з 
фізичної культури і спорту; забезпечення діяльності регіональних центрів 
фізичної підготовки [4]. 

Розвиток фізичної культури і спорту, організація спортивно-масової 
діяльності з метою покращення фізичного стану і фізичної підготовленості 
нації є обов’язком держави. Потрібно дотримуватися відповідних принципів 
державного управління сферою: розвиток фізичної культури і спорту має 
сприяти демографічному зростанню країни, зміцненню національної оборо-
ни, забезпечувати розвиток суспільства. Пропаганда має бути спрямована на 
популяризацію фізичної культури і спорту серед широких верств населення; 
підвищення державних стандартів у галузі має створити умови для розвитку 
видів спорту, підвищити рівень спортивних досягнень; галузь фізичної куль-
тури і спорту включається в загальнодержавні плани розвитку. 

Одним з можливих підходів до вдосконалення державного 
управління має розглядатися створення системи дієвих інструментів, за до-
помогою яких інтегрується діяльність галузевих і міжгалузевих організацій, 
раціонально витрачаються людські та фінансові ресурси для досягнення по-
ставлених завдань, зокрема йдеться про програмно-цільовий підхід до 
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управління. Даний підхід в різних сферах життєдіяльності суспільства стає 
домінуючим,практичні результати підтверджують його ефективність. Про-
грамно-цільове управління опирається як на загальні принципи управління, 
так і враховує специфічні особливості об’єктів управління і цільового плану-
вання, а відповідно – широке використання методології програмно-цільового 
управління характеризує його універсальність. 

Дослідження розвитку і вдосконалення системи масових занять різних 
категорій населення фізкультурно-оздоровчою діяльністю дає підставу кон-
статувати, що одним з визначальних чинників для забезпечення позитивної 
динаміки є адекватний і сучасний розвиток матеріально-технічного ресурсу 
даної галузі. Це будівництво і реконструкція комплексних спортивних спо-
руд різного фізкультурного профілю, забезпечення множинними спортивни-
ми спорудами місць проживання та відпочинку населення, створення на 
підприємствах фізкультурно-оздоровчих і відновлювальних центрів. У су-
часних умовах характерною рисою організації управління є перенесення 
значної частини функцій фізкультурно-масової діяльності на рівень 
муніципальних утворень. Це викликано тим, саме вони мають реальними ва-
желями управління розвитком масового спорту і можуть вибудовувати влас-
ну політику в рамках загальної стратегії розвитку галузі [9, с. 361]. 

Основними напрямами програмно-цільового управління у діяльності 
держави у сфері фізичної культури і спорту повинні бути створення 
необхідних умов для фізичного виховання дітей та молоді з метою покра-
щення їхнього фізичного та розумового здоров’я; забезпечення розвитку 
фізичної культури та спорту спортивних талантів; забезпечення розвитку 
фізкультурної освіти та науково-дослідницької діяльності у сфері фізичної 
культури і спорту, впровадження наукових досягнень, технологій у практику 
фізкультурно-спортивної роботи. Потрібно передбачити розробку та 
реалізацію національних програм з фізичної культури і спорту, державних 
стандартів з фізичної підготовленості населення, проведення моніторингу за 
фізичним станом та здоров’ям усіх вікових груп [13]. Органи виконавчої вла-
ди у сфері фізичної культури і спорту відповідних адміністративно-
територіальних утворень у межах своїх повноважень має здійснювати заходи 
щодо розвитку фізичної культури і спорту з урахування національних 
традицій, умов, можливостей. 

Не завжди враховується вплив, котрий чинять зовнішнє і внутрішнє се-
редовище об’єкту програмного планування, в основному досліджуються різні 
аспекти розвитку фізичної культури і спорту конкретної території, а не про-
цеси управління на основі програмно-цільового підходу. Основними причи-
нами є слабка розробленість загальної теоретичної концепції програмно-
цільового управління, використання цільових програм розвитку фізичної 
культури і спорту, як ефективного інструментарію цього виду управління. 
Внаслідок цього, ще не створено цілісне уявлення про програмно-цільове 
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управління комплексною системою фізичної культури і спорту. 
Органи державної влади мають мати на меті підвищення показників 

фізичної підготовленості та здоров’я населення, насамперед, дітей і молоді. 
Усі програмні заходи повинні бути спрямовані на залучення кожного грома-
дянина до щоденних занять фізичною культурою і спортом, оволодіння дво-
ма та більше видами рухової активності, на проходження щорічного медич-
ного огляду. Стратегічною метою керівництва держави має бути створення 
дієвої системи всенародного зміцнення здоров’я, сучасної, доступної 
спортивної інфраструктури, зокрема обладнаних ігрових та тренажерних 
майданчиків в парках, місцях відпочинку та проживання населення. Органи 
державної влади мають звітувати щодо проведених заходів, змагань, участі в 
змаганнях жінок, людей з обмеженими можливостями здоров’я, результатів 
реалізації програмних заходів щодо аматорського та масового спорту [2]. 

Фізична культура і масовий спорт мають бути обов’язковим компонен-
том середньої та вищої освіти і забезпечити всебічній розвиток особистості. 
Обов’язком вищих навчальних закладів є створення умов для фізичного ви-
ховання студентів, здійснення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
роботи. Заняття фізичною культурою і спортом повинне здійснюватися 
відповідно до навчальних програм і стандартів, а спортивні змагання бути 
невід’ємною складовою навчального процесу. Медичне та кадрове забезпе-
чення навчально-виховного процесу, моніторинг фізичного стану та здоров’я 
молоді є важливими напрямами роботи з розвитку шкільної та студентської 
фізичної культури та спорту.  

Методологічною основою концепції програмно-цільового управління 
системою фізичної культури і спорту є системний підхід, який дозволив 
розглянути комплекс фізичної культури і спорту як відкритий соціальний 
простір,програмно-цільовий підхід, за допомогою якого розкривається 
сутність управлінської діяльності, визначаючи в якості її основного 
інструменту цільову програму,інформаційно-аналітичний підхід, що 
забезпечує ефективність управлінської діяльності, надаючи суб’єкту по кана-
лах зворотного зв’язку необхідну інформацію, як для прийняття 
управлінських рішень, так і для внесення відповідних корективів у діяльності 
системи [1]. 

Основними завданнями програмно-цільового підходу є координація та 
організація заходів щодо розвитку масового спорту; організація змагань усіх 
рівнів на території країни; сприяння розвитку фізкультурно-спортивного ру-
ху в країні; розробка та впровадження програми розвитку фізичної культури і 
спорту; здійснення нормативного регулювання та сприяння розвитку 
спортивної інфраструктури, фізкультурно-спортивних послуг; здійснення 
організації проведення наукових досліджень у сфері спортивної медицини; 
забезпечення дотримання законності з питань тендерної рівності; розробка 
календарів спортивних заходів, програм; сприяння залученню до спортивно-
масової діяльності інвалідів. Встановлено, що функціонування механізму 
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програмно-цільового управління фізичною культурою і спортом 
здійснюється лише з урахуванням перерахованих чинників [13]. 

Для успішного здійснення управлінської діяльності важливими є 
організаційний механізм програмно-цільового управління системи фізичної 
культури і спорту, який представлено як складний багатокомпонентний 
об’єкт, що включає сукупність органів державного і муніципального 
управління фізичною культурою і спортом, громадських організацій, які роз-
робляють і реалізують цільову програму, а також інформаційно-аналітичну 
систему, що забезпечує зворотний зв’язок. Організаційний механізм 
складається з кількох компонентів, кожен з яких є складним утворенням. 
Принципово важливим є взаємодія цих компонентів, яке забезпечує 
організаційний механізм, надаючи їм органічний зв’язок між собою і 
цілеспрямований вплив на об’єкт управління. 

Це досягається різними засобами і методами як індивідуального, так і 
колективного впливу. Модернізація організаційного механізму в державному 
управлінні фізичної культури і спорту показала ефективність взаємодії 
управлінських структур з громадськими організаціями. Одним з напрямків 
оптимізації та підвищення ефективності їх діяльності є зміна правового ста-
тусу частини державних і муніципальних організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості – з бюджетного на автономний, що надає 
організації більше самостійності, спрощення адміністративних процедур і 
розширення можливостей для підвищення позабюджетних доходів. 

Держава визначає політику та напрями розвитку фізичної культури і 
спорту, сприяє підприємствам, організаціям, установам, громадським 
організаціям, громадянам, діяльність яких спрямована на розвиток та 
підвищення ефективності функціонування фізичної культури і масового 
спорту в країні. Державне управління фізичною культурою і спортом в 
Україні здійснює центральний виконавчий орган державної влади, а інші 
міністерства та відомства здійснюють керівництво фізичною культурою і 
спортом в частині на них покладених функцій та повноважень. Держава, 
громадські організації, професійні спілки мають створювати усі необхідні 
умови для залучення до занять фізичною культурою і спортом інвалідів, лю-
дей, які мають обмежені можливості здоров’я [6]. 

Виконання поставлених завдань можливе лише через дотримання на-
ступних факторів:  

– політичних – посилення ролі державних структур з управління галуз-
зю, через систему цільових комплексних програм розвитку фізичної культу-
ри і спорту;  

– організаційних – функціонування державного органу управління га-
луззю у статусі міністерства з покладанням на нього функцій регулювання та 
контролю, а також розробки стратегії розвитку фізичної культури і спорту;  

– правових – формування галузевого законодавства;  
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– фінансових – фінансування галузі за рахунок використання держав-
ного бюджетного фінансування, а також постійне підвищення обсягів поза-
бюджетного фінансування, спонсорства тощо на оплату фізкультурно-
спортивних послуг та придбання спортивного інвентарю;  

– демографічних – соціально-демографічна структура, що характеризує 
склад населення за статтю, віком, місцем проживання, і є підставою для пла-
нування кількості осіб, що займаються фізичними вправами. 

Висновки. Сучасні тенденції розвитку сфери фізичної культури і спор-
ту на державному рівні характеризуються зміною і ускладненням функцій 
органів, що складають вертикаль управління галуззю; створенням галузевої 
нормативно-правової бази, що регулює різноманітні суспільні відносини в 
даній сфері; стрімким розвитком системи комерційних фізкультурно-
спортивних організацій, фізкультурно-оздоровчих послуг, які потрібні насе-
ленню; зміною конфігурації галузі суспільних фізкультурно-спортивних 
об'єднань.  

У проведеному дослідженні встановлено такі протиріччя у цій сфері:  
– відсутність відповідних теоретичних підходів що до  нових можливо-

стей даної діяльності;  
– недосконалість організаційних механізмів реалізації програмно-

цільового управління сферою фізичної культури і спорту;  
– необхідність використання існуючих інноваційних механізмів управ-

ління і слабкою адаптацією їх до реалій управління розвитком фізичної куль-
тури і спорту. 

Дослідження існуючих підходів щодо вдосконалення державного 
управління фізичною культурою і спортом дозволили розробити теоретичну 
основу програмно-цільового управління. Її суть полягає в органічній 
цілісності програмного і цільового підходів, об’єднання яких конкретизує 
розробку цільової комплексної програми, що включає програмні заходи для 
досягнення поставленої мети, концентрацію необхідних ресурсів, узгодження 
термінів і відповідальних виконавців. 

Проведене дослідження з даної тематики дозволило констатувати, що 
розвиток фізичної культури і спорту пов'язаний в першу чергу з розробкою 
комплексних програм, що дають можливість вирішення поставлених про-
блем комплексно, з урахуванням міжгалузевих взаємодій. 
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Запропоновано при державному регулюванні аграрного сектору  особливу 
увагу, приділяти «регулювання знизу», тобто максимального використання мож-
ливостей як окремо взятого підприємства, так і галузі в цілому.  

Ключові слова: державного регулювання розвитку аграрного сектору, 
структурні рівні економіки, господарюючі суб'єкти, бюджетні кошти, процеси 
кооперативної інтеграції, регіональний ринок, політик ринкових цін. 

 
It is offered at government control agrarian to the sector the special attention, to 

spare "adjusting from" below, id est the maximal use of possibilities of both the 
separately taken enterprise and industry on the whole.  

Keywords: state regulation of the agrarian sector development, structural 
equilibrium of the economy, economic entities, budget funds, processes of cooperative 
integration, regional market, market prices policy. 

 
 
Постановка проблеми. Характер завдань, що стоять перед Урядом на 

аграрному ринку, обумовлює необхідність аналізу «провалів ринку» не тіль-
ки з точки зору економічної ефективності, але і з урахуванням соціально-
економічної доцільності. Поряд з аналізом «провалів ринку» необхідний ана-
ліз рівня самозабезпечення країни основними продуктами харчування, струк-
тури аграрного виробництва (тип, розміри та виробничий внесок госпо-
дарств), ступеня індустріалізації аграрного виробництва з метою визначення 
рівня продовольчої безпеки країни.  

Залежно від загального стану самозабезпечення основними продуктами 
харчування головні напрямки державного регулювання внутрішнього вироб-
ництва можна класифікувати як заходи, що здійснюються в умовах: 
недостатнього виробництва; виробництва, відповідного внутрішньому попи-
ту; перевиробництва.  

До специфічних «провалів ринку» в сільському господарстві слід від-
нести довгострокову і короткострокову фермерські проблеми. Сутність дов-
гострокової фермерської проблеми полягає в тому, що в довгостроковому 
періоді фіксується негативний тренд фермерських доходів, тобто доходи фе-
рмерів щодо знижуються. У короткостроковому періоді відзначаються різкі 
коливання фермерських доходів в залежності від природних умов. В резуль-
таті доходи фермерів завжди нижче доходів в несільськогосподарських сфе-
рах економіки. Так, А.Д. Діброва, аналізуючи проблему фермерських доходів 
на прикладі США, приходить до висновку: «Як правило, фермерські доходи 
нижчі за середні по країні. Їх помітна частина має неринкову походження. 
Вони менш стійкі, ніж доходи в інших галузях економіки. Значна частка фе-
рмерських господарств отримує більшу частину своїх доходів від несільсько-
господарської діяльності. До цих останніх відносять урядові субсидії, інші як 
грошові, так і натуральні доходи, а також зміни в товарних запасах» [3, 
c. 245]. Фермерські проблеми відносять до фіаско ринку, так як ринковими 



192 

 

методами ці проблеми ефективно і справедливо вирішити неможливо.  
Проблема недостатнього виробництва основних продуктів харчування, 

як правило, кореспондує з низькими бюджетними витратами внаслідок дефі-
циту бюджету, вони можуть бути викликані великими структурними змінами 
економіки країни, відсутністю можливості в перерозподілі бюджетних кош-
тів, допущеними помилками в регулюванні аграрного виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у досліджен-
ня проблем формування механізму державного регулювання розвитку аграрно-
го сектору зробили вітчизняні вчені такі, як Л.М. Васільєва, А.Д. Діброва, 
М.Х. Корецький, Ю.Я. Лузан, О.М. Шпичак та інші науковців. Проте проблеми 
формування ефективного сучасного механізму вивчено не достатньо глибоко, 
тому вимагають додаткових наукових досліджень, що і зумовило вибір теми 
наукової статті. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних умов 
державного регулювання розвитку аграрного сектору,  виявлення основних 
особливостей, проблем функціонування в сучасних умовах та формування 
ефективних шляхів впливу державного регулювання на розвиток аграрного 
сектору України. 

Виклад основного матеріалу. Можна виділити кілька типів даного 
явища. Перш за все, це провал конкуренції, який проявляється у високому 
ступені монополізації пов'язаних з сільським господарством галузей. Цей 
провал впливає на розрив індексів цін на продукцію сільського господарства 
і галузей, що виробляють засоби виробництва. Це стосується і зменшення ча-
стки сільського господарства в кінцевих цінах товарів.  

По-друге, ринок не в змозі врахувати особливості цінових циклів в аг-
рарному секторі. Щорічні зміни цінової кон'юнктури, що накладаються на 
нееластичний попит, підштовхують сільськогосподарських виробників до ві-
дповідних щорічним коливань в застосуванні основних факторів виробницт-
ва, які не мають сенсу з точки зору оптимізації розміщення ресурсів. В уро-
жайні роки і при збільшенні обсягу виробництва ціна на сільськогосподарсь-
кі товари падає. Виробники починають скорочувати виробництво. При низь-
кій ціні на продукцію витрати не дають належної віддачі. На наступний рік 
відбувається скорочення виробництва і ціна зростає.  

По-третє, ринкові сили не враховують зовнішніх ефектів. Класичний 
приклад негативних зовнішніх ефектів - забруднення навколишнього середо-
вища в результаті максимізації прибутку. Виробляючи великі обсяги продукції 
в сільському господарстві, можна одночасно забруднювати водні ресурси над-
лишковими кількостями добрив або хімічних засобів захисту рослин.  

Четвертий тип, прояви неспроможності ринкових механізмів Серйоз-
них макроекономічні порушення, виражені високим рівнем безробіття і ін-
фляції, диспаритетом цін на продукцію сільського господарства і засоби ви-
робництва. Перевиробництво агропродовольчої продукції найбільш характе-
рно для країн з розвиненою ринковою економікою, в яких інтенсифікація ви-
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робництва реалізується за рахунок досягнень науково-технічного прогресу і, 
в ряді випадків, заходів з регулювання, які в попередній період були спрямо-
вані на розширення виробництва.  

У науковій літературі присвяченій аграрній економіці поняття «держа-
вне регулювання» даються різні визначення, наприклад [1, с. 103]:  

 державне регулювання аграрного сектору - це система економічного, 
соціального і правового забезпечення державою сприятливого середовища 
для формування та розвитку сталого відтворення аграрного сектору з метою 
найкращого задоволення потреб населення і суспільства в цілому в кінцевих 
продуктах комплексу;  

 державне регулювання - система важелів і стимулів з допомогою, яких 
держава бере участь у ринкових процесах на правах суб'єкта ринкових відно-
син, забезпечуючи сталий розвиток агропромислового виробництва.  

Відрізняючись в більшості своїй в змісті, дане поняття в багатьох нау-
кових джерелах, по суті, зводиться до того, що воно повинно відповідати та-
ким критеріям як системність і стійкість.  

У науковій літературі також зустрічається і поняття «державна підтри-
мка», яке часто трактується як система заходів фінансового, економічного і 
управлінського впливу, що забезпечують ефективне функціонування сільсь-
кого господарства [2, с. 23].  

Необхідність такого підходу до визначення державного регулювання 
полягає головним чином у недосконалості ринкової економіки, її циклічності, 
глобальності і наявністю в ринковому середовищі протиріч інтересів. Умови 
ринку мінливі, причому в короткостроковому періоді, тому з метою подо-
лання можливих кризових явищ держава повинна на постійній основі засто-
совувати і удосконалювати безліч взаємопов'язаних способів впливу на об'єкт 
організованих процесом системогенезу в єдине ціле.  

У сучасних умовах ринкова система господарства представлена склад-
ною суб'єктивної структурою. Суб'єктами ринкової економіки є: підприємці; 
працівники, що продають свою працю; кінцеві споживачі продукції; власни-
ки позичкового капіталу; власники цінних паперів;  торговці та тощо. Основ-
них суб'єктів ринкового господарства прийнято ділити на чотири групи: до-
машні господарства, підприємства, банки і держава (уряд). Кожна група спо-
чатку переслідує певні інтереси.  

Інтерес - цілеспрямоване ставлення людини (класу, суспільства в ціло-
му) до будь-якого об'єкта, його потреби. Інтерес проявляється як спонукання, 
вольовий імпульс, що направляє його дії. Усвідомлений інтерес виступає як 
мотив, навмисно, свідомо поставлена мета [4, с. 102].  

Держава переслідує громадські інтереси, які можна звести до наступ-
них основних положень:  

забезпечення економічного зростання і більш високого рівня і якості 
життя населення;  
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- підвищення ефективності використання обмежених виробничих і фі-
нансових ресурсів, тобто досягнення найкращих результатів при мінімальних 
витратах;  

досягнення повної зайнятості працездатного населення, все хто може і 
бажає працювати повинні бути забезпечені робочими місцями.  

Підприємства переслідують інтереси більш у вузькому сенсі, які теоре-
тики сучасної ринкової економіки пов'язують з поняттям «чиста» або еконо-
мічна вигода, тобто прагнення суб'єкта отримати вигоду, що перевищує ви-
трати на її досягнення.  

Домашні господарства являють собою господарську (економічну) оди-
ницю, яка функціонує в споживчій сфері економіки і може складатися з од-
ного або декількох осіб. Ця одиниця є власником і постачальником, в основ-
ному, людського фактору виробництва та її інтерес пов'язаний із забезпечен-
ням найбільш повного задоволення особистих потреб.  

Прагнення до своєї вигоди - невідчужуване право будь-якого суб'єкта 
ринкової економіки, але реалізація даного права нерідко веде «конфлікту» 
інтересів, тобто ситуації, коли спонукальний мотив до певних дій одного су-
б'єкта суперечить інтересам іншого суб'єкта.  

Відмінності між цими інтересами пролягають в області розподілу. Сис-
тема економічних інтересів реалізується шляхом подолання системи проти-
річ. До їх числа відносяться [6, с. 154]:  

Перше. Протиріччя засноване на принципі «сьогодні краще, ніж завт-
ра». Сенс його, щоб підвищити рівень життя людей, поліпшити умови праці, 
забезпечити зростання продуктивності і ефективності виробництва, створити 
умови для всебічного розвитку особистості потрібно вкладати кошти у виро-
бництво і підготовку кадрів. Без інвестицій, а вони представляють собою на-
лагоджене споживання, неможливий економічний ріст і підвищення життє-
вого рівня трудящих. Тому важливо визначити правильне співвідношення 
між споживанням і накопиченням. 

Друге. Науково-технічний прогрес як найважливіша умова підвищення 
ефективності виробництва і його конкурентноздатності призводить до скоро-
чення індивідуальних форм виробництва, вимагає розширення масштабів ви-
робництва до рівня раціонального використання його факторів, переходу до 
колективно-груповим формам організації праці, виробництва, обміну. Колек-
тивне володіння засобами виробництва об'єктивно породжує спільність інте-
ресів і цілей, єдність дій.  

Третє. Об'єктивний закон примату великого виробництва перед дріб-
ним протистоїть примату «моє краще, ніж наше». Незважаючи на високу за-
цікавленість працівника в умовах індивідуального виробництва, дрібні това-
ровиробники не витримують конкуренції з великими, як нездатні ефективно 
використовувати індустріальні технології. Отже, чим більше виробництво, 
тим більше суперечностей між особистими і колективними інтересами.  

Четверте. Існує протиріччя між особистим інтересом і соціальною 
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справедливістю, з одного боку, і ефективністю суспільного виробництва і 
зростанням продуктивності праці, з іншого. Так, свобода приватної діяльнос-
ті, соціальна справедливість - важливі ланки економічних відносин. Соціаль-
на справедливість досягається тоді, коли кожен виробник має особистий ма-
теріальний інтерес (вигоду).  

П'яте. Різноспрямованість інтересів сільських товаровиробників та ін-
ших сфер агропромислового комплексу. Сенс цього протиріччя полягає в то-
му, що, незважаючи на єдність мети для всіх галузей АПК - забезпечення на-
селення країни продовольством в достатній кількості і за прийнятними ціна-
ми, кожна галузь управляється різними неузгодженими регуляторами, має 
свої інтереси.  

У цих умовах одна з найважливіших завдань державного регулювання 
полягає в забезпеченні прагнення системи до стану стійкої рівноваги, тобто 
до стану, який передбачає взаємну адаптацію параметрів потреб суб'єктів в 
умовах, що змінюються параметрів зовнішнього середовища структурних рі-
внів економіки.  

При державному регулюванні аграрного сектору  особливу увагу, на 
думку автора повинна приділятися «регулювання знизу», тобто максималь-
ного використання можливостей як окремо взятого підприємства, так і галузі 
в цілому. На рівні господарюючих суб'єктів повинні впроваджуватися 
механізми забезпечують мотивацію даних суб'єктів на поліпшення 
виробничих результатів і забезпечувати залежність фінансового результату з 
вкладеними бюджетними коштами. На рівні галузі необхідні процеси 
кооперативної інтеграції. Дана форма співпраці економічних одиниць 
найбільш ефективна в досягненні загального результату як мінімум на 
регіональному ринку. Таким загальним результатом може з'явитися 
створення сільгоспвиробниками конкурентної економічної зони 
господарювання, що забезпечує проведення політики ринкових цін на 
вироблену продукцію.  Ефективність державного регулювання залежить не від суми грошей, 
виділених і / або реально отриманих тій чи іншій галуззю. Вона визначається 
наступним: чи допомагає державне регулювання у змінюються економічних 
умовах господарювання отримувати суб'єктам агропромислового виробницт-
ва вигоду.  

Висновки. Таким чином, державне регулювання, спираючись на юри-
дичну, економічну, соціально-ідеологічну, освітню та іншу діяльність держа-
вних органів, має сприяти створенню ефективного ринкового механізму, ра-
ціонального проведення реформ. При цьому, як уважає Ю. Лузан [5, с. 6], 
найважливішими аспектами політики державного регулювання є земельна, 
закупівельна, податкова, цінова, кредитна, бюджетна, страхова і зовнішньое-
кономічна політика.  
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ  

СИСТЕМНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
 

FORMATION OF THE NATIONAL MODEL OF THE SOCIAL POLICY 
OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF SYSTEM  

SOCIAL TRANSFORMATIONS 
 
Проаналізовано світові моделі соціальної політики та визначено їх 

специфіку. Систематизовано основні напрямки економічних реформ у контексті 
забезпечення нормального функціонування соціальної сфери. Окреслено базові по-
ложення забезпечення ефективності національної моделі соціальної політики. 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, модель соціальної 
політики, державна соціальна політика, соціально-орієнтована економіка. 

 
The world models of state social policy are analyzed and their specificity is 

determined. The main directions of economic reforms in the context of ensuring the 
proper functioning of the social sphere are systematized. The basic provisions of 
ensuring the effectiveness of the national model of social policy are determined. 

Keywords: social sphere, social policy, model of social policy, state social 
policy, socially oriented economy. 

 
 
Постановка актуальності. Соціальна політика держави як один з 

напрямків діяльності з регулювання рівня життя членів суспільства базується 
на відповідному рівні економічного розвитку і має бути адекватною стану 
економіки. Задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб, фор-
мування всебічно й гармонійно розвинених членів суспільства здійснюється 
через реалізацію  державою соціальних програм та різноманітних заходів 
соціально-економічного розвитку.  
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Моделі соціальної політики для різних країн відрізняються ступенем 
втручання держави в соціально-економічну сферу суспільства та ступенем 
соціальної захищеності громадян, забезпеченості свободи соціального вибору 
в різних верств населення та впливу соціальних процесів на економічний 
розвиток країни. Для України, в сучасних трансформаційних умовах 
соціально-економічного життя, одним із головних напрямків соціальної 
політики є забезпечення рівня життя населення відповідно до стандартів ЄС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розгляду моделей 
соціальної політики досліджували Бєляєв О. [1], Гупало О.[2], Дерега В. [3], 
Єспінг-Андерсен Г. [14], Ламбаєва І. [4], Лоренц У. [5], Люта Л. [6], Тіт-
мусс Р. [14], Серватинська І. [7], Скуратівський В. [8; 9], Спікер П. [10], Ше-
вчук А. [11], Шутаєва О. [12], Побірченко В. [13] та інші. Проте і досі питан-
ня формування національної  моделі соціальної політики в умовах розширен-
ня впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів набувають особливої 
значущості та актуальності. 

Постановка завдання. Системно представити базові положення за-
безпечення ефективності соціальної політики України в умовах системних 
суспільних  трансформацій. 

Виклад основного матеріалу. Модель соціальної політики конкрет-
ної держави повинна враховувати звичаї цієї держави, її історію, економіч-
ний і політичний устрій, сформовану систему господарювання, культурні 
традиції тощо. У кожній країні існують свої пріоритетні напрямки, державні 
інститути і певні інструменти та механізми, що дозволяють реагувати на пот-
реби соціально-економічного розвитку суспільства. У сукупності це визначає 
національну модель розвитку держави. Однак можна указати загальну 
тенденцію, характерну для всіх промислово-розвинених краї –  
розширення функцій держави в економічному і соціальному розвитку 
суспільства. Посилення ролі держави спостерігається і в країнах західної 
Європи ще з 1930- х років. І саме країни Західної Європи досягли помітних 
результатів у створенні «держави добробуту», головною метою котрого є 
підвищення добробуту громадян і проведення заходів, спрямованих на 
згладжування негативних ефектів, які неминуче виникають у ринковому 
середовищі [12, с. 174]. 

Соціальна політика не може бути первинною по відношенню до 
економіки і, хоча визначення соціальної політики носить абстрактний або за-
гальний характер, модель соціальної політики носить конкретний характер. 

Під моделлю соціальної політики у вузькому сенсі розуміють загаль-
ну схема опису найважливіших елементів соціальної політики, її цілей, зав-
дань, інструментарію, форм реалізації, що обумовлені суспільно-
політичними та економічними чинниками. 

У більш широкому сенсі – це комплекс соціальних і економічних 
інституцій, діяльність яких спрямована на забезпечення дієздатності 
господарської та соціальної систем, а також рівноважного функціонування 
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суспільства шляхом досягнення рівноваги,стабільності і цілісності в системі 
суспільних відносин, подолання соціальної напруги, забезпечення самодос-
татнього рівня життєдіяльності людей, надання кожному членові суспільства 
можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності, одержувати 
дохід, поліпшувати добробут населення. 

Сучасні моделі соціальної політики відрізняються ступенем втручан-
ня держави в соціально-економічну сферу суспільства та ступенем соціальної 
захищеності громадян, забезпеченості свободи соціального вибору в різних 
верств населення та впливу соціальних процесів на економічний розвиток 
країни. Від того, наскільки правильно буде проводитися соціальна політика, 
залежить ступінь адаптації цієї держави до внутрішніх і зовнішніх викликів, 
розвиток громадянського суспільства. Незважаючи на зниження ролі держа-
ви в ринковій економіці посилилось й розширилось фінансування соціальних 
програм, за допомогою яких здійснюється політика стабілізації соціально - 
економічного становища суспільства. Розвиток прогресивної та ефективної 
для кожної держави моделі соціальної політики є одним з основних 
показників добробуту громадянського суспільства та позиції країни на 
міжнародній арені [12, с. 174]. 

Загострення соціальних проблем у суспільстві приховують реальну не-
безпеку стабільності соціальних відносин. Якщо не запобігати цим негатив-
ним процесам то ускладнюється реалізація економічних реформ, гальмується 
соціальний прогрес, констатується зменшення абсолютної чисельності насе-
лення, відбувається деформація шлюбно-сімейних процесів. 

На сьогодні вітчизняна модель соціальної політики є малоефектив-
ною особливо в умовах економічної нестабільності та суспільно-політичної 
напруги, що відображається на добробуті громадян. Проблема полягає в 
затратній та необґрунтованій соціально-економічній політиці, яка 
характеризується значним навантаженням на державний бюджет за рахунок 
вітчизняної системи соціальних трансфертів, дефіцитності фінансових 
ресурсів фондів соціального страхування, в результаті чого виникає значний 
податковий тиск на платників податків та тінізація ринку праці [7, с. 164]. За 
таких умов досить складним завданням є пошук найбільш адекватної форми 
задоволення суспільних потреб та забезпечення соціального прогресу.  

Загалом соціальна політика кожної держави реалізується у найбільш 
інституційній формі. В Україні за часів СРСР такою формою було соціальне 
забезпечення. Швеція спрямовує свої зусилля на соціальну підтримку як про-
гресивну форму соціальної роботи. Західна Європа активізує діяльність на 
ринку соціальних послуг через громадські організації. США традиційно бу-
дують свою політику на системі соціального страхування [6, с. 247]. 

Існує багато підходів до класифікації моделей соціальної політики. 
Класикою сучасного моделювання та основою для подальших розробок стала 
типологія Г. Еспінг-Андерсена ( табл. 1) , в основі якої – ідеологічні критерії 
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та розміри соціальних виплат. Відповідно до цього критерію, виокремлюють 
консервативну, ліберальну, соціал-демократичну модель соціальної політики.  

 
Таблиця 1 

Типологія моделей соціальної політики Г. Еспінг-Андерсена [3; 6; 13] 

Модель / 
критерії 

Консервативна 
(маргінальна) 

Ліберальна 
 (проміжна) 

Соціалістична 
(інституційно- 

перерозподільча) 
Сутність залишкова корпоративістська державна 
Домінантна форма 
соціальної роботи 

соціальні послуги соціальне- стра-
хування 

соціальне забез-
печення 

Наявність 
соціальних 
гарантій 

немає часткова є 

Сектор громадський сек-
тор 

бізнес держава 

Джерело надход-
ження фінансів 

заохочення до 
громадської 
ініціативи 

посилення- 
співпраці-з- при-
ватним- сектором 

збільшення частки 
національного до-
ходу в соціальних 
витратах 

Потреба безпека, комфорт, 
самоствердження, 
існує рівність 
можливостей із 
задоволення по-
треб 

свобода, самовдос 
коналення, 
самоактуалізація 

забезпечення 
життє діяльності, 
підвищення 
якості життя 

Зміст держава добро-
буту середнього 
класу 

загальне благо 
всього народу 

відпові дальність 
суспільства за 
кожного 

Охоплення 
клієнтів 

вибіркове адресне безособове 

Спрямованість 
економіки у 
соціальній сфері 

економічний роз-
виток держави 
сприяє 
вирішенню 
соціальних 
негараздів 

захист тих, хто 
немає ніяких 
доходів, окрім 
соціальних 

держава гарантує 
безпеку від 
соціальних 
негараздів 

Країна Німеччина, 
Австрія, Франція, 
Бельгія, 
Нідерланди 

США, Велика 
Британія, 
Австралія, Нова 
Зеландія 

Швеція, Данія, 
Норвегія, Ізраїль 
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Таблиця 2 

Класифікації моделей соціальної політики та їх ідеологічно-компонентне наповнення 
Дослід

ник 
Типи Характерні особливості 

Р.
 Т

ит
му

с 
[4

]. 

Маргінальна  
(США) 

Соціальний захист надається лише тоді, коли для задоволення потреб індивіда недостатньо не тільки його власних 
зусиль, а й зусиль родини та громади як природних механізмів задоволення соціальних потреб. Соціальний захист 
має допоміжний характер і діє вибірково щодо найбідніших груп населення.  

Інституційно-
розподільча  
(Швеція) 

Розподільча складова - передбачає вирівнювання розподілу ресурсів між людьми; 
Інституційна - базується на прийнятті державою соціальної відповідальності за добробут своїх громадян і за 
пом’якшення негативних наслідків ринкового функціонування.  
Показник соціальних витрат у цій моделі становить більше третини від валового національного продукту, а частка 
приватного сектора в національній системі соціального захисту мінімальна.  

Проміжна  
(Німеччина, Вели-
ка Британія) 

Поєднує риси як інституційно - розподільчої, так і маргінальної моделей.  
Цей підхід є доволі гнучким щодо соціальної й гуманітарної політики і надає можливість змінювати стратегію 
відповідно до внутрішньо- політичних чинників.  
Спрямована на забезпечення балансу між соціальними гарантіями держави та відповідальністю громади й сім’ї за 
члена суспільства. 

С
. Л

ей
бф

ри
д 

[4
]. 
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Англосаксонська  
(залишкова) або 
модель Беверіджа 
(Великобританія, 
США, Австралія, 
Нова Зеландія) 

Трирівневий тип соціального захисту - відповідальність основних суб'єктів правовідносин розподілена за схемою: 
держава - надання базових гарантій соціального захисту всього населення; роботодавець - соціальне (професійне) 
страхування найманих працівників (в якому часткова участь приймає працівник); працівник - додаткове особисте 
страхування 
Орієнтація державних соціальних гарантій на  прожитковий мінімум. Забезпечення державою базових потреб 
життєдіяльності населення ( біологічних, соціальних, духовних). 
Доктрина соціальної солідарності У. Беверіджа (1942) поєднує в собі заходи держави, які забезпечують гарантований 
мінімальний рівень соціального захисту і переваги соціального страхування. 
У. Беверидж вважав, що допомога багатодітним сім'ям і національну службу охорони здоров'я слід фінансувати з 
держбюджету, а інші заходи соціального захисту - за рахунок відрахувань самих працівників і роботодавців, а також 
субсидій держави. 

«Модель 
Бісмарка» 

Спрямована на максимальне врахування природи трудових відносин. Передбачає  оптимальне поєднання суб’єктів 
правовідносин. Регламентує організацію соціального страхування з окремих видів соціальних ризиків у формі това-
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(інституціональна  
(Австрія, 
Німеччина) 

риств взаємного страхування, в яких ключову роль відіграють роботодавці і працівники. Поєднує універсальний  і 
диференційований підходи при визначенні фінансового навантаження та розміри страхових тарифів. 

Скандинавська 
(модерна)  
(Швеція, Норвегія, 
Данія, Фінляндія;) 

Фінансування соціальних витрат здійснюється за рахунок дохідної частини бюджету.  
Наявний високий рівень і загальнодоступність заходів соціальної підтримки населення. 

Рудиментарна 
(Іспанія, 
Португалія, Греція, 
Італія, Франція) 

Соціальна політика розрахована на найбільш бідні категорій громадян. 
Наявний  високий рівень безробіття. 

У
. Л

ор
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ц 
[4

;5
] 
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Скандинавська 
(Швеція) 

Універсальна система соціального захисту. Важлива умова реалізації цієї моделі – зайнятість, що забезпечується 
державою.  

Залишкова  Спрямована на підтримку індивіда поза межами ринку праці. 
Державна соціальна допомога не має комплексного характеру та спрямована передусім на малозабезпечених. 

Корпо-
ративістська  

Запровадження страхування під державним наглядом. Держава може делегувати обов’язки щодо соціального захисту 
і особливо щодо соціального страхування професійним, релігійним або доброчинним організаціям. Відповідальність 
за долю своїх працівників несе корпорація, підприємство, організація чи установа, де даний працівник працює.  

Рудиментарна 
(Португалії, 
Іспанії, Греції, 
Ірландії та частко-
во Італії 

Надання персональних послуг, а також догляд держава перекладає на волонтерський та неформальний сектори  

А
. С

ап
ір

[1
0;
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Північну,  
(Данія, Швеція, 
Нідерланди) 

Відрізняється високим рівнем соціального захисту та універсальним характером надання допомоги, значним 
фіскальним навантаженням на ринок праці.  

Англосаксонська Має універсальний характер надання допомоги лише у виняткових випадках, зокрема грошові виплати призначені 
передусім на підтримку людей працездатного віку. Таким чином, система спрямована на заохочення активності в 
пошуках роботи.  

Континентальна Властива корпоративна основа соціальної політики, розмір соціальних виплат залежить від величини сплачених 
робітником внесків. Особи, що не мають соціальної страховки, можуть розраховувати на надання соціальної допомо-
ги з держбюджету.  

Середземно-
морська 

Характеризується переважанням пенсійних виплат у соціальних витратах, значною диференціацією отримувачів до-
помоги залежно від статусу, регулюванням заробітної плати 
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Кожна модель є певною ідеологічною конструкцією, яка формується із 
взаємопов’язаного набору ідей та цінностей, що виражає ставлення до 
дійсності, визначає розуміння соціальних проблем та дії щодо вирішення 
цих проблем, спрямований на закріплення, розвиток чи зміну  відносин у 
соціальній сфері. Але базовими критеріями є розмір і джерело отримання 
соціальних виплат, спосіб задоволення потреб, доступність і коло охоплення 
клієнтів. 

Головним для розуміння сутності моделей соціальної політики є сектор, 
навколо якого розгортається активність у разі необхідності надання соціаль-
ної допомоги (держава, бізнес чи громадські об’єднання ). Також треба 
усвідомлювати, що моделі в чистому виглядів у реальній економіці не 
функціонують.  

Розглянемо найвідоміші класифікації моделей соціальної політики та 
їх ідеологічно-компонентне  наповнення. 

Досить поширеним є термін «європейська соціальна модель». Вона як 
і інші моделі є певним набором принципів, цінностей, спільних для 
європейських країн. У комплексі вони векторально спрямовані на зстабільне 
економічне зростання з  поєднанням постійного покращення умов життя та 
праці громадян.  

У структурованому вигляді в табл. 3 наведено характеристику моде-
лей по певним критеріям. На нашу думку, результати наочно показують, що 
українська  модель тяжіє до континентальної моделі Бісмарка (її також на-
зивають німецької моделлю).  

 
Таблиця 3 

Характеристика моделей соціальної політики  
за критеріальними ознаками   

 Скандинавсь-
ка модель 

Англосаксонсь-
ка модель 
(Модель 

Беверіджа) 

Континентальна 
модель 

(модель Бісмарка) 

Рудиментарна 

Основна 
відповідальніс
ть 

Держава Держава Ринок праці Сім'я і церква 

Вид 
солідарності 

Громадська Переважно 
індивідуальна 

Економічна Сімейна 

Рівень 
перерозподілу 
доходів 

Високий Середній Обмежений обмежений 

Рівень наданих 
соціальних по-
слуг 

Середній \ ви-
сокий 

Середній \ висо-
кий 

Диференційовани
й 

Низький 

Ступінь охоп- Всі жителі Всі жителі Всі зайняті Переважно 
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лення 
соціальними 
послугами 

незаможні 

Джерело 
фінансування 

Податки Податки Страхові внески Страхові внески 
та інші джерела 

Управління Держава / 
профспілки 

Держава Страхові 
самоврядні 
організації 

Страхові 
самоврядні 
організації 

Переваги Вирівнювання 
рівня життя 
населення за 
рахунок ви-
користання 
результатів 

підприємницт
ва. 

Високоефектив-
на:призводить 
до скорочення 
безробіття та 

зростання рівня 
зайнятості 

Ефективний 
перерозподіл 

доходів за допо-
могою 

соціального за-
безпечення. 

- 

Недоліки Висока 
залежність від 

темпів 
економічного 

зростання. 
Високі ставки 
оподаткуван-

ня 

Має обмеження 
щодо 

підвищення 
соціальних 

стандартів жит-
тя населення 

Залежність від 
вікової структури 

суспільства. 
Залежність від  

фіскальної 
дисципліни. 

Ее сприяє вста-
новленню 
соціальної 

рівності;  низь-
кий рівень 
зайнятості; 

 велика 
кількості лю-

дей, які живуть 
за межею 
бідності 

 
В даний час багато країн колишнього СРСР  вже створили ефективну 

ринкову економіку, яка є основою функціонування соціальної держави. На-
жаль в Україні  це не вдалось.  

У період активізації процесів економічної інтеграції України до 
Європейської спільноти не варто копіювати модель соціальної політики 
певної країни, оскільки, вона є елементом складної системи задоволення по-
треб населення. Насамперед, вона має відповідати національним інтересам 
України, враховуючи соціокультурний аспект розвитку української 
ментальності, історично економічний розвиток держави та характерний 
спосіб життя, тип суспільно-політичного устрою держави. 

Модель соціальної політики України має виступати синтезом діючих 
ефективних моделей. 

Дієвість, збалансованість, послідовність й логічність нової 
прогресивної моделі дозволить забезпечити високі стандарти рівня життя 
людей, які максимально повно враховують соціальні потреби та надають 
гарантії споживачам соціальних послуг. Ефективність моделі можна  
зафіксувати за такими ознаками: зміна соціальних потреб; зміна системи 
ціннісних орієнтацій, ідеології; зміна системи очікувань, життєвих пріори-
тетів, цілей; зміна оцінки якості життя.   
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Пошук найбільш ефективної моделі соціальної роботи аналіз слід про-
водити за такими критеріями: джерело фінансування, наявність соціальних 
гарантій, спосіб задоволення потреб, доступність, спосіб охоплення клієнтів, 
домінуюча форма надання допомоги [6]. 

Основними характеристиками прогресивної української моделі 
соціальної політики України мають стати[2, с. 216 ]:  

- підвищення добробуту населення;  
- скорочення рівня безробіття, забезпечення ефективної зайнятості 

населення та запобігання втраті кваліфікованих кадрів; 
- зміцнення позицій та ролі середнього класу; 
-  удосконалення системи пенсійного забезпечення та соціального 

захисту;  
- створення цілісної системи надання пільг, компенсацій і державної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення;  
- здійснення вартісної оцінки наявних соціальних пільг, скорочення 

їх фінансово незабезпеченої частини;  
- забезпечення адресності надання пільг унаслідок різкого спрощен-

ня механізмів отримання таких пільг категоріям населення, які їх потребу-
ють;  

- удосконалення системи надання пільг за професійною ознакою, їх 
персоніфікація, установлення зв'язку з фінансовим і майновим станом 
пільговиків;  

- підвищення рівня конкурентоспроможної національної економіки 
на засадах інноваційної моделі розвитку та реалізація ефективної державної 
антикорупційної політики;  

- забезпечення зростання рівня доходів громадян випереджаючими 
темпами порівняно з інфляцією, яке дало б змогу підвищити платоспромож-
ний попит населення;  

- підвищення соціальної мобільності населення; сприяння поширен-
ню волонтерського руху,  

- залучення волонтерів до реалізації соціальних програм  
Українська модель соціальної політики повинна базуватися на наступ-

них базисних  положеннях:  
1. Запорука розвитку країни – це зростання економіки і зростання 

соціального благополуччя громадян. Це вимагає забезпечення дієвого  
функціонування ринкових механізмів. Саме вони є запорукою ефективності 
всієї економічної системи, а, отже, і джерелом соціальних благ. Заходи  
держави, що спрямовані на підтримку і розвиток ринку є одночасно 
найважливішою складовою її соціальних функцій. 

2. Ефективність соцполітики держави не визначається розмірами 
соціальної благодійності та масштабами державного перерозподілу. Важливо 
те, що велика частина доходів повинна залишитися в руках одержувачів, а не 
вилучатися у вигляді податків і внесків соціальних потреб. 
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3. Соціальна політика повинна бути орієнтована на посилення позицій 
індивіда. Вона не повинна перетворювати його в утриманця, а повинна дати 
кожному рівні стартові можливості, щоб кінцевий результат індивіда зале-
жав тільки від його особистих зусиль і бажань. 

4. Зростання суспільного багатства і добробуту громадян  має призво-
дити до скорочення масштабів сфери соціального забезпечення.  Це обумов-
лено тим, що соціальна благодійність з боку держави - явище тимчасове. 
Воно пов’язане з бідністю частини населення, нездатною підтримувати 
власний добробут і вимушене користуватися державною допомогою і без-
коштовними послугами. З підвищенням життєвого рівня громадян така по-
треба зникає. Чим заможніше суспільство, тим менше в ньому  відсоток на-
селення, що підпадає під критерії одержувачів соціальних благ від держави. 

5. Соціальна держава має захищати не тільки малозабезпечені верстви 
населення, а й особи зі значними доходами. Вони повинні  бути забезпечені 
гарантіями щодо  стабільного перебування та здійснення трудової діяльності  
на території даної держави. 

6. Економічна свобода повинна поєднуватися з соціальним 
вирівнюванням. Збільшення диференціації між заможною частиною насе-
лення та біднішою породжує складні соціальні, економічні і навіть політичні 
проблеми.  

Висновки. Таким чином, незважаючи на наявні розбіжності в 
підходах до класифікації моделей соціальної політики та відмінності у їх 
змісті, розвинуті країни спрямовують зусилля державо-управлінського 
впливу на забезпечення високого рівня та стандартів життя, забезпечення 
високого рівня соціального захисту, освіти і якості здоров'я, подолання 
бідності й нерівності. Модель соціальної політики України має стати скла-
довим елементом стратегії розбудови соціально орієнтованої економіки, в 
основу якої покладені високі стандарти рівня життя людей, соціалізація 
структурних складових економічної політики, орієнтація стратегії 
економічного зростання на створення робочих місць. 
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ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ 
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ’Я 
 

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF MODERN 
MECHANISMS OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT 

 
Сучасна система охорони здоров’я України вкрай потребує 

інституціональних трансформаційних змін, особливо у механізмах державного 
управління на місцях. Децентралізація влади, як процес її перерозподілу,  надає 
можливість відмовитися від застарілих типів медичних установ, механізмів ке-
рування. Дозволиє прискорити реконструкцію та зміцнення матеріально-
технічної бази лікувальних закладів, зменшити витрати на їх утримання та 
створить умови для конкуренції, за якість медичних послуг для населення.  Ще, 
одним з напрямів розвитку, який буде відчутний  при модернізації це, абсолютно 
різний статус й ступень автономії місцевих керівників медичних організацій. При 
цьому громадські організації й приватний капітал зможе приймати участь у 
керівництві, що дасть новий подих для удосконалення механізмів управління охо-
роною здоров’я країни.   
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Ключові слова: модернізація, механизми державного управління, 
концепція, децентралізація, деконцентрація. 

 
The modern health care system of Ukraine is in extreme need of institutional 

transformational changes, especially in the mechanisms of state administration in the 
field. Decentralization of power, as a process of its redistribution, provides the 
opportunity to abandon outdated types of medical institutions, management 
mechanisms. It allows accelerating the reconstruction and strengthening of the material 
and technical base of medical institutions, reducing the cost of their maintenance and 
creating conditions for competition and the quality of medical services for the 
population. Yet, one of the areas of development that will be felt during this 
modernization is a completely different status and the degree of autonomy of local 
leaders of medical organizations. At the same time, public organizations and private 
capital will be able to take part in the leadership, which will give a new breath to 
improve the mechanisms of health care management in the country. 

Keywords: modernization, mechanisms of public administration, concept, 
decentralization, deconcentration. 

 
 

Постановка проблеми. Суспільна охорона здоров’я України занає на 
сучасному етапі богато реформувань, як системи надання медичної допомо-
ги так і у використання  ічнуючих ресурсів. Але, негативні наслідки які 
сформувалися у медичній галузі України є показником багаторічної 
державної політики з недооцінкою її для здоров’я населення країни. Поряд з 
цим, сучасна сфера охорони здоров’я країни ще не наповнена чітким 
необхідним потенціалом механизмів управління і слабо адаптована до ре-
альних умов життя. Не дивлячись на конкретні кроки, які робляться для ре-
формування медичної сфери, досить мають місце принципові суперечності в 
поглядах до механізмів управління, фінансування, медичне страхування та 
ін. Фактично, це втрата чіткої системи управління галузю. А характер 
економічних зв’язків лікувальних закладів, ще не сприяє у повній мірі їх пе-
ретворенню в самостійні господарюючи суб’єкти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ситуації та перспек-
тив розвитку методологічних основ сучасного управління охороною здо-
ров’я в новітних соціально-політичних і економічних умовах предмет ба-
гатьох досліджень провідних вітчизняних [8-13] та зарубіжних фахівців [1-
8]. Необхідно відзначити, що роботи Бейерро Є. і Ханс Х. [4, с. 1605], які 
досліджували трансформацію котролю управління у шведській медичній 
галузі, ґрунтуючись на критичній оцінці механизмів управління 
лікувальними закладами та системою взагалі, зазначили що інституційна 
трасформація є важливою умовою для успішного використання її як 
інструменту ієрархічного контролю. При цьому Шломо Мизрахи [5, с. 287] 
встановлює рамки для пояснення того, яким чином громадяни, як клієнти 
державної системи здоров’я, можуть впоратися з невдачами в 
медичній сфері. 
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Постановка завдання. Проте, не дивлячись на те що, досліджень з 
трансформацій управління медичними системами достатньо, вони у більшо-
сті зосереджені в роботах зарубіжних вчених, тому мета статті полягає у 
аналізі існуючої інституційної трансформації сучасних механизмів держав-
ного управління охороною здоров’я України, для подальшого їх удоскоско-
налення. 

Виклад основного матеріалу. Умови загальної глобалізації та 
трансформації зачепили фактично всі сфери і галузі. Ми можемо 
спостерігати занедбані або стимульовані глобалізацією ізоморфічні процеси 
у самих різних аспектах. Організаційні структури, нормативні бази, всі види 
зв’язків та ін., в тій чи іншій мірі піддаються процесам певної уніфікації. 
В умовах жорсткої конкуренції, в пошуках найбільш продуктивних моделей 
існування інститути та установи починають запозичувати успішні практики, 
роблячи це як цілеспрямовано, так і включаючись в загальний тренд 
підспудно. Охорона здоров’я, так само, не стала винятком. 

За визначенням В. Геєць, А. Гриценко, інституційна трансформація  
перехідного періоду - це процес виникнення, розвитку і зміцнення ринкових 
правил економічної поведінки і ринкових організацій та заміна ними старих 
правил і організацій, властивих адміністративно-командній системі [8, с. 6]. 

Головна оптимальна особливість цього періоду поєднань в тому, що на 
державному рівні управління можна закінчити денаціоналізацію без 
залишків осколків держвласності (в освіті, науці, мистецтві, охороні здо-
ров’я та ін.) й делегувати свої повноваження на адміністративно-
територіальний рівень. Іншими словами провести децентралізацію 
управління на користь нижче стоячих структур влади. 

У цій мірі виникають питання до механизмів управління охороною здо-
ров’я, які вимагають рішення ряду завдань: з одного боку, як розумно роз-
порядитися світовим досвідом організації управління галуззю в перехідному 
періоді, а з іншого – необхідність ретельного аналізу можливостей та 
наслідків утворення якісно нової системи управління медичною сферою. 

Модернізація представляє собою сукупність найважливіших процесів 
якісного перетворення соціальної і політичної системи, в результаті якої 
відбувається перехід від традиційного суспільства до сучасного, перехід на но-
вий режим розвитку. Якісні перетворення мають тривалий і складний характер 
і не можуть бути адекватно теоретично описані та передбачені у категоріях 
лінійного постсоціалістичного розвитку [1, с. 234; 2, с. 123; 3, с. 80]. 

Велику популярність, серед науковців, викликає так званий  
системний підхід до модернізації охорони здоров’я, при якому вона 
розглядається не як медично-лікувальна, яка включає у себе окремі компо-
ненти, а як цілісна, складна і динамічна система [4, с. 1606; 6, с. 217; 9, 
с. 24]. Тому, у рамках системного процесу теорії управління, 
чи метод структурно-стаціонарного економічного моделювання, ми умовно 
вирізнили декілька етапів (реформ) у побудові концепції модернізації 
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управління галуззю. 
Справа в тому, щоб зрозуміти механізми в основі трансформації  

будь-якої галузі не можливо без спроб концептуалізації процесів  
осучаснення та використання накопиченого матеріалу, тобто розробки 
концепції [7, с. 269; 10]. 

Концепція – (від лат.conceptio – розуміння, система) – певний спосіб 
розуміння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея 
для їх здійснення, вона визначає стратегію дії [11, с. 45]. Ще одне визначен-
ня концепції надає А. Екстер. На його думку концепція – це система 
поглядів на явища у природі, суспільстві, в галузі [10, с. 56]. 

Нами проведено дослідження досвіду розвитку медичних систем у 
європейських країнах , який показав, що після здійснення реформ роль дер-
жави у економіці змінює своє положення, завдяки впровадження нових 
функцій, які діляться на дві групи: перша – управлінські, які виконує держа-
ва й друга – організаційні функції, які пов’язані із формуванням ринкових 
відносин. Обидві групи об’єднуються у єдину концепцію модернізації 
механизмів управління.  

Проведемо короткий аналіз особливостей модернізації управління в 
охороні здоров’я, тобто від стартових умов переходу до ринкової економіки; 
почнемо із зміни основоположного принципу дерегуляції управління або 
децентралізації. 

Децентралізація (закономірна реформа влади) – процес перерозподілу, 
розсіювання функцій сил, влади, керівництва, інституційних перетворень, 
що включають створення приватного сектору, формування ринкової 
інфраструктури товарних бірж, інвестиційних фондів [13, с. 54].  

Поняття децентралізації використовується в описі групової динаміки 
менеджменту, у державному і громадському управлінні, економіці і 
технологіях виробництва [1-11]. 

Децентралізація більше відноситься до критеріїв і процедур прийнят- 
тя управлінських рішень на різних рівнях влади, тобто застосовується в 
рамках конкретної держави, а не штучно зазначеної правової сукупності 
інших.  

Велике число країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою 
взяло курс на здійснення ті чи інши форми децентралізаційних програм.  
Ця тенденція пов’язана із зростаючим інтересом громадянського  
суспільства і приватного сектору, державно-приватного партнерства, особ-
ливо тих, хто знаходиться в пошуку нових шляхів покращення бізнесу [6, 
с. 178]. 

Програма Світового Банку розвитку охорони здоров’я та Програма 
людського розвитку ООН (ПРООН), наполягають на тому, що 
децентралізація влади є головним ефективним знаряддям економічного 
розвитку систем завдяки посиленню автономізації місцевого самоврядуван-
ня, підвищення його активності й зміцнення демократії на місцях [9, с. 27]. 
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Сьогодні термін децентралізація використовується так широко, і 
настільки по-різному трактується, що для того, щоб ним користуватися, тре-
ба зробити деякі уточнення. Сама по собі децентралізація це відносне по-
няття, яке потребує порівняння різних моделей управління. 

Ми вважаємо, є дві різні, хоча і тісно пов’язані моделі децентралізації. 
Перша, це деконцентрація управління між різними рівнями влади, від 
центральної до місцевої та федеральної. Друга, це дерегуляція, тобто пере-
ведення частини влади у ринкові відносини, квазі-ринкові й неурядові 
структури.  

Ключовими поняттями децентралізації управління є деконцентрація і 
регіональна влада. Кожна країна складається, принаймні, з кількох областей, 
муніципалітетів, регіонів, тобто децентралізованих адміністративних оди-
ниць. При деконцентрації влада передається на місця, але не місцевим орга-
нам управління. Контроль здійснюється дисциплінарними й фінансовими 
методами. Взагалі кажучи, деконцентрація на практиці може призводити до 
фактичної централізації регіональної влади. 

На відміну від деконцентрації, дерегуляція має на увазі передачу влади 
національного рівня (або представників центральної влади на місцях) 
місцевому самоврядуванню, оскільки остання безпосередньо не 
підпорядковується національному уряду та його представникам. 

Найважливіша відмінність децентралізованої системи влади у абсолют-
но різному статусі й ступені автономії місцевих керівників. Прагнення до 
місцевої підзвітності і до більшого контролю над своєю власною долею, не 
тільки результат негативного ставлення до центрального керівництва. 
Швидше, це напрям розвитку, як ми вже відзначали, сильного бажання в 
більшій участі громадських організацій й приватного капіталу в керівництві 
країною [6]. 

Місцеве самоврядування, яке отримало повноваження від центру, не-
минуче потрапляє під його контроль. У той же час, дерегуляція влади має 
загальноадміністративний характер однак юридичної автономії не має. 
Особливе значення має фінансова автономія регіонів. Важливо, як вона 
здійснюється на практиці, чи мають місцеві влади достатньо свободи у 
розподілі фінансових ресурсів. Фінансові можливості визначають рівень 
економічного розвитку регіону. 

Ось чому вчені економісти і політологи вважають, що в перехідний 
період найбільше йде розвиток певних систем та галузей, а країни колишнь-
ого радянського блоку повинні проводити одночасно децентралізацію і 
демонополізацію, оскільки ефективне і демократичне місцеве самовряду-
вання є найважливішим засобом до гармонійного національного розвитку 
[там само]. Система охорони здоров’я України стикається з надмірною 
нополізацією: концентруванням власності у лікувальному закладі; матеріа-
льних ресурсів і фінансів в руках МОЗ; абсолютним домінуванням на ринку 
цін медичних послуг; застосуванням застарілих механизмів адміністратив-
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но-командного управління та ін. Централізована система охорони здоров’я й 
жорсткі методи управління були необхідні та ефективні на минулих етапах 
розвитку країни, особливо в умовах передвоєнного й воєнного часу 
Громадянської і Світової війни. 

За нашою думкою, на сьогодні, реформа власності – одне з основних 
напрямків трансформації державної охорони здоров’я в країні. Вона засно-
вана на ідеї, що невеликі комерційні медичні організації зі змішаною фор-
мою власності, що мають ефективну структуру управління, володіють 
більшою організаційною гнучкістю і підзвітністю, ніж великі бюджетні 
лікувальні установи. 

Рішення цих завдань вимагає прогресу у виробничих відносинах галузі, 
відкриття простору ринкового механізму саморегуляції. 

Це дозволило б відмовитися від застарілих типів установ, інструкцій і 
настанов, яких накопичилося дуже багато, дозволило б прискорити 
реконструкцію та зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров’я, 
зменшило витрати на її утримання. Поділ закладів охорони здоров’я з 
різними формами власності створює умови для конкуренції і стимулює по-
шук більш ефективних форм організації й інтенсифікації праці. 

Демонополізація законодавчо вирішує проблему про право пацієнта на 
вибір лікаря та медичного закладу, у якому він хотів би отримати в будь-
який час кваліфіковану діагностичну, лікувальну й реабілітаційну допомогу. 
Однак демонополізація не повинна перетворювати медичні установи, на 
джерела отримання прибутку, за рахунок поставленого у безвихідне стано-
вище пацієнта.  

На жаль, протиріччя модернізаційного періоду полягає в тому, що цей 
перехід до ринкової економіки може бути здійснено лише свідомо, за 
активної участі держави та міністерства охорони здоров’я. У зв’язку з цим в 
перехідний період вирішується як би двоєдине завдання: зміни державного 
регулювання в народжуються ринкових відносинах одночасно з роздержав-
ленням, приватизацією та орендою державного майна, центральна влада 
держава втрачає всеосяжний характер втручання в господарську діяльність 
новостворених організацій, а з іншого боку, відбувається зміни форм вироб-
ництва медичних послуг на умовах державно-приватного партнерства з 
збільшенням ролі державного управління. Два діаметрально протилежних 
напрямки. 

Позитивною стороною демонополізації вважається автономність і са-
моврядування суб’єктів МОЗу, які, враховуючи регіональні особливості 
здоров’я населення, могли б кращими способами організовувати медичну 
допомогу та оптимально розподіляти ресурси для виробництва медичних 
послуг.  

Організація ринку громадського здоров’я створила б конкуренцію 
якості та ефективності лікування, поліпшило б фінансування, науково-
обґрунтовану оплату праці, передбачає забезпечення рівних умов і можли-
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востей для ділової активності всіх економічних агентів [12, с. 8]. 
До негативних сторін демонополізації, які ускладнюють ефективне 

управління, можна віднести таке: 
– відсутність підготовлених управлінських кадрів ринкового  

спрямування; 
– регіональне управління охороною здоров’я погіршує інформаційне 

забезпечення. Особливо, це стосується питань логістики та раціонального 
розподілу ресурсів територіальних громад; 

– не організаційна послідовність роздержавлення, через відсутність 
єдиного методологічного підходу, що звужує можливості органів 
управління охороною здоров’я проведення цілеспрямованої політики в 
області перетворення галузі; 

– структурні перетворення власності призводять до ослаблення цен-
трального контролю в державному секторі; 

– роздержавлення ЛЗ є однією з причин дублювання діяльності різних 
структур у регіонах; 

– крайня форма приватизація та капіталізація установ охорони здоров’я 
може призвести до превалювання приватного сектора в галузі, що обмежить 
доступність до ряду медичних послуг [13, с. 87]. 

При здійсненні трансформації галузевого і регіонального управління 
держава змінює своє положення в економіці купуючи нові функції, які роз-
биваються на дві групи. 

Перша група включає в себе інституційні перетворення які виконують-
ся державою: 

– формування інституційно-правової основи діяльності економічних 
агентів (визначення прав і форм власності, умов укладання та виконання 
контрактів, відносин працівників і роботодавців тощо); 

– ліквідація або компенсація негативних фактів життєзабезпечення в 
ринковій економіці (питання охорони навколишнього середовища, 
організація державної системи освіти й медичного обслуговування та опо-
даткування малого бізнесу та ін.); 

– підтримання нормального функціонування національної економіки 
(забезпечення умов довгострокового економічного зростання, згладжування 
циклічних коливань, структурна перебудова економіки). 

Друга група пов’язана зі структурними перетвореннями, спрямованих 
на формування ринкових відносин, адекватних умовам регіональної 
економіки: організацію ринку громадського здоров’я; демонополізацію і за-
охочення конкуренції на ринку, зміни форм власності, заохочення приватно-
го сектора економіки, тобто можливості ділової активності організацій та 
виробництв.  

Таким чином, видно, що роль держави у трансформаційній економіці 
зростає, а не знижується, як вважають деякі керівники-управлінці. 

Ми розуміємо, що будь-які запропоновані реформи стосуються 
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саморегуляції (реформи фінансів) у системі охорони здоров’я України не 
будуть бездоганні. Це багато в чому залежить від спроможності реалізувати 
на практиці функції фінансового менеджменту забезпечує досягнення 
максимальної соціально-економічної вигоди. 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вище сказане  можна зробити 
висновок інституаційні трансформаційні зміни в механизмах охорони здо-
ров’я на дадуть новий подих у розвитку галузі. Децентралізація, як 
закономірна реформа влади, є позитивною стороною для автономізації 
лікувальних закладів. Оскільки врахування регіональних особливостей здо-
ров’я населення може забезпечити кращими способами організовувати ме-
дичну допомогу й оптимально розподіляти ресурси для виробництва медич-
них послуг. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 
 

STATE POWER IN THE POLITICAL SYSTEM 
 
У статті розглянуто державну владу в політичній системі суспільства. 

З’ясовано відмінність між політичною та державною владою, досліджено дже-
рела легітимності та специфічні риси державної влади.  

Ключові слова: держава, влада, політика, державна влада, політична 
влада, легітимність, політична система.  

 
The article discusses state power in the political system. Clarified the distinction 

between the political and state authorities, investigated the sources of legitimacy and 
specific features of state power. 

Key words: state, power, politics, government, political power, legitimacy, 
political system. 

 
 
Постановка проблеми. Основне стратегічне завдання розвитку і змі-

цнення сучасної держави полягає в побудові організаційно-міцної та ефек-
тивної влади на всіх рівнях. Тому необхідність створення нових механізмів 
владарювання і процедур функціонування владних інститутів, які змогли б 
фактично відображати і регулювати інтереси громадян, все ще стоїть на по-
рядку денному сучасних реформ. 

Подібний підхід до владної проблематики не беззаперечний і потребує 
подальшого розвитку, але вже зараз він відкриває нові, більш глибокі корін-
ня влади, дозволяє прив'язати теорію до реальності, відрізняючи її стратегії і 
механізми. Слід зазначити, що в даний момент в наукових дослідженнях ві-
дбувається перехід до принципово іншої аналітики як державної, так і в ці-
лому влади, що дозволяє моделювати її реальне здійснення.  



 218 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та 
розвитку державної влади в політичній системі суспільства висвітлюються в 
працях багатьох відомих українських та зарубіжних учених, зокрема 
Г. Алмонд [1], А. Богомолов [3], С. Верба [1], М. Владимиров [2], Г. Клімова 
[6], М. Козюбра [7], В. Погорілка [8], Ю. Платонов [9], С. Соловйов [5], 
А. Шишкин [3], В. Халипов [11] та ін. Незважаючи на чисельні дослідження 
очевидно, що сучасній вітчизняній науці ще належить побудувати адекватну 
аналітику влади, яка дозволить розглядати її сутність у контексті соціально-
політичної реальності, усталених політико-правових технологій.  
Причому ця аналітика буде орієнтуватися на реконструкцію вітчизняних 
владних відносин, відновлення справжньої суті державно-політичних і юри-
дичних інститутів. 

Постановка завдання. Ціллю даної статті є дослідження державної вла-
ди в політичній системі суспільства її джерела легітимності та специфічні ри-
си, а також надання пропозицій з удосконалення державної влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Досить актуальним для наукових дос-
ліджень суспільних відносин стає розгляд самого феномена влади, її генези-
су, визначення цього складного соціального явища. Взагалі, тема влади ак-
туальна у будь-якій науці, так або інакше пов'язаної з суспільством. Влада 
існує скрізь, де є стійкі об'єднання людей, де потрібно управління соціаль-
ними відносинами. 

Дана проблематика досліджується в рамках багатьох наукових напря-
мів, які розглядають ті чи інші аспекти феномену влади, розставляючи різні 
акценти на тих чи інших її проявах. Різноманіття аспектів влади передбачає 
формування та розвиток єдиної науки про владу – кратології та її окремих 
галузей, що розглядають конкретні вияви влади [4, с. 159]. З теоретико-
методологічних позицій поява подібної галузі дослідження об'єктивно необ-
хідна і виправдана. У широкому сенсі, об'єктом кратології є – влада, держа-
вна, економічна, політична та інші її прояви в різних сферах соціального 
життя. У свою чергу, предметом дослідження кратології виступають явища, 
закономірності і принципи здійснення влади і владних відносин, незалежно 
від того, в якій соціальній сфері вони виникають. 

В даний час спостерігається сплеск інтересу до влади, потреба в тако-
му розгляді актуалізується: по-перше, в силу того, що сучасний кратологіч-
ний дискурс призвів до накопичення різного роду матеріалу, що робить по-
няття влади невловимим і спірним. Ця аморфність приводить в наукових ко-
лах до розбіжності з приводу об'єкта аналізу. У постійно ускладнених соціа-
льних відносинах на другий план стали відходити репресивні техніки владі, 
все більше влада стає анонімною і невидимою, де аналіз її старими суб'єкт-
но-орієнтованими методами не дозволяє осягнути всю багатовимірність 
цього явища [5, с. 24]. 

Сучасний політичний простір представлений двома складовими 
льного життя. З одного боку, це державна влада, з іншого – це неофіційний 
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вплив різних, у більшості випадків, консолідованих суб'єктів (політичні пар-
тії, організації, окремі соціальні групи тощо). У світлі цього політичну владу 
можна визначити як таку, що постійно змінюється, самоорганізується, бага-
торівневу, складну мережу владних відносин, національних стратегій і прак-
тик. Це ціле різноманіття інституціональних і суб'єктивних методологічних 
конструкцій. 

Аналіз властивостей та суб'єктів цього виду влади необхідно розпоча-
ти з визначення самого терміну "політика". Як відомо, в точному перекладі з 
грецької він означає мистецтво управління державою, участь у справах дер-
жави [2, с. 140]. У нашій країні і теорія, і буденна свідомість до недавнього 
часу ототожнювали поняття "влада", "держава", "політика". Історичний дос-
від української держави лише підтверджував таке розуміння, оскільки здій-
снення політики було монополією держави, а до участі в справах держави 
допускалися тільки державні органи. 

Однак прагнення України до євроінтеграції, розвиток демократії, фо-
рмування громадянського суспільства та будівництво правової держави 
змушує переосмислити роль і значення деяких політичних інститутів. В пе-
ршу чергу, це стосується самої держави. Вона за мандатом народу поклика-
на слугувати громадянському суспільству, бути гарантом особистих прав і 
свобод людини і громадянина. При цьому держава не втрачає такої найваж-
ливішої правомочності, як нормотворчість [6, с. 95].  

Для того щоб держава успішно виконувала покладені на неї функції, 
необхідно встановлення зв'язку між нею та громадянським суспільством, 
визначення способів впливу останнього на характер держави і зміст її дій, їх 
адекватність потребам громадян. Цей зв'язок здійснюється за допомогою 
участі суб'єктів, що утворюють громадянське суспільство, у формуванні 
державних органів, виробленні їх політики [2, с. 47].  

Сюди включені політичні партії та політичні громадські об'єднання, а 
також інші суб'єкти виборчого процесу. Щоб їх діяльність у цьому напрямку 
була успішною, вони повинні володіти певними владними повноваженнями по 
відношенню до держави та її органів. Ці повноваження і вкладаються у зміст 
поняття "політична влада". Природно, що дані повноваження вони реалізують 
в рамках і формі, встановлених законом. Від того, як взаємодіють між собою 
всі суб'єкти політичного виміру, який характер і принципи цих відносин, зале-
жить стан і режим функціонування політичної системи в цілому [7, с. 5]. 

Безумовно, центральне місце у політичній організації суспільства по-
сідає державна влада. І. Соловйова виділяє характерні риси державної вла-
ди. Так на його думку влада здійснюється за допомогою відокремленого 
апарату на певній території, на яку поширюється державний суверенітет, і 
має можливість звернутися до засобів організованого законодавчого інсти-
туційного насильства. Державна влада являє собою найвище, найбільш пов-
не вираження політичної влади в її найбільш розвинутому вигляді [10]. 

На відміну від політичної, державна влада характеризується рядом 
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специфічних ознак. Вона володіє власним консолідованим суб'єктом влади, 
що виражає її соціальну сутність. Має необмежений юридичний характер, 
монопольне право на правотворчу діяльність, як спосіб організації суспіль-
них відносин і правозастосовчу, як спосіб регулювання і контролю. Держав-
на влада може абсолютно легально використовувати силові механізми, спи-
раючись на спеціальний апарат примусу, при цьому має єдиний організацій-
но-оформлений центр прийняття управлінських рішень, використовує не 
тільки механізм примусу, але й економічні, соціально-політичні, культурно-
інформаційні ресурси [8, с. 29]. 

Будь-яка влада як функція, що породжується будь-яким суспільством, 
проявляється у діяльності відповідних суб'єктів, влада держави – у діяльності її 
органів і посадових осіб. Основні напрямки цієї діяльності зазвичай іменують-
ся функціями держави. Ці функції, а, отже, державна влада, здійснюються за 
допомогою різних форм і методів, і, насамперед, шляхом прийняття рішень, 
які розрізняються за формою (нормативні та індивідуальні) і змістом діяльнос-
ті системи органів, покликаних реалізовувати ці рішення, здійснювати нагляд 
за їх здійсненням і приймати необхідні заходи у разі їх невиконання.  

Для державної влади характерне застосування примусових заходів. Су-
б'єкт при необхідності може поставити підвладного в ситуацію примусу. Ситу-
ація примусу – це такий стан, коли підлеглий суб'єкт опиняється перед вибо-
ром одного з несприятливих наслідків своїх майбутніх дій, спираючись на 
свою шкалу цінностей, тобто вибирає менше зло для себе. Примус використо-
вує той, хто створює для іншого суб'єкта ситуацію примусу, загрожує настан-
ням ще більшого зла, щоб схилити підвладного до певної поведінки. Очевид-
но, що державна влада спирається на примус, що здійснюється уповноважени-
ми на те агентами держави, тобто його органами (посадовими особами). 

На відміну від тоталітарної правова держава використовує не будь-які 
види примусу, які в змозі здійснювати її органи, що спираються на організо-
вану силу, а лише такі, які передбачені правом і здійснюються в процедурах, 
їм певним. Такий примус, отже, не тільки державний, а й правовий. Ситуації 
примусу, в яких може опинитися суб'єкт, також окреслюються нормами 
права. Це лише загальні, абстрактні, типові, можливі для будь-якого підвла-
дного суб'єкта ситуації. Вони можуть перетворитися на реальні внаслідок 
дій самого суб'єкта або якогось збігу обставин. 

Державна влада здійснюється не лише шляхом прийняття правових 
рішень нормативного та індивідуального характеру, що спираються на при-
мус, але і більш м'якими засобами, з використанням рекомендацій, порад, 
побажань, закликів, не є за своєю природою правовими засобами. Досить 
м'якими є і деякі політико правові способи здійснення влади, коли держава 
не використовує жорсткі обов'язкові приписи, і визнає свободу дій підвлад-
них суб'єктів, ставлячи їй певні правові рамки, покликані захистити інших 
осіб від довільних дій. До числа м'яких способів здійснення влади відно-
сяться і такі, як обіцянки та взяті на себе зобов'язання винагороди за певну 
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діяльність (премії, нагороди, встановлення різного роду пільг: податкових, 
трудових, пенсійних тощо). 

Перетворювальна діяльність держави потребує розуміння і підтримки 
з боку суспільства. Успіх або неуспіх реформаторського уряду залежать ба-
гато в чому від його здатності отримати визнання і довіру суспільства. В по-
літичній науці така процедура називається легітимацією, а та що досягається 
за допомогою відношення між суспільством і державою – легітимністю. 

Державна влада (суверенітет) здійснюється системою органів держа-
ви. Народний ж суверенітет стає державним за умови легітимації державної 
влади. Законною і соціально обґрунтованою є лише легітимна влада. Вона 
заснована на певній системі норм і принципів, прийнятих у відповідному 
об'єднанні людей (формальній або неформальній групі) або у всьому суспі-
льстві. Джерела легітимності влади можуть бути найрізноманітнішими, але 
при цьому їх все ж можна згрупувати на кілька основних типів. Основопо-
ложну класифікацію типів легітимності дав М. Вебер. Він виділив за харак-
тером їх внутрішнього виправдання три типи владарювання: традиційне па-
нування на основі авторитету споконвічних звичаїв і одвічного закону; ха-
ризматичне панування, виправдане авторитетом «чудесного дару» харизма-
тичного лідера; легальне панування в силу авторитету раціональних наста-
нов та правил [3, с. 24].  

Як відзначають американські політологи Р. Алмонд і С. Верба, стан 
політичних почуттів є, мабуть, найбільш важливою перевіркою її легітимно-
сті політичної системи. Політичний режим стійкий, якщо приймається гро-
мадянами в якості правильної форми правління [1, с. 123]. 

Як уже зазначалося, у сучасних умовах процеси легітимації стають все 
менш стихійними і все більш формально регульованими, тобто здійснювани-
ми за раціональним правилам. На наш погляд, при аналізі проблеми легітим-
ності слід виходити з різниці між реальною владою і з офіційною легітимніс-
тю. З поняття «легітимності» повинні бути виключені насильство і маніпуля-
ція, матеріальне процвітання суспільства, організаційно-управлінська ефек-
тивність влади і політична пасивність громадян. Будь-який з цих параметрів 
містить небезпеку ототожнення легітимності з існуючою державою і полі-
тичним режимом. Легітимність є такий стан політичної системи і всіх її еле-
ментів, коли вони визнаються і схвалюються усіма громадянами на підставі 
того, що володіють політичною правотою і науковою істиною. У цьому сенсі, 
жодна з політичних систем, не є цілком легітимною. Легітимізація влади є 
процесом завоювання довіри у громадян, а не трансляція традиційних і нав'я-
зування авторитарно-бюрократичних уявлень про легітимність. 

Показниками легітимності влади є рівень примусу, що застосовується 
для проведення політики в життя; наявність спроб повалення уряду або лі-
дера; сила прояву громадянської непокори; а також результати виборів, ре-
ферендумів, масових демонстрацій на підтримку влади (опозиції). 

В рамках цивілізаційного підходу будь-яка влада може бути визнана 
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легітимною і нелегітимною одночасно. Не існує абсолютних критеріїв для 
вимірювання пропорції між легітимністю і не легітимністю влади. 

Щоб воля народу була основою влади уряду, держави проводять віль-
ні вибори з певною періодичністю, передбаченою законом; допускають ві-
льне змагання кандидатів; гарантують загальне і рівне виборче право при 
таємному голосуванні; поважають право громадян домагатися політичних 
або державних постів, створювати політичні партії; забезпечують проведен-
ня політичних кампаній в атмосфері свободи і чесності і т. д. Якщо актом 
легітимації вищих органів влади та місцевого самоврядування є, як правило, 
вибори, то легітимація інших ланок влади відбувається також шляхом кон-
курсу і призначення, здійснюються виборними або іншими органами відпо-
відно до їх компетенції і в порядку, передбаченому законом. Саме з точки 
зору легітимності, представницькі органи повинні розглядатися як основні, 
первинні органи, що становлять політичну основу суспільства. Всі інші ор-
гани виступають вторинним, похідними та формуються представницькими 
органами, які виражають суверенітет народу. Винятки можуть становити 
лише органи, обрані народом безпосередньо. Очевидно, що легітимними по-
винні бути не тільки способи установи органів держави, але і цілі і методи 
здійснення ними влади. 

Так, посилення легітимності політичної системи, її складових, в тому 
числі і державної влади, що досягається в результаті виборів, коли забезпе-
чується оновлений правовий статус президента, парламенту, довіра електо-
рату і підтримка влади населенням. Однак легітимність вкрай нестабільна, 
якщо врахувати, що невиконання своїх передвиборчих обіцянок, різко зни-
жує довіру виборців, посилюючи відчуження населення від влади. 

Нелегітимна влада часто називається узурпаторською. Вона являє со-
бою, насамперед, захоплення влади незаконними методами з опорою на 
грубу силу або порушення процедури виборів, а також використання влади 
в цілях, не передбачених законом, та методами, що суперечать йому. Отже, 
узурпувати можна і владу, що  легітимно встановлена, якщо зловживати 
нею, тобто використовувати в незаконних цілях і незаконними методами або 
грубо порушувати порядок зміни носіїв влади (ігнорування строків переви-
борів, нових актів легітимації, що ведуть до зміни носіїв влади, тощо). За-
уважимо, що народ має право на повстання проти не легітимною, узурпа-
торської влади. Це побічно визнається у Загальній декларації прав людини, 
прийнятою ООН, у преамбулі якої сказано, що охорона законом прав 
людини необхідна для того, щоб вона не була змушена вдаватися в якості 
останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення [2, с. 47]. 

Події Революції Гідності 2014 року у нашій країні фактично підняли 
народ на повстання проти Президента В. Януковича як ототожнення влади 
не легітимної, узурпаторської, хоча тоді в суспільстві були поширені погля-
ди про необхідність зміцнення виконавчої влади і навіть введення надзви-
чайного стану.  
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Влада економічно, соціально, юридично і морально обґрунтована і 
ефективно діюча, яка утверджує цінності, прийняті в суспільстві, стає в очах 
народу авторитетною. Авторитет влади полегшує її дію, мінімізує необхід-
ність державного примусу, стабілізує суспільство, сприяє досягненню його 
цілей. Всі перераховані ознаки «прямо випливають з відмінних рис держави. 
Вони їх конкретизують стосовно організації державної влади, дозволяють 
відмежувати від інших видів соціальної влади [9, с. 157]. 

Джерелами делегітимації політичних режимів і політичної влади є: 
суперечності між універсальними цінностями панівної ідеології і партику-
лярними і навіть егоїстичними інтересами еліти влади і пов'язаних з нею со-
ціальних класів; суперечність між ідеєю демократії і соціально-політичної 
практики; суперечність між ідеєю елітаризму і не елітарним соціально-
економічним порядком. Інші джерела делегітимізації політичних систем ви-
пливають з дуже різнорідних тенденцій. Найважливіша з них – відсутність у 
політичній системі артикуляції інтересів важливих соціальних груп; зроста-
юча професіоналізація, бюрократизація суспільного життя і деперсоніфіка-
ція людських відносин; національний і випливаючий з нього етнічний сепа-
ратизм; втрата правлячими елітами віри у правомірність своєї влади; руйну-
вання єдності і консенсусу серед еліт; зовнішнє походження влади і полі-
тичного режиму; порівняння політичних систем. 

Знання джерел легітимності дозволяє глибше зрозуміти таке явище, як 
криза влади, сутністю якої є руйнування інституту політичної влади, що ви-
ражається в масовому недотриманні норм і правил, що встановлюються ни-
ми. Подолання кризи влади означає зведення до мінімуму політичної девіації, 
що може бути досягнуто двома способами: шляхом застосування сили і шля-
хом точного визначення джерела легітимності, на який слід спиратися, ство-
рюючи або відтворюючи нормативну основу інституту політичної влади. 

Наділена певними повноваженнями і легітимізована в політико-
правовому дискурсі державна влада пронизує, соціальний простір, в силу 
свого адміністративно управлінського характеру. 

Окреслюючи соціальну позицію і уповноважуючи своїх представників 
(органи і посадові особи) в кожній точці соціального простору, через систе-
му знань і загальну модальність владних відносин, державна влада здійснює 
вплив на загальну соціальну стратегію [11, с. 340]. Лише соціальна позиції 
відкриває суб'єкту весь арсенал влади та її обмеження, де він набуває не 
свободу дій, а реальну можливість впливати на дію, і сучасну практику. Так, 
сама суб'єктивність є ідеологемою влади: не ми присвоюємо собі владу, а 
вона нас присвоює і дарує нам відчуття володіння. Іншими словами, суб'єкт 
влади виникає як знак її містифікації, зникнення, як знак її не підвладності 
ні чого поза себе. 

Виділимо ряд характеристик, якими володіє сучасна державна влада. 
До специфічних рис державної влади слід віднести імперативний, диспози-
тивний, інформативний і дисциплінарний характер влади. Під імперативним 
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характером влади розуміється саме існування суспільних відносин заснова-
них на принципах панування і підпорядкування, тобто таких відносин, які 
мають асиметричний характер. Виходячи з принципу федералізму, такий 
характер властивий сфері державного управління, де існує чітке формально-
нормативне регулювання відносин між різними органами державної влади. 

Далі, говорячи про диспозитивний характер, слід зазначити, що цей 
вид відносин заснований на принципах рівності сторін і встановлення взає-
мовідносин, як правило, у цивільно-правовій сфері, між рівними суб'єктами 
на договірній основі. Такому виду, відповідно, притаманний симетричний 
характер відносин. Інформативність державної влади передбачає створення і 
підтримку певних видів знання, які є опорою владної діяльності державних 
органів і посадових осіб, поширення інформаційних потоків, що формують 
«образ» і «соціальні звички», через які сприймаються останні, а також конт-
роль за коментуванням і циркуляцією цих потоків у суспільстві. 

Найбільш важко вловимі, часом неусвідомлювані у більшості випадків 
владні відносини носять дисциплінарний характер. Подібний вид відносин, 
що виникає між державою, та органами, різними інститутами і суспільст-
вом, в даний час опрацьовано слабо, цим і пояснюється складність аналізу 
опосередкованого, непрямого характеру владного впливу держави на суспі-
льну систему [6, с. 96]. 

Висновки. Таким чином, можливо зробити висновки, що відмінність 
між державною і політичною владою полягає: по-перше, у складі суб'єктів, 
що володіють відповідними владними повноваженнями. Безпосередніми су-
б'єктами державної влади виступають органи державної влади. А суб'єктами 
політичної влади є політичні партії, інші політичні громадські об'єднання та 
суб'єкти виборчого процесу (виборчі об'єднання), а також органи місцевого 
самоврядування, які мають різне поле для реалізації своїх повноважень. 

Полем дії державної влади є власне держава та її органи. Влада держа-
ви поширюється на громадянське суспільство лише в частині встановлення 
правових норм, що забезпечують її нормальне функціонування. А полем ре-
алізації політичної влади, навпаки, виступає переважно громадянське суспі-
льство. Політична влада виходить за рамки громадянського суспільства, 
тільки коли необхідний вплив на процес формування державних органів або 
здійснення тиску на них. Обидва види влади, як це було зазначено вище, ви-
користовують досить широкий комплекс методів владного впливу. Відмін-
ність полягає лише в тому, що суб'єкти політичної влади не можуть безпо-
середньо використовувати метод державно-владного впливу (примусу), вла-
стивий виключно суб'єктам державної влади. 

І, нарешті, вони розрізняються обсягом своїх повноважень. Тільки су-
б'єкти державної влади мають право на видання нормативних актів, що ма-
ють загальнообов'язковий характер. Аналогічні повноваження органів міс-
цевого самоврядування (суб'єктів політичної влади) обмежені конкретною 
територією, підвладною даному органу. 
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Слід зауважити, що політична і державна влада мають багато спільно-
го. Крім загального джерела влади в особі багатонаціонального народу оби-
два види влади мають публічний характер, спільні цілі – управління справа-
ми суспільства і держави і близькі за характером методи їх реалізації. У де-
мократичній правовій державі вони реалізують волю своїх суб'єктів у ме-
жах, встановлених законом. Однак умови формування в Україні такої дер-
жави, становлення в ній громадянського суспільства ставлять науку держав-
ного управління перед необхідністю глибше дослідити інститути політичної 
та державної влади, більш чітко розмежовувати суть і зміст цих понять. 
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СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ:  
ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОРІЄНТИРИ  

 
SYSTEM TRANSFORMATION OF PROCESSES FOR FORMA-

TION AND REALIZATION OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE: 
CONTENT FILLING AND ORIENTERS 
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Визначено стратегічні цілі соціальної політики держави. Проаналізовано 
тенденції системних трансформацій процесів формування соціальної політики 
держави. Досліджено структуру соціально-орієнтованої системи управління 
економікою та її взаємозв’язки з домінантами соціальної політики держави. 
Системно представлено інструментарій формування і реалізації соціальної 
політики держави. 

Ключові слова: стратегія, держава, соціальна політика, соціальна сфера, 
соціальний механізм, соціально-орієнтована модель управління економікою.  

 
The strategic goals of the state social policy are defined. The tendencies of sys-

tem transformations of the formation of social policy of the state are analyzed. The 
structure of socially-oriented economic management system and its interrelation with 
the dominant social policy of the state is researched. Systemically represented the tool-
kit for the formation and implementation of social policy of the state. 

Keywords: strategy, state, social policy, social sphere, social mechanism, social-
ly-oriented model of economic management. 

 
 
Постановка завдання. Дослідити зв’язок концептуальних положень 

соціальної політики держави та положень моделі соціально-орієнтованої 
ринкової економіки; систематизувати напрями системних трансформацій  
процесів формування та реалізації соціальної політики держави. 

Низький рівень життя переважної більшості населення нашої країни 
пов’язується з низьким рівнем соціальної ефективності сформованої нині 
системи господарювання, що в свою чергу надає стихійний характер взає-
модії економічних і соціальних процесів. Існують небезпідставні нарікання 
на неготовність і неспроможність держави вирішувати проблеми соціально-
го характеру, і відповідно,  формувати дієвий соціальний захист.  

Все це веде до додаткових труднощів забезпечення соціально-
економічного зростання і вимагає створення системи науково-
обґрунтованого та ефективного державного регулювання соціально-
економічних процесів з метою забезпечення сприятливих умов для життєді-
яльності населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення 
ефективності формування та реалізації соціальної політики держави висвіт-
лені у працях таких вітчизняних науковців: В. Базилевич, В. Безугла, 
Н. Внукова, І. Євдокимова, С. Корецька, І. Кінаш, В. Куценко, Е. Лібанова, 
О. Новікова, Я. Остафійчук, О. Палій, В. Скуратівський, А. Халецька та ін. 

Постановка завдання. Проте проблеми у соціальній сфери загост-
рюються, і їх розв’язання є одним із важливих завдань у досягненні ефекти-
вності соціальної політики у несприятливих умовах агресивного середови-
ща, що й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Специфічною рисою прояву світової 
соціально-економічної кризи в Україні є те, що вона співпала із затяжною 
системною кризою українського суспільства. А це вимагає кардинальних 
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змін в системі управління на усіх рівнях суспільного розвитку і обумовлює 
об’єктивну необхідність переходу від історично доведеної і економічно не-
ефективної моделі управління національною економікою до соціально-
орієнтованої ринкової моделі організації економічної життєдіяльності суспі-
льства. В умовах радикальних змін, держава, як провідна сила ринкових 
трансформацій  повинна обмежувати і нейтралізувати потенційно 
деструктивні природу ринкових відносин. Це можливо через визнання 
пріоритету соціальної складової  у формуванні господарських зв’язків. 

Тривала взаємодія соціальних суб’єктів між собою з приводу вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг формує 
стійку структуру типів економічної поведінки цих суб’єктів, яку можна роз-
глядати як соціальний механізм регулювання економічних відносин. 

Можливість здійснювати регулювання за допомогою соціального 
механізму забезпечується, по-перше, правовими, економічними і 
соціальними інститутами суспільства, тобто господарським механізмом, по-
друге, соціально-економічним становищем різних соціальних об'єктів, ста-
ном їх економічного мислення, взаємодією економічних інтересів. 

Соціальний механізм регулювання економічних відносин  пов’язує 
дію елементів економічної і соціальної сфер суспільства через стрижневі 
моменти функціонування кожної з цих сфер. 

Активність соціальних суб’єктів, що об’єднує всі елементи системи в 
єдине ціле, складають основу функціонування соціального механізму:  
«Отримуючи сигнали з системи виробничих відносин і управління, а також 
від економічного мислення і із соціальної сфери, соціальні суб’єкти транс-
формують  їх в той чи інший тип економічної поведінки і одночасно фор-
мують ті чи інші соціальні якості, той чи інший зворотний вплив на згадані 
сфери» [8, с. 17]. 

Соціальний механізм регулювання економічних відносин забезпечує 
виконання економікою як соціальним інститутом наступних функцій:  

1) забезпечення підтримки і стимулювання розвитку суспільного 
поділу праці;  

2) стимулювання економічної (матеріальної) зацікавленості у праці;  
3) реалізацію інтеграційної функції, що проявляється  у забезпеченні 

єдності інтересів працюючих та їхньому соціальному партнерстві;  
4) реалізацію інноваційної функції, яка забезпечує оновлення форм 

організації виробництва, систем стимулювання. 
В рамках концепцій стратегічного менеджменту розробляється і 

реалізується стратегія функціонування соціальних механізмів, яка може бу-
ти довгостроковою і короткостроковою, в залежності від вибору 
перспективної моделі. Так, на макрорівні перспективною є модель 
соціально-орієнтованої ринкової економіки. На мікрорівні програма 
поліпшення умов праці.  

У сучасних умовах для України однією з довгострокових 
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стратегічних цілей є формування середнього класу, яке повинно привести до 
високого рівня якості життя [1, с. 43]. 

Реалізація соціальної стратегії як на державному так і на 
регіональному рівнях здійснюється за допомогою визначення важелів 
управління, що забезпечують досягнення поставлених цілей. Важелі засто-
совують різні організації соціальної сфери, здійснюючи управлінські, 
соціально-культурні або інші функції некомерційного характеру[3, с. 9]. 

Фінансування деяких організацій соціальної сфери може  
здійснюватися не тільки з бюджету, а й з інших альтернативних джерел. Во-
ни можуть займатися різними видами підприємницької діяльності, не 
відволікаючись від основної функції - управління соціальним розвитком 
суспільства. 

Взаємовідносини соціальної і економічної сфер характеризуються 
впливом економічних відносин на соціальну структуру суспільства і 
активність різних соціальних верств, а також впливом системи соціальних 
нерівностей на соціально-економічні процеси. Неможливо забезпечити 
повноцінне задоволення соціальних і економічних потреб суспільства, не про-
водячи дослідження соціальних процесів і не сформувавши системи 
управління ними. Успішне вирішення економічних і соціальних завдань 
забезпечується чіткою стратегією управління соціальними процесами [4, с. 58]. 

Стратегічні цілі соціальної політики обумовлюються існуючими в 
конкретному періоді соціально-економічними умовами. Обмеження у обся-
гах фінансових ресурсів і зміна функцій держави  безпосередньо 
відображаються на становище соціальної сфери та вимагають поетапного 
розмежування завдань, уточнення пріоритетів і ранжирування заходів щодо 
соціального захисту населення та задоволення інших соціальних потреб 
суспільства. Слід зазначити, що успіх реалізації стратегічних цілей 
соціальної політики буде  лише в тому випадку, коли вона перетворитися із 
засобу пасивного пристосування до обмежених фінансово-матеріальних 
ресурсів у активно діючий інструмент формування балансового підходу до 
відповідності цих ресурсів потребам країни[6, с. 41]. 

На державному рівні в якості стратегічних цілей соціальної політики 
встановлюються наступні цілі: 

– досягнення якісно нового рівня економічного розвитку соціальної  
сфери; 

– досягнення поліпшення матеріального рівня і умов життя населення; 
– забезпечення ефективності зайнятості, підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили; 
– гарантія конституційних прав громадян у сфері трудових відносин; 
– забезпечення високого рівня соціального захисту населення, 

освіти, охорони здоров'я, культури, забезпечення житлом; 
– нормалізація і поліпшення демографічної ситуації в країні; 
– зниження смертності населення, особливо - дитячої смертності та 
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смертності громадян працездатного віку; 
– якісне поліпшення соціальної інфраструктури. 
Наведений перелік державних стратегічних цілей  свідчить про те, 

що вони виходять за межі розвитку власне соціально-культурного комплек-
су; крім того, вони пов’язані з некерованою державою демографічною сфе-
рою. Ці цілі включають як самі цілі, так і засоби їх досягнення. 

Звісно ж, що дані стратегічні цілі соціальної політики на державному  
рівні скоріше є формулюваннями того, чого держава хоче досягнути у 
соціальній сфері. Ці формулювання потребують уточнення та коригування, 
тому несуперечливій і послідовній соціальній політиці має бути відведено 
пріоритетне місце. 

На сьогодні соціальна політика здійснюється насамперед державою 
як головним політичним соціальним інститутом, історично сформованим із 
стійких форм спільної життєдіяльності людей. Держава - основний інститут 
політичної системи, що здійснює управління суспільством, охорону його 
економічної та соціальної структури [5, с. 173].  

Можна виділити наступні основні ознаки держави:  
– має спеціальний апарат управління і примусу - сформовану певним 

чином систему органів і установ та законодавство, що закріплює систему 
норм, санкціонованих державою;  

– наявність певної території - в межах своїх кордонів держава має 
суверенітет і територіальне верховенство. 

Дослідники, які вивчають вплив органів державної влади на розви-
ток соціальної сфери, виділяють такі найважливіші функції держави в цьому 
сегменті: 

– здійснення соціальних послуг, які відносяться до суспільних благ 
(державні школи, вузи, лікарні, державний житловий фонд, музеї, 
бібліотеки, театри); 

– підтримка і субсидування приватних виробників суспільних благ 
(некомерційні організації); 

– підтримка і субсидування споживачів соціальних послуг за допо-
могою пільгових цін, комунальних тарифів, кредитів, стипендій; 

– придбання соціальних благ і послуг, включаючи безкоштовну 
освіту, медичне обслуговування, бібліотеки, музеї, соціальне страхування, 
державне замовлення, покупка творів мистецтва; 

– перерозподіл витрат з використанням системи безкоштовних по-
слуг, пільг для споживачів, соціального страхування, соціального забезпе-
чення, цільових програм підтримки регіонів і груп населення; 

– розробка і проведення політики в сфері ЖКГ, освіти, культури та 
охорони здоров’я на державному, регіональному і місцевому рівнях з вико-
ристанням державних програм; 

– забезпечення державних гарантій і захисту громадян і працівників 
з використанням сфери соціального обслуговування, включаючи встанов-
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лення мінімального рівня  оплати праці, пенсій, права на житло, 
обов’язкового соціального і медичного страхування, субсидій і безкоштов-
них послуг непрацездатному населенню; 

– проведення податкового регулювання з використанням цільових 
податків, страхових внесків, податкових пільг. 

На сьогодні найважливішими функціями держави в управлінні 
соціальним розвитком є політика доходів, політика зайнятості, подолання 
соціальних аномалій, забезпечення економічної та соціальної безпеки 
країни [12, с. 82]. Зазначені функції далеко не повністю реалізовані, тому їх 
реалізація в рамках соціальної політики носить стійкий характер. 

Вихідним рівнем планування соціального розвитку населення є роз-
робка соціальних стандартів. Соціальний стандарт - це норми, правила, ха-
рактеристики, що розроблені на основі узгодження суттєвих питань з 
соціальної політики між більшістю зацікавлених сторін, прийняті та 
затверджені відповідним органом. Він характеризує рівень задоволення пев-
ного набору соціальних потреб населення [2, с. 34].  

Соціальні норми представляють собою індивідуальні або групові за-
ходи задоволення соціальних потреб для однорідних територій, наприклад, 
забезпеченість населення установами соціально-культурної сфери та їх по-
слугами. Для працівників таких установ розробляють норми ресурсного за-
безпечення, достатнього для їх ефективного функціонування. 

У складі стандартів розроблений набір соціальних норм по спожи-
ванню продуктів харчування, медикаментів, побутових комунальних, транс-
портних послуг. Розроблено також натуральні норми для таких галузей 
соціальної сфери, як охорона здоров’я, соціальний захист, культура, засоби 
масової інформації, житлово-комунальний комплекс, міський та приміський 
транспорт, управління, державний санітарно-епідеміологічний нагляд і 
архівна справа. Формування бюджетів всіх рівнів має здійснюватися з ура-
хуванням системи соціальних стандартів і норм, тому на попередніх етапах 
повинна бути проведена паспортизація установ соціальної сфери, створена 
база даних з необхідною інформацією та підготовлені розрахунки бюджет-
них потреб на основі фінансових норм. 

Відповіддю на сучасні проблеми розвитку соціальної сфери є поси-
лення ролі держави в охороні сім'ї та материнства; проведення молодіжної, 
економічної, демографічної політики; рішення проблем старості, 
інвалідності, біженців і вимушених переселенців; подолання природних 
катаклізмів; у вирішенні трудових спорів та соціальної напруженості [14, 
с. 123]. Соціальна політика держави повинна враховувати динамічні зміни і 
циклічний характер розвитку соціальної сфери, тому в даний час активно 
розробляються наукові і практичні підходи до визначення показників, що 
характеризують стабільність суспільства і гранично критичні значення його 
розвитку. 

Серед найважливіших напрямків соціальної політики слід відзначити 
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включення в систему регулювання соціальних процесів «критичних» орієн-
тирів – порогових значень показників, наближення до яких або їх негативні 
величини є сигналами небезпеки і необхідності прийняття відповідних, у т. 
ч. надзвичайних заходів. Подібні показники, наприклад, межа бідності, рі-
вень безробіття, розмір мінімальної заробітної плати і прожитковий мінімум 
тощо повинні враховуватися при розробці бюджету та інших масштабних 
соціально-економічних рішень [7]. 

Багатогранність діяльності держави в соціальній сфері викликає 
необхідність подальшого вдосконалення наукового підходу до формування 
соціальної політики як особливого виду наукової громадської діяльності. У 
зв'язку з цим соціальна політика повинна спиратися на найважливіші 
основоположні принципи. 

Аналіз принципів соціальної політики держави дозволяє зробити 
висновок про те, що вихідною базою для реалізації зазначених принципів є 
соціально-орієнтовані ринкові відносини, суб'єктом яких є соціальна сфера. 

На сьогодні національна економіка вимагає досить чіткого 
макроекономічного регулювання. При визначенні стратегічних напрямів 
макроекономічного регулювання слід враховувати, що соціальній сфері теж 
притаманні риси ринкового середовища і вона не може бути повністю керо-
ваною. З іншого боку, соціальна сфера  не вкладається в рамки будь-якої 
ринкової моделі, що керується «невидимою» рукою ринку [10, с. 24]. Таким 
чином, українське суспільство поставлено перед необхідністю визначення 
базових складових моделі соціально орієнтованої  ринкової економіки. 

У більшості країн цивілізованого ринку соціальна сфера в 
обов'язковому порядку передбачає активні заходи державного регулювання 
економіки, хоча з приводу ступеня регулювання існують різні думки 
економістів. Державне регулювання необхідно, оскільки ключові цілі 
економічної та соціальної сфер  не збігаються. Безробіття, збіднення окре-
мих верств населення, соціальні поляризація і стратифікація суспільства є 
іманентними атрибутами ринкової економіки. Мінімізація цих соціальних 
явищ також досягається державним втручанням і регулюванням ринку [13]. 

Найважливішою складовою управління макроекономічними і 
соціальними процесами є планування. Державне планування в умовах ринку 
передбачає наявність продуманої стратегії, сформульованих цілей,  узгод-
ження всіх аспектів економічної і соціальної політики, усунення  протиріч 
групових інтересів. 

Здійснення переходу до моделі соціально орієнтованої ринкової 
економіки передбачає необхідність великомасштабного державного регулю-
вання ринкової економіки у всіх сферах суспільного виробництва. 
Економічні та адміністративні методи регулювання слід органічно 
поєднувати в різних варіаціях, в залежності від вимог об’єктивного розвитку 
і  економічного становища [9, с. 81]. 

В результаті аналізу тенденцій сучасного соціально-економічного 
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розвитку можна запропонувати наступні домінантні  положення моделі 
соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

По-перше, необхідна наявність соціально орієнтованого ринку, 
управління яким побудовано на гармонійному поєднанні антитоталітарного 
соціального механізму і економічного макро-регулювання змішаної 
економіки. 

По-друге, нова модель економіки, яка передбачає наявність станів 
тривалої збалансованої ринкової рівноваги і, разом з тим, інтенсивних 
динамічних змін, враховує щодо має місце співіснування міцного державно-
го  і приватного секторів. Динамічні зміни економіки повинні відбуватися 
без глибоких криз, за допомогою механізмів конкуренції, приватизації, бан-
крутства, злиття, поглинань і інших трансформацій. 

По-третє, в найближчому майбутньому національній  економіці буде 
притаманна діалектична єдність жорсткого регулювання економіки і ринко-
вого саморегулювання. При цьому звуження сфери макрорегулювання по-
винно відбуватися під тиском активності  ринкового саморегулювання лише 
в його ефективних і цивілізованих формах. 

По-четверте, посилення ринкової орієнтації і ринкового розвитку має 
супроводжуватися аналогічним посиленням ролі держави в соціальній сфері. 

По-п’яте, перехід до моделі соціально-орієнтованої ринкової 
економіки передбачає стимулювання процесів, що призводять до стану 
рівноваги соціально-економічної системи, а також до її динамічних змін. 
(Розвиток соціальної сфери слід розглядати як відкриту систему, схильну до 
тенденцій саморозвитку і впливів ззовні). Динамічні зміни і чинники галь-
мування розвитку соціально-економічної системи слід досліджувати не 
тільки за категоріями  впорядкованості, консенсусу, стабільності, але і за 
категоріями суперечностей, конфліктів, нестабільності. Сучасні процеси 
суспільної та економічної самоорганізації характеризуються зниженням 
стабільності в міру зростання їх складності, тому держава повинна 
цілеспрямовано задіяти весь набір соціальних, політичних, економічних та 
інших засобів досягнення соціальної стабільності. Соціальну стабільність 
після динамічних змін слід розуміти як досягнення соціально-економічної 
системою якісно нового рівня розвитку. 

Для впровадження положень моделі соціально-орієнтованої  
ринкової економіки важливо враховувати економічні чинники, що форму-
ють ринкову рівновагу. Ринкова рівновага забезпечується завдяки тому, що 
взаємодія попиту і пропозиції формують ціну, тобто центральний елемент, 
навколо якого організовуються всі інші елементи національної економіки, 
утворюючи «концентричні кола». 

Попит і пропозиція безпосередньо пов’язані з рівноважною ринко-
вою ціною. Через попит і пропозицію пов’язані з ціною доходи і виробниц-
тво. У межах цих двох «концентричних кіл» соціальна сфера має тенденцію 
до стійкості, яка заснована на поєднанні наступних принципів: корисності 
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(психології масової поведінки); раціональності (оптимізаційного вибору); 
конкуренції (приватного поділу праці). 

Третє «концентричне коло», включає споживання і накопичення, а 
також основні чинники виробництва. Воно виведено за межі економічної 
статики у зону економічної динаміки. 

Умови нерівноваги, що породжуються  у межах  третього кола за ра-
хунок динамічних чинників таких, як накопичення, зростання населення, 
розвиток інновацій,обумовлюють інші провідні напрями та зміст соціальної 
політики держави. Цілком очевидно, що за рахунок надання динамічних 
імпульсів розвитку соціальна політика повинна охоплювати коло проблем, 
пов’язаних зі зміною чисельності населення і, отже, з його структурою і 
якістю життя. Підтримка малозабезпечених верств, соціальний розвиток 
всього суспільства, формування середнього класу, життєзабезпечення, охо-
рону здоров'я – це ті напрямки, які безпосередньо відображають динамічні 
зміни чисельності населення. 

Динамічні зміни розвитку соціальної сфери супроводжуються пози-
тивними зрушеннями в сфері науково-технічного прогресу, видозмінює всю 
структуру чинників виробництва. За таких умов соціальна політика повинна 
враховувати тенденції у сфері інновацій і інвестицій, пов’язувати їх із 
структурною динамікою населення і відповідним чином впливати на освіту, 
науку і виробництво з метою досягнення рівноваги соціально-економічної 
системи вже на якісно новому рівні розвитку [11, с. 59]. 

Нормативно-правова база формується законодавчими органами 
державної влади, визначаючи загальні напрями соціальної політики. Основ-
ний акцент спрямований на  соціальний захист населення. Розробку норма-
тивних матеріалів поточного характеру в рамках відповідних законодавчих 
документів здійснюють як законодавчі, так і виконавчі структури. 

Законодавчі та виконавчі гілки державної влади встановлюють поря-
док утворення і функціонування фінансово-кредитного механізму соціальної 
політики. Фінансово-кредитний механізм складається з двох блоків. Перший 
блок регулює фінансове забезпечення частини соціальної політики, яка має 
видатковий характер. До нього входять розробка і затвердження нормативів 
обов’язкових страхових платежів соціального характеру, видаткові статті, 
які затверджуються законодавцями бюджетів різних рівнів тощо. Інший 
блок несе відповідальність за формування фінансових ресурсів з метою 
державної підтримки виробників товарів і послуг, які задовольняють пла-
тоспроможний попит населення. Ще один напрям функціонування 
фінансово-кредитного механізму в рамках самого блоку включає вирішення 
питань державного інвестування проектів розвитку матеріально-технічної 
бази некомерційної частини соціальної сфери, реалізації природоохоронних 
та інших проектів, що впливають на рівень життя населення. Як важелі ре-
гулювання застосовують: встановлення пільгового режиму оподаткування 
або кредитування роботодавців, з метою створення або збереження робочих 
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місць; надання безвідсоткових або пільгових позик. 
Податкові важелі та стимули спрямовані, по-перше, на орієнтацію 

роботодавців на проведення соціальної політики, і, по-друге, на членів 
суспільства в інтересах розвитку діяльності, що дозволяє підвищити рівень  
соціальної захищеності. Відповідно до першого напряму здійснюється 
пільгове оподаткування юридичних осіб, які використовують працю 
пенсіонерів та інвалідів, а також реалізують необхідні для цього 
інвестиційні проекти. Згідно з другим напрямом  пільгове оподаткування 
поширюється на деякі види діяльності членів суспільства, що не пов'язані зі 
збільшенням доходу і реалізують заходи, спрямовані на поліпшення якості 
життя населення , наприклад  реалізація природоохоронних проектів. 

Адміністративні рішення органів управління різних рівнів представ-
ляють собою рішення, відповідно до яких суб'єкти соціальної політики зо-
бов’язуються здійснювати соціальну підтримку населення. Такі рішення 
змінюють порядок соціальної підтримки окремих категорій населення, не 
збільшуючи загальні обсяги фінансових ресурсів, призначених на ці цілі. До  
адміністративних також відносяться рішення, які забороняють експлуатацію 
енергетичних, транспортних об’єктів, що погіршують умови життя населен-
ня або будівництво об'єктів, які порушують екологічний баланс територій. 

Політичні методи перш за все застосовуються профспілками, 
суспільно-політичними рухами і партіями.  Рідко їх використовують владні 
структури. В цілому політичні методи зводяться до лобіювання рішень, що 
стосуються соціальної політики, організації та проведення мітингів і 
страйків з декларуванням соціально економічних вимог. Слід зазначити, що 
їх вимушене задоволення призводить, як правило, до деструктивної зміни 
природного перебігу економічних процесів. 

Аналіз різних важелів і механізмів, які використовуються суб'єктами 
соціальної політики, засвідчив, що відповідно до базових принципів 
взаємодія суб’єктів має здійснюватися за такими пріоритетними напрямами 
політики: 

1. Найважливішим напрямом соціальної політики в сучасних умо-
вах є надання державою різних видів соціальної допомоги. В першу чергу 
об’єктами надання соціальної допомоги є: багатодітні сім'ї з неповнолітніми 
дітьми (трьома і більше); неповні сім'ї, в яких батьки перебувають в стані 
розлучення, сім'ї, які мають на утриманні дітей-сиріт; сім'ї безробітних, де 
обидва батьки не працюють по не залежних від них причин; сім'ї одиноко 
проживаючих престарілих та інвалідів; сім'ї вимушених переселенців. 

2. Працездатні члени малозабезпечених сімей повинні отримувати 
соціальну допомогу, якщо у них на утриманні є неповнолітні діти, а також у 
випадках хвороби, похорону, стихійних лих тощо. 

3. Соціальна допомога має бути адресною і надаватися одноразово 
або системно в грошовій, натуральній формах або у вигляді послуг і пільг. 

4. Державні органи повинні встановлювати види та форми 
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соціальної допомоги, виходячи з їх цільового призначення, потреби грома-
дян, їх майнового стану, конкретної життєвої ситуації. 

5. Пріоритетним напрямком соціальної політики є забезпечення 
стабілізації державного фінансування. На державному рівні бюджетне 
фінансування організацій соціально-культурного комплексу в умовах 
перехідного періоду продовжує бути визначальним  чинником  виконання 
ними своїх безпосередніх функцій.  

6. Ще одним пріоритетним напрямком соціальної політики на  дер-
жавному рівні є раціоналізація системи державного фінансування. Держава 
повинна відігравати провідну роль в підтримці охорони здоров'я, освіти, 
культури. При цьому необхідна критична переоцінка принципів пріоритетів 
фінансування зазначених сфер, що дозволяє усунути розпорошення коштів, 
що виділяються з допомогою практичного застосування цільових програм 
фінансування на основі відповідних стандартів і переліків, затверджених за-
конодавчо. 

7. Ринкова економіка заснована на вільному функціонуванні 
суб'єктів господарювання всіх форм власності, які прагнуть до раціональної 
діяльності. Це дозволяє суспільству задіяти сильні сторони ринкової 
економіки, в тому числі - в інтересах соціально-економічного прогресу, ви-
користовуючи оптимальну для кожного окремого періоду розвитку систему 
мотивації до ефективної і відповідальної економічної поведінки. Разом з 
тим, ринкові економічні відносини породжують певну соціальну 
нестабільність. Забезпечення високого життєвого рівня всім членам 
суспільства можливо лише при формуванні соціально-орієнтованого ринку. 

Висновки. Аналіз сутності, змісту та основних орієнтирів  
соціальної політики держави дозволив зробити наступні висновки.  

Можливість державного регулювання розвитку соціально-
орієнтованої держави забезпечується узгодженням  дій базових елементів 
економічної і соціальної сфер суспільства через стрижневі моменти 
функціонування кожної з цих сфер. 

Залежно від конкретного періоду функціонування соціальної сфери 
на  державному рівні визначаються стратегічні цілі соціальної політики, що 
враховують обмеження величини фінансових ресурсів, трансформацію 
функцій держави в соціальній сфері, поетапне розмежування завдань, уточ-
нення пріоритетів і ранжування заходів щодо соціального захисту населення 
та задоволення соціальних потреб суспільства. 

Для того, щоб цілі державної соціальної політики були досягнуті, 
вони повинні бути не тільки привабливими для всіх верств суспільства, а й 
підкріплюватися взаємодією держави з іншими суб'єктами соціально-
економічної діяльності в суспільстві. 

Складна і багатогранна діяльність держави в соціальній сфері 
потребує вдосконалення наукового підходу до формування соціальної 
політики як особливого виду наукової громадської діяльності, який 
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спирається на основоположні принципи. 
Для забезпечення ефективності державного управління розвитком 

соціальної сфери слід враховувати економічні та соціальні чинники, що 
формують як тенденції, що ведуть до рівноважного стану національної 
економіки, так і до її динамічних змін. Досягнення стратегічних цілей соціа-
льної політики держави можливе лише за допомогою формування органами 
державної влади структури її суб'єктів, адекватної перспективній моделі со-
ціально-орієнтованої  ринкової економіки. 
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ НА ЗАСАДАХ  

ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ 
 

THE ROLE OF MASS MEDIA IN INTERACTION OF BODIES  
OF PUBLIC AUTHORITY WITH SOCIETY ON THE BASIS  

OF OPENNESS AND TRANSPARENCY 
 

Досліджено особливості взаємодії органів публічної влади і засобів масової 
інформації щодо можливості їх впливу на суспільство через відповідні механізми. 
Вивчено потреби публічної влади в авторитеті, престижі, прагненні до 
відомості, популярності, привабливості, повазі та схваленні своєї діяльності 
суспільством. Проаналізовано можливості підвищення ролі засобів масової 
інформації у процесі прозорості та відкритості дій влади. З’ясовано можливість 
росту потенційної активності населення до організованих форм участі у 
суспільних процесах внаслідок діяльності засобів масової інформації. 

Ключові слова: засоби масової інформації, суспільство, публічна влада, 
механізми, державна політика, відкритість влади, прозорість влади. 

 
The problems of interaction of public authorities and mass media with regard to 

the possibility of their influence on society through appropriate mechanisms are 
researched. The needs of public authority in the authority, prestige, aspiration for 
information, popularity, attractiveness, respect and approval of their activities by the 
society are studied. The possibilities of increasing the role of the mass media in the 
process of transparency and openness of the authorities' actions are analyzed. The 
possibility of increasing the potential activity of the population to organized forms of 
participation in social processes as a result of the activity of the mass media has been 
determined. 

Keywords: mass media, society, public power, mechanisms, state policy, 
openness of power, transparency of power. 

 
Постановка проблеми. Сучасні засоби масової інформації займають 

у свідомості людини велике місце і мають великий потенціал. Враховуючи 
їх можливість впливати на великі маси людей, необхідно поставити дуже 
високі вимоги до рівня соціальної відповідальності інстанцій, в чиїх руках є 

http://us.vetuniver.lviv.ua/
http://us.vetuniver.lviv.ua/


 240 

засоби масової інформації.Засоби масової інформації в Україніще багато в 
чому залежать як від органів публічної влади, так і від бізнесових струк-
тур.Цілком очевидна їх роль на сучасну масову свідомість, але разом з тим 
сьогодні не можна не бачити можливих тенденцій і можливостей негатив-
них наслідків такого впливу на свідомість сучасного покоління. 

Особливостям взаємодії органів публічної влади і засобів масової ін-
формації останнім часом приділяється все більше уваги в науковій літерату-
рі з державного управлінняй вони стають предметом наукових досліджень. 
Зазначене дає змогу стверджувати про підвищення ролі засобів масової ін-
формації у процесі прозорості та відкритості влади. Сьогодні громадяни 
одержують політичну й соціальну інформацію виключно через засоби масо-
вої інформації, діяльність яких зорієнтована на управління і на жаль часто 
маніпулювання поведінкою громадян. Засоби масової інформації, що висві-
тлюють проблеми суспільства, практику їх участі у процесі формування та 
реалізації державної політики, розвитку волонтерської діяльності, громадсь-
ких ініціатив, повинні користуватися підтримкою органів публічної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світовий досвід функціо-
нування демократичних суспільств та проведені науковцями дослідження 
вказують на прямий зв’язок між засобами масової інформації та демократи-
зацією суспільно-владних відносин. Ця тенденція спостерігається і в Украї-
ні: з’являються альтернативні канали отримання інформації, вдосконалю-
ється законодавче забезпечення діяльності сфери. Процес демократизації 
суспільно-владних відносин залежить і від рівня сформованості інститутів 
громадянського суспільства, які захищають національні інтереси, від коор-
динованої діяльності всіх державних органів, а також від можливості альте-
рнативного подання інформації  ЗМІ [10]. Тому, дослідження взаємодії ор-
ганів публічної влади та засобів масової інформації в демократизації влад-
них відносин є вкрай важливим, особливо в трансформаційних суспільствах, 
до яких належить і Україна. 

У сучасній науковій літературі виділяють різні моделі обміну 
інформацією між владою та тими, на кого цей владний вплив спрямовано. 
Так французький дослідник Ж.-М. Коттре розуміє транслювання 
інформаційних потоків у межах комунікаційного каналу через відносини, 
які виникають у результаті такого процесу [12]. Особливу увагу при цьому 
він зосереджує на ролі публічної влади. Такими відносинами будуть 
відносини ідентичності, коли влада ідентифікується з тими, ким керує, та-
кож - це відносини включення, коли усі структурні елементи є суб’єктами 
політичного процесу. На думку інших дослідників, публічна влада впливає 
на суспільство, як правило, опосередковано, шляхом використання 
проміжних ланок.Сьогодні українські реалії в цьому контексті знаходить-
ся в складному становищі. Велику роль відіграє помилковість розуміння 
поняття свободи слова, яка з свободи може перейти до повного 
соціального свавілля. 
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Засоби масової інформації далеко не завжди усвідомлено, але 
цілком об’єктивно формують у частини населення позицію соціальної 
байдужості, представляючи людям систему ціннісних орієнтацій, де не в 
достатній мірі розглядається такий фактор, як суспільна ціль і 
суспільний інтерес, де ще не визріли соціальні умови для формування 
громадської психології та ідеології, орієнтованої на усвідомлення і 
підтримку соціальних цілей. Важливо відзначити й те, що владні структури 
намагаються доносити до суспільства інформацію, яка зміцнює не лише 
їхню легітимність, а й легітимацію. Коли політична інформація передається 
опосередковано, вона виходить не від безпосередньо владних структур чи 
державних діячів, а від посередників, якими можуть бути засоби масової 
інформації, науково-дослідницькі чи соціологічні центри, інші свідки чи 
інтерпретатори суспільно-політичних подій.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування механізмів за-
безпечення відкритості та прозорості влади при взаємодії органів 
публічного управління із засобами масової інформації. 

Для цього потрібно вирішити наступні завдання: 
1. Дослідити проблеми взаємодії органів публічної влади і засобів ма-

сової інформації щодо можливості їх впливу на суспільство. 
2. Вивчити потреби публічної влади в авторитеті, престижі, прагненні 

до відомості, популярності, повазі та схваленні своєї діяльності суспільством. 
3. Проаналізувати можливості підвищення ролі засобів масової інфор-

мації у процесі прозорості та відкритості дій влади. 
4. З’ясувати можливість росту активності населення до організованих 

форм у суспільних процесах внаслідок діяльності засобів масової 
інформації.  

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи ситуацію, що склала-
ся в українському суспільстві, можна відзначити, що у нас докорінно зміни-
лися ролі основних інститутів громадянського суспільства. Сьогодні біль-
шість функцій традиційних інститутів соціалізації, таких як сім'я, школа, 
перебирають на себе засоби масової інформації. У нашому суспільстві засо-
би масової інформації прагнуть залучити широкі маси населення до обгово-
рення ідей, пропозицій. Це й роблять окремі видання, які керуються кодек-
сом журналістської етики, вони практикують безпосередню участь аудиторії 
в дискусіях, апробаціях нових ідей. За допомогою цих медіа аудиторія 
отримує можливість безпосередньо спілкуватися з представниками держав-
них органів, громадських організацій, політичними діячами, представника-
ми різних партій, політичних рухів, що допомагає краще орієнтуватися в 
нових політичних відносинах. 

Засоби масової інформації хоча й формують суспільно-активну особу, 
таке формування проходить стосовно певної політики, яка панує в державі; 
потрібно виділити необхідність контролю та обмежень в діяльності засобів 
масової інформації. Оцінку суспільством діяльності засобів масової інфор-
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маціїможна спостерігати в багаточисельних соціологічних дослідженнях, де 
в рейтингу різних інститутів влади і суспільства на першому місці стоять за-
соби масової інформації[1].До принципів діяльності публічної влади Украї-
ни, насамперед центральних органів державної влади належить положення 
про те, що Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість че-
рез засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до 
процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. 

Всі рішення Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому 
оприлюдненню, крім актів, що містять інформацію з обмеженим доступом; 
Кабінет Міністрів України будує свою діяльність на засадах відкритості та 
прозорості прийняття державно-управлінських рішень [6].Завдяки цьому су-
спільство, використовуючи досвід, зв’язки, міжнародне співробітництво та 
інші можливості може брати активну участь у публічному управлінні, отри-
мувати необхідну інформацію, приймати участь у навчальних та просвітни-
цьких семінарах, круглих столах з обговорення нагальних проблем, законо-
проектів, державних концепцій.Органи публічної влади з метою залучення 
широкого кола громадськості до більш активної участі в процесах життєза-
безпечення повинні інформувати всіх зацікавлених осіб про заплановані й 
реалізовані заходи. 

Не має сумніву, що у світовій цивілізації відбувається інформаційна 
революція, обумовлена вибуховим розвитком інформаційних і телекомуні-
каційних технологій. Вже сьогодні в інформаційно – комунікаційних мере-
жах, циркулюють такі об'єми інформації, які в багато разів перевищують всі 
наявні традиційні ресурси.Інформаційні технології, особливо мережі, вико-
нують роль каталізатора суспільних процесів, прискорювача комунікацій 
між окремими людьми і між групами, соціальними інститутами як в рамках 
однієї країни, так і на міжнародному рівні. Вони здатні не тільки змінити су-
спільні процеси, але і трансформувати їх суть та створювати нові.Сучасні 
засоби масової інформації створюють своєрідний глобальний інформацій-
ний простір, не розділений національними межами. Цей аспект дуже важли-
вий, оскільки забезпечує розширену форму людської комунікації, будучи 
нетрадиційним інститутом прямого зв'язку з громадськістю. 

Зміни в діяльності засобів масової інформації зумовили глобалізацію 
інформаційних процесів, змінюючи та інтенсифікуючи міжнародні політич-
ні відносини. Ці загальносвітові процеси глобалізації викликали якісно нову 
комунікаційну ситуацію й впливають на формування свідомості, активності 
людини, враховуючи політичну ситуацію, що склалася в сучасному україн-
ському суспільстві [8]. Під впливом інтенсивного розвитку інформаційного 
простору традиційні механізми забезпечення прозорості та відкритості вла-
ди змінюються, відкидаючи класичний еталон пізнання як застарілий і неа-
декватний сучасним умовам інформаційного розвитку.  

Загалом, засоби масової інформації мають складну і розділену відпо-
відальність, особливо у відношенні ідеологічно плюралістичних суспільств, 
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де існують альтернативні соціальні групи і субкультури, а також у відно-
шенні вираження конфліктів і нерівності у більшості суспільств. Проблема 
виникає й у зв'язку з тим, в якій мірі засоби масової комунікації можуть під-
тримувати потенційні зміни радикального порядку. Інформаційна діяльність 
цих органів дозволяє людям адекватно судити про політичні події і процеси 
лише в тому випадку, якщо вона виконує і освітню функцію. Ця функція ви-
являється у повідомленні громадянам знань, що дозволяють адекватно оці-
нювати і упорядковувати відомості, одержувані від засобів масової інфор-
мації та інших джерел, правильно орієнтуватися у суперечливому потоці ін-
формації. 

Засоби масової інформації, супроводжуючи людину протягом всього 
його життя значною мірою впливають на сприйняття нею політичної і соці-
альної інформації. При цьому, під виглядом політичної освіти у людей мо-
жуть формуватися і псевдораціональні структури свідомості, що спотворю-
ють реальність при її сприйнятті.Завдяки засобам масової інформації вирі-
шується важливе завдання – масове впровадження заснованих на пріоритеті 
закону і прав людини цінностей не ставлячи під сумнів суспільний консен-
сус з основоположних питань державного устрою [2]. 

Ця роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки в 
житті сучасного суспільства зумовлена природою політики. При цьому,в 
демократичних суспільствах засоби масової інформації є невід'ємною скла-
довою механізму функціонування демократії. Однак, як відомо, вплив пуб-
лічної влади на формування соціально значущих якостей громадян не обме-
жується привертанням уваги за індивідуальним рівнем, а здійснюється і че-
рез колективні, групові соціальні механізми. Засоби масової інформації не 
просто відображають інформацію про світ, а й ознайомлюють з програмами, 
трактуваннями, поглядами [4]. За їх допомогою масова культура в різних її 
варіантах формується, поширюється і зберігається. З іншого боку, виявлено, 
що поширення цінностей глобальної культури не завжди співвідноситься із 
завданнями розвитку власне соціальних цінностей, інтересів, необхідних для 
будівництва державності. 

Суспільно-владні відносини довгий час перебували в тіні інших про-
блем, а тому відсутнє комплексне дослідження проблеми взаємодії органів 
публічної влади та засобів масової інформації у контексті демократизації 
владних відносин.Ці взаємини можуть мати різний характер та виявляються 
у формі інформаційного обміну; інформаційний продукт, що постачається 
суспільству, контролюються самим суспільством за допомогою ринкових 
механізмів [3]. Існує й безліч інших джерел та форм влади та авторитету, та-
кі як влада та авторитет різного роду організацій, об’єднань, інститутів гро-
мадянського суспільства, громадська думка, засоби масової інформації. 

Так, політичні партії в ході демократичних перетворень стають основ-
ними політичними акторами, які спрямовують «свою діяльність на артику-
ляцію та вираження саме політичних, стратегічних на рівні держави інте-
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ресів своїх членів шляхом здобуття владних повноважень і можливістю фо-
рмування виконавчих органів влади та управління, потенційністю впливу на 
загальнодержавну політику через мережу своїх представників у владних ін-
ститутах тощо» [7]. Потреби публічної влади у авторитеті, престижі, праг-
ненні до відомості, популярності, привабливості, повазі та схваленні своєї 
діяльності задовольняються за допомогою засобів масової інформації. 

У той же час, представники публічної влади використовують засоби 
масової інформації як інструмент пропаганди та мобілізації громадської під-
тримки у власних інтересах. Суб’єктами публічної влади є громадяни, засо-
би масової комунікації та публічні, тобто обрані народом, політичні діячі. 
Окрім суто публічних політиків, суб’єктами публічної політики є й державні 
чиновники, а також політики «призначені», ті, які активно беруть участь в 
інформаційному обміні. Однак, з переходом суспільства на стадію інформа-
тивного, такі функції партій як поєднання певного соціального руху з тим чи 
іншим світоглядом та цільовими установками перебрали на себе засоби ма-
сової інформації. Вони здатні відображати інтереси та настрої соціальних та 
політичних рухів, певної групи людей, можуть «конструктивно» критикува-
ти владу та владні структури, враховувати переважаючі настрої, впливати на 
їх формування та перебіг. 

Засоби масової інформації відіграють роль посередника між суспільс-
твом та державою та є засобом виразу думки громадськості, інструментом 
тиску на владу, який спонукає останню приймати більш-менш адекватні рі-
шення. Через мас-медіа представники публічної влади отримують інформа-
цію про потреби суспільства, про його ставлення до політики, яку вони 
впроваджують. Засоби масової інформації відслідковують зміни у настроях 
суспільства, знають думки громадян з приводу тих чи інших подій та дово-
дять їх як до громадськості, так і до влади. Демократизація вироджується 
без вільних та різноманітних засобів масової інформації. Розповсюдження 
інформації повинне бути доступним для політичних суб’єктів без поперед-
нього дозволу або ліцензії; критика уряду та офіційних осіб або політичних 
партій не повинні каратися; публікації та інші матеріали не повинні підпада-
ти під цензуру, а також не повинно бути перешкод при зборі матеріалів, як-
що він проводиться законними засобами.  

Окремі громадяни та меншості повинні мати право на використання 
засобів масової інформації у власних інтересах. Організація та зміст матері-
алів не повинні підкорятися централізованому політичному чи бюрократич-
ному контролю. Втручання у діяльність засобів масової інформації може 
бути виправдане лише у разі забезпечення суспільної безпеки. Засоби 
масової інформації повинні нести відповідальність за те, щоб їх діяльність 
не могла сприяти вияву насилля, суспільному безладдю та заворушенням, 
наданню образи різноманітним меншостям. 

У публічній владі засоби масової інформації є не лише важливим ка-
налом інформування для суспільства. Їх завданням є також інтерпретація ці-
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єї інформації та виявлення її значимості. Громадяни в демократичному сус-
пільстві самостійні та мають свободу в прийнятті рішень, але для прийняття 
правильних рішень вони повинні перш за все мати уявлення про значущість 
тієї чи іншої проблеми, а також про можливі альтернативи. В демократич-
ному суспільстві ЗМІ відіграють важливу роль у забезпеченні прозорості ді-
яльності виборних осіб та їх відповідальності перед виборцями. 

Публічна влада через засоби масової інформації, має можливість 
впливати на суспільство, об’єднувати свої дії, виправдовувати політику, яку 
вона впроваджує, підготовлювати громадську думку до сприйняття нею на-
ступних кроків влади. Необхідною умовою демократизації суспільно-
владних відносин є процес публічної політики, тобто діалогових та прозо-
рих відносин, в яких аргументується точка зору певного політичного 
суб’єкта. Втілення у життя принципів публічної влади вирішує головні за-
вдання демократизації суспільно-владних відносин: дозволяє створити ефе-
ктивні інститути непрямої демократії, надає можливість створення системи 
ефективного управління, сприяє організації спільного діалогу. 

Відзначаючи розмаїття форм та способів публічної інформації, можна 
стверджувати, що вони, існуючи та діючи на різних рівнях суспільно-
владних відносин, впливають на розвиток суспільства в цілому, змінюють 
політичну сферу суспільства, саму структуру публічної влади, сприяють їх 
демократизації, повертаючи владні структури обличчям до людини. Засоби 
масової інформації стають тією сферою, де у вербальній формі актуалізуєть-
ся протистояння різноманітних політичних та соціальних груп, знаходяться 
компроміси, відбувається узгодження інтересів, взаємодія між владою і гро-
мадянами.  

Використовуючи засоби масової інформації, органи публічної влади 
впливають «на сприйняття дійсності та ставлення до світу політики» [9]. Ін-
дивід, який є членом суспільства не може уникнути взаємодії з інформацій-
ним простором соціуму: він сприймає, перероблює різноманітні інформа-
ційні потоки та функціонує, співвідносячи свої погляди з тією картиною сві-
ту, яка формується у нього під впливом медіа. Переважну частину політично 
значимої інформації людина отримує саме завдяки розповсюдженню пові-
домлень, а не з власного досвіду [5]. Часто засоби масової інформації про-
понують «вибудовану» картину політичної реальності за допомогою інтерп-
ретації інформації.  

Новини допомагають людині орієнтуватися у системі владних відно-
син. Інформаційні випуски, які висвітлюють останні новини, складають ос-
нову щоденної сітки телевізійного та радіомовлення. Саме ці, регулярні, пе-
реважно політичні передачі новин у значному ступені формують в аудиторії 
відповідні політичні погляди, установки, орієнтири та цінності. Здатність 
офіційних засобів масової інформації впливати на формування порядку ден-
ного і спрямовувати увагу істотно обмежується, коли аудиторія цікавиться 
громадським життям, має тверді політичні переконання і доступ до альтер-
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нативних джерел інформації. 
Впливи засобів масової інформації вносять суттєві корективи у пло-

щину реакції аудиторії на суспільно-політичне життя в країні, на рівень до-
віри до органів публічної влади або громадсько-політичного інституту. Зре-
штою, своєю діяльністю вони формують ставлення аудиторії до самої себе і 
впливають на рівень демократизації суспільства в цілому та владних відно-
син зокрема. Формування інформаційно-політичного порядку є основним 
інструментом, за допомогою якого засоби масової інформації можуть неяв-
но, але ефективно впливати на масову свідомість, уникаючи прямої пропа-
ганди і нав’язування поглядів і цінностей. 

В умовах правового демократичного суспільства дієвим механізмом 
впливу на суспільство є громадська думка. А вже через механізми громадсь-
кої думки засоби масової інформації впливають на свідомість окремої лю-
дини. Досвід демократичних відносин дозволяє знайти цілу низку стереоти-
пних процедур: це і проведення виборів, і поведінка електорату, і організа-
ція опитувань громадян, і поведінка лідерів тощо. Лише у тому випадку, ко-
ли різні засоби масової інформації змістовно уніфікують свої повідомлення 
або довгий час оперують одними й тими ж концептами, їх вплив на структу-
ри свідомості індивідів значно зростає. Таким чином, стереотипи, створені 
демократичними засобами масової інформації сприяють демократизації вла-
дних відносин та є одним з механізмів такого процесу [11]. 

Засоби масової інформації це також інструмент, спрямований на сві-
домий примус до стандартного мислення, на придушення критичності лю-
дини. Вони навіюють певний набір стандартних дій, смаків, вчинків, ціннос-
тей. З іншого боку,публічна влада має можливість пояснювати свої дії, ви-
правдовувати політику, яку проводить. Таким чином, в мас-медіа відбува-
ється зіткнення політичних інтересів і водночас пошук компромісів з різних 
питань. Результатом стає досягнення соціального консенсусу, який втілю-
ється у динамічній рівновазі інтересів соціальних груп, суспільства і держа-
ви, громадян та влади. Поступово відбувається демократизація владних від-
носин на всіх рівнях та напрямах. 

Поглиблено розуміння ролі засобів масової інформації у демократиза-
ції суспільно-владних відносин, що виявляється у наданні можливості широ-
ким верствам населення брати участь у обговоренні хвилюючих їх суспіль-
но-політичних проблем, збільшенні відкритості та прозорості владних інсти-
тутів та політики в цілому, розширенні можливостей взаємодії громадян з 
владними структурами. Цей вплив не можна вважати односпрямованим, 
оскільки влада впливає на суспільство, а суспільство – на владу, йде постій-
ний діалог між владою, владними структурами та суспільством. Спираючись 
на певні технології та методи засоби масової інформації роблять представни-
ків публічної влади ближчими та зрозумілішими пересічному громадянинові. 

Кардинальні зміни відбуваються, зокрема, у сфері суспільно-владних 
відносин, які будуються на принципах діалогічності та рівноправності та 
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набувають демократичних рис. Саме у комунікативній сфері здійснюється 
контакт між усіма учасниками діалогу, їх позиціями і пропозиціями, аргу-
ментами й контраргументами. Попри політичну нестабільність, Україна по-
вільно, але неухильно прогресує на шляху до становлення демократичної 
системи, заснованої на верховенстві закону та свободі вираження думок.  

В контексті демократизації суспільно-владних відносин потрібно при-
ділити особливу увагу законодавчій базі, яка регулює взаємини між владою 
та інформаційним потоком. Рівень розвитку правових норм регуляції всього 
суспільного життя є показником якісного стану розвитку суспільства і,  
водночас, показником рівню демократизації. Хоча з огляду на останні полі-
тичні події, стає зрозумілим, що законодавча база України є далеко не дос-
коналою, потребує переробки, переосмислення, вдосконалення, але вона є 
запорукою демократизації суспільно-владних відносин та основою для роз-
витку й функціонування демократичної держави, оскільки демократична 
держава – держава правова.  

Щоправда, якщо весь процес відкритості та прозорості влади звести 
лише до діяльності засобів масової інформації, то відбудеться підміна по-
нять та звуження комунікативного процесу до рівня функціонування власне 
засобів масової інформації. Це означає, що органи публічної влади можуть 
лише викладати і публічно обстоювати свою позицію з питань державного і 
суспільного життя, брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрун-
товувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для 
цього різноманітні засоби масової інформації, вносити до органів державної 
влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які 
обов’язкові до розгляду.  

Забороняється створення та фінансування державних органів, установ, 
організацій або посад для цензури масової інформації. Законодавча база 
України у галузі інформаційної, комунікативної сфери, хоча й потребує ре-
формування та переосмислення, заснована на демократичних принципах, 
сприяє діалогові влади та громадянського суспільства. Таким чином, в Укра-
їні проводяться заходи, які виявляють не лише недоліки політичної комуні-
кації, а й тенденції до їх усунення шляхом оприлюднення незаперечних фа-
ктів порушення свободи слова та громадянських прав, які гарантуються 
Конституцією України. 

Висновки. Демократизація суспільно-владних відносин полягає саме 
в тому, щоб у її процесі відбулося подолання стереотипу, що влада вище за-
кону. Без свободи слова практично неможливо реалізувати ні право на 
участь в публічному управлінні державними справами, ні право обирати і 
бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування, ні 
право на свободу об’єднання в політичні партії і громадські організації, ні 
право мирно збиратися, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 
ані інші гарантовані Конституцією громадянські та політичні права. Свобо-
да слова та право на інформацію є запорукою демократизації суспільно-
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владних відносин. Одним із головних призначень прозорості та відкритості 
влади стає забезпечення демократизації суспільно-владних відносин, що ро-
бить її об’єктом вивчення. 

Публічне управління в сучасному суспільстві неможливе без наявності 
в ньому розгалуженої системи комунікації. В умовах переходу до інформа-
ційного суспільства зростає роль і значення ЗМІ у публічних процесах, які 
відбуваються в сучасній Україні. При цьому суб’єкти публічної влади пере-
творюються на суб’єктів комунікативного процесу.Демократичні перетво-
рення можливі лише за умови широкої відкритості суспільства, гласності та 
свободи слова, які б не надавали переваг жодній політичній силі у володінні 
засобами масової інформації. Постає проблема необхідності виходу на но-
вий рівень теоретичного осмислення суспільно-владної взаємодії як фено-
мену, який актуалізує інтереси, потреби, світоглядні орієнтири та цінності 
учасників інформаційного обміну.  
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УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

SUBJECT MATTER OF UKRAINE’S VOCATIONAL TRAINING’S 
DEVELOPMENT: STATE ADMINISTRATIVE ASPECT 

 
Стаття присвячена вивченню змісту можливих напрямків реформування 

системи професійно-технічної освіти України, а також аналізу умов для прийн-
яття нового закону про професійно-технічну освіту в Україні. У статті визначе-
но проблемні питання в системі функціонування сфери професійно-технічної 
освіти України, а також запропоновано можливі шляхи їх вирішення у межах 
державної освітньої політики. Крім того, стаття містить результати аналізу 
перспектив вирішення окремих завдань розвитку професійно-технічної освіти 
України в контексті існуючих інституціональних норм, а також пропозиції щодо 
удосконалення їх змісту та практик використання. 

Ключові слова: державне управління системою професійно-технічної 
освіти; кадровий потенціал системи професійно-технічної освіти; стратегія 
державної кадрової політики; Закон про професійно-технічну освіту. 

 
The article is devoted to the study of content of possible directions in reforming 

the system of vocational training in Ukraine as well as the analysis of conditions for 
passing the law on vocational training in Ukraine. There are determined the problem 
issues within the system of Ukraine’s vocational training sphere operation and possible 
ways of their solving within the state educational policies are offered in the article. 
Besides, the article contains the analysis results of prospects on accomplishment of 
certain tasks concerning development of vocational training education in Ukraine in the 
context of the existing institutional norms and propositions as to improvement of their 
content and usage practices. 

Key words: state management of the vocational training system; human 
resources of the professional and technical training system; the strategy of the state 
policy concerning human resources; the Law on vocational training. 
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Постановка проблеми. Освіта як основа соціального, політичного, 
економічного, духовного та культурного розвитку суспільства проголошена 
державним пріоритетом. Проблеми освіти, зокрема, управління цією сфе-
рою, набули неабиякої актуальності на початку третього тисячоліття, адже 
необхідність своєчасного реагування національних урядів на виклики суспі-
льного розвитку вимагає не лише модернізації змісту освіти, а й реформу-
вання системи та структури її управління. Дослідження проблематики дер-
жавного управління освітою традиційно здійснюється відповідно до її осно-
вних підсистем (елементів), кожна з яких має неабияку значущість для під-
вищення ефективності функціонування системи в цілому. Професійно-
технічна освіта, як невід’ємна складова системи освіти України, все далі ча-
стіше стає об’єктом наукової уваги дослідників та позиціонує на рівні пріо-
ритетного напряму у професійній діяльності профільних органів державної 
влади. Підтриманий Урядом України законопроект Міністерства освіти і на-
уки України [5] «Про реформування професійно-технічної освіти» мав на 
меті вирішити основні виклики, які є у професійно-технічній освіті: невід-
повідність сучасного ринку праці системі освіти, а також потреба модерні-
зувати систему управління і фінансування професійної освіти у зв’язку з 
процесами децентралізації. На переконання заступника Міністра освіти і на-
уки П.К. Хобзея, питання прискореної модернізації застарілої матеріально-
технічної бази професійно-технічної освіти, так само як і її кадрове забезпе-
чення, потребують на першочергове вирішення. 

Слід зазначити, що Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року визначає напрям розвитку професійно-технічної освіти 
одним із пріоритетних серед інших напрямів освітянської галузі, а відповід-
но і наукові пошуки щодо зазначеної проблематики є перспективними та 
значущими як для освітянської галузі, так і для суспільного розвитку країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного 
управління сферою освіти постійно перебувають у межах кола наукової ува-
ги дослідників. Серед найбільш знакових науково-комунікативних заходів, 
тематика яких була спрямована на пошук ефективних механізмів державно-
управлінського впливу на розвиток системи освіти та розвиток професійно-
технічної освіти, зокрема, слід виокремити І Міжнародну науково-
практичну конференцію «Професійна освіта в умовах сталого розвитку сус-
пільства» (01.12.2016, м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН 
України); Міжнародну науково-практичну конференцію «Глобалізація на-
прямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних 
трансформацій» (20.04.2017, м. Київ, «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського); Інтернет-конференцію «Технічні науки в Україні: 
погляд у майбутнє» (27-28.04.2017, м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля); Інтернет-конференцію 
«Технічні науки на сучасному етапі» (05.2017, м. Житомир, Житомирський 
державний технологічний університет); ХІ Всеукраїнську науково-
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практичну конференцію (звітну) «Науково-методичне забезпечення профе-
сійно-технічної освіти», присвячену 25-річчю НАПН України (29.03-
13.04.2017, м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). 
Неабияка активність вчених, за напрямом дослідження проблематики розви-
тку професійно-технічної освіти, а також пошуку ефективних моделей фун-
кціонування державних інститутів та суспільних інституцій щодо її забезпе-
чення, свідчить не лише про актуальність обраної тематики, а і про її значу-
щість для подальшого суспільного розвитку. 

Серед наукових досліджень, тематична спрямованість яких пов’язана з 
аналізом теоретичних аспектів удосконалення змісту та практики викорис-
тання механізмів державного управління розвитком системи вищої освіти 
України, слід звернути увагу на монографію С. Домбровської («Державне 
управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін», де надано 
комплексний аналіз теоретичних аспектів вирішення проблем державного 
управління інноваційними процесами в системі вищої школи шляхом впро-
вадження демократичних процедур професійного менеджменту; проаналізо-
вано зміст державних стандартів освіти і процедуру їх досягнення шляхом 
ліцензування освітніх послуг та акредитації вишів) [1], монографію С. Май-
бороди («Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функ-
ції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.», де досліджено особливості й тенде-
нції розвитку державного управління освітою в Україні)[6],монографію В. 
Огаренка («Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на 
ринку освітніх послуг», де розглядаються методологічні засади державного 
управління системою освіти та обґрунтовано шляхи вдосконалення кадрової 
політики на ринку освітніх послуг) [9], монографію В. Садкового («Держав-
не управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців 
цивільного захисту України», де досліджено механізми формування освітніх 
державних стандартів, розроблено концепцію щодо вдосконалення якості 
підготовки фахівців цивільного захисту в сфері вищої освіти, а також надано 
рекомендації щодо адаптації міжнародних стандартів Болонської освіти до 
галузевих стандартів) [14], монографію А. Роміна («Механізми державного 
управління вищими навчальними закладами у сфері ДСНС України», де до-
сліджено теоретико-методологічні засади, функції, структуру, процеси 
управління вищим навчальним закладом ДСНС України, систему його пра-
вового, інформаційно-аналітичного та документального забезпечення) [13]. 

Цікавими, та такими що заслуговують на увагу, є роботи Д. Древаля 
[3], В. Мороза [13, 16], О. Поступної [10], В. Степанова [15] та інших дослі-
дників. 

Проблематика державного управління професійно-технічною освітою 
постійно перебуває у колі наукової уваги дослідників. Відповідна проблема-
тика знаходить своє відображення у наукових дослідженнях В. Андрущенка, 
В. Аніщенка, В. Войтова, В. Григор’євої, З. Долі, Л. Злочевської, Т. Івченко, 
Л. Комісарової, Л. Коробкo, В. Лугового, О. Мельник, С. Ніколаєнка, Л. Пе-



 

 253 

тренко, Н. Протасової, Н. Синициної, П. Хобзея та багатьох інших вчених. 
Відповідно до існуючого рівня розвитку інституціонального середо-

вища щодо якісних зрушень у державному управлінні освітою, а, зокрема, 
професійно-технічної освіти як складової системи освіти України, яка, перш 
за все, виконує важливе завдання соціуму – завдання підготовки висококва-
ліфікованих працівників виробничої сфери, відкритими залишаються пи-
тання ефективності розвитку державного управління освітою, формування 
нових та удосконалення існуючих механізмів оцінки реального стану про-
фесійно-технічної освіти для подальшого формування політики її розвитку. 

Сучасний рівень розвитку суспільно-економічних відносин потребує 
на першочергове розв’язання ситуації, що склалась у державному управлін-
ні професійно-технічною освітою. Питання вдосконалення механізмів дер-
жавного управління сферою професійно-технічної освіти залишаються відк-
ритими для подальших наукових розробок. 

Підтриманий Урядом України законопроект Міністерства освіти і на-
уки України «Про реформування професійно-технічної освіти» [5] мав на 
меті вирішити основні виклики, які є у професійно-технічній освіті. На дум-
ку міністра освіти і науки України Л. Гриневич, прийнятий законопроект 
враховує потреби регіонів у частині вдосконалення професійної освіти, за-
безпечення збалансованості пропозиції освітніх послуг, які надаються про-
фесійно-технічними навчальними закладами з реальними потребами регіо-
нальних ринків праці» і «передбачає освітню субвенцію на здобуття загаль-
ної середньої освіти на місцях для професійно-технічних навчальних закла-
дів. Результативністю державного управління освітою є стан її розвитку, ак-
туальною проблемою сьогодення є створення механізмів оцінки реального 
стану професійно-технічної освіти для подальшого формування політики 
розвитку даної сфери. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити проблеми функціону-
вання і розвитку сфери професійно-технічної освіти, а також обґрунтувати 
місце та роль суб’єктів державного управління щодо їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Концептуальні положення щодо змісту 
професійно-технічної освіти майбутніх кваліфікованих робітників у профе-
сійно-технічних навчальних закладах знайшли відображення у законах 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національній до-
ктрині розвитку освіти, Постановах Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», «Про 
твердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної 
освіти на 2011-2015 роки», «Про Рекомендації парламентських слухань на 
тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадро-
вого потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», «Концепції роз-
витку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні», Законопроекті 
Міністерства освіти і науки України «Про реформування професійно-
технічної освіти», Проекті «Концепція розвитку освіти України на період 
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2015–2025 років», Положенні про організацію навчально-виробничого про-
цесу в професійно-технічних навчальних закладах, Положенні про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), Положенні про професійно-
технічний навчальний заклад, Положенні про ступеневу професійно-
технічну освіту. 

Відповідно до змісту вище наведених нормативно-правових актів 
державне управління професійно-технічною освітою в Україні має такі осо-
бливості:насамперед, це дуальний механізм управління навчальними закла-
дами – державне управління, яке здійснюється спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади (Міністерством освіти і науки Укра-
їни), який є засновником та надавачем фінансування, та регіональне управ-
ління – через органи управління освітою, підпорядковані місцевим держав-
ним адміністраціям, які, у свою чергу, є складовими регіональних органів 
виконавчої влади і підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З одного 
боку, Міністерство освіти і науки України визначає та реалізує державну 
політику у сфері професійно-технічної освіти, з другого – регіональні та мі-
сцеві органи влади визначають потреби у робітничих кадрах та частково фі-
нансують діяльність професійно-технічних навчальних закладів [12]. 

Система професійно-технічної освіти виконує важливі функції як в 
державі, так і в суспільстві,а саме: 

– освітню функцію: Реформування професійно-технічної освіти в 
Україні пов’язане з її фундаменталізацією, гнучкістю, багатопрофільністю і 
стандартизацією. Фундаментальна професійна освіта дасть можливість пра-
цювати як за основною професією (спеціальністю), так і в інформаційній та 
соціальній сфері,полегшить працевлаштування молоді після закінчення на-
вчання, посилить професійну мобільність, а у разі повторного працевлашту-
вання забезпечить доступ до вакантних робочих місць – функцію соціально-
го захисту: Пріоритетом у світлі демократичних перетворень має стати фун-
кція соціального захисту молоді, яка реалізується під час входження молоді 
в ринкові відносини шляхом здобуття якісної професійно-технічної освіти, 
що дає випускникам змогу бути конкурентоспроможними і мобільними на 
ринку праці, а отже, соціально захищеними. Система професійно-технічної 
освіти забезпечує професійну підготовку дітей-сиріт, дітей, позбавлених ба-
тьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами тощо,а та-
кож незайнятого населення. Молодь, яка навчається в установах 
но-технічної освіти, з боку держави має підтримку у матеріальному і у мо-
ральному аспектах. Особливо велика увага приділяється таким категоріям, 
як: дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківської опіки, і дітям з малозабе-
зпечених сімей. Все це сприяє покращенню загальної ситуації в молодіжно-
му середовищі: усуненню таких негативних явищ, як підліткова злочин-
ність, безробіття та ін. Уряд України має взяти до уваги, що учнівський кон-
тингент професійно-технічних навчальних закладів у більшості складається 
із вихідців із низько-соціально-статусних сімей та тих, хто належить до со-
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ціально незахищених верств населення, тому недофінансування системи 
професійно-технічної освіти може активізувати зростання соціального нев-
доволення [6]; 

– економічну функцію: система професійно-технічної освіти передба-
чає планове відтворення кваліфікованих трудових ресурсів для всіх галузей 
економіки. Порівняно невеликі терміни підготовки та перепідготовки робо-
чих професій, з огляду на підвищену затребуваність, що збільшується, ро-
бить систему професійно-технічної освіти одним з найважливіших чинників 
впливу державної політики на зайнятість населення. У зв’язку з пожвавлен-
ням економіки України близько 60% вакансій на ринку праці на сьогодні 
становлять вакансії робітничих професій. 

За результатами проведеного нами аналізу наукових дослі-
джень,вважаємо за можливе визначити основні проблеми професійно-
технічної освіти України, а саме: 

– незадовільне матеріально-технічне забезпечення змісту та процесів 
реформування професійно-технічної освіти; 

– відставання рівня професійної компетентності керівників і педагогі-
чних працівників професійно-технічних навчальних закладів від вимог,які 
висуваються; 

– невідповідність наявної морально і фізично застарілої матеріально-
технічної бази професійно-технічних навчальних закладів існуючому рівню 
інформаційно-технологічного розвитку; 

– відсутність якісно опрацьованих прогнозів щодо потреб галузей у 
підготовці фахівців різного професійного спрямування; 

– недосконалість змісту та практики використання механізмів держав-
ного управління системою професійно-технічної освіти на державному та 
регіональному рівнях. 

Безумовно, вище наведений перелік не є вичерпаним, адже поза ме-
жами уваги залишились питання низького рівня заробітної плати викладачів 
професійно-технічних навчальних закладах, що не лише не сприяє якісному 
оновленню кадрового складу галузі професійно-технічної освіти, а за певних 
умов стає причиною руйнування системи її трудового потенціалу. Факт пос-
тупового зменшення якості кадрового потенціалу системи професійно-
технічної освіти може бути підтверджений результатами досліджень 
фахівців Європейського фонду освіти. За інформацією цієї інституції, серед 
основних причин, які зумовлюють відрахування учнів з професійно-
технічних навчальних закладів є низька якість викладання (викладачі в 
системі початкової професійної освіти мають в середньому нижчу 
кваліфікацію, ніж у загальній і вищий освіті, та часто не мають педагогічної 
і дидактичної підготовки) і низькою мотивацією учнів, зокрема, й через 
погане оснащення та обладнання професійно-технічних навчальних 
закладів. На переконання національного експерта проекту за напрямом «Управ-
ління освітою» П. Хобзея, до проблеми системи професійно-технічної освіти 
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належить вузькогалузева спрямованість програм підготовки робітників і іс-
нує велика кількість вузьких спеціальностей, і що до головних змін нале-
жить поява в Україні приватних роботодавців, велике скорочення традицій-
них форм зайнятості внаслідок реформування військово-промислового ком-
плексу та частини секторів виробництва, розширення сектора послуг і необ-
хідність досить частих змін місця роботи. 

Ситуація, що склалась у сфері професійно-технічної освіти, зумовле-
на, низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, до яких відносять:загальне 
скорочення виробництва в країні; послаблення уваги держави до системи 
професійно-технічної освіти; зниження престижності робітничих професій; 
відсутність профорієнтаційної роботи серед молоді і дорослого населення; 
застарілу матеріальну базу професійно-технічних навчальних закладів; не-
достатнє фінансування системи професійно-технічної освіти та ін. 
[12,с.140]. Парламентські слухання на тему «Професійна освіта як складова 
забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу: проблеми та шляхи ви-
рішення», які відбулись 01.06.2016 р., засвідчили про те, що підготовка ква-
ліфікованих робітників – це не лише механізм забезпечення більшості з га-
лузей висококваліфікованими кадрами, а у тому числі й питання стратегіч-
ної безпеки України. Саме тому, питання збереження та модернізація існую-
чої бази професійно-технічних закладів все далі частіше розглядаються на 
рівні пріоритетних як в системі державного управління освітою, так і в кон-
тексті забезпечення ефективності її функціонування.  

Проведений нами аналіз стану і розвитку професійно-технічної освіти, 
а також тенденцій зміни кількості закладів освіти у її системі, надає можли-
вість констатувати такі факти: 

– починаючи з 2013 року спостерігається стійка тенденція до змен-
шення кількості професійно-технічних навчальних закладів, при цьому, зна-
чне зменшення відбулося у 2015 році – на 154 навчальні заклади або на 
15,9% у порівнянні з 2014 роком; 

– не дивлячись на зменшення кількості професійно-технічних навча-
льних закладів, кількість їх студентів неухильно збільшувалась, наприклад, 
у 2011 році – на 9,2 тис. осіб або на 2,2% у порівнянні з попереднім роком і 
у 2013 році – на 13,9 тис. осіб або на 3,4 % порівняно з 2012 роком. Разом з 
тим, починаючи з 2014 року, спостерігається тенденція до зменшення кіль-
кості учнів, наприклад, у 2015 році – на 75,6 тис. осіб або на 19,3%. за 
весь період; 

– у 2015 році, порівняно з 2010 роком, кількість професійно-технічних 
навчальних закладів зменшилась на 161 заклад або на 16,5%, кількість учнів 
зменшилась на 108,4 тис. осіб або на 25,5%. За цей період кількість підгото-
влених професійно-технічними навчальними закладами кваліфікованих ро-
бітників змінювалась нерівномірно. Збільшення випускників професійно-
технічних навчальних закладів відбувалось лише у 2011 і 2014 роках. Най-
більш суттєве збільшення випускників спостерігалось у 2014 році порівняно 
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з 2013 роком – на 25,2 тис. осіб або на 12,5%. Але вже у 2015 році кількість 
підготовлених кваліфікованих кадрів різко зменшилась – на 45,3 тис. осіб, 
що становить 19,9%. За весь аналізований період(2010-2016 роки)кількість 
випущених кваліфікованих робітників зменшилась на 57,3 тис. осіб або на 
23,9%. Така ситуація пов’язана зі скороченням кількості самих професійно-
технічних навчальних закладів на 161 заклад (16,5%) і, відповідно, зі змен-
шенням кількості учнів на 108,4 тис. осіб (25,5%). 

На цей час, підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних за-
кладах здійснюється за 400 робітничими професіями. У цілому підготовку 
робітничих кадрів для всіх галузей економіки здійснюють 817 державних 
професійно-технічних навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству 
освіти і науки України, з них: 372 – професійні ліцеї; 166 – вищі професійні 
училища; 95 – професійно-технічні училища; 67 – центри професійно-
технічної освіти; 65 – навчальні центри при кримінально-виконавчих устано-
вах закритого типу; 3 – професійні коледжі; 49 – професійно-технічні учили-
ща, що є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, та навчаль-
ні заклади інших типів, що надають професійно-технічну освіту. Станом на 1 
січня 2016 року в професійно-технічних навчальних закладах, що підпоряд-
ковуються Міністерству освіти і науки України, навчалося 303,1 тис. осіб, з 
них на базі базової загальної середньої освіти – 195,8 тис. осіб, на базі повної 
загальної середньої освіти – 90,9 тис. осіб, на базі незавершеної базової зага-
льної середньої освіти – 2,4 тис. осіб, а також слухачів – 14 тис. осіб. 

Система професійно-технічної освіти опинилася на межі руйнування 
внаслідок прийняття Закону «Про Державний бюджет на 2016 рік», згідно 
якого видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних за-
кладах та інших навчальних закладах, розташованих у містах обласного 
значення, планувались з 2016 року у відповідних бюджетах міст обласного 
значення, а на інших територіях – у відповідних обласних бюджетах та бю-
джеті міста Києва. Також, згідно із Законом, необхідно забезпечити переда-
чу з державної у комунальну власність майна відповідних установ, закладів 
та організацій. 

Перекладання фінансування професійно-технічної освіти на місцеві 
бюджети досить суттєво відбилось на перспективах функціонування систе-
ми професійно-технічної освіти. Переважна більшість адміністративно-
територіальних одиниць, не маючи необхідного обсягу фінансових ресурсів 
для утримання професійно-технічних навчальних закладів, була змушена ві-
дмовитись від їх фінансування. Частина міських і обласних рад знайшла 
можливість виділити тільки від 10 до 50 % від обсягів фінансування 2015 
року. Приймаючи до уваги обмеженість місцевих бюджетів, більшість з міс-
цевих рад, які прийняли рішення про збереження професійно-технічних на-
вчальних закладів, були змушені суттєво скоротити перелік напрямів підго-
товки фахівців, перш за все, за рахунок тих, які не користуються попитом у 
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Зменшення пе-
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реліку доступних до вибору напрямів підготовки, безумовно, вплинуло на 
конституційне право зацікавлених в отриманні професійно-технічної освіти 
осіб щодо доступності і безоплатності професійно-технічної освіти. 
Пропозиція щодо зміни «підпорядкування системи професійно-технічної 
освіти, передання закладів професійно-технічної освіти з центрального рівня 
на обласний, що дозволить наблизити професійно-технічну освіту до місце-
вих ринків праці та налагодити тісний взаємозв’язок зі старшою та серед-
ньою школою» [12, c.119] скоріше за все, стане причиною затримки у фі-
нансуванні професійно-технічних навчальних закладів та може призвести до 
зниження і без того низького рівня матеріально-технічного забезпечення за-
кладів професійно-технічної освіти, що у кінцевому випадку неминуче нега-
тивно вплине на ефективність розбудови промислових галузей, у тому числі 
і в сфері оборонно-промислового комплексу. 

Висновки. Приймаючи до уваги вищенаведене,можемо сформулюва-
ти такі висновки: 

– по-перше – приймаючи до уваги зміст функцій професійно-технічної 
освіти (освітньої, соціальної та економічної), а відповідно і функцій органів 
державної влади у відповідній сфері, можемо констатувати той факт,  
що проблематика формування та розвитку системи професійно-технічної 
освіти  перебуває у межах державно-управлінської науки, адже її галузева 
спрямованість зосереджена на закономірностях функціонування системи 
державного управління. У межах практики функціонування освітянської 
галузі відбувається впровадження державно-управлінських знань з реалізації 
функцій держави, у тому числі й з розвитку системи професійно-технічної 
освіти. Крім того, проблематика формування та розвитку системи  
професійно-технічної освіти може бути розглянута через призму діяльності 
органів державного управління, перш за все тих, діяльність яких пов’язана із 
забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах освіти 
і науки;  

– по-друге – основними проблемами професійно-технічної освіти 
України залишаються незадовільне матеріально-технічне забезпечення зміс-
ту та процесів її реформування; відставання рівня професійної компетентно-
сті керівників і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів від вимог, які висуваються;невідповідність наявної морально і фі-
зично застарілої матеріально-технічної бази професійно-технічних навчаль-
них закладів існуючому рівню інформаційно-технологічного розвитку; 
відсутність якісно опрацьованих прогнозів щодо потреб галузей у підготовці 
фахівців різного професійного спрямування;недосконалість змісту та прак-
тики використання механізмів держаного управління системою професійно-
технічної освіти на державному та регіональному рівнях;  

– по-третє – органи державної влади і громадські інституції як 
суб’єкти управління своїми спільними діями мають створити ефективний 
державно-громадський механізм, здатний забезпечити вирішення існуючих 
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проблем професійно-технічної освіти в Україні, від ефективної дії якого  
залежить подальший розвиток професійно-технічної освіти України,  
престижність робітничих професій, якість навчання кваліфікованих робіт-
ників, забезпечення галузей виробництва висококваліфікованими кадрами, 
їх конкурентоспроможність на ринку праці не тільки в Україні, а й та поза її 
межами.  

Наведені висновки не вичерпують проблематики державного управ-
ління функціонуванням та розвитку системи професійно-технічної освіти, а 
лише створюють підґрунтя для подальшого розвитку наукової дискусії.  

Серед перспективних напрямів в організації наукових досліджень слід 
звернути увагу на ті з них, зміст яких пов’язано з визначенням компетенції 
суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування у забезпе-
ченні ефективності функціонування та розвитку системи професійно-
технічної освіти у межах механізму державно-приватного партнерства. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

MECHANISMS OF THE MODERN SYSTEM OF DISTANCE LEARNING 
FORMATION IN UKRAINE 

 
В статті розглянуто проблеми, що виникають в вищій школі при впровад-

ження дистанційного навчання. Проаналізовано основні завдання сучасного 
інформаційного суспільства та  глобальної  інформатизації, яка істотно впливає на 
освітні процеси, зокрема на вищу освіту та зумовлює постійний розвиток систем 
дистанційного навчання  у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: механізми державного управління, дистанційне навчання,, 
інформаційне суспільство, вища освіта. 

 
The article considers problems encountered in high school with the introduction 

of distance learning. The basic task of the modern information society and global infor-
mation, which significantly affects the educational process, particularly in higher edu-
cation and leads to continuous development of distance learning in higher education. 

Keywords: mechanisms of public administration, distance learning, information 
society, higher education. 

 
 
Постановка проблеми. Однієї із провідних тенденцій сучасного сус-

пільного розвитку є перманентний процес державного регулювання удоско-
наленням й реформуванням національних систем вищої освіти, зв'язаний не 
стільки з недостатньою ефективністю навчання з погляду на його економіч-
ну віддачу, скільки в неефективності сучасного освітнього простору перед 
сучасними глобальними зміна, насамперед входження до інформаційного 
суспільства. На думку експертів, тільки переробивши форми й способи ор-
ганізації освіти і її змісту, створюючи принципово нове технологічне забез-
печення освітнього процесу, системи освіти можуть відповісти на виклик 
часу й стати дійсним ресурсом розвитку. 

Механізми державного регулювання модернізації системи вищої 
ти в умовах інформаційного суспільства, яке почало інтенсивно формувати-
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ся, повинні розбудовувати в різних напрямках, у тому числі в напрямку 
створення й розвитку специфічних освітніх послуг, покликаних забезпечу-
вати потреби населення у формуванні стартового капіталу вертикальної мо-
більності, одержанні знань і вмінь, що потребує сучасна  економіка. До та-
ких освітніх послуг ставиться дистанційна освіта  (ДО) яка одержує  усе бі-
льше поширення, у тому числі в сучасній Україні. У цей час важливе визна-
чити, наскільки якісної є подібна послуга, у якому ступені вона задовольняє, 
з одного боку, потребам і інтересам споживачів, а, з іншої, інтересам еконо-
міки знань, що формується в нашій країні. Тому основне завдання освітньої 
системи суспільства постіндустріального типу зводиться до навчання кож-
ного представника цивілізації правильній роботі з інформаційними ресурса-
ми, розвитку адаптаційних і орієнтаційних якостей навчаних в умовах різ-
номаніття інформаційних потоків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий і прак-
тичний внесок до дослідження і розвитку державного управління сучасної 
української  освіти внесли  [7; 8] 

Сучасні технології освіти, проблеми створення і розвитку 
дистанційної освіти в Україні, зокрема, детально розглянуті в роботах [9; 
10]. Цілий ряд досліджень по проблемах сучасної освіти, затребуваності ди-
станційних методів освіти, розвитку і впровадження дистанційних способів 
навчання були проведені [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Постановка завдання. Отже, метою статті є визначити механізми фо-
рмування сучасної системи дистанційної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Традиційна система освіти повністю 
задовольняла соціальне замовлення індустріального суспільства, і продов-
жує з успіхом справлятися із цим завданням і сьогодні. Однак в умовах 
стрімкого поширення ІКТ до системи вищої освіти пред'являються нові ви-
моги. Від того, наскільки ефективно сучасна система навчання зможе впора-
тися з новими завданнями, залежить успіх входження нашої країни в гло-
бальне інформаційне суспільство, засноване на економіці знань. 

Державне регулювання розвитком вищої освіти в умовах формування 
сучасних механізмів інформаційного суспільства вимагає істотного 
підвищення її ефективності. При аналізі ефективності освіти, дослідники 
звичайно обмежуються економічним її аспектом. У жодному з розглянутих 
підходів до даної проблеми не береться до уваги нова ситуація в сучасному 
світі, а саме входження в інформаційну фазу розвитку суспільства. У 
сьогоднішній ситуації помінялися поняття грамотності й освіченості - 
інформаційні компетенції виходять на перший план, і це не можна не врахо-
вувати, проводячи аналіз розвитку освіти. Необхідний новий підхід до 
оцінки даного явища, що ґрунтується на сучасних вимогах до інституту 
освіти, у зв’язку з  розвитком інформаційного суспільства[4, с.40]. 

Таким чином, аналіз сучасних тенденцій державного регулювання 
розвитком вищої освіти показав, що «масовизація» вищої освіти, стрімкий 
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кількісний зріст студентів вищих навчальних закладів і диверсифікованість 
вищої освіти за інституціональними формами, рівнями і змістом є в цей час 
основною тенденцією розвитку вищої школи. Високі вимоги до якості 
освіти не дозволяють добитися необхідних темпів нарощування освітнього 
потенціалу населення в традиційній академічній системі – особливо на ви-
лучених від великих університетських центрів територіях нашої країни. За-
безпечити доступність вищої освіти за місцем проживання на територіях, 
далеких від університетських центрів, можливо шляхом розвитку в Україні 
системи дистанційної освіти, заснованої на використанні новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вивчення сучасних технологій і моделей дистанційної освіти  дозво-
лило виділити синхронну модель ДО, що як найбільше повно відбиває 
сучасні тенденції розвитку дистанційної вищої освіти. 

Аналіз існуючих підходів в системі державного регулювання до 
оцінки ефективності вищої освіти показав, що в них не береться до уваги 
настання інформаційної фази розвитку суспільства. 

Одним з найбільш перспективних напрямків державного регулювання 
розвитком вищої школи сьогодні є розвиток дистанційного навчання. Однак 
соціально-економічна ефективність дистанційного навчання дотепер ком-
плексно не аналізувалася.  У ході аналізу механізмів державного регулю-
вання  соціально-економічною ефективністю вищої освіти нами було розг-
лянуто 13 критеріїв ефективності: вартість, розмір заробітної плати після 
закінчення вищого навчального закладу, затребуваність випускника на рин-
ку праці, можливість освіти для дорослих і людей похилого віку, 
можливості надання освітніх послуг людям з різних соціальних прошарків, 
територіальне охоплення як можливість подолання о нерівності в 
розміщенні населення, можливість реалізації принципів безперервної освіти, 
приріст соціального капіталу студентів, надання учням фізичного доступу 
до ІКТ, рівень комп'ютерної підготовки студентів, навчання навичкам робо-
ти з інформацією, система залучення в електронний світ і виховання культу-
ри поведінки в електронному просторі. Ці критерії лягли в основу 
порівняння ефективності дистанційної й традиційної вищої освіти. 

Організаційні форми й технології дистанційного навчання тісно 
пов'язані із застосуванням інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
що володіють значним дидактичним потенціалом. Цей потенціал може бути 
успішно реалізований у дистанційному навчанні. Інформаційні й 
телекомунікаційні технології забезпечують використання електронних 
освітніх ресурсів (мультимедійні енциклопедії, електронні навчальні 
посібники, тренажери тощо) і організацію визначення навчального 
матеріалу, моніторингу навчального процесу й ефективному зворотному 
зв'язка з використанням телекомунікаційних мереж. Певний додаток 
інформаційні й телекомунікаційні технології можуть внести в організацію 
мережної взаємодії між учасниками навчального процесу, сприяючи, дея-
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кою мірою, формуванню професійного співтовариства студентів. 
У цей час за межами наукового пізнання дослідників виявилася ціла 

низка питань, а саме [5]: 
• тенденції розвитку організаційних форм дистанційного навчання; 
• дидактичні принципи й умови їх реалізації в рамках різних 

організаційних форм дистанційного навчання; 
• комплекс вимог до інноваційних організаційних структур 

дистанційного навчання навчальних закладів, здатних забезпечити 
підготовку затребуваних на ринку праці конкурентоспроможних фахівців; 

• система принципів формування інноваційних організаційних 
структур дистанційного навчання навчальних закладів, що забезпечують 
ефективне функціонування; 

• роль інформаційних і телекомунікаційних технологій у розвитку 
організаційних форм і технологій дистанційного навчання; 

• соціальні аспекти освітнього процесу функціонування структур 
дистанційного навчання в рамках заочної системи освіти. 

Таким чином, нова освітня парадигма прямо корелюєтьсяз 
потенційними дидактичними можливостями інформаційних і 
комунікаційних технологій, причому в такий спосіб: 

«Перехід від індустріального до інформаційного суспільства призво-
дить до істотних змін у багатьох сферах людської діяльності, зокрема: 
змінюється характер розвитку, придбання й поширення знань; 
відкриваються можливості для відновлення змісту навчання й методів вик-
ладання; розширюється доступ до вищої освіти; змінюється роль викладача 
в навчальному процесі (постійний діалог, що перетворює інформацію в 
знання й розуміння)» [2]. При цьому відзначалося таке: 

«Слід мати на увазі, що система ДО не заміняє традиційну систему 
освіти, що включає жорстко регламентовані очної, очно-заочної (вечірньої), 
заочної форми й екстернату, але вже в цей час може суттєво доповнити 
зазначені форми. У той же час технології дистанційного навчання, що ста-
новлять основу відкритого освітнього простору, успішно інтегруються й в 
існуючі форми освіти, насамперед у заочну ( заочно-дистанційну  форму), 
що в майбутньому може привести до конвергенції різних форм одержання 
освіти»[3, с. 91]. 

У якості принципів функціонування системи відкритого освітнього 
простору вказувалися: 

- децентралізація (надання освітнім установам державного й 
регіонального рівня права самостійно вирішувати питання організації нав-
чального процесу в системі ДО, створення умов взаємовигідного обміну 
освітніми продуктами й послугами); 

- демократизація (створення рівних прав усім освітнім установам 
у розв'язці нормативно-правових питань і питань комерціалізації навчально-
го процесу в системі ДО); 
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- глобалізація (відкритість інформаційних ресурсів і організації 
навчальних процесів у всіх кутах системи ДО на Www-Cepвepax для 
глобальної взаємодії й обміну передовим досвідом); 

- регіоналізація (регіональні угоди, об'єднання й угруповання для 
сприяння торговельної й економічної інтеграції як засобів посилення їх 
конкурентоспроможності); 

- безперервність (забезпечення в ДО всіх рівнів освіти, прийнятих 
у системі безперервної освіти України: початкову, середню, професійну, 
довузівську підготовку, вищу, післядипломну); 

- інтеграція (створення віртуальної електронної бібліотеки нав-
чальних курсів, банків даних і баз знань) [6, с. 157]. 

Висновки. В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, загаль-
ного прагнення до інтеграції в усіх сферах життя, в умовах глобалізації і 
постійних змін в соціальній і економічній сферах життя, спеціальні знання 
застарівають все швидше. Массовизація вищої освіти, стрімкий кількісний 
зріст студентів вищих навчальних закладів і диверсифікованість вищої 
освіти по інституціональних форм, рівнів і змісту є в цей час основною 
тенденцією розвитку вищої школи. Забезпечення доступності вищої освіти 
за місцем проживання на територіях, далеких від університетських центрів, 
є важливим завданням вищої школи. Розв'язання даного завдання можливе 
шляхом розвитку в Україні системи дистанційного навчання, заснованого на 
використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. При 
організації й впровадженні дистанційного навчання в системи освіти різних 
країн, у тому числі в України, виникає проблема його ефективності. 

На основі аналізу існуючих моделей дистанційного навчання показа-
но, що використання телекомунікаційної освітньої технології, що лежить в 
основі синхронної моделі дистанційної освіти, дозволяє розширити охоп-
лення студентів з максимальним збереженням якості освітніх послуг. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ  
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У статті проаналізовані теоретичні положення  однієї з проблем рефор-
мування освіти, що дозволило визначити шляхи удосконалення  галузевої системи 
економічних стосунків в освіті і окреслити конкретні заходи з реалізації постав-
лених у зв'язку з цим завдань. Забезпечуючи формування дієвого механізму залу-
чення в освіту централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів і цільове 
використання направлених на розвиток галузі засобів, сприяють підвищенню 
ефективності функціонування економічної інфраструктури освіти. 

Ключові слова: економічний механізм, державне регулювання, реформу-
вання освіти. 

 
In the article the theoretical position of one of the problems of educational 

reform that allowed to identify ways to improve the branch system of economic relations 
in education and to outline concrete steps to implement posed in connection with this 
task. Providing effective mechanism for the formation of involvement in the education of 
centralized and decentralized financial resources and targeted use of industry aimed at 
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developing drugs, enhance the efficiency of the economic infrastructure of education. 
Key words: economic mechanism, public administration, reforming education. 

 
 

Постановка проблеми. До сфери освіти сьогодні звернена увага 
багатьох науковцівтеоретиків і практиків державного управління. Тільки 
держави, що мають в розпорядженні високоефективну систему освіти, що 
відповідає сучасним вимогам, можуть увійти до числа розвинених країн 
сучасного світу. Практично в усіх країнах, що демонструють високі темпи 
економічного зростання, пріоритетним напрямом є розвиток освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичному осмисленню 
проблем функціонування освітньої системи в умовах становлення нових 
економічних стосунків в нашій країні присвячені роботи [1; 3; 4; 5]. Питання 
економіки знань у системі вищої освіти і зокрема, питання шляхів форму-
вання нового фахівця у вищій школі, усебічно розглядаються в роботах [2; 
7; 8; 9]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз механізми формування 
сучасних освітніх технологій 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб вірно сприймати, 
аналізувати й оцінювати інформацію, людина повинна мати достатній 
інтелект і необхідний комплекс знань. Про зростаючу значущість знань у 
сучасному світі свідчить поява таких нових термінів, як інформаційне 
суспільство, економіка знань. На думку фахівців, в сучасній економіці вже 
наступила фаза, коли "не надлишок або недолік сировинних ресурсів, праці 
або капіталу, а концепції, які люди тримають у своїх головах, і якості 
доступної ним інформації визначають успіх або невдачу підприємства" [2, 
с. 101]. Експерти Міжнародного валютного фонду дійшли висновку, що світ 
переживає інформаційно-технологічну революцію (IТ-революцію), яка 
багато в чому відрізняється від попередньої технологічної революції по 
масштабах дії на усі сфери життя, а не тільки на економіку [9, с. 92]. 

У економіці знань відбувається зрушення від технічних навичок до 
інтелектуальних, характер і форми роботи зазнають радикальні зміни: 
баланс зміщується від фізичної діяльності до розумової, від маніпулювання 
матеріальними предметами до обробки символьної інформації. Науково-
технічний прогрес і впровадження інновацій є найважливішими умовами 
економічного зростання [3, с. 89]. 

Світовий досвід показує, що господарські системи, орієнтовані на 
розвиток первинного сектора виробництва, не можуть бути реальними 
конкурентами постіндустріальним економікам і грати значущу роль у 
сучасному світі. Сьогодні домагаються успіхів ті країни, де мало природних 
ресурсів, але є хороша освіта і розвинена наука. Для країн же, що мають в 
розпорядженні великі об'єми природних ресурсів, їх надлишок частіше стає 
гальмом, чим стимулом розвитку.  
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Особливості виробництва в умовах економіки знань можуть бути 
відбиті наступною схемою, замінюючою відому формулу, актуальну для 
індустріального капіталістичного суспільства, і що відображує форму 
звернення знань як нового капіталу: 

знання людський капітал знання' (знання + нові знання). 
 
Найважливішим додатковим продуктом в постіндустріальному 

суспільстві стає новий обсяг знань, що виробляється в результаті переробки 
знань людським капіталом. Після використання і (чи) переробки 
створюється новий обсяг знань (тобто відбувається їх якісно-кількісне зро-
стання), або збільшується число людей, що мають ці знання (кількісне зро-
стання знань), або одні знання заміщаються іншими, сучаснішими (якісне 
зростання). Найчастіше вказані процеси відбуваються одночасно. 

Соціально-економічна природа системи освіти, багато в чому 
визначається новим видом економічних ресурсів – знаннями. Обсяг 
накопичених і використовуваних знань виступає сьогодні головним 
чинником економічного зростання кожної країни і світової економіки в 
цілому. Знання як вид ресурсу принципово відрізняється від традиційних 
ресурсів – капіталу, праці, землі, підприємницьких здібностей. У сучасній 
економіці знання є найважливішим чинником виробництва, при цьому 
перехід на принципово інший рівень соціально-економічного розвитку 
світової економіки обумовлюється іманентними властивостями знань. 

Властивості знань багато в чому визначають специфіку соціально-
економічної природи системи освіти. Так, зокрема, знання самозростать в 
процесі їх споживання. Використовуючи знання, їх носій, індивідуум, 
усвідомлено або неусвідомлено систематизує накопичену інформацію, 
обробляє і аналізує її, поглиблює наявні знання і отримує нові. Продаючи 
освітню послугу, освітня установа має можливість необмежене число разів 
здійснювати цей акт купівлі-продажу з певним обсягом знань. Обмеження 
полягають лише в числі потенційних споживачів, але не в самому обсязі 
знань. Отже, продукт діяльності системи освіти потенційно безмежний. При 
передачі знань їх кількість у передавального індивідуума не зменшується 
(ми тут не розглядаємо питання, пов'язані з авторськими правами на 
використання певних видів знань у вигляді інформації), а у індивідуума, 
одержуючого знання, загальний їх об'єм збільшується. Ще одна особливість 
знань також тісно пов'язана з системою освіти, точніше, з педагогічною 
працею, що є основним способом їх передачі в освітніх установах. 
Педагогічна праця є творчою працею, оброблювальною знання і що 
розширює їх поширення. Особливістю педагогічного процесу є те, що його 
результат залежить не лише від педагога, але і від того, хто навчається. 
Тому між витратами знань "на вході" педагогічного процесу і їх об'ємом "на 
виході" немає однозначної економічної відповідності. Ця особливість знань 
робить скрутною точну оцінку інвестицій в людський капітал. 
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Для знань непридатні і традиційні способи ціноутворення. Витрати на 
створення носія інформації (книги, компакт-диска і так далі), безумовно, 
залежать від накладу видання, тобто числа його користувачів, проте ці 
економічні чинники відносяться лише до виробу, але не до самих знань. 
Витрати на створення знань, втілених в конкретному носієві інформації, 
матимуть певну вартість, не детерміновану числом її користувачів. 
Інтелектуальна цінність програми багаторазово перевищує вартість 
матеріалів, використаних при виготовленні компакт-диска, на якому вона 
записана [7]. 

Слід виділити як особливість знань те, що їх цінність обумовлена 
працею людини. Без людської праці знання лежать "мертвим вантажем". 
Тільки використання їх в людській діяльності призводить до реалізації 
накопичених людиною, суспільством знань і до створення матеріальних і 
нематеріальних ресурсів. Людський капітал (тобто запас знань і здібностей, 
накопичених працівником) може реалізуватися тільки в праці свого 
володаря. Тому цінність знань для людини суб'єктивна і залежить від його 
можливостей по їх використанню. 

Зменшення вартості знань часто пов'язане не лише з їх старінням, але і 
з їх широким поширенням. Тиражування наукових відкриттів, нових 
технологій знижує їх вартість. Цю властивість знань називають дифузією. 
Вказана властивість є важливою в діяльності системи загальної середньої 
освіти, оскільки оцінка суспільством освітніх послуг, що робляться, не 
завжди може відповідати їх дійсній вартості і важливості того або іншого 
рівня освіти для усього суспільства. 

Виділяють ще і таку особливість знань, як те, що вони існують 
незалежно від простору. Знання можуть знаходитися в декількох місцях 
одночасно. Окрім того, якщо продавець може повернути собі проданий 
товар, то, повідомивши покупцеві яку-небудь інформацію, забрати її назад 
неможливо. 

Відсутність просторових обмежень та незменьшеність знань мають 
свого роду противагу у вигляді наявності істотних тимчасових обмежень. З 
одного боку, обмеження за швидкістю поширення знань немає взагалі 
(наявні обмеження пов'язані з технічними можливостями людини на даний 
момент розвитку цивілізації). З іншого боку, знання мають властивість дуже 
швидко застарівати. Це у меншій мірі торкається фундаментальних знань, 
але прикладні знання, особливо технології, застарівають швидше, ніж 
більшість матеріальних ресурсів. За деякими даними, щорічно оновлюється 
5% теоретичних і 20% професійних знань. При цьому, незважаючи на те що 
знання, особливо наукові, часто замінюються новішими, вони рідко 
зникають зовсім. Швидкість впровадження нових знань росте, а період їх 
повсюдного освоєння і поширення (час між появою нових знань і їх 
використанням у вигляді конкретних технологій) скорочується. Зменшилася 
і тривалість періоду часу між моментом визнання економічної цінності 
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винаходу і моментів його практичного використання (у вигляді продукту 
або технології). У зв'язку з цим підвищується значення саме загальної 
середньої освіти, що закладає базу для подальшої освіти будь-якої людини. 

Багато економістів виділяють як властивість знань те, що вони 
відносяться до громадських благ. Знання як громадське благо має 
властивість несуперництва в споживанні. Як відмічає Дж. Стиглиц, коли 
знання відкрите і обнародуване, гранична вартість доступу до нього 
великого числа користувачів дорівнює нулю. Проте на відміну від чисто 
громадських благ властивість невинятковості не завжди діє для знань. В той 
же час обмеження доступу до певного рівня знань в сучасних умовах 
принципово не може бути обмежено або вимагатиме занадто великих 
витрат, у т. ч. унаслідок гальмування економічного зростання. Перетворення 
знання на частку блага неминуче приведе до гальмування в розвитку 
суспільства, зниженню наукомісткості виробництва. Перестане розвиватися 
наука, оскільки результати досліджень стануть недоступними. Велика 
частина людського капіталу або не використовуватиметься, або не 
використовуватиметься вхолосту. 

Не може бути часткою блага і освіта, щодає нам основу говорити про 
потенційну допустимість лише дуже невеликого сектора платної освіти в 
системі утворення сучасного суспільства. Більше того, дослідники стверд-
жують, що знання є суспільна власність, аргументуючи це тим, що вони 
створюються і використовуються в громадському масштабі і за посередниц-
тва громадських інститутів. 

Вказана особливість знань має особливо велике значення для системи 
загальної середньої освіти. Хоча нині в Україні не лише вища освіта, але 
навіть загальну середню освіту деякі реформатори хочуть представити як 
приватне благо, оплата якого повинна вироблятися споживачами освітніх 
послуг, їх пропозиції різко контрастують зі світовим досвідом [5]. 

Ринок допускає занадто серйозні провали в галузі знань. 
Фундаментальні знання мають узагальнений характер і не завжди можуть 
бути безпосередньо реалізовані в нових технологіях, продуктах, послугах. 
Навіть прикладні розробки не завжди швидко розкривають свій комерційний 
потенціал. Так, у 70-і роки провідні компанії (ЮМ та ін.) вирішили, що 
проект персонального комп'ютера не має ринкової перспективи. 

Дуже важливою для економіки знань є проблема інформаційної 
асиметрії, характерна для освітніх послуг. Покупець не може обгрунтовано 
судити про вартість знань або інформації до тих пір, поки їх не отримає; але 
коли він отримав їх, його потреба в них задовольняється, і необхідність в 
купівлі відпадає. Ця властивість значно ускладнює можливість конкуренції 
у тому числі і серед загальноосвітніх установ: імідж інноваційної школи і 
стягування великої плати за додаткові послуги далеко не завжди означає 
вищу якість освіти. 

Слід визнати помилковими висловлювання про те, що "знання, 
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інформація, на відміну від здібностей, не мають властивості 
відтворюваності. Можна говорити про відтворення процесу виробництва 
знань, а не відтворення самих знань, бо останнє абсолютно даремне заняття 
в умовах інформаційної економіки" [4]. Якби не існувало можливості 
розширеного відтворення знань, передачі їх людям, то неможливий був би і 
процес навчання. Якби знання не можна було відтворювати, то були б 
відсутні акти купівлі-продажу технологій і інших форм поширення знань. 

З прискоренням зміни технологій і в цілому оновлення знання, 
швидко застаріває той зміст освіти, який залишився з часу розквіту 
індустріального суспільства. Радянська система освіти давала знання 
високої якості, що відповідають потребам індустріального суспільства. 
Сучасна постіндустріальна цивілізація вимагає перегляду не лише 
технологій освіти, але і його змісту, уточнення оптимальної структури 
знань, необхідних для нового покоління і для дорослого населення. 

Масова освіта забезпечувалася потоковою системою: учні (сировина) 
збиралися в освітніх установах (заводах) та піддавалися педагогічній дії 
педагогів (робітників) [7, с. 80]. Якщо в доаграрном суспільстві освіти як 
системи не існувало, то вже в аграрному суспільстві стало обов'язковим 
здобуття освіти протягом декількох років. У розвиненому індустріальному 
суспільстві виявилася лімітуюча роль людського капіталу в порівнянні з 
іншими формами капіталу. Становлення індустріального суспільства 
зажадало подовження термінів обов'язкової освіти до 7-9 років і 
встановлення національних стандартів освіти. 

Перехід до постіндустріального суспільства, заснованого на 
інформаційних технологіях, кардинально підвищує вимоги до якості 
людського капіталу. Освіта стає найважливішим чинником, що визначає як 
успішність діяльності підприємства, так і рівень розвитку країни. В 
результаті інформаційної революції міняються вимоги суспільства до 
системи освіти. Тому потрібна адекватна відповідь на ці вимоги, тобто 
адаптація системи освіти до роботи в умовах постіндустріального 
суспільства. Входження в постіндустріальне суспільство припускає 
створення постіндустріальної системи загальної середньої освіти, що 
динамічно розвивається, яка використовуватиме сучасні методи і досягатиме 
мети майбутнього. У сучасних умовах потрібно індивідуалізувати процес 
навчання і підвищити його ефективність. Ці вимоги може реалізувати 
дистанційна освіта із застосуванням сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. Зросте роль педагогічних колективів, 
оскільки створення сучасних освітніх технологій є справою колективу 
людей, що спеціалізуються на різних аспектах освітнього процесу [3, с. 5]. 

Для того, щоб вірно сприймати, аналізувати і оцінювати інформацію, 
людина повинна мати достатній інтелект і необхідний комплекс знань. Усе 
це закладається саме на рівні загальної середньої освіти, що пред'являє все 
більш високі вимоги до загальноосвітніх установ. Об'єктивні інтереси 
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держави, що динамічно розвивається, базується на принципах демократії, 
полягають в підвищенні інтелектуального рівня населення, в зростанні 
людського капіталу. Інакше приречене на деградацію суспільство не зможе 
перейти на новий постіндустріальний етап розвитку. Проте правлячій еліті, 
яка не замислюється про майбутнє країни і керується своїми найближчими 
особистими інтересами, може бути вигідно понизити інтелектуальний 
рівень розвитку населення, оскільки інформоване високоосвічене 
суспільство здатне критично оцінювати рішення еліти і протистояти їм [6]. 

Західні дослідники і висунули принципи пріоритетності освіти, що 
сприяло переходу держав до постіндустріального суспільства і стійкого 
економічного зростання. У західній економічній теорії описані замкнуті 
круги убогості. Потрапивши в них, країна все нижче опускається по 
відносному рівню розвитку. Б. Кналл описав круг відсталості пов'язаний з 
відсталістю освітніх установ. 

Висновки. Отже, зроблений аналіз  показує, щовідстала економіка не 
дозволяє виділити достатні асигнування для розвитку освітніх установ і 
професійної підготовки і перепідготовки кадрів. Нерозвиненість освітніх 
установ загальної і професійної освіти обумовлює низький рівень 
кваліфікації робочої сили, постійну нестачу фахівців, що не дає можливості 
підвищити продуктивність праці. А невисокий рівень продуктивності праці 
та повільні темпи його зростання є головною причиною відсталості 
економіки. Зазначиио, що відсутність необхідного рівня освіти, як правило, 
передається з покоління в покоління, посилюючи тяжке положення багатьох 
сімей. Діти малоосвічених батьків найчастіше вчаться меньшу кількість 
років, чим діти з освіченіших сімей. Крім того, в період дорослого життя 
вони, не маючи відповідних навичок, не продовжують навчання. В 
результаті їх рівень освіченості ще сильніше знижується, у порівнянні з 
дітьми з освічених сімей, і вони не можуть розраховувати на 
високооплачувану роботу, що позначається на їх добробуті, а потім 
передається і їх дітям. Фактично це також замкнутий круг бідності, що 
передається в результаті низького рівня освіти з покоління в покоління. 
Розімкнути цей круг може саме держава.Тому на фінансування системи 
освіти в розвинених країнах перестають дивитися як на даремну витрату 
засобів, приходячи до розуміння, що це необхідне капіталовкладення в 
майбутнє, яке кардинально впливає на баланс сил між країнами. Якщо 
раніше зарубіжні учені акцентували увагу на прямих і непрямих вигодах 
освіти для індивідуума і передусім на зростанні довічних прибутків, то 
сьогодні в розвинених країнах світу визнається ключова роль освіти в 
динаміці економічного розвитку. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF 
STATE EDUCATIONAL POLICY IN UKRAINE 

 
У статті розкрито зміст поняття освітньої політики, проаналізовано 

становлення та розвиток вітчизняної державної освітньої політики в контексті 
модернізації системи освіти й удосконалення процесів державного управління 
освітою, висвітлюються окремі тенденції розвитку освітньої політики в Україні 
на сучасному етапі. 

Ключові слова: освітня політика, державна освітня політика, тенденції, 
освіта, якість освіти, управлінське рішення. 

 
The article describes the content of the concept of educational policy in modern, 

analyzes the formation and development of domestic state educational policy in the con-
text of modernization of the education system and improvement of state educational 
management processes, as well as some trends in the development of educational policy 
in Ukraine. 

Keywords: educational policy, state educational policy, tendencies, education, 
quality of education, management decision. 

 
 
Постановка проблеми. Тривалий час освітня політика в Україні бу-

ла відокремленою як від світових тенденцій на ринках праці, так і від про-
блем конкурентного суспільства. Такий ізольований стан освіти був спадком 
Радянського Союзу, коли всі галузі планового господарства існували в умо-
вах закритого політичного устрою. Цілком виправданим було те, що якість 
освіти розглядалася під кутом відповідності навчальних програм засадам 
заідеологізованої політики держави. 

Серед цілей, визначених у Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої у травні 2015 року, є «утвердження прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечення нової якості економічного, соціального і 
гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського 
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Союзу та формування умов для вступу в НАТО». [13] 
Одним із найважливіших завдань Стратегії є «зміцнення Української 

держави шляхом забезпечення поступального суспільно-політичного й 
соціально-економічного розвитку України», зміцнення гуманітарної безпеки, 
складовою якої є розвиток вітчизняної системи освіти [13]. 

Дедалі поширенішим на сьогодні стає розуміння того, що освіта є ос-
новою економічного і суспільного добробуту суспільства в цілому і кожної 
людини зокрема. В Україні існує розрив між якістю, яку може забезпечити 
наявна система освіти, та вимогами, які постають перед освітою. У сучасних 
конкурентних умовах з одного боку нагальною стає потреба в отриманні 
якісних високоспеціалізованих знань, з іншого – формування такої освітньої 
політики, яка це забезпечить. 

У нинішніх умовах активізації євроінтеграційних процесів важливим 
є реформування освітньої галузі як основного фактору забезпечення 
конкурентоспроможності України у світовому просторі. Тому формування 
відповідної освітньої політики, яка передбачає осучаснення форм і методів 
управління освітою, набуває особливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вона є однією 
з найбільш досліджуваних у науковому просторі. Термін «державна освітня 
політика» використовується ще з 60-х років ХХ ст., коли освітня політика 
розглядалася на загальнодержавному рівні як фактор економічного розвитку 
та соціального прогресу. Так, уперше в 1959 році американським професо-
ром Т. Еліотом було акцентовано на необхідності проведення дослідження у 
сфері освітньої політики. 

На сучасному етапі питання формування та реалізації державної 
освітньої політики досліджують В. Андрущенко, Л. Гриневич, В. Огнев’юк, 
В. Кремень, В. Луговий, Н. Протасова, Л. Паращенко, Л. Гаєвська, 
Ж. Таланова, В. Клепко, Д. Дзвінчук, Л. Прокопенко, Н. Шульга. 

Зокрема, Л. Гриневич та Н. Шульга розглядають категорію «держав-
на освітня політика» як інтеграцію внутрішніх характеристик понять 
«політика», «державна політика», «освіта» [2; 14]. Л. Гриневич розкриває 
зміст пов’язаних між собою понять і категорій «глобальна освіта», «освіта 
протягом життя», «формальна освіта», «інформальна освіта», а також 
аналізує найважливіші елементи освітньої політики, згруповує поняття че-
рез концепт «розвиток освіти» [2]. 

Державна освітня політика – це офіційно визначена, організована й 
цілеспрямована діяльність держави та підпорядкованих їй установ, спрямо-
вана на функціонування та подальший розвиток системи освіти як 
провідного інституту демократичного суспільства [14]. Багато вчених ото-
тожнюють поняття «державна освітня політика» і «освітня політика», вжи-
ваючи їх у подібних значеннях. 

Ґрунтовний аналіз питань реформування системи освіти в Україні 
викладений у навчально-науковому виданні «Реформування освіти в 
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Україні: державно-управлінський аспект», підготовленому кафедрою 
управління освітою Національної академії державного управління при 
Президентові України за результатами науково-дослідної роботи [10]. 

Відзначаючи значний вклад у досліджувану проблему вітчизняних і 
зарубіжних вчених, вважаємо за доцільне продовжити її аналіз, зосередивши 
увагу на питаннях формування освітньої політики та висвітлення тенденцій 
розвитку освітньої політики в Україні саме на сучасному етапі. 

Аналіз освітньої політики кінця XX ст. – початку XXI ст. дає 
можливість розібратися у пріоритетах і принципах, які адекватно 
відповідають зміненим реальностям суспільного розвитку. Адже сфера 
освіти покликана коригувати свої пріоритети й цінності, враховуючи не 
тільки актуальні, а й перспективні, довготривалі запити людини та 
суспільства. Іншими словами, нова філософія політики та нова політика 
освіти повинні сформувати й нову освітню парадигму, яка відображатиме 
потреби людської цивілізації у XXI ст. [7]. Освітні процеси стрімко розви-
ваються, в результаті чого змінюється й освітня політика.  

Постановка завдання. Отже, метою цієї статті є висвітлення 
тенденцій розвитку освітньої політики в Україні в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Для початку визначимо суб’єкти та 
об’єкти освітньої політики. В Енциклопедії освіти ці поняття визначені та-
ким чином: 

суб’єкт освітньої політики – індивід, соціальні спільноти (нація, 
професійні групи, еліти) та соціальні інститути (держава, політичні партії та 
рухи, профспілки, групи інтересів тощо); 

об’єкт освітньої політики – освіта як суспільне благо, як 
інтелектуальний і матеріальний ресурс суспільства, як система освітніх 
інституцій. Тип освітньої політики визначається характером соціально-
економічних і політичних відносин у суспільстві, якістю еліт, домінуючою 
політичною культурою, національними освітніми традиціями [3]. 

Проблема освіти в сучасному світі є традиційним об’єктом уваги з бо-
ку зарубіжних і українських науковців, які розглядали різні його аспекти. 
Можна виділити основні напрями, які розкривають взаємозв’язки суспільства 
й освіти, політики та освіти, управління сучасною освітою, актуальні пробле-
ми освітньої політики, досвід західних держав у освітній сфері: 

– взаємозв’язок і взаємодія освіти й політики, освіти як 
соціального інституту суспільства, вплив інститутів громадянського 
суспільства на систему освіти, роль держави в регулюванні процесів і явищ 
освітньої практики; 

– аналіз внутрішніх процесів і явищ, характерних для сучасних 
освітніх систем, суперечності та тенденції розвитку цих систем, характери-
стика глобальних і національних [7]. 

Л. Прокопенко виокремлює такі етапи становлення та розвитку 
освітньої політики в Україні: 
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перший етап – інституційний (ІХ ст.) – від виникнення людського 
суспільства на території України до утворення Давньоруської держави, про-
тягом якого відбувається становлення освіти як соціального інституту; 

другий етап тривав від утворення Давньоруської держави до другої 
половини ХVІІІ ст. Освітня політика протягом цього періоду будувалась з 
урахуванням нагальних потреб держави, специфічних рис навчання та вихо-
вання кожної з основних соціальних груп, які склалися у феодальному 
суспільстві; основний зміст державної освітньої політики обмежувався за-
хистом університетів, академій та їх корпорацій, а також державним регу-
люванням освітньої діяльності, яка полягала у видачі дозволів і привілеїв 
церковним громадам, магістратам, приватним особам щодо діяльності нав-
чальних закладів; 

третій етап тривав з другої половини XVIII ст. до початку ХХ ст. Го-
ловною метою державної освітньої політики в той час було надання якісної 
освіти привілейованим станам і забезпечення кадрових потреб державного 
апарату, армії, тому основна увага приділялася розвитку університетів, 
гімназій, спеціальних військових навчальних закладів;  

четвертий етап можна назвати радянським періодом (1917-1991 рр.), 
під час якого основні засади освітньої політики визначалися переходом від 
поліцентризму до повної державної монополії у сфері освіти всіх рівнів. Це 
обумовлювалося тим, що освіта розглядалась як «провідник ідейного, 
організаційного та виховного впливу партії». Непродумана кадрова 
політики, прорахунки в економічному стимулюванні висококваліфікованої і 
ефективної праці, «зрівнялівка», призвели до зниження мотивації до 
успішної навчальної діяльності; 

п’ятий етап розпочався у серпні 1991 року після здобуття Україною 
незалежності. Виникла реальна необхідність змін у державній освітній 
політиці та глибокого реформування системи освіти [9]. Цей період триває і 
досі, саме цьому періоду буде приділено нашу основну увага. 

Напрями розвитку освітньої політики України можна згрупувати за 
такими компонентами: нормативно-правовий; фінансовий; управлінський; 
науково-дослідний; навчально-виховний; інформаційно-комунікаційний; 
інформаційно-технологічний; моніторинговий.  

Результати аналізу стану та розвитку сфери освіти свідчать про 
наявність актуальних тенденцій, характерних світовому рівню освітньої 
сфери, та їх специфічних національних особливостей в Україні [1]: 

1) основною світовою тенденцією є зміна концептуальних підходів 
щодо місця освіти у структурі національної економіки та переосмислення її 
ролі у забезпеченні економічного розвитку. Людина визнається найвищою 
соціальною цінністю, що вимагає створення нового зразка освіти; 

2) зміна змісту освіти та підходів до навчального процесу (зокрема, 
впровадження інноваційних підходів до навчання). Замість традиційного 
класичного підходу – рутинного засвоєння значних обсягів 
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стандартизованої інформації, - сучасна освіта застосовує компетентнісний 
підхід, заснований на оволодінні засобами безперервного самостійного на-
буття нових знань, який розвиває здібності та уміння адаптуватися до 
складних, швидкоплинних і непередбачених ситуацій; 

3) швидке й значне зростання освітніх бюджетів (збільшення 
фінансування освітньої сфери) як з боку держави, так і з боку приватного 
сектору (мають місце в переважної більшості розвинених країн); 

4) глобалізація та інтернаціоналізація освіти – загальновизнані 
світові тенденції, що передбачають активізацію міжнародного 
(міждержавного, міжрегіонального) обміну, взаємодію та співпрацю; 

5) створення єдиного (зокрема, європейського) освітнього простору, 
що надає можливість взаємозбагачення національних освітніх систем, 
організації процесу навчання відповідно до сучасних освітніх стандартів, 
нових інформаційних і навчальних технологій; 

6) збільшення чисельності осіб, які здобувають освіту, 
спостерігається у більшості країн світу, що прогнозується й у майбутньому. 

З огляду на нинішню ситуацію в Україні, коли країна перебуває у 
стані неоголошеної війни, особливо цінним є досвід аналізу освітньої 
політики США. Тема «занепаду американської освіти» є однією з постійних 
у суспільно-політичних дискусіях у США протягом останніх десятиліть. 
Проте саме це виступає однією із причин того, що занепаду насправді не 
спостерігається, а система освіти США в цілому успішно змінюється 
відповідно до вимог часу, продовжуючи залишатися одним із надійних 
елементів фундаменту світового лідерства цієї країни [1]. 

Експертними групами та іншими компетентними організаціями го-
туються доповіді, в яких висвітлюються проблеми американської освіти. Так 
автори доповіді «Реформа американської освіти і національна безпека» для 
подолання недоліків, пов’язаних із потенційними загрозами національній 
безпеці, пропонують у роботі системи освіти три широкі ініціативи, 
спрямовані на поліпшення стану галузі у зазначеному напрямі:  

1) розширення та посилення єдиних освітніх вимог для всіх гро-
мадських шкіл з наголосом на природничі науки, технології, іноземні мови 
та суспільствознавчі дисципліни;  

2) запровадження організаційних змін з метою надання учням та 
їхнім батькам більших можливостей у виборі школи;  

3) запровадження щорічного аудиту системи освіти, спрямованого на 
визначення ступеня відповідності середніх шкіл певним критеріям, основ-
ними з яких є охоплення середньою освітою та успішність учнів і 
випускників в опануванні пріоритетних дисциплін [1]. 

Важливо зазначити, що за Індексом розвитку людського капіталу, 
який щорічно укладається Всесвітнім економічним форумом (World 
Economic Forum7), у 2016 році Україна посіла 26 місце серед 130 країн 
світу, покращивши за рік позицію на 5 пунктів (для порівняння: за цим 
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казником США посідає 24 місце, проте Росія – 28, Польща – 30 місця у рей-
тингу) [12]. 

Високий сукупний рейтинг людського капіталу України в першу чер-
гу зумовлений високими показниками параметрів, пов’язаних саме з 
освітньою сферою. Так, 100 % населення здобуває початкову освіту, а за 
рівнем здобуття середньої освіти наша держава знаходиться у першій 
десятці. Для багатьох навіть розвинутих країн, зокрема, США та членів 
Європейського Союзу, серйозну проблему становить якраз недостатній 
рівень письменності та інших базових освітніх навичок [12]. 

Водночас за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–
2017 рр. (The Global Competitiveness Index), Україна посіла 85 місце серед 
138 країн світу, втративши за останній рік 6 позицій (у попередньому рей-
тингу посідала 79 позицію). [10] Такі результати можна пояснити, тим, що 
досить високі показники кількості науковців та інженерів супроводжуються 
у нашій країні надзвичайно низькими показниками роботи підготовлених 
спеціалістів за фахом. Вкрай низький є поки що показник ВВП на душу на-
селення, що укладається Міжнародним валютним фондом, за яким Україна 
2016 року посіла 138-ме місце серед 189 країн, знаходячись у групі 
найбідніших [1]. 

Зазначені рейтингові оцінки вказують і на те, що саме людський 
капітал і система освіти як ключовий чинник його збереження та розвитку 
становлять найголовніший ресурс майбутнього успіху України і мають ста-
ти визначальними у розвитку соціально-економічної сфери. Розрив у показ-
никах людського розвитку та розвитку економіки свідчить про необхідність 
провадження освітньої політики, головним завданням якої на сучасному 
етапі є реформування вітчизняної системи освіти – важливого ресурсу 
соціально-економічного розвитку. Для цього вітчизняна освіта має зберігати 
всі власні досягнення та напрацювання, а реформування цієї сфери має бути 
чітко продуманим, економічно й соціально обґрунтованим та спиратися на 
підтримку освітян та громадськості. 

5 вересня 2017 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон 
України «Про освіту», статтею 6 якого визначаються засади та принципи 
освітньої діяльності державної політики у сфері освіти [4]. 

Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої 
діяльності є: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості 
освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти 
без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою 
інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у 
закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання 
осіб з особливими освітніми потребами; забезпечення універсального ди-
зайну та розумного пристосування; науковий характер освіти; 
різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; прозорість і 
публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; відповідальність і 
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підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів 
освітньої діяльності перед суспільством; інституційне відокремлення 
функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів 
освіти; інтеграція з ринком праці; академічна доброчесність; академічна 
свобода; фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів 
освіти у межах, визначених законами України; гуманізм; демократизм; 
єдність навчання, виховання та розвитку; формування культури здорового 
способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; 
невтручання політичних партій в освітній процес; невтручання релігійних 
організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом); 
різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних 
та релігійних питань; державно-громадське управління; державно-
громадське партнерство; державно-приватне партнерство; сприяння навчан-
ню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; 
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного 
громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою [4]. 

Серед засад і принципів є нові, продиктовані сучасними вимогами: 
органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, 
традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 
програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; виховання 
патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його 
історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потре-
би в дотриманні Конституції та законів України, непримиренності до їх по-
рушення; формування поваги до прав і свобод людини, непримиренності до 
приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а та-
кож дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської 
культури та культури демократії. 

Впровадження нових принципів освітньої політики потребує 
вирішення низки питань, зокрема: 

o упорядкування законодавства в освітній і науковій сферах 
(кодифікація), що передбачає об’єднання нормативно-правових актів, подо-
лання суперечностей та неузгодженостей; 

o формування освітньої політики з урахуванням зобов’язань, взятих 
Україною перед міжнародною спільнотою. 

Розвиток освітньої політики в Україні варто здійснювати з урахуван-
ня тенденцій, що існують у країнах Євросоюзу (ЄС). Європейська комісія з 
питань освіти, вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, 
виокремлює такі основні тенденції: 

1. Демографічні процеси, що призводять до зменшення кількості 
дітей, які здобувають загальну середню освіту, та збільшення кількості 
вчителів, які досягли пенсійного віку. 

2. Продовження тривалості загальної середньої освіти та зростання 
кількості студентів вищих навчальних закладів. 
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3. Тенденція до автономізації загальноосвітніх навчальних закладів. 
Новий Закон має забезпечити належні умови для вирішення ключової 

проблеми системи освіти в України – зростання ступеня невідповідності 
змісту та форм освіти вимогам ХХІ століття. 

Закон містить чимало важливих положень, які в разі належної 
імплементації здатні вивести вітчизняну освіту на якісно новий  
рівень, відповідний вимогам часу. Серед таких прогресивних поступок слід 
зазначити:  

1) впровадження інклюзивної освіти; 
2) законодавче визнання формальної, неформальної та інформальної 

освіти (Законом передбачено механізми визнання результатів неформальної 
освіти та інформального навчання у системі формальної освіти. Це 
розширює можливості громадян щодо здобуття освіти. Законопроектом 
вперше в Україні гарантується право вибору для здобувачів освіти, перш за 
все – середньої, що відповідає вимогам Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод);  

3) профілізація старшої школи як крок до кращої підготовки молоді 
до самостійного життя, успішної трудової діяльності; 

4) запровадження громадського контролю на всіх освітніх рівнях; 
5) оновлення системи забезпечення якості відповідно до 

європейських вимог; 
6) запровадження державно-громадського управління закладами 

освіти, зокрема, у сфері повноважень батьківських об’єднань для роботи 
шкіл; 

7) упровадження системи освітніх і професійних кваліфікацій, ство-
рення Національного агентства кваліфікацій, яке буде здійснювати зв’язок 
освіти з професійним середовищем [5]. 

Усі реформаторські дії мають спиратися на чітке й конкретне 
розуміння їхньої мети, засобів досягнення та усіх можливих наслідків. Для 
забезпечення такого розуміння необхідний аудит освітньої системи та залу-
чення до напрацювання ключових рішень представників спільноти освітян, 
профільних громадських організацій, науковців Національної академії 
педагогічних наук України, Національної академії наук України, широкої 
громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування [5]. 

Важливим у цьому сенсі є моніторинг якості національної освіти, 
який дозволяє оцінити освітні процеси за цим показником не лише 
всередині країни, а й у світі. 

Міжнародна практика оперує кількома засобами вимірювання нав-
чальних досягнень: 

PISA – міжнародна програма оцінки знань та умінь учнів за напря-
мами «грамотність читання», «математична грамотність», «природничо-
наукова грамотність»; 

ТIMSS – міжнародне дослідження якості математичної та природни-
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чо-наукової освіти; 
PIRLS – міжнародний проект «Вивчення якості читання та розуміння 

тексту»; 
IEAP – дослідження порівняльної оцінки математичної підготовки 

учнів; 
CIVICS – порівняльна оцінка громадянської освіти випускників 

середньої та основної школи; 
SITES – порівняльне дослідження інформаційних і комунікаційних 

технологій в освіті [8]. 
Україна бере участь лише в міжнародних дослідженнях ТIMSS і 

PISA. Участь країн у міжнародних дослідженнях дозволяє не тільки одержа-
ти об’єктивні та порівнювані дані про рівень підготовки учнів за визначеним 
напрямом, а й отримати актуальну інформацію про сучасний стан розвитку 
систем освіти інших країн; порівняти зміст освіти та освітніх стандартів 
різних країн світу, світові тенденції розвитку освіти взагалі. Результати 
будь-яких моніторингових досліджень дають змогу урядам країн реально 
оцінити свої досягнення та недоліки, визначити стратегії змін у державній 
політиці, забезпечити конкурентоздатність національних освітніх систем та 
підвищити їх міжнародний авторитет. Участь України в таких дослідженнях 
дозволить отримати об’єктивну інформацію про систему освіти в країні та, 
найголовніше, знайти ефективні шляхи вирішення проблем. 

З метою залучення громадськості до процесів освітньої політики та 
прийняття виважених управлінських рішень вже сьогодні запроваджені 
ефективні інновації. Зокрема, проект Educational Era (EdEra) створює  
онлайн-курси та освітній контент широкого спектру з використанням 
інформаційних технологій. Його мета – якісна, цікава доступна освіта.  
Понад 25 тисяч старшокласників зареєструвались на онлайн-курсах EdEra. 
У 2016 році EdEra працювала спільно з Міністерством освіти та науки 
України над оновленням навчальних програм для початкової школи та 
базової загальної середньої освіти, залучивши експертів з усієї країни.  
Були розроблені відеорекомендації для вчителів, перегляд яких в мережі 
Інтернет відбувся понад 200 тис. разів. У співпраці з Програмою розвитку 
Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) створено доступний для всіх шкіл 
інтерактивний урок, присвячений темі антикорупції. Публічне обговорення 
проектів програм інтегрованого курсу «Природничі науки» для  
10-11 класів відбувалося також із використанням Інтернет-платформи 
EdEra [11]. 

Важливим напрямом упровадження новітніх технологій в освітні 
процеси є впровадження електронних підручників. 

В Одесі з 2017 року реалізується проект «Інтерактивний електронний 
підручник». У межах цього проекту розроблено та розміщено на 
спеціальному порталі 42 підручники, які рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних 
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закладів [11]. Однак лише надання доступу до електронних копій 
традиційних паперових підручників, яке практикується сьогодні, не є  
вичерпним рішенням. Для дійсно широкого впровадження електронних нав-
чальних матеріалів у практику діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу необхідно попередньо розробити та впровадити єдині державні 
стандарти щодо електронних підручників із урахуванням можливостей ви-
користання інтерактивності та представлення у них мультимедійного 
змісту [6]. 

Висновки. Зростання особистісних запитів людини та динаміку ви-
мог ринку праці, обумовлену прискоренням суспільно-економічних змін, 
неможливо задовольнити в межах існуючих форм традиційної освіти. Не-
можливо подолати зазначені проблеми, не виходячи за межі старих освітніх 
моделей, без освоєння та впровадження інноваційних форм освіти [6]. 

Розвиток освітньої системи в Україні у значній мірі залежить від сис-
теми управління освітою, від прийняття правильних управлінських рішень 
та вибору вірної стратегії розвитку освіти з огляду на соціально-
економічний стан всередині країни й загальні світові тенденції.  

На сьогодні все більшої актуальності набуває потреба в реалізації 
освітньої моделі «освіта протягом життя», що вимагає від держави 
підтримки та розвитку підсистем цієї моделі – неформальної та 
інформальної освіти. Сьогодні для України актуальними та реально можли-
вими є онлайн-освіта, змішані моделі навчання. Навчання упродовж життя 
на національному рівні є бути визначено як повноправне освітнє поле з 
відповідною увагою до контролю та перевірки якості із забезпеченням виз-
нання різноманітних форм освіти. Досягнення цієї мети потребує виконання 
таких першочергових завдань: 

1) забезпечення імплементації нового Закону України «Про освіту» 
із залученням широкого кола громадськості; 

2) напрацювання ефективних моделей оцінки та визнання поперед-
нього навчання із врахуванням рекомендації Європейського Парламенту  
та Ради ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом усього  
життя» [6];  

3) розроблення програми стимулювання та підтримки запроваджен-
ня вітчизняними вищими навчальними закладами практики «змішаного» 
навчання з метою підвищення доступності освіти та її ефективності з точки 
зору формування практичних компетенцій;  

4) аналіз можливостей розширення участі України в міжнародних 
моніторингових дослідженнях; 

5) розроблення єдиних державних стандартів щодо електронних 
підручників з урахуванням можливостей використання інтерактивності та 
представлення у них мультимедійного змісту.  

Досить перспективним видається питання вивчення моделі «освіта 
упродовж життя» на основі реалізації державно-громадських підходів. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  
ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
MECHANISMS OF ECOLOGICAL EDUCATION FORMATION 

IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 
 

В статті проаналізовано механізми державного регулювання сферою еко-
логічного виховання у вищих навчальних закладах України. Окреслено основні ас-
пекти взаємодії вищої школи та суспільства у напрямку формування екологічного 
світогляду майбутнього фахівця. Визначено, що еколого-виховний потенціал по-
ведінкового середовища університету народжується як єдина карта поведінки, 
властива студентові в університеті, за рахунок домінування екологічних поведін-
кових форм . 

Ключові слова: механізми державного регулювання сферою екологічного 
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The mechanisms of public regulation of the sphere of ecological education in 

higher educational institutions of Ukrainehave been analysed inthe article. The main 
aspects of interaction between higher education and society regarding the formation of 
the ecological outlook of aperspective specialist are outlined. It is determined that the 
ecological and educational potential of the university’sbehavioural environment is born 
as a single map of behaviour, which is characteristic of the universitystudent, due to the 
domination of the ecological behavioural forms. 
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Постановка проблеми. Державне регулювання сферою екологічного 

виховання – спосіб впливу на почуття людей, їх свідомість, погляди і уяв-
лення. Але будь-яке виховання, в тому числі екологічне, повинне ґрунтува-
тися на освіті, насамперед екологічній. Мета освіти - формування фізичного 
та психічного, духовного здоров'я людини і всього суспільства. Освіта сама 
по собі не гарантує захисту від нерозумного, а то і злочинного ставлення до 
природи, а отже, і до людей. Свідомість людини - безпека країни, запорука 
подальшого існування життя на планеті. Екологічна освіта охоплює сферу 
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знань, умінь і навичок, необхідних для дбайливого відношення до природ-
ного середовища. Вона – основа професійної підготовки фахівців у будь-
якій сфері, зв'язаній, навіть побічно, із природою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуку шляхів вирішення 
проблем державного регулювання екологізації виховного середовища ви-
щих навчальних закладів, розробці проблематики сталого екологічно без-
печного розвитку присвячено роботи [1; 2; 3; 4; 5]. 

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати механізми фо-
рмування екологічного виховання у вищих навчальних закладах України. 

Виклад основного матеріалу. Механізми державного регулювання 
формуванням виховного середовища – простір, в якому живе, вчиться, пра-
цює людина і яке, впливаючи на індивідума, є засадничою умовою його ін-
дивідуального розвитку. Він  носить різнополярний характер, оскільки за-
ряджений позитивно, негативно і майже ніколи нейтрально. Він завжди су-
проводить людину, насичує енергією його індивідуальне поле; має здатність 
до змін, може звужуватися і розширюватися залежно від соціально-
навчального чинника. Можна сказати, виховне середовище – об'єктивний 
атрибут суб'єктності, її наявність не залежить від нашої свідомості, вона є 
завжди. Проте, виховне середовище вимагає цілеспрямованого збагачення 
відповідно до нової мети, в нашому випадку - створення педагогічних умов 
для формування екологічного світогляду студента. 

У науці розрізняють виховне середовище природне і спеціально 
організоване. У зарубіжних дослідженнях для визначення виховуючого се-
редовища укорінився термін – прихований навчальний зміст 
("hiddencurriculum") [2]. До прихованого змісту відносять такі практики і ре-
зультати навчання, які, не будучи явно позначені в навчальних програмах 
або правилах організації навчання, проте, є важливою частиною освітнього 
досвіду: диференціація за здібностями; структура реальної влади в 
університеті; необхідність відповідати викладачеві те, чого він чекає; еко-
номне використання часу, уміння складати іспити; методи управління сту-
дентами [там само]. Фактично ці організаційні умови задають ніким фор-
мально не встановлені форми діяльності. Дебати з приводу прихованого 
змісту важливі не лише тому, що вони акцентують такі аспекти життя ВНЗ, 
як зв'язок їх з суспільством, але також тому, що стала очевидною 
необхідність створення нового набору категорій, за допомогою яких можна 
було б аналізувати функції і механізми державного регулювання освіти ви-
щого навчального закладу. 

Еколого-виховний потенціал поведінкового середовища університету 
народжується як деяка єдина карта поведінки, властива студентові в  
університеті, за рахунок домінування екологічних поведінкових форм: ха-
рактер спільної екологічної діяльності студентів і педагогів, окремі 
екологічні вчинки студентів. Це сукупність екологічних подій, що потрап-
ляють в полі сприйняття студента, служать предметом оцінки, приводом для 
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роздуму і основою для життєвих висновків,  якщо студент бачить екологічні 
відносини там, де на поверхні лежать випадок, дії, обставина, то ця подія 
стає чинником його екологічного розвитку. Крім того, це інформаційне  
оточення студента, що виховує, коли в університеті є укомплектована 
бібліотека з екологічної тематики і читальний зал при ній; усі студенти  
мають доступ до Інтернету; педагоги проводять традиційні публічні лекції з 
проблем екології в університеті,  екологічні конкурси, вводяться регулярні 
реферативні виступи студентів екологічного характеру і екологічні 
конференції. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дозволив нам 
охарактеризувати орієнтацію виховного середовища на формування 
екологічного світогляду студента. Вона включає такі елементи: 

- особово-розвиваючі технології; 
- досвід формування екологічного світогляду, накопичений вищим 

навчальним закладом країни у сфері виховної діяльності; 
- політико-культурне середовище. 
Виховне екологічне політико-культурне середовище ВНЗ, що 

забезпечує формування екологічного світогляду, забезпечує розвиток 
особистості в цілому і є пірамідою розвиваючих предметних середовищ і 
виховних засобів освітніх установ. Адже в  умовах глобалізації в ряд 
пріоритетних завдань державного регулювання освітою висувається 
підготовка майбутніх дипломованих фахівців до професійної діяльності в 
політико-культурному середовищі. Особливу значущість набуває володіння 
фахівцями іноземними мовам – основним засобом спілкування і співпраці 
між представниками різних народів. При цьому знання особливостей куль-
тури  мови країни студентами, стає не менш важливим, чим володіння са-
мою мовою. 

Сьогодні, як ніколи раніше, іноземна мова домінує у світі науки і 
освіти. Статус основної мови міжнародного спілкування набула англійська 
мова. Ця обставина забезпечує англійській мові істотні переваги навіть в ба-
гатьох неангломовних країнах: вона є найбільш поширеною, а тому нею 
користується велика кількість людей. Дія англійської мови на вищу освіту у 
світі розцінюється як явище позитивне, що вносить вклад до процесів 
глобалізації і посилення міжнародної академічної мобільності та культури. 
Глобальне академічне середовище потребує загального комунікативного 
"поля", а для цієї мети найбільш підходить англійська, німецька, французька 
мови [3, с. 111]. 

Слід зазначити, що в політико-культурному середовищі людина одно-
часно є центром перетину і носієм декількох культур: етнічної і зарубіжної, 
міської або сільської,  соціальної і так далі. Соціокультурний досвід, що 
набувається протягом життя, накладаючись на психологічні особливості 
людини, формує культуру окремої особи. У людини, що вивчає іноземну 
мову, культура формується під впливом культурних цінностей, як свого на-
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роду, так і країни мови, що вивчається. Тому така багатовекторність сприяє 
формуванню екологічного виховного середовища вищого навчального за-
кладу, яке також будується на принципах активності, самостійності, 
творчості, стабільності, динамічності, індивідуальної комфортності і 
емоційного благополуччя кожного студента і викладача; принципах 
поєднання звичних і неординарних елементів в екологічній і естетичній 
організації середовища, обліку статевих і вікових відмінностей. Дотримання 
цих принципів дозволяє студентові усвідомити самоцінність, зміцнювати 
гуманну позицію по відношенню, до будь-якої живої істоти, розуміти мо-
ральний сенс своїх дій і вчинків. З усього спектру моральних стосунків саме 
гуманні почуття складають суть і критерії екологічного світогляду. 

При організації екологічного політико-культурного виховного середо-
вища особисто-діяльністний підхід є одним з найважливіших. Він дозволяє 
здійснювати інтеграцію різних видів діяльності: предметно-практичної, 
розумової, чуттєво-сприймаючої. Тут студенти опановують технології 
взаємодії з природою – технологією природокористування, технологією 
взаємодії з нею в умовах як природного, так і антропогенного середовища. 
Освоюючи технології природоохоронної діяльності, пізнання світу природи, 
вони вивчають способи організації на принципах гуманізму особисто-
орієнтованої моделі взаємодії з іншими. Ключовим моментом цього процесу 
є діяльність і спілкування, атмосфера доброзичливості, людяності, духовної 
єдності. 

Доцільно в екологічному політико-культурному виховному середови-
щу виділяти центри, які б сприяли реалізації вищеназваних підходів в 
практичній екологічній діяльності. Це центри організації сприйняття 
студентів ("я відчуваю"), практичній діяльності вихованців {"я дію"), їх 
пізнавальній діяльності {"я дізнаюсь"), організації екологічної діяльності 
рефлексії ("я оцінюю") і творчості студентів ("я створюю") [4, с. 57]. 

Формування екологічного світогляду студента в екологічному 
політико-культурному виховному середовищі ВНЗ як вищі  цінності 
включає: 

-  розуміння відмінності понять "Живе - неживе"; законів взаємодії з 
природою; цілісності і єдності природи і людини; 

- людини в суспільстві, взаємин між людьми; суті понять "державне 
регулювання екологічною ситуацією" "механізми формування екологічного 
світогляду"; 

• усвідомлення унікальності і неповторності кожної людини; осмис-
лення свого "я"; самоцінності кожного живого організму; знання про 
людину, як живий організм; історії розвитку людства, про існування люди-
ни; - уміння будувати свої взаємини з природою, з іншими людьми на 
принципах екологічності; проявляти гуманні почуття: любов, доброту, 
чуйність, милосердя та інше [1, с. 521]. 

Подібний підхід до організації виховного середовища припускає 
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сформованість у майбутніх фахівців уміння створювати екологічне середо-
вище навколо себе. Його управлінський потенціал складається із здатності 
викликати переживання, наповнювати життя кожного певним образно- 
інформаційним змістом, забезпечувати звернення з урахуванням особово-
орієнтованої взаємодії. Також такий  потенціал середовища припускає пере-
творення навколишнього світу через залучення студента до діяльності з ура-
хуванням їх індивідуальних особливостей. Особливий тип потенціалу ви-
ховного середовища представляють уміння трансформувати зовнішні сто-
сунки у внутрішню структуру особи; формувати базові цінності, у тому 
числі і в області екологічної освіти; формувати екологічний світогляд на 
основі знань, ціннісних орієнтацій, мотиваційної безпечної поведінки; за-
безпечувати свободу людини, задоволення потреби, стимулювання 
дослідницької діяльності, інтегративність, діалогічність, гуманізацію освіти. 

Логіка процесу державного регулювання  формуванням екологічного 
світогляду вимагає, щоб, передусім, був до кінця доцільним вибір 
діяльності. Вважаємо, що дійсно сформованим є те  виховне середовище, 
яке допускає велику свободу вибору і маневрування засобами, прийомами, 
методами. Уміле їх поєднання, здатне забезпечити загальну гармонійну 
спрямованість виховання відповідно до сучасних вимог державного регулю-
вання [там само]. 

Підкреслимо, що виховну діяльність з формуванню екологічного 
світогляду студента слід організаційно здійснювати на усіх структурних 
рівнях університету: 

- на рівні університету в цілому; 
- на факультетах; 
- у студентських гуртожитках; 
- у філіях університету. 
На усіх рівнях робота будується з урахуванням програми екологічного 

виховання. Її  метою є формування особи, що має екологічний світогляд, но-
ву екологічну свідомість, екологічну культуру, які дозволяють взаємодіяти 
зі світом природи на основі розуміння її законів, співробітничати з приро-
дою, а не управляти нею. Екологічна підготовка студентів передбачає 
підготовку із загальних питань екології для сприйняття екологічної пробле-
ми в комплексі і підготовку з екологічних знань в області охорони довкілля, 
запобіганню надзвичайних та техногенних ситуацій, які в майбутній 
діяльності допоможуть приймати конкретні рішення. Державне регулюван-
ня екологічним  вихованням спрямоване на формування особистості, яка у 
повсякденному житті дотримуватиметься норм екологічно грамотної 
поведінки та підтримуватиме практичні дії державних установ та приватних 
осіб щодо захисту довкілля. Виховання почуття особистої відповідальності 
за все живе на Землі, бережливого ставлення до навколишнього середовища, 
розширення екологічних знань, культури повинні стати рисою характеру 
кожної людини і це повинно закладатись у якісно новому, цілісному підході 
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до виховання особистості [5, с. 22]. 
Висновки. Таким чином екологічне виховання починає формуватися 

від дошкільного віку, екологічної підготовки в школі, а також вивчення  
екології та охорони довкілля в закладах освіти І, II, III та IV рівня  
акредитації. Виховання у людей дбайливого ставлення до природи має  
починатись з дитячих років – найбільш активного періоду формування  
світогляду людини, характеру, звичок, ставлення до навколишнього світу. 
Таке ставлення формуватиметься, якщо поєднувати інтелектуальну та прак-
тичну діяльність молоді, прищеплюючи їй уміння виконувати певну практи-
чну роботу з вивчення, збереження та відтворення конкретних природних 
об'єктів. 
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РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯК СКЛА-

ДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
RATING THE SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF, AS A PART OF 

THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT  
OF HIGHER EDUCATION QUALITY 

 
Обґрунтовано місце та роль рейтингу науково-педагогічних працівників в 

системі державного управління якістю вищої освіти. На прикладі конкретних мо-
делей розбудови рейтингів науково-педагогічних працівників визначено їх основний 
зміст та особливості використання. Крім того, стаття містить результати 
критичного переосмислення напрямів використання процедури оцінювання науко-
во-педагогічних працівників з акцентуванням уваги на необхідності врахування в 
рейтингу потенціалів викладача з досягнутими ним результатами. В статті 
опрацьовано висновки щодо місця, ролі та умов ефективності використання 
рейтингу науково-педагогічних працівників в системі управління розвитком тру-
дових можливостей ВНЗ. 

Ключові слова: вищій навчальний заклад; державне управління ВНЗ; рей-
тинг науково-педагогічних працівників; оцінювання результатів діяльності; мо-
тивація професійної діяльності; механізми самоактуалізації та самореалізації. 

 
The place and role of rating the scientific and pedagogical workers in the system 

of state's management of quality of higher education is substantiated in the article. On 
the example of specific models of development of ratings of scientific and pedagogical 
staff, their main content and features of use are determined. In addition, the article 



 

 295 

contains the results of a critical rethinking of the use of the procedure for evaluating 
scientific and pedagogical workers with an emphasis on the need to take into account 
into the teacher's potential ratings of the results achieved. The article deals with the 
conclusions about the place, role and conditions of the effectiveness of the use of the 
rating of scientific and pedagogical workers in the system of management of the 
development of labor opportunities of higher educational institutions. 

Keywords: higher educational institution; state management of higher 
education; rating of scientific and pedagogical workers; evaluation of performance; 
motivation of professional activity; mechanisms of self-actualization and self-
realization. 

 
 
Постановка проблеми. Ринок освітніх послуг України є одним з най-

більш потужних як за масштабами свого розвитку (прояву) та колом охоп-
лення основних підсистем суспільства, так і за рівнем залучення громадян 
до системи його функціонування. За підрахунками фахівців у секторі украї-
нської освіти працюють і здобувають освіту приблизно 9 млн. осіб [14, с. 1], 
тобто майже кожний п’ятий мешканець України так чи інакше має безпосе-
редній зв’язок з функціонуванням освітянської галузі. Не дивлячись на той 
факт, що свого часу Україна успадкувала від колишнього СРСР порівняно 
потужну та розгалужену освітню систему з достатньо високим рівнем роз-
витку науково-технічної і навчально-методичної інфраструктури, викорис-
тання її потенціалів (матеріально-технічних, організаційних, кадрових тощо) 
відбувалось переважно у межах екстенсивної за своїм змістом парадигми 
організаційного розвитку. На цей час освітня система перебуває на шляху 
свого оновлення та пристосування до потреб споживачів продуктів її функ-
ціонування. Нажаль динаміка проведення системних реформ в освітянській 
галузі, так само як і процеси оновлення і осучаснення її структури та змісту, 
не завжди відповідають темпам зміни попиту на освітню послугу, адже осві-
тня галузь в Україні, на думку Міністра освіти і науки України Л.М. Грине-
вич, є однією з найбільш консервативних [5]. Виникає ситуація за якої попит 
суспільства на принципово новий зміст та якість освітньої послуги не зна-
ходить свого повного задоволення у межах існуючої системи освіти.  

Серед об’єктів реформування освітянської галузі перебуває, у тому 
числі і система, як безпосередньо самої освіти так і її основних інститутів. 
Кожен елемент системи освіти, так само як ї кожний її інститут, можуть бу-
ти розглянуті в контексті основних  характеристик (властивостей) біфурка-
ційної точки, тобто того елементу, вплив на який з боку суб’єктів управлін-
ня може обумовити зміну режиму роботи всієї системи в цілому. Приймаю-
чи до уваги предмет нашого дослідження, вважаємо за необхідне звузити 
коло проблематики цієї публікації до питань функціонування системи вищої 
освіти та її основних елементів. Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» до основних елементів системи вищої освіти відносять вищі 
льні заклади (стаття 11) [13], що детермінує умовну можливість розгляду їх 
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підсистем на рівні базових елементів. Отже, кожна з підсистем ВНЗ може 
бути розглянута на рівні одного з об’єктів реформ освітянської галузі.  

Серед найбільш цікавих за своїм змістом та перспективних, з огляду 
на порівняно швидку рефлексію на управлінський вплив, є підсистема тру-
дового потенціалу ВНЗ. У межах цієї публікації ми звернемо увагу на ті 
елементи відповідної підсистеми, позиціонування яких відбувається у пло-
щині якісних характеристик трудових можливостей ВНЗ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкретизуючи напрями 
наукових пошуків щодо порушеної проблематики, слід звернути увагу на 
зміст підсистеми трудового потенціалу ВНЗ та його складові елементи. За 
результатами наших попередніх наукових пошуків було з’ясовано, що від-
повідна підсистема може бути розглянута через призму матеріальних та не-
матеріальних ресурсів, до складу останніх з яких відносять у тому числі й 
трудові можливості науково-педагогічних працівників ВНЗ [10]. Безумовно, 
питання розвитку трудових можливостей науково-педагогічних працівників, 
у тому чи іншому контексті їх багатогранного прояву, не є принципово но-
вим напрямом в організації наукових пошуків. Проблематика пошуку ефек-
тивних механізмів державного управління розвитком системи вищої освіти 
та її кадрового потенціалу знайшла своє відображення у роботах Е.Р. Абду-
лаєвої, В.М. Бабаєва, В.Н. Бержанського, Г.П. Васяновича, С.М. Домбровсь-
кої, С.А. Єрохіна, М.М. Іжі, В.В. Камишина, С.В. Курбатова, В.І. Лугового, 
І.А. Медведєва, В.П. Садкового, С.М. Серьогіна, Ю.П. Шарова та багатьох 
інших вчених. Не дивлячись на достатній рівень наукового опрацювання 
проблематики управління розвитком ВНЗ та його трудовим потенціалом, 
окремі питання все ще залишаються відкритими для подальших наукових 
пошуків. Наприклад, дослідження змісту професійної мотивації у науково-
педагогічних працівників, так само як і особливостей прояву процесів їх са-
моактуалізації та самореалізації у професійній діяльності, не дивлячись на 
свою неабияку значущість та перспективність використання для подальшого 
розвитку університетської інституції, може бути визначено на рівні одного з 
перспективних напрямів.  

На переконання С.А. Єрохіна зміст системи професійної мотивації 
можна розкрити в контексті взаємодії трьох основних підсистем, а саме: 

– підсистема інтересу (безпосередній інтерес; загальнопрофесійний ін-
терес; романтичний інтерес; ситуативний інтерес; опосередкований інтерес; 
пізнавальний інтерес; інтерес до самовиховання; престижний інтерес; інте-
рес супутніх можливостей тощо); 

– підсистема мотивів обов’язку (відповідальність щодо повсякденних 
професійних обов’язків; прагнення до підвищення рівня професійної  майс-
терності; новаторство у трудовій діяльності та її організації; загальноальтру-
їстичні прагнення особистості тощо); 

– підсистема самооцінки професійної придатності [2, с. 22]. Саме 
останній напрям у розкритті змісту професійної мотивації, в контексті пре-
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дмету нашої безпосередньої уваги, набуває неабиякого значення.  
В дослідженнях Є.П. Ільїна проблематика професійної мотивації розг-

лядається через призму мотивів пов’язаних з трудовою діяльністю. На дум-
ку вченого, відповідні мотиви можна поділити на три основні групи: мотиви 
трудової діяльності; мотиви вибору професії та мотиви вибору місця роботи 
[3, с. 270]. Кожна з наведених вище груп може бути використана для харак-
теристики як системи професійної мотивації в цілому так і безпосередньо 
для розкриття змісту мотиваційного процесу у межах підсистеми самооцінка 
професійної придатності особистості до здійснення трудової діяльності за 
певним напрямом професійної діяльності. Наприклад, мотиви трудової дія-
льності, природою виникнення яких поряд з спонуканням суспільного хара-
ктеру (усвідомлення необхідності бути корисним суспільству) є у тому числі 
і потреби особистості у самоактуалізації та самореалізації на певному рівні 
ієрархії своє професійної кар’єри. В основу формування та функціонування 
механізму самоактуалізації може бути покладено зміст процесу з’ясування 
(усвідомлення) особистістю, на суб’єктивному рівні сприйняття інформації, 
власного місця та ролі, гіпотетичних можливостей та реальних дій у межах 
визначеної системи. Іншими словами, самоактуалізація може розглядатись 
на рівні діяльності особистості щодо мети свого існування, а також змісту 
власних потреб та можливостей у межах наявної у конкретної людини сис-
теми ціннісних орієнтацій. Слід звернути увагу, що отримана особистістю в 
наслідок процесу самоактуалізації інформація, стає підґрунтям для її само-
реалізації, тобто самоактуалізація може бути розглянута на рівні фундамен-
тальної цінності для запуску механізмів самореалізації. За результатами до-
сліджень Л.М. Антілогови до складових відповідного механізму слід віднес-
ти інтеріоризацію, ідентифікацію, рефлексію та екстеріоризацію [1, с. 60]. 
Цілком очевидно, що кожен з цих різновидів механізму самореалізації так 
чи інакше пов’язаний з отриманням особистістю інформації щодо її позиці-
онування у межах визначеної системи.  

Повертаючись до проблематики розвитку трудового потенціалу ВНЗ, а 
також до питання мотивації науково-педагогічного складу, вважаємо за не-
обхідне звернути увагу на ті аспекти прояву механізму самореалізації осо-
бистості, які пов’язані з його професійною діяльністю. Разом з тим, хочемо 
зауважити, що механізм самореалізації особистості в процесі її професійної 
діяльності, у комплексному розумінні його складного та багатогранного змі-
сту, не є предметом нашого дослідження, принаймні у межах цієї публікації, 
а отже особливості його формування та використання залишаться на рівні 
перспективних напрямів у межах подальшого розвитку порушеної пробле-
матики. У якості предмету нашої публікації були обрані лише ті аспекти ме-
ханізму мотивації професійної діяльності науково-педагогічного складу, які 
безпосередньо пов’язані з процесами індивідуальної ідентифікації у межах 
організаційного простору як безпосередньо на рівні структурного підрозділу 
ВНЗ, так і на рівні самого ВНЗ. Складність вирішення цього завдання поля-
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гає у відсутності не лише достатньо обґрунтованої науково-теоретичної бази 
щодо змісту порушеної проблематики, а і у порівняно невеликій кількості 
наукових публікацій відповідного змістовного спрямування. 

Постановка завдання. Розглянути потенціали використання  
рейтингу науково-педагогічних працівників, як одного з елементів системи 
управління якістю вищої освіти на загальнонаціональному та університетсь-
кому рівнях. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика розбудови змісту рей-
тингу професорсько-викладацького складу є не лише складною за рівнем 
свого позиціонування, а і суперечливою з огляду на її сприйняття на індиві-
дуальному рівні. Крім того, слід визнати, що на цей час адміністрації ВНЗ 
не мають чітких за змістом та зрозумілих за механізмом своєї реалізації ре-
комендацій щодо принципів розбудови методики розрахунку рейтингу про-
фесорсько-викладацького складу, а отже її опрацювання на рівні ВНЗ відбу-
вається виключно у площині самоврядних повноважень інституції універси-
тету. З одного боку, адміністрація ВНЗ має можливість вирішення відповід-
ного питання на рівні окремої організаційної структури конкретного ВНЗ. 
Іншими словами, адміністрація ВНЗ реалізуючи принцип університетської 
автономії, самостійно опрацьовує методику оцінювання рівня виконання 
професорсько-викладацьким складом своїх професійних обов’язків, керую-
чись при цьому власним уявленням про вагу та значущість окремих показ-
ників. З іншого боку, опрацювання методики оцінювання на рівні кожного 
окремого ВНЗ позбавляє професорсько-викладацький склад можливості по-
рівняння індивідуальних показників рівня розвитку якісних характеристик 
трудового потенціалу конкретного працівника з відповідними показниками 
представника іншого ВНЗ. Виникає ситуація, відповідно до якої викладач 
(доцент, професор тощо) може порівнювати свої показники лише у межах 
окремого ВНЗ. На наше переконання, опрацювання на державному рівні ти-
пової методики оцінювання рівня розвитку трудових можливостей виклада-
ча, а також результатів їх використання, сприяло б підвищенню ефективнос-
ті використання механізму самореалізації особистості викладача, особливо в 
контексті можливості його ідентифікації серед інших представників профе-
сорсько-викладацького складу.  

Складність проведення моніторингу рівня розвитку якісних характе-
ристик трудового потенціалу викладачів ВНЗ, на думку С.Ю. Трапіцина, 
полягає у необхідності врахування минулого, сучасного та перспективного 
статусу об’єкта оцінювання [18], тобто методика розрахунку рейтингової 
оцінки (балу) викладача повинна передбачати можливість вимірювання ста-
ну реалізації викладачем власних потенціалів. Схожу за своїм змістом нау-
кову позицію займає Ю.П. Шаров, на думку якого відсутність можливості 
порівняння у рейтингу показників потенціалу («передумови успіху») з пока-
зниками стану його використання («ступінь успіху») конкретним виклада-
чем є однією з причин порушення логіки зведення обрахованих показників 
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до інтегрального [19]. Досить цікавою в контексті змісту наведених вище 
тез, є усталена думка про необхідність порівняння соціального об’єкту (осо-
бистості), не з іншими соціальними об’єктами (особами), а перш за все з са-
мим собою у минулому. У спрощеному вигляді зміст цього підходу може 
бути розкритий через призму концепту «ким був – ким став – ким мав мож-
ливість стати». Крім того, слід звернути увагу, що складність вирішення пи-
тання розбудови рейтингу професорсько-викладацького складу, незалежно 
від рівня його опрацювання, полягає також у необхідності визначення мети 
його опрацювання. Наприклад, метою організації і проведення відповідного 
рейтингу може бути: з’ясування лідерів та аутсайдерів оцінювання (інфор-
мація для кадрових комісій у межах процедури заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників [7]); визначення конкурентних переваг 
конкретного представника професорсько-викладацького складу (інформація 
для розробки та корегування стратегії розвитку ВНЗ [11, c. 83]); надання 
можливості професорсько-викладацькому складу отримати об’єктивну ін-
формацію щодо рівня розвитку якісних характеристик трудового потенціалу 
на індивідуальному рівні (можливість порівнювати свої власні здобутки (рі-
вень позиціонування у рейтингу) з здобутками інших – сприяє підвищенню 
ефективності мотиваційного механізму стимулювання трудової активності 
[8, с. 106]); формування інформаційного підґрунтя для опрацювання рейтин-
гу структурних підрозділів ВНЗ (сукупність індивідуальних рейтингів про-
фесорсько-викладацького складу як основа для  визначення рейтингу ка-
федр [4, с. 6]) тощо. На думку Т.С. Малікова питання мети опрацювання 
рейтингу викладачів повинно бути розглянуто не стільки в контексті проце-
дури визначення кращих працівників (можливість узагальнення досвіду; 
отримання інформації адміністрацією ВНЗ для заохочення працівників то-
що), скільки у площині з’ясування корисності (значущості) кожного з ви-
кладачів для вирішення питань пріоритетних питань розвитку ВНЗ [6, с. 54]. 
Досить переконливою, в контексті вирішення питання формулювання мети 
складання рейтингу викладачів ВНЗ, є позиція М.М. Іжи щодо змісту основ-
них завдань процедури оцінювання. На думку вченого, головними завдан-
нями рейтингу є: «підвищення обґрунтованості управлінських рішень щодо 
кадрової політики; підвищення рівня об’єктивності інформації про процес та 
результат діяльності ВНЗ; підвищення рівня мотивації науково-педагогічних 
працівників, стимулювання їх професійного та особистого зростання; 
ренціація результатів праці та забезпечення підтримки найбільш ефективної 
частини науково-педагогічних працівників» [4, с. 6–7].  

Вище ми звернули увагу на компетенцію ВНЗ у розробці методики 
оцінювання рівня розвитку трудового потенціалу професорсько-
викладацького складу. За цієї умови, цілком очікувано, що вирішення пи-
тання обговорення та затвердження положення про рейтингове оцінювання 
науково-педагогічних працівників, так само як і визначення критеріїв та на-
прямів оцінки рівня розвитку трудового потенціалу викладачів може здійс-
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нюватись на підставі рішення Вченої Ради ВНЗ. Безпосередня організація 
роботи щодо проведення рейтингового оцінювання професорсько-
викладацького складу може бути покладена на підрозділи навчально-
методичного управління та відділ кадрів, адже до компетенції кожного з цих 
структурних підрозділів входять у тому числі і питання моніторингу якості 
професорсько-викладацького складу університету. Цікавим та вкрай важливим 
напрямом в опрацюванні рейтингу науково-педагогічних працівників є досвід 
діяльності Ради з питань акредитації у галузі техніки та технології 
(Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET) щодо формуванні 
системи оцінки якості професійної діяльності викладачів технічних ВНЗ. На 
переконання експертів ABET, проведення моніторингу діяльності професорсь-
ко-викладацького складу повинен забезпечувати адміністрацію ВНЗ 
об’єктивною інформацією щодо якості трудового потенціалу викладачів та рі-
вня його використання під час трудової діяльності [20]. Оцінювання якості ви-
кладацького складу конкретного ВНЗ проводиться фахівцями ABET у межах 
процесу акредитації та визнання програм інженерної освіти будь-якого з заці-
кавлених ВНЗ. Слід звернути увагу, на той факт, що об’єктом оцінювання, по-
ряд з якістю професорсько-викладацького складу, є: студенти (характеристика 
студентів та випускників в контексті їх навчальних та професійних досягнень); 
освітні цілі навчальної програми; основні завдання програми та оцінка рівня їх 
виконання; професійна підготовка (зміст навчальних програм та коло охоп-
лення професійної проблематики); навчально-матеріальна база ВНЗ; фінансові 
ресурси ВНЗ та його підтримка іншими інституціями; спеціальні вимоги до 
змісту програми (врахування специфіки майбутньої спеціальності) [12]. Ціка-
во, що більшість з наведених критеріїв ABET знайшли своє відображення у 
межах дослідження нами проблематики оцінювання матеріальних та нема-
теріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ [9]. Під час оцінювання екс-
пертами ABET рівня забезпеченості навчальних програм професорсько-
викладацьким складом, звертається увага на такі основні фактори: 1) відповід-
ність кількості викладачів реальним потребам щодо забезпеченості процесу 
викладання навчальних дисциплін (кількість викладачів повинна забезпечува-
ти необхідний рівень взаємодії між викладачем та студентами); 2) кваліфікація 
викладачів та їх професійна здатність до забезпечення необхідного рівня ви-
кладання навчальних дисциплін та супроводження виконання навчальних 
грам (оцінювання рівня освіти викладачів та їх практичного досвіду; оціню-
вання вмотивованості викладачів до професійної діяльності та їх здатності до 
складання ефективних навчальних програм; оцінювання рівня науково-
методичної роботи викладачів, а також їх участі у діяльності фахових (профе-
сійних) співтовариств тощо). У межах останнього напряму експерти ABET 
звертають увагу на необхідність наявності у викладача досвіду роботи за тим 
фахом, до формування знань та вмінь за котрим він долучається у межах своєї 
викладацької діяльності. Іншими словами, викладач повинен не лише мати до-
свід фахової діяльності, а і бажано мати диплом іншої, по відношенню до міс-
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ця безпосередньої трудової діяльності, освітньої інституції. На практиці дія ці-
єї норми повинна запобігти можливості формування професійних та фахових 
знань, так само як і отримання досвіду трудової діяльності викладача, виключ-
но у межах одного ВНЗ. Вважається, що дія парадигми студент – аспірант – 
викладач, в контексті розвитку професійної кар’єри викладача (самоактуаліза-
ція та самореалізація особистості), розвитку професійної кар’єри у межах од-
ного університету не здатна забезпечити, з одного боку, ефективний розвиток 
самого університету, а з іншого – якість формування трудових можливостей 
майбутніх фахівців, як на рівні підготовки науково-педагогічних кадрів, так і 
на рівні фахівців до формування якісних характеристик яких залучені відпові-
дні викладачі. Тобто, поширена у межах багатьох вітчизняних ВНЗ практика 
залучення до викладацької діяльності власних випускників, які здобули або 
здобувають науковий ступінь у межах організаційної структури alma mater, не 
знайде схвалення (розуміння) з боку експертів ABET. Використання відповід-
ної практики ВНЗ характеризується фахівцями ABET як inbreeding (близько-
родинне розмноження) та свідчить як про низький рівень викладачів, так і про 
недостатню якість надання освітніх послуг освітньою інституцією.  

Серед вітчизняних ВНЗ, які з успіхом та протягом відносно тривалого 
часу використовують рейтинг науково-педагогічних працівників, у тому чи-
слі й з метою їх стимулювання до професійного та особистого зростання 
(дія механізму самоактуалізаці та самореалізації на рівні особистості), слід 
звернути увагу на Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») та Уманський національний універ-
ситет садівництва (УНУС). Кожен з цих ВНЗ розробив свою унікальну сис-
тему оцінювання якості розвитку трудового потенціалу науково-
педагогічних працівників та запропонував критерії щодо визначення значу-
щості більшості з показників професійної діяльності викладачів. Наприклад, 
Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних 
працівників НТУУ «КПІ» передбачає оцінювання за такими основними на-
прямами роботи: навчально-методична, наукова, організаційна та виховна. 
Відповідно до методики розрахунку базовий розподіл балів здійснюється у 
таких пропорціях: навчально-методична робота – 500 балів (50 %), науково-
інноваційна робота – 400 балів (40 %), організаційно-виховна – 100 балів 
(10 %). [17, с. 6]. Найбільш цікавою особливістю розбудови змісту методики 
рейтингу є той його напрям, який безпосередньо пов’язано з визначенням 
шкали вимірювання того чи іншого напряму роботи науково-педагогічного 
працівника. Фахівці НТУУ «КПІ» у межах визначених обсягів щодо розпо-
ділу балів між основними напрямами діяльності викладача запропонували 
шкалу вимірювання кожного з різновидів відповідної роботи (навчально-
методична робота – 17 напрямів оцінювання; науково-інноваційна робота – 
9 напрямів оцінювання; організаційно-виховна робота – 17 напрямів оціню-
вання). Рейтинг конкретного викладача визначається як сума балів за вико-
нання певних напрямів роботи. Безумовно, зміст положення щодо визначен-
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ня рейтингу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» не є бездоган-
ним адже перелік різновидів робіт залишає поза увагою окремі напрями 
трудової діяльності викладача. Наприклад, серед 43 запропонованих фахів-
цями НТУУ «КПІ» напрямів оцінювання ми не знайшли ти з них, які б вра-
хували міжнародну діяльність викладача (пошук ВНЗ-партнерів та забезпе-
чення укладання з ними угод про співпрацю; розробка та впровадження про-
грам подвійних дипломів за участю зарубіжних ВНЗ тощо). Поза увагою ав-
торів Тимчасового положення щодо визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників залишились питання оцінювання роботи науково-
педагогічного працівника в профорієнтаційній роботі серед учнівської мо-
лоді. Разом з тим, ми вважаємо, що запропонований фахівцями НТУУ 
«КПІ» суттєво впливає на формування інформаційного підґрунтя для активі-
зації дії механізму самореалізації особистості викладача. Крім того, адмініс-
трація ВНЗ матиме можливість отримати систематизовану інформацію щодо 
обсягів участі кожного науково-педагогічного працівника у забезпеченні 
виконання завдань стратегічного розвитку університету.  

Зміст проекту положення про рейтингову систему оцінки діяльності 
науково-педагогічних працівників УНУС розбудовано ідентично до змісту 
вище розглянутого документу. Цікаво, що зміст майже кожного з основних 
завдань рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-
педагогічних працівників УНУС тією чи іншою мірою пов’язано з форму-
ванням та функціонуванням мотиваційного механізму стимулювання трудо-
вої активності на індивідуальному рівні. Наприклад, автори Положення зве-
ртають увагу, з одного боку, на його можливість сприяти підвищенню рівня 
мотивації викладачів до удосконалення якості навчальної, наукової, методи-
чної та організаційної діяльності, а з іншого – на його здатність до впливу на 
розвиток творчої ініціативи та підвищення результативності професійної ді-
яльності [15]. Крім того, реалізація принципів рейтингової системи оцінки 
діяльності науково-педагогічних працівників, на переконання авторів Поло-
ження, підвищить рівень конкуренції серед викладачів, що у свою чергу 
може надати потужний поштовх до саморозвитку особистості.  

Слід визнати, що Положення про рейтингову систему оцінки діяльно-
сті науково-педагогічних працівників УНУС пропонує дещо більше різно-
видів робіт які оцінюються, а саме: навчальна робота – 29 напрямів оціню-
вання; методична робота – 37 напрямів оцінювання; науково робота – 59 на-
прямів оцінювання; організаційна робота – 21 напрям оцінювання (загальна 
кількість напрямів оцінювання дорівнює 146). Більш розгорнута за своїми 
показниками (колом охоплення питань) система оцінювання діяльності нау-
ково-педагогічних працівників УНУС, у порівнянні з аналогічною системою 
НТУУ «КПІ», може бути пояснена значно пізнішим часом її опрацювання 
(2016 рік – УНУС; 2009 рік – НТУУ «КПІ»). Тобто фахівці УНУС мали мо-
жливість не лише скористатися досвідом практики функціонування рейтин-
гів науково-педагогічних працівників, яку було накопичено іншими ВНЗ, а і 
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прийняти до уваги зміст вимог останніх нормативно-правових актів. Не ди-
влячись на той факт, що збільшення кількості напрямів оцінювання, як пра-
вило, підвищує якість проведення відповідного аналізу, ми підтримуємо ду-
мку С.М. Серьогіна та Ю.П. Шарова про те, що велика кількість показників 
може стати не лише причиною зниження наочності результатів моніторингу, 
а і «втрати головного: можна досягти високого рейтингу за рахунок достат-
ньо високих другорядних показників на шкоду ключовим» [16, с. 22–23]. 

Характерною особливістю змісту Положення УНУС є його апелюван-
ня до питань оцінювання кадрових характеристик (вчена ступінь, вчене 
звання; посада; почесні звання; академічні звання), за кожною з яких перед-
бачено нарахування відповідних до критерію оцінювання балів. Наприклад, 
посада старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана, проректо-
ра та ректора передбачає нарахування 10, 15, 20, 40, 50 та 60 балів відповід-
но. Досить дивним виглядає той факт, що автори Положення не передбачи-
ли можливість нарахування балів за обіймання посади професора. Крім того, 
у змісті Положення ми не знайшли того напряму моніторингу результатів 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників, який би оціню-
вав, наприклад, стан готовності у викладача навчально-методичних компле-
ксів дисциплін за відповідними спеціальностями та формами навчання або 
враховував би факти наявності у нього заохочень та стягнень.  

Розглянуті нами приклади наявності рейтингів оцінки діяльності нау-
ково-педагогічних працівників не є виключенням, адже сьогодні більшість 
ВНЗ мають власну систему моніторингу рівня та якості виконання профе-
сорсько-викладацьким складом покладених на нього обов’язків. Разом з 
тим, слід звернути увагу на той факт, що більшість положень про запрова-
дження в дію системи рейтингового оцінювання науково-педагогічних пра-
цівників, мають статус тимчасових, а отже не можуть сприйматись на рівні 
ефективного механізму активізації мотиваційних процесів. Крім того, відпо-
відна система не є досконалою, а ні з огляду на її зміст, а ні в контексті 
механізмів її практичного використання (прив’язування позиціонування 
науково-педагогічного працівника в рейтингу до його можливості займати 
певну посаду або (та) до можливості розбудови професійної кар’єри). З 
огляду на відсутність єдиної методики обрахування показників рейтингу 
(кожен ВНЗ має власну систему оцінювання здобутків професорсько-
викладацького складу), факт позиціонування викладача у відповідному 
рейтингу з цілком конкретним балом не може прийматись конкурсною 
комісією під час розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічного складу за межами організаційної структури 
конкретного ВНЗ.  Висновки. Приймаючи до уваги вище наведене, можемо сформулю-
вати такі висновки. 

По-перше, обов’язковість опрацювання адміністрацією ВНЗ рейтингу 
науково-педагогічних працівників обумовлена не стільки вимогами норми 
Закону України «Про вищу освіту» (п. 2 стаття 16) [13], скільки необхідніс-
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тю розбудови ефективно діючого мотиваційного механізму стимулювання 
трудової діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ. Рейтинг нау-
ково-педагогічних працівників може бути розглянутий на рівні одного з по-
тужних джерел для активізації дії механізмів самоактуалізації та самореалі-
зації особистості викладача у межах його професійної діяльності. Наявність 
інформаційно-аналітичного ресурсу щодо результатів професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників у відкритому доступі, наприклад на офіцій-
ному веб-сайті ВНЗ, сприятиме не лише підвищенню потужності дії мотивів 
трудової діяльності на рівні окремого викладача, а і підвищенню якості на-
дання ВНЗ освітньої послуги. Крім того, потенційні споживачі освітньої по-
слуги (абітурієнти) при формуванні уподобань щодо вибору конкретної ка-
федри (спеціальності / спеціалізації), а відповідно і особистості безпосеред-
нього суб’єкту освітньої діяльності, матимуть можливість порівнювати мо-
жливості як окремих викладачів, так і потенціали тих чи інших структурних 
підрозділів ВНЗ.  

По-друге, серед критеріїв оцінювання рівня професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників повинні буті у тому числі і ті, викорис-
тання яких дозволяло б адміністрації ВНЗ співвіднести рівень трудового по-
тенціалу конкретного викладача з отриманими ним результатами, тобто ме-
тодика розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників повинна пе-
редбачати можливість з’ясування рівня використання об’єктом оцінювання 
(викладачем) наявних у нього трудових можливостей. Наявність таких кри-
теріїв, на наше переконання, обумовить можливість проведення суб’єктом 
оцінювання моніторингу рівня професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників не лише в контексті так званих статичних показників (результа-
тів), а і з оглядом на динаміку якісних змін об’єкту безпосередньої уваги.  

По-третє, з метою опрацювання єдиної системи оцінювання 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників, обговорення 
принципів та змісту її розбудови повинно відбуватись на державному рівні. 
Вирішення порушеного питання на державному рівні дозволить ВНЗ 
отримати не лише консолідовану за своїм змістом та уніфіковану за 
практикою використання методику рейтингового оцінювання науково-
педагогічних працівників, а і потужний інструмент впливу адміністрації 
ВНЗ на ефективність функціонування механізмів самоактуалізаці та 
самореалізації викладача у його професійній діяльності. Безумовно, 
процедурі запровадження рейтингового оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників повинна передувати робота щодо узгодження 
змісту відповідної системи, як на рівні самих університетських інституцій, 
так і на рівні профільних органів державної виконавчої влади.  

По-четверте, зміст системи оцінювання професійної діяльності науко-
во-педагогічних працівників повинен корелюватися зі змістом вимог норма-
тивно-правових актів щодо професійного рівня професорсько-
викладацького складу та якості надання ВНЗ освітніх послуг (Ліцензійні 
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умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, в частині забезпе-
чення кадрових вимог до професорсько-викладацького складу залученого до 
освітньої діяльності, а також до рівня наукової та професійної активності 
науково-педагогічного працівника; Закону України «Про вищу освіту», в ча-
стині забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних, нау-
кових і науково-педагогічних працівників; . Закону України «Про освіту», в 
частині виконання науково-педагогічними працівниками покладених на них 
службових обов’язків тощо).  

По-п’яте, прийняття до уваги результатів оцінювання професійної дія-
льності науково-педагогічного працівників (рейтинг викладача) повинно ро-
зглядатись на рівні обов’язкової умови під час формулювання висновків у 
межах процедури атестації щодо конкретного працівника, а також на рівні 
однієї з характеристик його трудових можливостей у межах процедури кон-
курсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних пра-
цівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Наведена 
вище пропозиція матиме сенс лише за умови запровадження в дію єдиної 
для всіх ВНЗ методики розрахунку рейтингу науково-педагогічних праців-
ників. Тобто, рейтинг науково-педагогічних працівників повинен стати не 
лише дієвим інструментом в реалізації кадрової політики окремим ВНЗ, а і 
одним з ефективно діючих елементів системи кадрового забезпечення осві-
тянської галузі на рівні університетської освіти. На наше переконання, ви-
користання результатів рейтингового оцінювання у межах основних кадро-
вих процедур (атестація, заміщення вакантних посад тощо), сприятиме не 
лише підвищенню прозорості відповідних процесів, а і забезпечить їх якість. 

Вище наведені висновки, з огляду на складність та багатогранність 
прояву порушеної проблематики, не вирішують питання визначення 
потенціалів використання адміністрацією ВНЗ процедури рейтингового оці-
нювання професорсько-викладацького складу у повному обсязі, а лише 
сприяють розвитку змісту окремих підходів щодо його розв’язання у межах 
подальших наукових дискусій. Серед перспективних напрямів в організації 
наукових пошуків слід звернути увагу, перш за все ті, зміст яких пов’язано з 
визначенням переліку та змісту основних критеріїв оцінювання потенціалів і 
результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу 
ВНЗ. Крім того, досить цікавим напрямом в організації подальших наукових 
пошуків щодо порушеної вище проблематики, може стати аналіз ефектив-
ності та результативності дії окремих механізмів самоактуалізаці та саморе-
алізації науково-педагогічного працівника у межах його професійної діяль-
ності.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВ-

ЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC 

ADMINISTRATION OF THE HIGH MILITARY EDUCATION SYSTEM 
IN UKRAINE 

 
У статті визначені напрямки розвитку державного управління системою 

вищої військової освіти України. Доведено, що на стан функціонування такої си-
стеми впливають організаційно-інституційні механізми, соціально-економічний 
розвиток, внутрішньо- і зовнішньо політична ситуація тощо.  

Ключові слова: система вищої військової освіти; державне управління; 
принципи; напрямки; розвиток. 

 
The directions of development of the public administration high military educa-

tion system in Ukraine are studied in the paper. It is proved that the in organizational and 
institutional mechanisms, social and economic development, internal and external political 
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situation, etc. influence the state of functioning of this system. 
Keywords: high military education system; public administration; principles; di-

rections; development. 
 
 
Постановка проблеми. Розбудова системи освіти, її докорінне рефо-

рмування, забезпечення системи безпеки мають стати основою відтворення 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, 
техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, безпеко-
вого становлення державності та демократизації суспільства в Україні. Ви-
ходячи з цього, не без підстав можемо наполягати на важливості й актуаль-
ності обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості реалізації 
державного управління у сфері вищої освіти є предметом досліджень бага-
тьох науковців, а саме: В. Авер՚янова, А. Арато, В. Бакуменка, М. Бернарда, 
К. Ващенка, Н. Голубятнікова, С. Домбровської, В. Коврегіна, О. Крюкова, 
О. Поступної, Є. Пушко-Цибуляк, В. Садкового та ін. [1-3]. Разом із тим, у 
сучасній науковій літературі потребують системного дослідження питання 
перспективності розвитку та здійснення державного управління за військо-
во-промисловим комплексом. Відтак, потребує аналізу стан функціонування 
системи вищої військової освіти в Україні за сучасних умов і чинники, що 
впливають на цей процес. 

Постановка завдання. Отже, метою статті є визначення перспектив-
них напрямків розвитку державного управління системою вищої військової 
освіти України в контексті забезпечення її безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Освіта є об’єктом дослідження бага-
тьох галузей сучасного наукового знання – філософії, педагогіки, соціології, 
юриспруденції тощо. Представниками цих наук запропоновано сукупність 
доктринальних визначень поняття «освіта», які суттєво відрізняються одне 
від одного (іноді навіть у межах однієї галузі знань).  

Узагальнюючи чинні підходи до розгляду сутності та змісту освіти в 
сучасній науковій думці, можна виокремити такі її основні визначення: 

– освіта як результат навчання;  
– освіта як процес [1]. 
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найви-

щої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібно-
стей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних 
до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуально-
го, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня 
народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. 
Як зазначає Президент України, освіта – визначальний чинник життєдіяль-
ності суспільства, оскільки відтворює та нарощує інтелектуальний, духов-
ний та економічний потенціал суспільства [там само]. 
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Вищій освіті притаманні такі ознаки:  
– здійснюється на базі повної загальної середньої або професійної 

освіти;  
– отримується у вищому навчальному закладі;  
– здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-

науковими і науковими програмами, що відповідають встановленим стан-
дартам вищої та вищої військової освіти;  

– має на меті задоволення потреб суспільства та держави, її Збройних 
Сил в підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють потрібними 
науковими знаннями та практичними навичками в обраній галузі діяльності, 
різних рівнів, ступенів та кваліфікацій для виробничої і соціальної сфер;  

– спрямована на забезпечення найбільш повного задоволення потреб у 
розвитку здібностей і творчого потенціалу в фундаментальній науковій, за-
гальнокультурній та спеціальній підготовці особистості, можливість її акти-
вної, вільної та конструктивної участі у розвитку суспільства;  

– завершується присвоєнням відповідного ступеня і (або) кваліфікації 
та її підтвердженням відповідним документом (дипломом) про отримання 
вищої освіти [2].  

Державна політика у сфері вищої освіти полягає у формуванні та нор-
мативно-правовому закріпленні загальної стратегії вищої освіти, визначенні 
цілей, завдань і відповідних напрямків дії, спрямованих на забезпечення 
функціонування та розвитку системи вищої освіти. Зміст державної політи-
ки у сфері вищої освіти визначають мета, завдання, а також основні прин-
ципи функціонування та пріоритетні напрямки розвитку системи вищої 
освіти. 

Роль держави у вищій освіті полягає в тому, щоб визначити, яких саме 
освітніх результатів суспільство й держава бажали та могли б досягти. При 
цьому необхідно враховувати, що окремі суб’єкти також мають певні пере-
ваги щодо здобуття вищої освіти, але вирішує ці питання безпосередньо са-
ма особа. У цьому аспекті держава повинна виступати тільки гарантом прав 
громадян на освіту, але не приймати рішення за них. 

Основи державної політики в галузі вищої військової освіти визначені 
у законах України, указах Президента України, постановах Кабінету Мініс-
трів України, наказах та директивах Міністра оборони України і начальника 
Генерального штабу Збройних Сил (ЗС) України. 

За роки незалежності в Україні створена єдина система військової 
освіти (ЄСВО), яка являє собою соціальний інститут, що є складовою час-
тиною державної системи освіти, покликаний забезпечити процес військо-
вої освіти та складається певною мірою з організованої сукупності освітніх 
закладів, які реалізують військову освіту згідно з чинними нормативно-
правовими основами, освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, 
встановленими державою, та органів управління освітою, що здійснюють 
керівництво діяльністю цих закладів. До складу цього соціального інститу-
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ту, крім освітніх, можуть також входити інші заклади та установи (наукові, 
методичні, практичної підготовки), що забезпечують підготовку військових 
фахівців та сприяють їй [2]. 

Складовою ЄСВО є система вищої військової освіти (СВВО). Сьогод-
нішній період характеризується серйозними структурними й організаційни-
ми змінами у сфері державотворення та військового будівництва, у тому чи-
слі щодо СВВО. Характерною відмінною ознакою функціонування СВВО 
на сучасному етапі є те, що вона виступає водночас й інструментом, й 
об’єктом реформування Збройних Сил України, оскільки від професійної 
підготовки офіцерських кадрів, їх відданості Вітчизні і спроможності вико-
нати військовий обов’язок у найвищому ступені залежить боєготовність та 
боєздатність військ. 

На цій підставі зауважимо, що СВВО повинна забезпечити підготовку 
військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності, ін-
телектуального розвитку, загальної та військово-професіональної культури, 
здатних з високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо 
оборони України, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого 
самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби, прийняття 
оптимальних рішень в нестандартних умовах за всіма спеціальностями й 
спеціалізаціями, що визначають рівень боєздатності та боєготовності 
Збройних Сил. 

Аналіз світової практики розвитку військової освіти дозволяє визначи-
ти такі основні вимоги, які висуваються до вітчизняної військової освіти [3]: 

– підготовка висококваліфікованих військових фахівців, здатних керу-
вати військами (силами) під час виконання відповідних бойових операцій і 
проведення навчань у мирний час; 

– створення, експлуатація та застосування найскладніших систем ОВТ; 
– здійснення та супроводження фундаментальних і прикладних  

досліджень; 
– організація, проведення та контроль дослідно-конструкторських ро-

біт із створення нових поколінь озброєння і військової техніки (ОВТ); 
– забезпечення ефективності виконання завдань, що виникають під час 

здійснення міжнародних антитерористичних та миротворчих операцій тощо. 
Разом із тим, розвиток СВВО в Україні стримується через дію низки 

факторів, а саме [2]: 
– недостатньо ефективне управління СВВО, аналітичне й інформацій-

не супроводження реалізації проектів і прийнятих рішень; 
– неповну відповідність змісту навчання військових фахівців досвіду 

бойової й оперативної підготовки військ, їх застосуванню у миротворчих 
операціях, локальних конфліктах і війнах; 

– незавершеність оптимізації мережі вищих військових навчальних за-
кладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закла-
дів, навчальних центрів та навчальних військових частин, їх організаційно-
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штатних структур і чисельності особового складу; 
– недостатній досвід військової служби на відповідних посадах у вій-

ськах значної частини науково-педагогічних працівників ВВНЗ; 
– недостатню ефективність інтеграційних процесів щодо військової 

освіти і науки; 
– застарілість навчально-матеріальної бази, відсутність достатньої кі-

лькості сучасних навчально-тренувальних систем і комплексів; 
– недостатнє фінансове забезпечення СВВО; 
– незавершеність опрацювання змін до законодавчої бази системи 

освіти у державі та відповідних нормативно-правових актів з питань війсь-
кової освіти; 

– падіння рівня престижності та мотивації проходження військової 
служби, а також подекуди незадовільний рівень соціального захисту війсь-
ковослужбовців тощо. 

Усунення цих недоліків потребує деяких перетворень у СВВО й орга-
нізації підготовки військових фахівців. З урахуванням практики сучасної 
підготовки військових фахівців удосконалення системи вищої військової 
освіти можна здійснити в таких напрямках: 

– подальшої інтеграції військової освіти і науки; 
– формування нового покоління моделей підготовки висококваліфіко-

ваних військових фахівців, здатних ефективно управляти військами в бою; 
– приведення структури та чисельності ВВНЗ у відповідність до пот-

реб Збройних Сил України; 
– формування і становлення військових педагогів нової формації; 
– збереження та зміцнення основних науково-педагогічних шкіл за 

ключовими напрямами підготовки військових фахівців; 
– удосконалення матеріально-технічної бази вищих військових навча-

льних закладів. 
При цьому відзначимо, що характерними засадами функціонування 

систем військової освіти в Україні мають бути такі: 
– стратегічні напрями – системність, інтегративність, неперервність 

освіти, включення в цю систему позаінституціональних форм освіти; випе-
редження військовою освітою практики застосування військ (сил); поєднан-
ня загальної та професійної освіти; фундаменталізація, інформатизація, де-
мократизація, гуманізація, технологізація, стандартизація; запровадження 
дистанційного, кореспондентського навчання; створення всебічних умов 
для доступності навчання; стимулювання мотиваційної сфери; менеджмент 
в освітній сфері; управління якістю підготовки військових фахівців. Страте-
гія розвитку військової освіти перебуває в органічному зв’язку зі змінами, 
що відбуваються в політиці, збройних силах, економіці, соціальних відно-
синах і суспільній свідомості; 

– нормативно-правове забезпечення – кодифікація нормативно-
правового та систематизація науково-методичного забезпечення; забезпечен-
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ня різноманітності форм підготовки та перепідготовки військових фахівців; 
– мережа військових навчальних закладів – широка інфраструктура  

закладів для підготовки офіцерського складу; в тактичній ланці (на первин-
ні посади) – курси, школи, училища; у вищій та післядипломній освіті –  
курси, школи, центри, коледжі, інститути, академії, університети; наявність 
мережі військових підрозділів при ВНЗ; використання спеціалізованих  
полігонів для здобуття практичних умінь і навичок за функціями посадово-
го призначення; 

– управління військовою освітою – підпорядкування військових навча-
льних закладів командувачам видів збройних сил, відносно широка діяльні-
сна автономія; оптимальність функцій і структур управління; акцентова-
ність та гнучкість управління; чіткість ієрархічної структури органів управ-
ління, відсутність функціонального дублювання; широкий спектр автоном-
них повноважень ієрархічних структур управління; 

– зміст військової освіти – пріоритет національних інтересів і націо-
нальної безпеки при визначенні змісту військової освіти; відсутність жорст-
кої стандартизації змісту навчання; орієнтація на базову теоретичну підго-
товку з гуманітарних, соціально-економічних, природничих та інженерних 
дисциплін з обмеженою вузькою спеціалізацією (у вищих навчальних за-
кладах) та на прикладну військово-спеціальну спрямованість (у школах та 
середніх закладах); наближення підготовки військових фахівців (особливо 
практичної) до реальних потреб військ у мирний та воєнний час; підготовка 
військових фахівців з вищою освітою на інтеграційних засадах з відповід-
ними цивільними спеціальностями з пріоритетним урахуванням специфіки 
військово-професійної діяльності; психолого-фізіологічна виваженість об-
сягу та змісту навчальних програм; 

– організація навчального процесу та повсякденної діяльності – ство-
рення максимально можливих умов щодо комфортності оволодіння знання-
ми, побуту та відпочинку; престижність навчання, повага до історії, тради-
цій та ритуалів; напруженість, інтенсивність навчання, особливо з фізичної 
підготовки; висока вимогливість до військової дисципліни та виконання ро-
зпорядку дня; практика підготовки військових фахівців за індивідуалізова-
ними навчальними планами (у визначених межах); диференціація та інтег-
рація навчання; цільова та ґрунтовна спрямованість навчально-методичних 
документів щодо підготовки військових фахівців; пріоритет практичних ви-
дів занять; невелика питома вага в навчальних планах лекційних форм за-
нять; спрямованість на самостійне оволодіння знаннями; висока дидактична 
та матеріально-технічна забезпеченість; використання інформаційних тех-
нологій; значна тривалість самостійної підготовки та використання за пря-
мим призначенням відведеного на неї часу; сувора система дотримання 
графіка навчального процесу, звітності та контролю навчальної діяльності з 
виконання навчальних планів і програм; рейтингове оцінювання навчальної 
діяльності майбутніх фахівців; великий відсоток відрахувань у процесі на-
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вчання; прагматичний стиль діяльності викладацького складу; 
– особистісна орієнтованість військової освіти – велика увага проф-

орієнтаційній роботі за напрямами підготовки військових фахівців. 
Висновки. Військова освіта України має враховувати основні світові 

тенденції інноваційного розвитку освіти й освітніх систем. У результаті 
аналізу наукових напрацювань в означеній сфері до загальних світових тен-
денцій розвитку освіти та освітніх систем можемо віднести такі:  

– синергетизація освіти; 
– освіта протягом усього життя; 
– випереджувальна спрямованість освіти; 
–  інтеграція військової освіти та науки; 
– фундаменталізація освіти; 
– інформатизація освіти; 
– глобалізація освіти; 
– гуманізація; 
– демократизація, стандартизація і технологізація освіти, забезпечення 

її якості; 
– особистісна спрямованість освіти тощо.  
У цьому контексті визначені пріоритетні напрямки функціонування си-

стем військової освіти в Україні: стратегічні напрями; нормативно-правове 
забезпечення; мережа військових навчальних закладів; управління військо-
вою освітою; зміст військової освіти; організація навчального процесу та по-
всякденної діяльності; особистісна орієнтованість військової освіти. 
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В статті досліджено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на 

формування системи публічного управління освітою в Україні, визначено та за-
пропоновано їх класифікацію, виділені особливості. 

Ключові слова: публічне управління освітою, освітня політика, система 
управління, чинники впливу, класифікація. 

 
 
Problem setting. As a social and cultural phenomenon, education is an im-

portant factor in the evolutionary development of mankind. In a rapidly changing 
world, it becomes a productive force and guarantor of the national security of the 
state, as the socio-economic development of society is increasingly dependent on 
the knowledge and education of every citizen [7, p. 13].  

Education functions within the appropriate external environment, which is 
in constant interaction. Formation of the national system of public administration 
in education, as well as changes in the educational system of Ukraine, are taking 
place simultaneously with the development of the global civilization under the in-
fluence of a number of factors. According to the dictionary of the Ukrainian lan-
guage, the factor is a condition, a driving force, the cause of any process that de-
termines its character or one of its main features. This concept is derived from the 
notion of "do", "act", "carry out a certain act", that is, "what is doing, exercising 
influence, acting" [10]. Consequently, the factors influencing the formation of the 
national system of public administration in education are the driving forces, caus-
es and conditions of the development of processes taking place in global educa-
tion and in its management. 
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Recent research and publications analysis. In modern management 
theory, research is conducted on factors influencing efficiency, methods, style, 
system, and organizational structure of management; on foreign economic, inter-
nal economic, innovative, and other activities of the state. The influence of exter-
nal and internal factors on the efficiency of management is also studied. Scientists 
develop and offer their system (group) of factors, proving the significance of each 
factor that influences the processes in a certain area of activity, including educa-
tion. In particular, the researchers investigate the factors influencing the forma-
tion, implementation and state of educational policy, the development and func-
tioning of the educational sector, the management of the education system, etc. 
Outside Ukrainian researchers’ attention remains the study of factors which influ-
ence the formation of the national system of education management, which led to 
the choice of the research topic. 

Paper objective. The purpose of the article is to carry out an analysis of 
scientific literature in which the subject of the research is determined; to discover 
and explore the whole range of factors influencing the formation of the national 
system of public administration in education, to classify them and determine their 
specific features. 

Paper main body. In research papers devoted to the development of educa-
tion, scientists point to a variety of factors and usually group them, using a system 
of distribution in groups according to certain characteristics. In particular, factors 
are divided: by the nature of action to external and internal; by nature conditions – 
objective, subjective; by content – political, historical, legal, economic, social, 
demographic, psychological, technical; by the nature of influence – direct, indi-
rect (mediated); by level of influence – global, national, regional, local, personal; 
by the result of influence – positive, negative; by coverage – general, special, etc. 
This classification allows us to streamline the factors and to identify their general 
patterns and characteristic features inherent in individual types [8, p. 80].  

In this study, we are going to identify external and internal factors that in-
fluence the formation of the system of public education in Ukraine, which are de-
scribed in scientific papers of Ukrainian scientists. In this case, external factors 
will be considered as world-wide conditions influencing the formation of the na-
tional system of public administration in education; internal – as conditions inhe-
rent in the external environment.  

We note that educational policy is a kind of internal policy, its formation 
depends to a certain extent on international processes, world trends, including the 
educational field, which are characteristic for most countries and which are not 
only preserved, but even strengthen more today. Among the educational trends 
that are most widespread in the world, public administration scientists call the fol-
lowing: expanding education coverage of population; providing long-life educa-
tion; equal access to quality education; strengthening the state's role in guarantee-
ing equity of education; effective and efficient use of education expenditures; 
manization and democratization of education; updating of content, forms, me-
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thods and means of teaching; increase of professional competence of teachers; the 
formation of state-public administration in education; dissemination of informa-
tion on the quality of educational services (transparency of educational systems) 
[0, с. 24]. However, these factors, according to the authors, are caused by trends 
in global development, such as: accelerating the pace of society development; 
transition to a post-industrial, informational society; the emergence and growth of 
global problems; democratization of society; dynamic economic development, in-
creasing competition; an increase in human capital value. 

The main external factors influencing the education system, as K. Nye-
mets', P. Virchenko, H. Kulyeshova claim, are globalization and internationaliza-
tion, which are manifested not only in the strengthening of interrelationships and 
interdependencies of individual economies, but also in the formation of a global 
educational space. The authors believe that "the processes of internationalization 
of educational activities affect the academic mobility of students and teachers, the 
quantitative and qualitative indicators of providing educational services to foreign 
students and scientific-pedagogical workers, etc. Internationalization in education 
manifests itself in the establishment and expansion of multilateral ties and con-
tacts between educational institutions of different countries, in increasing the effi-
ciency of academic and research activities (conducting joint international scientif-
ic seminars, conferences, research programs and projects, etc.) based on mutually 
beneficial partnership basis» [6, p. 30-31]. 

S. Krysyuk also defines globalization as a defining universal principle and a 
major factor shaping the new relationships between nations and economic systems 
based on high professionalism, employee competitiveness, and the growing im-
portance of knowledge as an important condition for economic development. In 
his opinion, the last decades of the XXth and the first decade of the XXIst centuries 
were marked by major global changes (increasing the importance of knowledge as 
an important factor of economic growth in the global context, the information and 
communication revolution, the emergence of the global labor market, socio-
political transformations of a global scale) that significantly influenced the role, 
functions and ways of functioning of education throughout the world, particularly 
in Ukraine. As to the development of state administration in education S. Krysyuk 
notes that this process takes place in accordance with development of the society 
and the state and is influenced by a number of trends and factors of social devel-
opment. The leading role among them is played by the external environmental 
processes, such as:  globalization and its challenges; the transition to the informa-
tion society; democratization; emancipation of people [5]. 

According to I. Ivanyuk, the decisive factor for Ukraine is the integration of 
Ukrainian education, especially the higher education, into the European educa-
tional space as a direction of cooperation between the country and the EU, which 
can lead to significant success in all other European integration processes [3, 
p. 153]. This is confirmed by N. Khvorostyana and M. Vyelikzhanina, who note 
that the global factors associated with the problem of ensuring the quality of edu-
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cation in Ukraine are: the impact of scientific and technological progress on the 
lives of Ukrainians; the need for appropriate changes in the training of market 
economy specialists; the state's course to European integration and, consequently, 
the need to take into account the requirements of the Bologna educational process; 
the expansion and acquisition of a new quality of democratic processes and the 
building of a civil society [11, p. 25]. 

So, summing up scientific researches, one can conclude: firstly, there is no 
clear list of external factors inherent in the process of forming the national system 
of education management in Ukraine, since the authors define them differently; 
secondly, some scientists determine the external factors influencing the formation 
and development of the educational system, while others determine those that in-
fluence the process of formation of the education management system; thirdly, the 
vast majority of scholars believe that external factors are shaped by the influence 
of global trends, among the most significant are globalization and internationali-
zation [8, p. 81]. 

It should be noted that external factors are closely interrelated with internal 
ones: on the one hand, the management system of education creates the internal 
environment under the influence and on the basis of external factors, on the other 
- this system adapts to the external environment with the help of the internal fac-
tors, which represent a set of internal variables of the system (goals, tasks, struc-
ture, resources, technology, vocational and organizational culture) that directly af-
fect management activities. Thus, internal factors influence the effectiveness of 
both the management system itself and the development of the educational sector. 

Since the declaration of Ukraine's independence both external and internal 
factors have been taken into account at the formation of educational policy. Thus, 
in the course of elaboration and adoption of basic legislative acts and program 
documents for the development of education the social climate in the society, po-
litical, economic and other factors were taken into account according to 
Ye. Krasnyakov. At the legislative level socio-political and economic factors were 
considered and state guarantees for pedagogical and scientific and pedagogical 
workers were secured, in particular, the provision of proper working conditions, 
private life, rest, medical care, promotion, decent salaries. In the 90's of the XXth 
century an uncontrolled process of closing down educational institutions was 
launched in Ukraine, because of, first of all, the demographic factor and under the 
slogan of optimization, which led to a reduction of the network of general educa-
tion institutions, a decrease in the average class fill rate, an increase in the number 
of small schools, which led to a reduction in didactic quota, etc. [4]. These 
processes are most acutely felt by the inhabitants of villages. At the same time, 
executive bodies on the ground, as well as local self-government, continued to 
comply with the current legislation, the articles of which did not fully reflect the 
real situation in education and did not solve educational problems. 

Environmental issues are still important factors for Ukraine, among which 
the Chernobyl catastrophe occupies the most important place. Today the state con-
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tinues to allocate a large share of expenditures on social protection of the citizens 
who suffered from this disaster. 

One can consider another group of factors also relevant for modern 
Ukraine, where a part of the territory is occupied by the Russian Federation, and 
in another part – there are military actions, among which are: political and legal 
(forced transformation of educational policy; revision and adoption of a number 
of regulations concerning the occupied territories) ; organizational (creation of 
military administrations, review of managerial functions); socio-psychological 
(creation of conditions for education, organization of psychological support), etc. 

As for the system of public administration, the determining factor for im-
proving the efficiency of its management activity is managerial competence – "a 
set of knowledge and skills necessary for performing specific functions that re-
flect the main directions, types and forms of management activity, and in general 
form the basis of the model of official competence" [1, p. 82]. Today, an impor-
tant component of the professional competence of the manager, which determines 
the success of management activities, is the ability to establish effective commu-
nication, to have communication skills, leadership qualities, ability to perceive, 
analyze and interpret information, ability to solve conflicts, set clear goals, etc. 
This is especially needed during the implementation of educational reforms that 
have been conducted in Ukraine since the 1990s. 

It should be noted that the functions of the public administration system re-
flect the content and nature of managerial influence. One of the main functions is 
planning, the content of which is setting goals and objectives, determining the 
ways to achieve the goals needed for this resource and developing relevant plans 
of activity [2, p. 747]. The importance of this function is emphasized by  
K. Ewers in his work [12]. The scientist suggests, while planning educational pol-
icy, taking into account both the internal aspect of the educational system and ex-
ternal economic and social factors: the prospects for economic development by 
sectors; demographic forecast; development of human capital for the future; the 
relationship between the education and the standard of living; educational oppor-
tunities (educational institutions, the education coverage of population); demand 
for educational services; the cost of introducing alternative methods and technol-
ogies, etc. Consequently, planning should be long-term and non-alternative. At the 
same time, it is necessary to consider the social processes taking place in the 
world, to monitor the needs for labor force and investments in the international 
labor market. 

Conclusions of the research. The analysis of scientific literature made it 
possible to identify and explore a number of external and internal factors that in-
fluence the formation of the system of public administration in education, as well 
as modern trends, on which the managerial activity of the whole system depends. 
We propose to classify the factors of the environment that serves as a source of 
ensuring the formation of public administration in education, namely: 

─ factors of the external (international) environment (globalization, in-



 

 321 

ternationalization, democratization, integration); 
─ factors of the internal (national) environment: 

─ macro factors (political, legal, economic, social, demographic, 
scientific, technical, technological, cultural, natural); 

─ factors of the meso-environment (market, regional, sectoral, stra-
tegic, organizational, resource); 

─ factors of the microenvironment (human resources, socio-
psychological, motivational, scientific-methodological, informational). 

The consideration of these groups of factors in managerial activities, which 
needs to be adapted to the modern educational trends, gives the opportunity to 
choose the concept, principles, approaches, methods, etc., which are optimal for 
administration. 

Internal factors that directly influence the formation of the national system 
of public education management demand further research, and there is also a need 
to study their peculiarities at each level of the environment. 
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МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
MECHANISMS OF EDUCATIONAL SPACE ORGANIZATIONIN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 
 

В статті проаналізовано проблеми державного управління виховним 
процесом у вищих навчальних закладах України, його соціальному, правовому, 
управлінському аспектам. Розглянуто систематизацію та організацію вихов-
ного процесу у вищих навчальних закладах України, окреслено основні пробле-
ми визначеного процесу. 

Ключові слова: механізми державного управління, виховний процес, 
вищи навчальні заклади. 

 
In the article the problems of public administration of the educational process in 

higher educational institutions of Ukraine, its social, legal, and managerial aspects 
have been analysed. The systematization and organization of the educational process in 
higher educational institutions of Ukraine have been considered, the main problems of 
the determined process have been outlined. 

Keywords: mechanisms of public administration, educational process, higher 
educational institutions. 

 
 
Постановка проблеми. Традиційно виховання розглядається як 

складова частина загальноосвітнього процесу разом з навчанням. Сучас-
ний підхід розширює цю традиційну діаду і включає в освітній процес 
(разом з вихованням і навчанням) психологічну підтримку. Ідея психо-
логічного супроводу особи від моменту входження у світ освіти і до за-
вершення активної трудової діяльності реалізується практично з самого 
початку становлення психологічної служби в освіті. Будучи компонен-
том цілісної системи освіти, психологічна підтримка, здійснювана пси-
хологічною службою, сприяє психічному, психофізичному і особовому 
розвитку людини за допомогою створення сприятливих психолого-
педагогічних умов для повноцінного проживання дитиною кожного ві-
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кового періоду, що дозволяє реалізувати закладені у відповідному етапі 
онтогенезу можливості розвитку індивідуальності. Для ступеня вищих 
навчальних закладів системи безперервної освіти і для тих, хто підвищує 
свою кваліфікацію, відсутня така цілісна система психологічної підтри-
мки. Проте, її елементи діють в цілому ряду вищих навчальних закладів.  

Саме навчальний заклад виступає центром організації виховного 
простору у взаємодії з сім'єю і соціумом. Вже сьогодні міра академічних 
свобод освітніх установ дозволяє частині з них реально забезпечити ба-
гатоваріантність ефективних підходів до виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розви-
ток теорії та методології державного управління, що сприяє розробці да-
ної теми, зробили сучасні дослідники, а саме [1–5]. 

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати механізми ор-
ганізації виховного простору у вищих навчальних закладах України. 

Виклад основного матеріалу. Освітня установа, акумулюючи в 
собі кадрові, матеріальні і методичні ресурси, може і, очевидно, повинно 
виступати як деякий центр соціокультурного поля, що фокусує позитив-
ні соціальні впливи на студента, захищає його від антисоціальних і анти-
гуманних дій, підтримує його психологічно, сприяючий на шлях гармо-
нійному розвитку і самовихованню. 

Освітня установа ініціює створення учнівських і студентських 
об'єднань конструктивного типу, актуалізує виховний потенціал молоді-
жної субкультури, організовує взаємодію учнів з місцевим культурним 
середовищем, задає культурно-поведінкові моделі для своїх учнів, а та-
кож іншими шляхами реалізує свій виховний потенціал. 

Саме освітня установа повинна виступити організатором і коорди-
натором додаткової освіти і досуговой  діяльності молоді. Саме у освіт-
ній установі відпрацьовуються і синтезуються сучасні методи і методики 
виховання. 

Якість виховання – системна характеристика виховання, відбита в 
показниках і критеріях оцінки процесу і (чи) результату виховної діяль-
ності, на основі яких здійснюється оцінка міри відповідності реального 
процесу і результату виховної діяльності порівняно з ідеальною модел-
лю, освітнім стандартом або очікуваним результатом. Розглянуті нами 
сучасні концепції виховання  підкреслюють його детерміновану цілим 
рядом умов, серед яких як основні можуть бути виділені наступні: 

- "соціальна ситуація розвитку"; 
- суть вибраної моделі виховання; 
- вибір мети-стратегії і мети-ідеалу; 
- особа і діяльність викладача; 
- організація активного міжособового і конвенціального  спілку-

вання; 
- співпраця з іншими, колективом в цілому; 
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- активна діяльність суб'єкта виховання, співвідношення  із зага-
льним контекстом його провідної діяльності. 

У зв'язку з цим, ми стверджуємо, що сучасна соціальна ситуація, 
що характеризується відсутністю стійкої державної ідеології, відходом 
від авторитаризму і чіткої декларації моральних принципів вимагає пос-
тановки нових виховних цілей, адекватно тих, що відбивають виховні 
можливості ВНЗ у формуванні особи студента. Найбільш продуктивною 
в сучасних умовах можна рахувати   гуманістичну (демократичну) мо-
дель виховання. 

Компетентностний підхід у вищій освіті орієнтує викладачів і сту-
дентів, передусім, на організацію такого типу взаємодій у виховному 
просторі  навчального закладу,  в яких формувалися б основні професій-
ні компетенції: здатність виражати свої почуття, здатність до критики і 
самокритики, робота в команді, навички міжособових стосунків, здат-
ність працювати в міждисциплінарній команді, здатність спілкуватися з 
фахівцями з інших областей, прийняття відмінностей і мультикультур-
ності, здатність працювати в міжнародному середовищі, прихильність 
етичним цінностям, здатність адаптуватися до нових ситуацій, здатність 
породжувати нові ідеї (креативність), лідерство, розуміння культур і 
звичаїв інших країн, здатність працювати самостійно, розробку і управ-
ління проектами, прояв ініціативності і підприємницького духу, турботу 
про якість, прагнення до успіху. Вищеназвані компетенції можуть фор-
муватися тільки в ході цілеспрямованої, спеціально організованої і конт-
рольованої мережі взаємозв'язаних подій, що створюється в середовищі 
перебування суб'єктів виховання, що утворює виховний простір внз. 

Мета-ідеал виховання нами розуміється як виховання соціально  
активної особи, здатної до освоєння і розвитку культури і досвіду життє-
діяльності і системи цінностей, що накопичені українським і  міжнарод-
ним співтовариством, забезпечують єдність її професійного і загально-
культурного розвитку. 

Організація спілкування і взаємодії між учасниками виховного 
простору повинно проходити в умовах комфортного (ергономічною) ви-
ховного середовища. Тільки у цих умовах взаємодія особи викладача і 
студента буде продуктивною. 

Усе це вимагає постановки завдання визначення цілісного теорети-
чного підходу до виховання в сучасних умовах безперервної освіти, 
оскільки концепції, що розробляються нині, спрямовані на вирішення 
проблеми виховання стосовно потреб освітньої системи, а не студента. 

Кожна з умов здатна чинити потужну виховну дію, але лише, 
будучи представленими разом, як цілісна система, коли кожна з умов ви-
ступає одним з її взаємозв'язаних компонентів, ці умови можуть 
забезпечити позитивний ефект (результат) виховання. 

Сукупність окремих взаємозв'язаних елементів виховного процесу 
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може бути представлена на основі таких пріоритетних принципів вихо-
вання, як аксиологічний, культурологічний, антропологічний, гуманісти-
чний, у вигляді єдиної моделі побудови виховного простору у ВНЗ. 

Інтеграція національної освіти в загальноєвропейську систему освіти 
здійснюється з урахуванням основних принципів державної освітньої полі-
тики в Україні (пріоритетність освіти, її демократизація, гуманізація та гу-
манітаризація, національна спрямованість, неперервність, багатокультур-
ність і варіативність освіти, відкритість системи освіти та нероздільність на-
вчання і виховання). Як відомо, освіта формує світогляд і впливає на систе-
му цінностей підростаючих генерацій, відтворює моральні і загальнокульту-
рні пріоритети народу і держави, закладає підвалини розвитку суспільства. 
Отже, нормальний розвиток багатокультурного суспільства неможливий без 
урахування цінностей кожної етнічної групи, з яких воно складається, що 
передбачає принцип полікультурності у всіх його проявах, у тому числі і в 
галузі освіти. Треба відзначити, що хоча принципи полікультурності не 
знайшли свого відображення в таких фундаментальних державних докумен-
тах, як Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») 
та Законі України «Про освіту», вони закріплені в інших українських держа-
вних документах про освіту, знаходять певне відображення і у практиці на-
вчальної та виховної роботи. 

Виховання у вищій школі соціально активній, професійно компете-
нтній особі, здатної до освоєння і розвитку культури та досвіду життєді-
яльності і системи цінностей, накопичених українським і міжнародним 
співтовариством, вимагає побудови гуманістичного виховного простору, 
орієнтованого на встановлення продуктивних, психологічно комфортних 
взаємин між його суб'єктами. 

Виховний простір виникає в результаті діяльності його суб'єктів, 
що творить, і спричиняє за собою виникнення якісно нових ресурсів, що 
розвиваються на основі конструктивної діяльності його суб'єктів. Отже, 
будучи частиною виховного середовища, воно спричиняє за собою зміну 
характеристик цього середовища. 

Простір, в математиці – безліч об'єктів, між якими встановлені сто-
сунки, схожі по своїй структурі із звичайними  просторовими стосунка-
ми типу околиці, відстані і так далі 

Простір у філософії  розуміється як форма буття і орієнтує на взає-
модію як усередині простору, якщо воно обмежено, так і поза ним. Про-
стір за своєю суттю задає зовнішній масштаб, початкову орієнтацію і 
обумовлює конкретніші просторові рухи [1]. 

Простір може бути таким, що самоорганізовується, але може бути і 
організованим, а значить, порядок можливо встановлювати відповідно 
до певної мети. Наприклад, з метою створення основи для нормативної 
регуляції людської поведінки. Такі характеристики простору, як протяж-
ність, структурність, співіснування, взаємодія елементів, створюють мо-
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жливість апріорного впливу і на чуттєве споглядання іншої системи, бу-
ти багатопов'язаним і невичерпним, та створюються додаткові можливо-
сті для використання його впливу на особу, що розвивається. 

Висновки. Таким чином, середовище потрібно вміти використову-
вати у виховних цілях, а єдиний простір потрібно уміти створювати. 

Можна сказати, що виховний простір розглядається як спеціально 
сконструйований контекст розвитку особистості. Виховний простір по-
винен сприйматися як власний простір, як ніша по відношенню до того, 
що лежить поза ним. 

Створення виховного простору через формування  гуманістичної 
виховної системи, одним з показників ефективності якої і являється цей 
простір, засновано на ідеї показати світ з його доброго, людяного боку. 
Інструментально ця ідея реалізується в категоріях цілісності системи ви-
ховних дій, їх узгодженості і керованості, визначеності місця і часу ви-
ховання. 

Наразі склався підхід до визначення виховного простору як до ди-
намічної мережі взаємозв'язаних  подій, що створюється в середовищі 
перебування суб'єктів виховання, здатному виступити інтегрованою 
умовою особового розвитку людини в суспільстві. 

В цьому випадку "механізмом" створення виховного простору стає 
подія (спільне буття) суб'єктів виховного  процесу, в якому ключовим 
технологічним моментом є їх спільна діяльність. Суб'єктами виховного 
простору ВНЗ можуть бути студент, викладач, адміністратор, група сту-
дентів (група, курс, студентські об'єднання), група викладачів (кафедра, 
об'єднання кураторів), група адміністраторів, змішана група (факультет, 
співтовариство ВНЗ). 

Відомі найбільш суттєві характеристики виховного простору : чіт-
ка структурна організація, цілісність, стабільність, диференціація і інте-
грація, самоорганізація, синхронізація. Цілісність забезпечує взаємозв'я-
зок елементів простору за наявності єдиної державної концепції для 
ВНЗ. Гнучкість структури є умовою її стабільності і подальшого розвит-
ку. Диференціація веде до розмежування завдань і функцій кожного еле-
менту простору, а інтеграція - шлях до його цілісності. Синтез структур 
виховного простору досягається шляхом синхронізації темпів їх розвит-
ку і саморозвитку. При моделюванні виховного простору вищого навча-
льного закладу особливе значення має діагноста простору, її негативного 
і позитивного потенціалу. 
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Постановка проблеми. Останнім часом теоретики та практики галузі 

науки публічне управління й адміністрування все більше акцентують увагу 
на якості людського капіталу. Оскільки відновлення якісного людського ка-
піталу – одна з головних цілей структурних реформ і формування системи 
безпеки. Ураховуючи це, у 2015 році за ініціативою Президента України  
Петра Порошенка була запроваджена низка реформ, у межах яких затвер-
джена ідея пріоритетних національних проектів як можливість вирішення 
проблем соціальної сфери [4]. До них віднесені поліпшення якості охорони 

http://nuczu.edu.ua/eng/departments/chairs/oto/
http://nuczu.edu.ua/eng/departments/chairs/oto/
http://nuczu.edu.ua/eng/departments/chairs/oto/
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здоров'я і формування здорового способу життя, покращення якості освіти, 
забезпечення доступності житла тощо. Усе це впливає на формування люд-
ського капіталу та забезпезпечує повноту реалізації людського потенціалу.  

Разом із тим, поки не зміниться якість людського капіталу складно го-
ворити про системне формування інвестиційно-інноваційної економіки в 
Україні, раціональне освоєння природних ресурсів, тобто про сталий  
збалансований розвиток регіонів. Запровадивши державні механізми, здатні 
забезпечити зростання головної складової національного багатства країни – 
людського капіталу, можливо покращити стан функціонування й усіх інших 
його (багатства) складових. Усе це свідчить на користь важливості й актуа-
льності обраної теми дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Особливостям державного управ-
ління соціально-гуманітарним розвитком і використання людського капіта-
лу присвячені наукові праці О. Амоші, В. Бакуменка, С. Білої, 
О. Бобровської, З. Варналія, О. Васильєвої, А. Дєгтяра, М. Долішнього, 
С. Домбровської, Я. Жаліло, Л. Зайцевої, О. Кірєєвої, О. Новікової, 
В. Садкового, А. Сіни, Дж. Стігліца, А. Халецької та ін. [1; 3; 5–6]. У той же 
час, відкритими залишаються питання визначення й оцінки якості людсько-
го капіталу в контексті забезпечення державою збалансованого територіаль-
ного розвитку. Відтак, існує необхідність у проведенні ґрунтовного дослі-
дження взаємозв'язку сталого збалансованого розвитку регіону й якості 
людського капіталу, а також ролі держави в цьому. 

Постановка завдання. Отже, метою цієї статті є аналіз держаноуправ-
лінських аспектів і підходів до визначення й оцінювання взаємозв'язку сталого 
збалансованого розвитку регіону й якості людського капіталу. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі можна знайти 
таке визначення якості людського капіталу: це цілісність таких властивостей 
особистості, як працездатність, професійна і соціально-психологічна компе-
тентність, які впливають на підвищення продуктивності праці і сприяють 
зростанню доходів людини [5]. На наше переконання, до розгляду якості 
людського капіталу слід підходити комплексно, тобто з огляду на необхід-
ність задоволення вимог суспільного та гуманітарного розвитку, а також 
з позиції забезпечення більш високого рівня технологічного розвитку й об-
рання оптимальної моделі реалізації людського потенціалу.  

Учені Г. Голубчик, О. Кірєєва, А. В. Решетніченко, Н. Шобдоєва та ін. 
виділяють такі основні відмінні характеристики якості людського капіталу: 

– узаємозалежність комбінації складових частин поняття; 
– володіння «сучасними» (актуальними) компетенціями та знаннями, а 

також знаннями, необхідними для майбутнього соціально-економічного ро-
звитку; 

– набуття навичками адаптації до можливих змін і ризиків, комуніка-
бельності та соціалізації; 

– уміння користуватися сучасними засобами зв'язку і комунікації як в 
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особистому, так і професійному житті; 
– розвиток навичок оперативного пошуку потрібної інформації та  

саморозвитку; 
– схильність до територіально-трудової міграції; 
– орієнтація на результат тощо [1; 5]. 
На наш погляд, наведене визначення ознак якості людського капіталу 

не відображає аспектів ефективності його використання в регіоні. Йдеться 
про те, що можливі ситуації, коли людина з певним рівнем освіти не затребу-
вана як фахівець на регіональному ринку праці, і тоді вона змушена шукати 
вихід із цієї ситуації, займаючись не властивою їй та/або малокваліфікованою 
працею. Це зумовлює неповноцінне й неефективне використання людського 
капіталу. Отже, під якістю людського капіталу регіону варто розуміти ступінь 
відповідності стану людського капіталу регіону, що характеризується рівнем і 
співвідношенням «потенціалів» освіти, здоров'я та культури, потребам забез-
печення сталого збалансованого розвитку регіону, з одного боку, і держави, з 
другого, який (ступінь) потребує інтегрального оцінювання.  

У продовження слід відзначити, що в межах розвитку інституціональ-
ного підходу свого часу був розроблений індекс, який і досі застосовується 
для оцінювання розвитку людського потенціалу (далі – ІРЛП). Авторами цієї 
розробки є група науковців А. Сіна, Дж. Стігліц і Ж. Футуссі [3], які запропо-
нували його в якості альтернативи індикатору розвитку країни – ВВП (ВРП) 
на душу населення. Підставою для цього слугувало те, що зазначені показни-
ки не є однаковими за своїм змістовним наповненням. ВВП (ВРП) характери-
зує рівень добробуту населення держави чи окремо взятого регіону, а засто-
сування ІРЛП є спробою виміряти рівень соціального (людського) розвитку. 
Цей міжнародний індекс розроблений для зіставлення рівнів розвитку країн у 
вказаній сфері. Починаючи з 1990 року, результати визначення цих рівнів 
щорічно публікуються в Доповідях Програми розвитку ООН. Індекс розвитку 
людського потенціалу заснований на трьох показниках, а саме: 

1. Рівень життя, який вимірюється ВВП (ВРП) на душу населення. 
2. Показник рівня освіти (включає частку неписемного населення, час-

тку учнів у кожній групі (початкової, середньої та вищої освіти)). 
3. Середня тривалість життя населення [1; 3]. 
За цим показником Україна входить до групи держав із досить висо-

ким рівнем ІРЛП; її випереджають Естонія, Латвія, Литва та ін. [там само]. 
Варто, проте, зауважити, що методика, яка використовується під час 

оцінювання розвитку людського потенціалу регіонів, відзначається низкою 
недоліків. Першим недоліком даної методики є відносна достовірність пока-
зників ВВП (ВРП), особливо в регіонах з високою часткою тіньової еконо-
міки [там само]. Другим недоліком методики, що застосовується під час 
оцінювання розвитку людського потенціалу в регіонах, можна вказати те, 
що при оцінці рівня освіти на цьому рівні відбувається суб’єктивне їх ви-
значення, викревлення даних у деяких регіонах. Не сприяє вирішенню такої 
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ситуації й те, що значна частина молоді отримує освіту у великих освітніх 
центрах інших регіонів або за кордоном. Третім недоліком аналізованої ме-
тодики можна вважати те, що на рівні регіону, як правило, використання 
людського потенціалу сильно відрізняється від окремо взятого виробництва, 
оскільки значна частина виробленого ВРП перерозподіляється державою. 

З метою вирішення вищевказаних проблем і враховуючи вимоги часу, 
уважаємо, що необхідним є оновлення індексу якості життя населення в на-
прямку введення «кризового» індексу якості його життя. Він представляє со-
бою інтегральний показник, що може використовуватися органами державної 
влади відповідного рівня. Головна мета цього індексу полягає в оцінці якості 
життя населення та моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. 
В якості складових індикаторів даного індексу можуть бути обрані ті, що ві-
дображають найбільш гострі соціальні проблеми регіонів України, а саме:  

– низькі доходи населення; 
– проблеми зайнятості та безробіття; 
– низька тривалість життя населення; 
– проблеми народжуваності і смертності населення та ін.  
Усі ці компоненти варто включити до складу «кризового» індексу якос-

ті життя для комплексної оцінки проблем соціального розвитку регіонів ор-
ганами державної влади відповідного рівня. Уважаємо, що цей показник до-
зволяє здійснити на системній основі моніторинг соціально-економічного ро-
звитку регіонів, а, відтак, і результатів державної регіональної політики [2]. 

«Кризовий» індекс якості життя може бути розрахований як середнє 
арифметичне (як і більшість інтегральних показників), зокрема чотритьох 
індексів (формула 1). Уточнимо, що одним із таких показників «кризового» 
індексу якості життя є індекс здоров'я, який розраховується як середнє зна-
чення показників очікуваної тривалості життя та смертності при народжен-
ні. Значення індексу перебуває в діапазоні від 0 до 1 [1]. 

 

«Кризовий» індекс якості життя = 
4

2
EDCBA +

+++
, (1) 

 
де A – показник доходів на душу населення по відношенню до прожи-

ткового мінімуму, 
B – частка населення з доходами вище прожиткового мінімуму; 
С – рівень зайнятості населення; 
D – очікувана тривалість життя; 
Е – індекс дитячої смертності. 
 
Підкреслимо, що в ситуації стабілізації соціально-економічних відно-

син використання «кризового» індексу якості життя не завжди дозволяє оці-
нити в повній мірі особливості регіонального розвитку та визначити най-
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більш актуальні напрямки в реалізації державної соціально-економіної полі-
тики в регіонах. Недосконалість методології та методики оцінки рівня роз-
витку людського капіталу, а також прогнозів його розвитку перешкоджають 
формуванню та реалізації ефективної соціально-економічної політики дер-
жави, оцінювання якої додатково ускладнюється різноспрямованістю показ-
ників щорічного та щоквартального її оцінювання [6]. Зважаючи на це, ак-
туальності набуває розробка нових підходів до оцінки рівня розвитку люд-
ського капіталу регіону. 

Прикметно, що за кордоном поширена практика проведення дослі-
джень в означеній сфері спрямована на визначення суб'єктивних вимірів 
(значень) якості життя населення (на основі використання результатів про-
ведених опитувань серед нього) [3]. Такі результати поєднують з об'єктив-
ними способами отримання даних, зокрема з офіційною статистичною інфо-
рмацією. У цьому контексті відзначимо, що вітчизняним органам державної 
влади відповідного рівня при оцінці рівня розвитку людського капіталу ре-
гіону найбільш доцільно використовувати метод, який ураховує показники, 
згруповані за елементами, що характеризують, з одного боку, соціально-
економічний розвиток регіону, а з другого – якісні характеристики розвитку 
людини. Для цілей виявлення найбільш значущих складових якості людсь-
кого капіталу регіону, які впливають на ВРП, можна застосовувати кореля-
ційний аналіз. В якості індикаторів людського капіталу регіону можуть бути 
обрані такі: 

1) питома вага міського населення в загальній чисельності населення, 
у %; 

2) загальний коефіцієнт смертності (число померлих на 1000 осіб); 
3) очікувана тривалість життя, число років; 
4) захворюваність на 1000 осіб (кількість зареєстрованих захворювань 

у хворих з діагнозом СНІД тощо); 
5) чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками; 
6) чисельність студентів (на 10 000 чоловік населення суб'єкта); 
7) внутрішні витрати на наукові дослідження і розробки; 
8) витрати консолідованих бюджетів на охорону здоров'я, фізичну куль-

туру і спорт (по відношенню до чисельності економічно активного населення). 
Отже, якість людського капіталу чинить істотний вплив на процеси 

державної та регіональної стійкості. Тому виважена реалізація державної  
регіональної політики й управління людським капіталом зумовлює досягнен-
ня сталого соціально-економічного розвитку регіону, який можна представи-
ти як узаємозв'язок економічного, соціального й екологічного розвитку. 

Висновки. Зважаючи на вимоги часу, суспільства та недосконалість 
методичного забезпечення оцінювання соціально-економічного розвитку ре-
гіонів і якості людського капіталу, запропоновано інтегральний показник 
останнього. Його можна використовувати для оцінки стійкості розвитку ре-
гіону і порівняння його з іншими регіонами, у тому числі під час здійснення 
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моніторингу державної регіональної політики (який cьогодні здійснюється 
відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політи-
ки» [2]). У цьому контексті пропонується виокремлення методичних прин-
ципів побудови цього інтегрального показника, а саме: 1) принципу інфор-
маційної забезпеченості та доступності; 2) принципу простоти і відтворюва-
ності розрахунків; 3) принципу гнучкості тощо.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ З ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ  
 

IMPROVING NATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION AND 
IMPLEMENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES 

 
Обґрунтовано особливості та тенденції розвитку регіонів. З’ясовано, що 

стратегічне планування є важливим інструментом державного управління соціа-
льно-економічним розвитком. Узагальнено українська практики розробки та реа-
лізації стратегій розвитку територій на прикладі Харківської, Київської та 
Львівської областей. Визначено перспективи і розроблено пропозицій з удоскона-
лення наведеного досвіду для подальшого запровадження в регіонах України. 

Ключові слова: державне управління, стратегічне планування, регіональ-
ний розвиток, стратегія розвитку території. 

 
The peculiarities and tendencies of the regions’ development are substantiated. It 

has been determined that strategic planning is an important tool of public administra-
tion for socio-economic development. The Ukrainian practices of development and im-
plementation of territorial development strategies are summarized on the example of 
Kharkiv, Kyiv and Lviv oblasts. The perspectives are defined and suggestions on im-
provement of the given experience for further introduction in the regions of Ukraine are 
worked out. 

Keywords: public administration, strategic planning, regional development, ter-
ritory development strategy. 

 
 
Постановка проблеми. У ринковій економіці, при поєднанні саморе-

гулювання ринку з його державним регулюванням, на перший план висува-
ються завдання збереження і зміцнення єдиного економічного простору і те-
риторіальної цілісності держави, що потребує надати пріоритетне значення 
міжрегіональній економічній інтеграції, розробці та реалізації стратегій  ро-
звитку територій. 

Об'єктивні особливості та вимоги регіонального розвитку у вигляді 
його тенденцій - економічних законів - слугують першою науковою осно-
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вою державної регіональної політики України та механізмом регулювання 
економіки її регіонів в умовах ринкових відносин. Іншою науковою осно-
вою, що відбиває ті ж об'єктивні регіональні особливості, є різноманітні фа-
ктори розвитку регіонів та їх систем, які підлягають виявленню, вивченню 
та обліку. Серед усіх факторів деякі належать тільки до галузевих або тільки 
до регіональних умов та впливають на вибір форм і методів здійснення дер-
жавного регулювання соціально-економічними процесами на відповідному 
рівні. Це, безумовно, знаходить відображення у регіональних стратегіях ро-
звитку, актуалізує їх якісне формування та ефективну реалізацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні концептуальні 
проблеми розвитку регіону та регіональної політики розглянуто у працях Р. 
Білик [1], З. Варналія [1], В. Воротіна [2], Я. Жаліла [2]. М. Миколайчука [5], 
М.  Пашкевича [6], А. Сухорукова [12], Ю. Харазішвілі [12] та багатьох ін-
ших. У літературі в центрі опису того, що є регіональним розвитком, вчені 
досліджують теоретичні засади регіональної політики, питання вирішення 
взаємодії регіонів із центром, регулювання цих відносин як інструменту ре-
гіонального розвитку.   

Проте, незважаючи на високий рівень наукового опрацювання про-
блематики регіонального розвитку, питання управлінського впливу держави 
на соціально-економічні процеси територіального рівня ще не набули доста-
тнього розвитку. Крім того, існує необхідність удосконалення практики 
державного управління регіональним розвитком з метою забезпечення 
сприятливих умов для його сталості.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування особли-
востей та тенденцій розвитку регіонів, узагальнення української практики  
розробки  та  реалізації  стратегій  розвитку територій, на основі цього ви-
значення перспектив і розробка пропозицій з її удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи вітчизняну практику роз-
робки та реалізації стратегій розвитку територій треба відмітити, що особ-
ливістю України є різноманітність регіонів за типами економіки, поєднан-
ням конкурентних переваг і диспропорцій розвитку. Регіони – області, як 
одиниці адміністративно-територіального устрою, різко відрізняються з то-
чки зору сформованої структури виробництва, експортного потенціалу, за-
безпеченості інфраструктурою.  

Певну роль в становленні сучасного процесу розробки та реалізації 
стратегій розвитку територій зіграла Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020», де вперше для відповідних програмних документів, серед наведених 
векторів руху (вектор безпеки, вектор гордості), виділяються вектор розвит-
ку, спрямований на сталий розвиток держави, здійснення структурних ре-
форм, що сприятиме підвищенню стандартів життя та вектор відповідально-
сті, спрямований на те, що територіальні громади самостійно будуть вирі-
шувати питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповіда-
льність за розвиток всієї країни. Дорожня карта та першочергові пріоритети 
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реалізації Стратегії–2020 у рамках цього вектору руху передбачають реалі-
зацію, у тому числі, реформи регіональної політики, що безумовно вказує на 
актуальність розробки та  реалізації  стратегій  розвитку територій [8].  

Важливим етапом у розвитку стратегічного планування регіонального 
розвитку стало затвердження  Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року. Стратегія містить ґрунтовні результати моніторингу 
ризиків, перспектив регіонального розвитку у післякризовий період та ви-
кликів євроінтеграції. Проаналізовані новації стосовно стратегічних пріори-
тетів регіонального розвитку в Україні в контексті підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, а також інноваційні механізми та інструменти її реалізації, 
європейська практика та реалії України. Значна увага була приділена векто-
рам оновлення та модернізації державної регіональної політики України [7]. 

Впровадження Стратегії дає змогу повноцінно розкрити внутрішній 
потенціал регіонів. Для України необхідна подальша євроінтеграція, більш 
тісна співпраця українських інститутів держави та громадянського суспільс-
тва зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, 
участь у отриманні європейських грантів, у тому числі, на цілі стимулюван-
ня регіонального розвитку. Україні варто активно використовувати позити-
вний досвід країн ЄС щодо налагодження ефективного співробітництва ор-
ганів місцевої влади з публічним сектором; розвивати інноваційну діяль-
ність, збільшувати капітальні вкладення у інноваційно-зорієнтоване вироб-
ництво на місцевому, регіональному рівні. 

У цілому, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року відповідає кращим європейським зразкам стратегічного плану-
вання регіонального розвитку, що робить вагомий внесок у стимулювання 
місцевого, регіонального розвитку, сприяє реалізації євроінтеграційних пра-
гнень України, її наближенню до стандартів розвитку «Європи Регіонів». 

Яскравим прикладом сутності стратегічного планування, як важливого 
інструмента державного управління, є Стратегія сталого розвитку Харківсь-
кої області до 2020 року (далі – Стратегія) [9], яка побудована на основі про-
грамно-цільового підходу до вирішення проблем регіону.  

Особливу увагу привертає до себе розділ 11 Стратегії, який присвяче-
ний моделюванню та вибору сценарію сталого розвитку Харківської області 
до 2020 р. Інструментом реалізації сценарного підходу до прогнозування 
можливих сценаріїв розвитку регіону є імітаційне моделювання, а саме, сис-
темна динаміка (моделювання потоків). Було змодельоване в декількох реа-
льних, помірних або оптимістичних варіантах сценарії: базовий; 
неінноваційний, інноваційний, розвитку малого підприємництва.  

Аналіз одержаних за допомогою імітаційного моделювання можливих 
сценаріїв розвитку показав, що перевага повинна бути віддана групі іннова-
ційних оптимістичних сценаріїв, які передбачають пріоритетний розвиток 
аграрно-переробного комплексу та машинобудування.  
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Крім того, описується механізм реалізації Стратегії, приділяється ува-
га основним його складовим: розробка та реалізація державних і регіональ-
них цільових програм на основі програмно-цільового, проектно-
орієнтованого підходів та укладання угоди між Кабінетом Міністрів Украї-
ни та Харківською обласною радою; реформування організаційної структу-
ри управління інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні; інституційне 
забезпечення активізації інвестиційно-інноваційної діяльності; розвиток ма-
лого підприємництва та покращання бізнес-клімату в регіоні; співпраця вла-
ди та бізнесу на основі державно-приватного партнерства.  

У Стратегії використано напрацювання вітчизняних і закордонних 
учених, практичні пропозиції фахівців, а також бачення проблем, напрямів і 
цілей розвитку регіону його мешканцями та громадськими організаціями. 
Таким чином, наведений приклад розробки та реалізації Стратегії на рівні 
конкретного регіону, Харківської області, достатньо переконливо свідчить 
за те, що у державному управлінні регіональним розвитком планування за-
ймає основне місце, будучи процесом формування мети регіональної соціа-
льно-економічної діяльності, визначення пріоритетів, засобів, методів дося-
гнення мети, а також ресурсів, необхідних для виконання конкретних за-
вдань у встановлені терміни, являє собою організаційний початок процесу 
впровадження обґрунтованих рішень. 

Слід відмітити, що послідовна реалізація Стратегії дозволила досягти 
вагомих результатів у розвитку регіону. Підтвердженням тому, а також дока-
зом визнання потенціалу Харкова є VІІІ Міжнародний економічний форум 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Форум, який пройшов в Харко-
ві вже у восьмий раз, став одним з найбільших інвестиційних заходів в Укра-
їні у 2016 році – на ньому зустрілися понад 500 учасників з 16 країн світу.  

Головним напрямом дискусій на Форумі було визначено «Модерніза-
ція України: партнерство ради успіху» [3]. У цілому Форум був націлений 
на розвиток міжнародної економічної інтеграції, демонстрацію існуючих 
можливостей і перспектив розвитку провідних промислових кластерів, роз-
виток ефективної системи державно-приватного партнерства, підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, розгляд стратегії реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Як ще один приклад розробки та реалізації стратегій розвитку терито-
рій є Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року [10]. Варто 
підкреслити, що загальний методологічний та організаційний супровід розро-
бки регіональних стратегій розвитку здійснювався у рамках Проекту Євро-
пейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».  

У Київській області пріоритетами соціально-економічної роботи  
органів влади були визначені реформи у галузі системи управління,  
активна діяльність щодо залучення інвестицій, використання закордонних 
капіталів для розвитку регіону та соціальна відповідальність комерційних 
структур. Останнім часом європейські інвестори відзначають зростання  
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інвестиційної привабливості Київщини. Для соціально-економічного  
розвитку регіону можливість покращення умов співробітництва з  
європейськими інвесторами створює сприятливі умови для ведення 
успішного бізнесу в області. 

Саме розширення міжнародних ринків, нормалізація партнерських 
стосунків з країнами – новими центрами економічного зростання дозволя-
ють пришвидшити підвищення соціальних стандартів населення. Органи 
влади прагнуть розвивати державно-приватне партнерство, в першу чергу, 
для того, щоб додаткові надходження в бюджет та соціальна відповідаль-
ність бізнесу напряму покращували життя мешканців Київщини. 

На сьогодні у Київській області зосереджений надзвичайний соціаль-
но-економічний потенціал, тому дуже важливо створити сприятливі умови 
задля розвитку інвестиційного клімату та успішного провадження бізнесу 
іноземних партнерів на цій території. Пріоритетним напрямком у справі ро-
збудови та процвітання Київщини є зміцнення міжнародного співробітницт-
ва у соціально-економічній сфері, налагодження партнерських відносин з 
іноземними інвесторами у рамках державно-приватного партнерства. Певну 
зацікавленість для якого мають галузі сільського господарстві, сфера куль-
тури і туризму.  

Стратегія розвитку територіальної громади чи регіону потрібна для 
успішного економічного розвитку території, у тому числі і Львівської облас-
ті [11]. Велике значення стратегії відмітили учасники V Форуму місцевого 
самоврядування у м. Львів (24.03.2017). Форум став платформою для обміну 
досвідом та обговорення актуальних проблем та перспектив у сфері місце-
вого самоврядування, підвищення ролі органів місцевого самоврядування у 
забезпеченні розвитку держави.  

На Форумі серед головних розглядались питання механізмів узго-
дження стратегій розвитку територіальних громад та регіонів зі стратегіч-
ними завданнями державної політики регіонального розвитку. Також обго-
ворювалися важливі фінансові аспекти децентралізації влади - загрози для 
місцевого самоврядування в процесі виконання місцевих бюджетів, законо-
давчі ініціативи в сфері місцевих фінансів, актуальні проблемні питання ви-
конання місцевих бюджетів. 

Було підкреслено важливість для територіальних громад формування 
та впровадження стратегії розвитку їх територій, як документу, який не по-
винен змінюватися, якщо змінюється керівництво виконавчої чи представ-
ницької влади на місцях. Стратегію формує громада і вона повинна залиша-
тися незмінною, лише потрібно вносити корективи, які стосуються викликів 
часу. Стратегія – це процес, і цей процес надає для представників органів 
влади можливості навчання [4]. 

Питання вивчення та розповсюдження вітчизняного досвіду з форму-
вання та реалізації регіональних стратегій розвитку знаходяться у центрі 
уваги Національного інституту стратегічних досліджень. Так, необхідність 
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подальшого вдосконалення стратегічного планування розвитку громад,  
пошуку механізмів та інструментів активізації місцевого економічного  
розвитку, шляхів зміцнення місцевих бюджетів, нових підходів до реформу-
вання соціальної сфери об’єднаних територіальних громад в Україні  
чітко простежувалася під час засідання Круглого столу за темою  
«Механізми активізації соціально-економічного розвитку територіальних 
громад» (16.06.2017).  

У теперішній час розвиток регіонів України гальмує наявність систе-
мних асиметрій, а саме, різні: якість планування економічного та соціально-
го розвитку на обласному рівні; рівень урбанізації, доходів на душу насе-
лення (найвищий – у м. Києві) та ефективності використання сільськогоспо-
дарських територій (найвищий – на Сході України); стан розвитку грома-
дянського суспільства тощо.  

Завдання української держави полягає у вирівнюванні базових умов 
для життєдіяльності людини у всіх регіонах, оскільки із всіх українських ре-
гіонів тільки м. Київ повністю відповідає європейським стандартам, інші ж 
набагато відстають за основними показниками розвитку, проте кожен регіон 
повинен сам віднайти та задіяти власні конкурентні переваги. 

Висновки. Таким чином, для успішного розвитку регіонів доцільно 
більш широко використовувати досвід розвинутих країн світу щодо задіяння 
стимулюючих функцій інститутів (використання «особливих зон»,  
впровадження пільг та зменшення податків), створення регіональних банків, 
диверсифікації виробництва (у тому числі, на території старопромислових  
регіонів).  

Важлива роль належить національним проектам щодо інтенсифікації 
розвитку регіонів. В сучасних умовах представники публічної влади на міс-
цях повинні мати повну інформацію про наявні місцеві ресурси, чітко усві-
домлювати конкурентні переваги регіону, оскільки сьогодні, у першу чергу, 
необхідно орієнтуватись не на фінансову підтримку з Державного бюджету, 
а на задіяння наявного ресурсного потенціалу регіону та залучення приват-
них інвестицій.  

Успішному впровадженню Державної стратегії регіонального розвит-
ку на період до 2020 року сприятиме подвійне фінансування регіональних 
проектів: використання висхідного розвитку регіонів (оскільки регіони ма-
ють замалі бюджети, то відповідні заходи фінансує Державний фонд регіо-
нального розвитку), а також використання бюджетного затвердження плану 
розвитку кожного регіону на весь період реалізації вказаної стратегії. 

На теперішній час позитивним, безумовно, є визначення не тільки за-
гальнодержавних стратегічних пріоритетів регіонального розвитку (підви-
щення конкурентоспроможності, ефективне державне управління, загально-
територіальна солідарність), але і розробка пріоритетів для кожної окремої 
області, що створює можливість максимально врахувати специфіку, особли-
вості розвитку на місцевому, регіональному рівні. 
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Ураховуючи те, що ключовим механізмом для успішного розвитку на-
ції та держави завжди є інституційний супровід реформ, (перш за все – це 
вертикальна та горизонтальна координація дій), рекомендовано не тільки 
покращити якість економічного планування як на обласному, так і на район-
ному рівні, належного фінансування з Державного фонду регіонального ро-
звитку, але і налагодити моніторинг за ходом реалізації діючих обласних 
стратегій розвитку. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ 

МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF INTER-
MUNICIPAL COOPERATION 

 
У статті розглянуто особливості співпраці у системі міжмуніципального 

співробітництва на рівні місцевих громад. Запропоновано здійснювати реалізацію 
соціально важливих інфраструктурних проектів шляхом державно-приватного 
партнерства. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, приватний бізнес, пар-
тнерство, міжмуніципальне співробітництво, проект. 

 
The paper considers the peculiarities of collaboration in the system of inter-

municipal cooperation at the local communities’ level. It is proposed to implement so-
cially important infrastructure projects through the public-private partnerships. 

Keywords: public-private partnership, private business, partnership, inter-
municipal cooperation, project. 

 

 
Постановка проблеми. Світові глобалізаційні процеси дають нове 

бачення розвитку територій на місцевому рівні. Особливості економічного, 
соціального, культурного стану місцевих громад є відправною точкою, з 
якої починають формуватися плани розбудови держави на локальних 
територіях. Вектор децентралізації посилюється шляхом отримання 
місцевими громадами все більшої самостійності, а, отже, зростають владні 
повноваження та рівень відповідальності за власну громаду. Класичний 
підхід, коли громади формували власний розвиток за рахунок факторів ви-
робництва та місця розташування, поступово втрачає свою перевагу, а на 
зміну приходить нове бачення шляхів розвитку територій – залучення 
інновацій, мережеве управління, партнерські об’єднання для розвитку 
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інфраструктури. В процесі глобалізації виникла можливість конкуренції на 
рівні регіонів та місцевих територіальних громад за інвестиційні ресурси. 
Економічно привабливі території забезпечують високий рівень розвитку 
місцевої громади. В цьому сенсі виникають проблеми спроможності 
територіальної громади вирішувати нагальні потреби, пов’язані з розвитком 
підвладної території, створення умов для підвищення рівня 
конкурентоспроможності територіальної одиниці.  

Реформа місцевого самоврядування оптимізує систему адміністративно-
територіального устрою, змінює систему державного управління, вирішує зав-
дання надання якісних послуг населенню, створює можливості для реалізації 
інфраструктурних проектів. В ситуації дефіциту ресурсів питання 
міжтериторіального співробітництва є достатньо актуальним підходом щодо 
подальшого розвитку місцевих територій, підвищення ефективності 
управління та посилення конкурентних переваг місцевого утворення. 

Незважаючи на окремі приклади успішного досвіду співпраці у сфері 
міжмуніципального співробітництва (далі – ММС), така практика не набула 
широкого розповсюдження в Україні, враховуючи інституційну 
нерозвиненість зазначеного способу взаємодії. Крім того, місцеві органи 
влади не достатньо використовують в розвитку територій окремі 
інструменти, одним з яких є державно-приватне партнерство (далі – ДПП). 
Реалізація інфраструктурних проектів за допомогою ДПП дозволяє органам 
державної влади залучити кошти, ресурси та можливості приватного влас-
ника для розв’язання проблем у сфері транспорту, житлово-комунального 
господарства, медицини, освіти та інших сферах, які знаходяться в 
управлінні місцевої влади. Вищезазначені сфери досить часто мають об’єкти 
зі складною територіальною локалізацією, що передбачає розміщення на 
декількох територіальних одиницях. Окремі об’єкти можуть надавати 
відповідні послуги фізичним чи юридичним особам двох чи більше 
територіальних одиниць. В таких випадках реалізація проектів державно-
приватного партнерства може застосовуватись в системі міжмуніципального 
співробітництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державно-приватне парт-
нерство, його різні аспекти розглядали такі дослідники як В. Варнавський, 
Л. Федулова, І. Яненкова та ін. Питання міжмуніципального співробітництва 
вивчали у своїх працях вітчизняні науковці – В. Демчишин, Т.  Журавель, 
Д. Записний, В. Толкованов, Р. Чухвицький та ін. Але, варто зауважити, що 
окремим питанням застосування державно-приватного партнерства в системі 
міжмуніципального співробітництва приділено недостатньо уваги, та 
потребує окремого розгляду механізм реалізації зазначеної співпраці. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у аналізі сучасного 
стану міжмуніципального співробітництва та можливість використання 
державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів. 

Виклад основного матеріалу. Будь-які адміністративні одиниці в 
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межах окремої держави мають свої особливості – географічне розташуван-
ня; природні, економічні, демографічні, соціальні умови та ресурси; рівень 
конкурентоспроможності; інфраструктурну розбудову та ін. Враховуючи 
нерівномірність розміщення продуктивних сил та природно-ресурсний 
потенціал, локальні територіальні утворення значно відрізняються одне від 
одного, маючи як стимулюючі так і стримуючі фактори. Одним із напрямів 
регіональної політики було зменшення територіальних диспропорцій в 
соціальному та економічному розвитку адміністративних суб’єктів шляхом 
застосування різних фінансових інструментів. Поступово регіональна 
політика трансформується в напрямі децентралізації владних повноважень, 
партнерської взаємодії між регіонами, залучення приватного власника до 
реалізації соціально важливих проектів. 

Децентралізація, враховуючи зміни до Бюджетного та Податкового 
кодексів України, зміцнила ресурсну базу місцевих громад шляхом збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів. Одним із головних чинників розвитку 
місцевих громад є фінанси, наявність котрих слугує запорукою вирішення на-
гальних потреб громади, в т.ч. реалізацію інфраструктурних проектів. 

За 2016 р. надходження власних ресурсів до загального фонду 
місцевих бюджетів зросли в 1,5 рази (+49,3%) або на 48,5 млрд. грн. більше 
порівняно з 2015 р. та склали 146,6 млрд. грн. За 2016 р. місцеві бюджети 
одержали з державного бюджету базову дотацію у сумі 4,7 млрд. грн., 
освітню субвенцію – 44,5 млрд. грн., медичну субвенцію – 44,4 млрд. грн., 
субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад – 1,0 млрд. грн. [1]. 

Незважаючи на значне збільшення надходжень до місцевих бюджетів, 
загальні потреби для реалізації завдань, які існують на рівні громад, досить 
суттєві та вимагають пошуку додаткових шляхів вирішення. Здійснення 
повноважень органів місцевого самоврядування у більшості територіальних 
громад не забезпечує необхідного для сучасного суспільства життєвого се-
редовища, яке сприяє розвитку людини, її самореалізації, надання населен-
ню органами місцевого самоврядування, публічними організаціями та 
підприємствами якісних і доступних публічних послуг [2]. В свою чергу, 
розширення повноважень суб’єктів місцевого самоврядування закономірно 
призводить до необхідності добровільних об’єднань між територіальними 
громадами. Зазначене співробітництво реалізується в формі 
міжмуніципального співробітництва. 

Міжмуніципальне співробітництво – це відносини між двома або 
кількома органами базового рівня місцевого самоврядування, які мають ста-
тус юридичних осіб та мають певну політичну, юридичну та фінансову 
автономію [3]. 

Відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних 
громад", співробітництво здійснюється у формі: 

1) делегування (декілька суб’єктів співробітництва передають одному 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18
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суб’єкту співробітництва виконання одного чи кількох завдань разом з 
необхідними для цього ресурсами); 

2) реалізації спільних проектів (координація діяльності суб’єктів 
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з ме-
тою спільного здійснення відповідних заходів); 

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – 
інфраструктурних об’єктів; 

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних 
підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління 
для спільного виконання визначених законом повноважень [4]. 

Актуальність розвитку ММС в Україні обумовлено надмірною 
фрагментацією громад базового рівня [5]. Місцеві громади, маючи 
можливість об’єднати власні ресурси, реалізують наміри у формі 
міжмуніципального співробітництва для розширення окремих повноважень 
та підвищення ефективності управлінських дій. Досвід деяких європейських 
країн (наприклад, Франції) демонструє, що на законодавчому рівні врегуль-
овуються вимоги щодо надання певних публічних послуг (утилізація 
відходів, водопостачання, транспорт тощо) шляхом міжмуніципального 
співробітництва [6]. 

Конституцією України (ст. 142) встановлена можливість 
територіальним громадам об’єднувати на договірних засадах об’єкти 
комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 
проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 
підприємств, організацій і установ, створеними для цієї мети відповідними 
органами і службами [7]. Відповідно до інформації Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, станом на травень 2016 року до реєстру договорів про 
співробітництво територіальних громад внесено лише 37 таких договорів [8].  

Обмежений бюджет розвитку органів місцевого самоврядування, 
територіальні особливості розміщення призводять до ситуації, коли 
будівництво інфраструктури загального користування та надання 
пов’язаних послуг спрямовані на задоволення потреб мешканців сусідніх 
адміністративно-територіальних одиниць. Існуюча економічна 
непривабливість для приватного інвестора угод ДПП внаслідок їх малого 
масштабу та невигідності вкладання коштів в інфраструктурні об’єкти, де 
майбутні надходження від надання послуг не відшкодують початкових 
інвестицій внаслідок малої чисельності населення, вимагає сусідні 
муніципалітети до об’єднання інфраструктурних об’єктів та ресурсів в ме-
жах одного проекту ДПП, що дозволяє досягти інвестиційної привабливості 
в очах приватного бізнесу та залучити їхні кошти [9]. 

Основними характеристиками міжмуніципального співробітництва є [10]: 
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– наявність двох чи декілька органів місцевого самоврядування, які 
співпрацюють між собою;  

– домовленість про спільну роботу, надання окремих ресурсів для от-
римання обопільної користі, яка була б недосяжною у разі їх самостійної 
діяльності;  

– спільні зусилля стосуються однієї або кількох галузей, які належать 
до визначеної компетенції органів місцевого самоврядування;  

– витрати партнерів (зусилля, фінансування), спільне використання 
ресурсів (кадри, земля, обладнання, будівлі тощо);  

– добровільність та усвідомленість угоди про співпрацю, хоча в дея-
ких випадках закон може наполегливо рекомендувати або спонукати 
муніципалітети до пошуку шляхів співпраці;  

– нові вигоди для ОМС-партнерів (створення ресурсів для надання по-
слуг, які є недоступними для малих громад, заощадження витрат при 
наданні послуг, підвищення якості послуг, краща координація у плануванні 
майбутнього розвитку);  

– певний період співробітництва, а в більшості випадків – обумовле-
ний постійною угодою без визначеної дати завершення терміну дії;  

– постійний трансфер повноважень органів місцевого самоврядування 
відсутній, муніципалітети зберігають непрямий контроль за рішеннями та 
послугами, які є результатом співробітництва. 

5 лютого 2015 р. було прийнято Закон України "Про добровільне 
об’єднання територіальних громад", який регулює відносини, що виникають 
у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. 
У вищевказаному законі (ст. 3) визначені суб’єкти добровільного об’єднання 
територіальних громад, а саме: суміжні територіальні громади сіл, селищ, 
міст [11]. Таким чином, міжмуніципальне співробітництво може враховувати 
різні випадки розміщення інфраструктурних об’єктів чи реалізації зручного 
та економічно обґрунтованого надання послуг населенню. 

Економічними перевагами ММС буде зменшення витрат завдяки на-
рощуванню об’ємів (послуг), збільшення загальних фінансових ресурсів у 
проекті шляхом об’єднання можливостей місцевих органів, підвищений 
рівень значимості проекту, довіра інвесторів, в т.ч. приватних партнерів. 

Можливість і необхідність організації ММС визначена актами 
міжнародного законодавства, зокрема, пунктом 18 Європейської декларації 
прав міст, яка є складовою Європейської хартії міст. Вищевказана декларація 
визначає, що громадяни мають право на міжміську співпрацю, що стосується, 
крім іншого, питань житлової сфери; охорони здоров’я; спорту та дозвілля; 
культури; якісної архітектури та фізичного оточення; економічного розвитку; 
послуг і товарів [12, с. 19]. Аналогічне коло питань є в компетенції і органів 
місцевого самоврядування, які все частіше намагаються залучати до співпраці 
приватних інвесторів в межах чинного законодавства.  

Світовий досвід, реалізація окремих суспільно важливих проектів в 
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Україні шляхом державно-приватного партнерства, демонструє достатньо 
позитивні результати об’єднання зусиль держави та суб’єктів 
підприємницької діяльності. Комітет OECD з наукової та технологічної 
політики представляє ДПП як спосіб надання та фінансування державних 
послуг з використанням капітальних активів, при якому проектні ризики 
розподіляються між державним і приватним сектором. Крім того, ДПП 
відрізняється довгостроковим характером в рамках угоди між державою і 
приватним партнером, при цьому метою держави є якісне надання послуг, а 
приватних партнерів – отримання прибутку [13, c. 3].  

Іншої точки зору дотримується І. Нейкова, яка пропонує розглядати 
ДПП з позиції раціонального використання суспільних ресурсів, що лежать в 
основі підвищення якості факторів виробництва, які застосовуються з метою 
переходу до довгострокового і якісного економічного зростання [14]. ДПП є 
формою здійснення компромісу інтересів між учасниками, що виражається в 
залученні інвестицій у реальний сектор економіки та призводить до 
економічного розвитку, а також до полегшення виходу на ринки капіталу 
[15]. Іншим підходом до ДПП є розгляд останнього як особливої заміни 
приватизаційних програм, що дозволяє реалізувати потенціал приватної 
підприємницької ініціативи, з одного боку, і зберегти контрольні функції 
держави в соціально значущих секторах економіки, з іншого [16, c. 34-37].  

В зазначеному контексті існуючий потенціал приватного сектору, 
технології, інвестиційні ресурси, управлінський капітал дають можливість 
державному сектору реалізувати значну кількість завдань щодо розвитку 
місцевої інфраструктури, розбудови сфери житлово-комунального госпо-
дарства, медицини, освіти, культури, впровадженні енергозберігаючих 
технологій. Як наслідок – зменшення ризиків реалізації проектів (за рахунок 
розподілу), довгостроковість реалізації проектів, отримання прибутку, на-
повнення місцевого бюджету, створення нових робочих місць, покращання 
якості послуг та зниження їх ціни. Міжмуніципальне співробітництво може 
дати поштовх до оптимізації окремих проектів, збільшення їх масштабності 
та ефективності. Перспективним напрямом є створення туристично-
рекреаційних кластерів, в основі яких лежить розвиток туристичної та 
рекреаційної інфраструктури на відповідних територіях місцевих рад, в ме-
жах яких сформовано кластер. В процесі реалізації кластерного проекту за 
рахунок залучення приватних інвесторів в межах ДПП створюються нові 
підприємства (сфера харчування, музейні заклади, об’єкти сільського ту-
ризму, сфера рекламних послуг), збільшуються фінансові надходження до 
місцевих бюджетів, стимулюється зайнятість населення. В процесі ком-
плексних заходів поступово відбувається розбудова сільських територій.  

Значною мірою планування та розбудова місцевих територій потребує 
значної попередньої роботи з боку державних органів щодо розробки 
стратегічних напрямів розвитку територій, виокремлення та деталізація 
першочергових проектів створення інфраструктури у формі державно-
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приватного партнерства, підготовки перспективних земельних ділянок, 
створення розвиненої системи інформування потенційних інвесторів щодо 
пріоритетів місцевої влади (у т. ч. по напрямах міжмуніципального 
співробітництва), проведення консультативної роботи, розвиток центрів з 
надання послуг бізнесу, залучення зацікавлених в розвитку територій сторін. 

Висновки. Отже, низка невирішених проблем, з якими стикається 
місцева влада, може вирішуватися в процесі об’єднання зусиль двох чи 
більше громад базового рівня за рахунок міжмуніципального 
співробітництва. Формами співробітництва пропонується – реалізація 
спільних проектів, спільне утримання або утворення спільних 
інфраструктурних об’єктів, утворення спільного органу управління для ви-
конання визначених законом повноважень. Вказані об’єднання дозволяють 
утримувати та створювати більш масштабні інфраструктурні об’єкти, що 
може зацікавити потенційних приватних інвесторів. Особливої актуальності 
набуває забезпеченість соціальною інфраструктурою та перспективи її роз-
будови в процесі формування об’єднаних громад на місцевому рівні. Врахо-
вуючи обмежені можливості місцевих бюджетів, значний об’єм робіт, 
пов’язаних з підвищенням якості надання публічних послуг, доцільним є 
використання потенціалу державно-приватного партнерства. ДПП дозволяє 
збільшити кількість інфраструктурних проектів (як в межах однієї місцевої 
територіальної одиниці так і в межах двох чи більше органів місцевого са-
моврядування, які уклали угоду про міжмуніципальне співробітництво), тим 
самим підвищуючи конкурентоспроможність відповідних місцевих 
територій та вирішуючи нагальні соціальні потреби у сфері медицини, 
освіти, культури та житлово-комунального господарства.  

 
Список використаних джерел 

1. Фінансова децентралізація в Україні. Перший етап успіхів [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244. 

2. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпоряд-
ження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.  

3. Розвиток міжмуніципального співробітництва: вітчизняний та зарубі-
жний досвід : посіб. / Під редакцією В. В. Толкованова. – К. : Вид-во «Крамар», 
2011. – 249 с.  

4. Про співробітництво територіальних громад [Електронний ресурс] : 
Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 

5. Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання 
та можливі шляхи їх вирішення / заг. ред. В. Г. Яцуби. – К. : Секретаріат КМУ, 
2003. – 321 с. 

6. Inter-municipal cooperation: Manual of the Europ. Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR) / prep. with the coll. of Clotilde Deffigier. – Stras-

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244
http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18


 350 

bourg, 2008. – 100 p.  
7. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
8. Міжмуніципальне співробітництво : збірник нормативно-правових та 

інформаційно-аналітичних документів / [Т. В. Журавель, Д. Ю. Записний, 
Р. П. Чухвицький]. – К., 2015. – 154 с. 

9. Шилепницький П. І. Особливості використання державно-приватного 
партнерства в регіональному розвитку / П. І. Шилепницький // Ефективна 
економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894. 

10. Демчишин В. Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального 
співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної 
регіональної політики в Україні / В. Демчишин, В. Толкованов // Віче журнал 
Верховної Ради України. – № 24, грудень 2010. 

11. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний 
ресурс] : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

12. Міжмуніципальне співробітництво : навч. посіб. / Уклад.: 
В. Вакуленко, О. Ігнатенко, Г. Борщ, О. Курт, Ф. Тедік, Т. Журавель. – К. : 
Фенікс. 2012. – 392 с. 

13. From Lessons to Principles for the use of Public-Private Partnerships 
[Electronic resource]. – Access to: 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/48144872.pdf.  

14. Нейкова І. С. Державно-приватне партнерство як складова 
інвестиційного механізму інноваційного розвитку / І. С. Нейкова // Науковий 
вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – 
№ 1 (48). – С. 152–160.  

15. Федулова Л. І. Організаційний ресурс державно-приватного партнер-
ства в умовах подолання наслідків кризи / Л. І. Федулова, І. Г. Яненкова // 
Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 109, Вип. 96. – Економіка. – 
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 57–60. 

16. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: фор-
мы, проекты, риски / В. Г. Варнавский. – РАН; Институт мировой экономики и 
международных отношений. – М. : Наука, 2005. – 315 с.  

 
References 

1. "Financial decentralization in Ukraine. The first stage of success [Finansova 
detsentralizatsiia v Ukraini. Pershyi etap uspikhu]." Web. 2017, 
<http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244>. 

2. Ukraine. The Cabinet of Ministers of Ukraine. On Approval of the Concept 
of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in 
Ukraine. N.p., 1 Apr. 2014 Web. Sept. 2017, 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80>. 

3. Tolkovanov, V.V. The manual “Development of inter-municipal coopera-
tion: domestic and foreign experience [Rozvytok mizhmunitsypal’noho spivrobitnyt-

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244


 

 351 

stva: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid]. Kyiv: Kramar, 2011. Print.  
4. Ukraine. The Verhovna Rada of Ukraine. On Cooperation of Territorial 

Communities. N.p., 16 Jun. 2014. Web. Sept. 2017, 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1508-18>. 

5. Yatsuba, V.H. Administrative and territorial system of Ukraine. Problem-
atic issues and possible ways of their solution [Administratyvno-
terytoria’lnyiustriiUkrainy. Problemni pytannia ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishen-
nia]. Kyiv: Secretariat of the Kyiv International University, 2003. Print. 

6. Inter-municipalcooperation: Manual of the Europ. Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR). Strasbourg, 2008. Print.  

7. Ukraine. The Verhovna Rada of Ukraine. The Constitution of Ukraine. N.p., 
28 Jun. 1996 Web. Sept. 2017, 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. 

8. Zhuravel, T. V., Zapysnyi, D. Yu. and Chukhvytskyi, R. P. Inter-municipal 
cooperation: collection of normative-legal and informational-analytical documents 
[Mizhmunitsypal’ne spivrobitnytstvo: zbirnyk normatyvno-pravovykh ta informatsi-
ino-analitychnykh documentiv]. Kyiv, 2015. Print. 

9. Shilepnitskyi, P.I. "Features of the use of public-private partnership in re-
gional development [Osoblyvostivykorystanniaderzhavno-pryvantohopartnerstva v 
rehional’nomurozvytku]." Efektyvna ekonomika 4 (2014). Web. Sept. 2017, 
Print.<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894>. 

10. Demchyshyn, V. and Tolkanov, V."On some aspects of the development of 
inter-municipal cooperation as an innovative tool in the implementation of the state 
regional policy in Ukraine [Pro deyaki aspekty rozvytku spivrobitnytstva yak innovat-
siinoho instrument v realizatsij derzhavnoj polityky v Ukraini]." Viche 24 (12) 2010. 

11. Ukraine. The Verhovna Rada of Ukraine. On Voluntary Association of 
Territorial Communities. N.p., 05 Feb. 2015 Web. Sept. 2017. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19>. 

12.  Vakulenko, V., Ihnatenko, O. and Borshch, H. (ed.) Inter-municipal  
co-operation [Mizhmunitsypal’ne spivrobitnytstvo]. Kyiv: Fenix. 2012. Print. 

13. "From Lessons to Principles for the use of Public-Private Partnerships." 
OECD. Web Sept. 2017, <http://www.oecd.org/gov/budgeting/48144872.pdf>. 

14. Neykova, I.S. "Public-private partnership as a component of the invest-
ment mechanism of innovation development [Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak 
skladova investytsiinoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvutku]." Scientific Bulletin 
of the National University of the State Tax Administration of Ukraine (Economics, 
Law) 1 (48) (2010). Print.  

15. Fedulova, L.I. and Yanenkova, I.H. "Organizational resource of public-
private partnership in the context of overcoming the crisis [Orhanizatsiinyi resurs 
derzhavno-pryvatnoho partnerstva v umovakh podolannia naskidkiv kryzy]." Re-
search papers: scientific and methodical journal 109 (96) (2009). – Print. 

16. Varnavskii, V.G. Partnership of Government and Private Sector: Shapes, 
Projects, Risks [Partnerstvo gosudarstva i chastnogo sektora: formy, proekty, riski]. 
Moscow: Science, 2005. Print. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894


 352 

DOI : 10.5281/zenodo.1038924 
 
УДК 351.82:332.12 

 
Ляшевська О. І., к.держ.упр., НУЦЗУ, м. Харків, 
Писклакова О. О., к.т.н., доц., НУЦЗУ, м. Харків 

 
Lyashevska O., PhD in Public Administration, National University of Civil De-

fence of Ukraine, Kharkiv, 
Pisklakova O., PhD, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv 

 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ 

 
STATE REGULATION OF DEVELOPMENT  

OF CLUSTERS IN UKRAINE 
 

В статті розглядаються проблеми формування кластерних об’єднань, що 
має велике значення для ефективної економічної діяльності держави та регіону, 
оскільки сприяє залученню інвестицій та виробництву конкурентоздатної проду-
кції на основі використання інноваційних технологій. 

В статті автор відзначає низьку активність формування кластерів в 
Україні, оскільки в країні існує низка проблем пов’язаних з дефіцитом фінансових 
ресурсів, недовірою до державної влади, низької проінформованості серед великих 
підприємств щодо переваг кластеризації. 

Ключові слова: державне регулювання, кластер, конкурентоздатність, 
регіональний кластер, інновація, економічний розвиток, регіон. 

 
The article deals with the problems of formation of cluster associations, which is 

of great importance for the effective economic activity of the state and region, as it pro-
motes attraction of investments and the production of competitive products based on the 
use of innovative technologies. 

In the article the author draws attention to a low activity of cluster forming 
process in Ukraine, as in the country there are a set of challenges connected with finan-
cial resource deficiency, no confidence to the state authorities, low awareness of enter-
prises of clustering advantages. 

Keywords: state regulation, cluster, competitiveness, regional cluster, 
innovation, economic development, region. 
 
 

Постановка проблеми. В умовах світової фінансової та економічної 
кризи, яка найбільше вразила Україну, необхідними є розробка та реалізація 
комплексу заходів щодо прискореного переходу національної економіки на 
інноваційну модель розвитку. Це дасть змогу відновити втрачений іннова-
ційний потенціал та закласти основу економічного зростання на принципово 
новій інтелектуальній та матеріально-технічній основі. Однією з 
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тей поєднання інтелектуальних, фінансових та матеріальних ресурсів для 
здійснення економічного і технологічного підйому є функціонування регіо-
нальних та галузевих кластерів. Кластери допомагають заповнити порожне-
чу між бізнесом, дослідженнями й ресурсами, таким чином швидше видаю-
чи знання на ринок. Успішні кластери пропагують інтенсивну конкуренцію 
одночасно зі співробітництвом, зокрема збільшують продуктивність, залу-
чають інвестиції, пропагують дослідження, підсилюють промислову базу, 
розробляють спеціальні продукти і послуги та стають основою для розвитку 
навичок [10, с. 10].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання форму-
вання кластерів знайшло відображення в працях таких вчених як Портер М., 
Войнаренко М.П., Захарченко В.И., Брижань І. А., Варяниченко О.В., Мака-
ренко М.В., Назаренко С.А., Папковська О.Е., які дослідили теоретичні і ме-
тодичні підходи до формування кластерів, але поряд з цим подальшого дос-
лідження потребує стан та перспективи кластеризації України, оскільки да-
ний підхід довів свою ефективність в багатьох країнах світу. 

Постановка завдання. Дослідити державницькі процеси кластериза-
ції в регіонах України, виявити проблеми у формування кластерів. 

Виклад основного матеріалу. Найважливішим показником діяльності 
кластерів є їх висока конкурентоспроможність на світовому ринку. Кластери 
можуть впливати на конкурентоспроможність у трьох напрямах.  

1. Кластери підвищують продуктивність фірм і галузей за рахунок: 
ефективної спеціалізації / поділу праці; появи більше вимогливих спожива-
чів; економії масштабу, наприклад, при покупці сировини або проведенні 
спільних маркетингових досліджень; доступу до технологій, постачальників, 
кваліфікованої робочої сили, інформації, бізнес-послуг та ін.; удосконалення 
логістичних ланцюжків, а також співробітництва й навчання (покращення) 
кластера; поліпшення інфраструктури професійних, фінансових та інших 
послуг.  

2. Кластери створюють можливості для інноваційного й виробничого 
зростання: створюють канали для ефективного співробітництва потенційно 
нових ресурсів для інновацій; забезпечують раннє визначення й прогнозу-
вання технологічних тенденцій; формують середовище, яке сприяє появі 
комбінацій раніше не існуючих кваліфікацій (здатностей); утворюють спри-
ятливі передумови для розподілу ризиків.  

3. Кластери стимулюють і полегшують формування нового бізнесу, 
що підтримує інновацій й розширення кластера: використання венчурного 
капіталу й розвиток компаній, що швидко зростають; зв’язок усередині кла-
стера сприяє появі взаємодоповнюючих навичок, технологій, субсидій, що 
дає змогу брати участь у більших угодах, де індивідуальні компанії не 
курентоспроможні; підтримка появи нових учасників; зміцнення соціальних 
та інших неформальних зв’язків, що сприяють появі нових ідей і бізнесу; бі-
льші інформаційні потоки всередині кластера. Тому кластерний розвиток 
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країни є однією з характерних ознак сучасної інноваційної економіки. Крім 
того, кластери являють собою комбінацію конкуренції та кооперації таким 
чином, що об’єднання в одних сферах допомагають успішно вести конкуре-
нтну боротьбу в інших. 

Сучасний стан розвитку світової економіки характеризуються активі-
зацією процесів інтернаціоналізації, глобалізації та інтеграції. На мікрорівні 
інтеграція здійснюється шляхом формування в економіці країни господарсь-
ких блоків – кластерів, які об’єднують фірми й організації на визначеній те-
риторії, що пов’язані між собою випуском кінцевої продукції. При цьому 
регіон, усередині якого вони розташовуються, варто розглядати як місце на-
громадження «критичної маси» соціального й людського капіталу, науково-
го, інноваційного й виробничого потенціалів. Тільки за наявності такого 
утворення кластери виявляються стійкими, системно-емерджентними й кон-
курентоспроможними [6, с. 198]. 

Офіційне визначення кластеру вперше з’явилося в 2000 р. в рамках 
Міжнародної конференції з інноваційної політики та технологій. Класичним 
визначенням кластеру є визначення М. Портера, який визначав кластер як 
«сконцентровані за географічною ознакою групи взаємопов’язаних компа-
ній, спеціалізованих постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а 
також пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, 
агентств по стандартизації, торговельних об’єднань) в певних областях, що 
конкурують, але разом з тим і проводять спільну роботу» [12, с. 57]. 

Інтеграція України до європейського економічного простору вимагає 
прискорення розвитку національної економіки, створення умов для розвитку 
інновацій, залучення інвестицій. На визначення основних пріоритетних на-
прямків та галузей розвитку регіону впливають фактори зовнішнього сере-
довища, такі як природничо-географічні, демографічні, соціально-
економічні, політико-правові, розвиток науки. Для активізації інноваційної 
діяльності необхідні інтегративні підприємницькі структури, що відрізня-
ються високою гнучкістю організаційних форм, орієнтуються на встанов-
лення взаємодії та узгодження інтересів усіх учасників інноваційної сфери. 
Інтеграція стає імперативом розвитку сучасної економіки, оскільки забезпе-
чує синергетичний ефект у процесі комбінування та об’єднання потенціалів 
розвитку господарського процесу на усіх рівнях його організації. Тому, пе-
рехід на кластерну модель розвитку регіонів в Україні, що базується на ная-
вному потенціалі визначеної території, сприятиме підвищенню динамічнос-
ті, збалансованості, інновативності та ефективності регіонального розвитку, 
забезпечить підвищення рівня конкурентоспроможності регіону. 

Науковці відокремлюють дві фундаментальні характеристики класте-
рів [6; 9; 8]. По-перше, фірми в кластері повинні бути пов’язані вертикально 
(ланцюг покупок і продажів) і горизонтально (додаткові вироби й послуги, 
використання подібних спеціалізованих витрат, технологій або інститутів 
тощо) [6, с. 200]. В даному випадку кластер являє собою форму мережі в 
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межах географічної локалізації, у якій близькість фірм та інститутів гаран-
тує певні форми спільності й збільшує частоту й вплив взаємодій. По друге, 
кластери – географічно близькі групи взаємозалежних компаній. Дана хара-
ктеристика сприяє формуванню переваг, що створюють вартість, яка є ре-
зультатом мережі взаємодій між підприємствами[6, 3, 1]. 

Таким чином, кластер являє собою об’єднання за географічною озна-
кою підприємств, що має за мету отримання переваг вході спільної партнер-
ської діяльності. З огляду на те, що в Україні чітко виражена регіональна 
локалізація окремих галузевих виробництв, застосування кластерної конце-
пції може сприяти інтенсифікації спільної діяльності в рамках взаємодії біз-
несу та влади. 

На відміну від інших форм партнерства в економіці, кластер має такі 
особливості: 

1) наявність фасилітатора, підприємства, або групи підприємств, що 
виступають ядром кластера; 

2) локалізація господарюючих суб’єктів, що є учасниками кластера; 
3) координація взаємодії підприємств-учасників в межах виробничих 

програм, інноваційних процесів, основних систем управління, контролю 
якості тощо. 

Кластер може містити в собі стратегічні альянси підприємств та уні-
верситетів, дослідницьких установ, технологічних брокерів, консультантів 
тощо. Закордонний досвід формування кластерів доводить можливість та 
відзначає необхідність залучення влади до процесів кластеризації, яка ство-
рює умови для розвитку кластерних ініціатив та підтримує розвиток даних 
структур[6, с. 201]. 

Формування кластерів призводить до створення інновацій, що є нас-
лідком діяльності декількох фірм або дослідницьких інститутів, та дозволяє 
прискорити їх розповсюдження в мережі взаємозв’язків у загальному регіо-
нальному економічному просторі. Крім того, різноманітність джерел техно-
логічних знань і зв’язків полегшує комбінацію чинників досягнення конку-
рентних переваг і стає передумовою будь-якої інновації. Залежно від змін 
зовнішнього середовища та ринкової кон’юнктури кластери формуються, 
розширюються, а за несприятливих умов можуть згортатися й розпадатися. 
Така динамічність і гнучкість кластерів також є перевагою порівняно з ін-
шими формами організації економічної системи. 

У 2013 р. більшість обласних державних адміністрації України страте-
гіях економічного та соціального розвитку на 2013-2020 рр. обрали шлях 
формування інноваційних промислових кластерів. Реалізація положень 
Стратегій визначає розробку та впровадження щорічних програм, планів за-
ходів та створенням відповідних інститутів і механізмів щодо формування 
кластерів на територіях. Серед організаційних механізмів реалізації Страте-
гії головні: механізми державно-приватного партнерства, кооперації, клас-
теризації, стимулювання підприємницької активності і міжрегіонального 
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співробітництва [3, с. 481]. 
У той же час, в Україні спостерігається пасивність формування клас-

терів, що обумовлена відсутністю досконалого інвестиційно-інноваційного 
механізму формування і функціонування кластерів. Не визначена державна 
політика щодо організації кластерів в регіонах, в законодавстві України від-
сутні нормативно-правові акти, які б регулювали діяльність кластерних 
об’єднань не сприяють поширенню процесів кластеризації 

Для активізації даних процесів щодо формування кластерних структур 
потрібно вирішити ряд питань (регіональний рівень): 

1. Сприяння розвитку партнерства в регіоні. 
2. Визначення пріоритетних напрямків щодо створення регіонального 

кластеру. 
3. Проведення інформаційної компанії серед потенційних учасників та 

зацікавлених осіб у формуванні кластеру. 
4. Забезпечення ефективної методичної, інформаційно-

консультаційної та освітньої підтримки реалізації кластерної політики. 
5. Формування умов для ефективного організаційного розвитку клас-

терів. 
6. Забезпечення ефективної підтримки проектів, спрямованих на під-

вищення конкурентоспроможності учасників кластера. 
7. Розробка регіональних програм підтримки кластерних ініціатив. 
8. Запровадження комплексного моніторингу розвитку економічної 

ситуації в регіоні з метою виявленні потенційних учасників кластеру. 
Україна має значний потенціал для кластеризації як в напрямку розро-

бки нових технологій, так і в традиційних напрямках. Тому необхідне забез-
печення організаційно-правової, фінансово-економічної та інституційної пі-
дтримки кластерних ініціатив з боку держави, сприятиме інноваційному ро-
звитку економіки країни, підвищенню конкурентоздатності вітчизняних то-
варів на міжнародному ринку, залученню інвестицій. 

Висновки. Таким чином, у моделі кластерної організації як найповні-
ше враховані джерела конкурентних переваг. Кластерний підхід дозволяє 
реалізувати найважливіші взаємозв’язки в виробництві, технологіях, інфор-
мації, маркетингу й попиті споживачів, які характерні для цілого комплексу 
підприємств і галузей. Формування таких взаємозв’язків визначає спрямо-
ваність і темпи інновацій, надає можливості підвищення 
конкурентоспроможність кінцевої продукції. Тому використання кластерно-
го підходу може стати дієвим засобом підвищення ефективності 
виробництва в цілому по Україні. 

В Україні сформовано ряд кластерів, що успішно функціонують, од-
нак проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що значна кіль-
кість інноваційно-активних підприємств в регіонах нашої країни дозволить 
забезпечити формування нових моделей господарювання, таких як кластер. 
Однак, в Україні існують ряд проблем, що заважають активному соціально-
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економічному розвитку регіонів, а саме нестабільний фінансовий стан, де-
фіцит інвестиційних ресурсів та недостатня активність територіальних гро-
мад, змушує шукати нові шляхи господарювання підприємств, що сприяти-
муть налагодженню партнерських зв’язків, активізуватимуть спільноту у 
вирішенні регіональних проблеми. Це в свою чергу, змушує державні орга-
ни влади шукати нові шляхи активізації формування кластерів в регіонах 
країни. Однак важливо розуміти, що кластери, як і будь-яка інша привабли-
ва ідея, можуть принести результати тільки тоді, коли вони відповідають 
більш широкому контексту стратегій економічного розвитку. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ  
ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС  

НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 
 

MECHANISM OF DECONTAMINATION QUALITY CONTROL DURING 
EMERGENCY CONSEQUENCES ELIMINATION  

AT POTENTIALLY HAZARDOUS OBJECTS 
 

Обґрунтовано необхідність розробки Стандартної операційної процедури 
проведення деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в 
зону ураження при надзвичайних ситуаціях на радіаційно та хімічно небезпечних 
об’єктах як механізму управління якістю і, як наслідок, підвищення ефективності 
проведення деконтамінації. Визначено структуру Стандартної операційної про-
цедури проведення деконтамінації, зміст її основних структурних елементів.  

Ключові слова: механізм управління, аварія, надзвичайна ситуація, потен-
ційно небезпечний об’єкт, стандартна операційна процедура. 

 
The necessity of development of the Standard operating procedure for 

decontamination of personnel and casualties that have fallen into the zone of defeat in 
emergency situations at radiation and chemically dangerous objects as a mechanism for 
quality management and, as a consequence, an increase in the efficiency of 
decontamination is substantiated. The structure of the Standard Operating Procedure, 
the content of its main structural elements is defined. 

Keywords: mechanism of management, accident, emergency, potentially 
dangerous object, standard operation procedures. 

 
 
Постановка проблеми. При аваріях на радіаційно чи хімічно небез-

печних об’єктах (далі потенційно небезпечні об’єкти – ПНО), в умовах за-
стосування ядерної, хімічної чи бактеріологічної зброї населення, будівлі та 
споруди, техніка та майно можуть бути забруднені радіоактивними, отруй-
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ними речовинами чи бактеріологічними засобами [1]. Для запобігання ура-
жень особового складу аварійно-рятувальних підрозділів, населення, техні-
ки і обладнання виникає необхідність в проведенні деконтамінації (де- + лат. 
contaminatio – забруднення, псування; синонім – спеціальна обробка; скла-
дова частина заходів з ліквідації наслідків застосування зброї масового ура-
ження або аварії на ПНО, спрямована на знешкодження або видалення вра-
жаючих агентів з поверхні тіла і одягу особового складу чи постраждалих; 
включає санітарну обробку людей, дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію 
забруднених об'єктів в т.ч. одягу, взуття, засобів захисту). 

На сьогодні розроблені методичні рекомендації та стандарти прове-
дення деконтамінації (спеціальної обробки) [2-6], але для аварійно-
рятувальних підрозділів питання підвищення ефективності її проведення є 
актуальною проблемою, вирішення якої допоможе зберегти життя та здо-
ров’я особового складу чи населення, що потрапило в зону ураження. 

Стандарти різного рівня встановлюють критерії та індикатори, що за-
безпечують якість проведення деконтамінації, наприклад при ліквідації над-
звичайної ситуації, відповідаючи на питання – що потрібно робити правиль-
но. Однак стандарти не відповідають на друге питання забезпечення якості – 
як потрібно робити правильно, коли, де і кому. На ці питання відповідають 
управлінські документи іншого рівня і іншої структури. Такі документи при-
йнято називати Стандартні операційні процедури. Однак, на сьогодні в Укра-
їні Стандартні операційні процедури проведення деконтамінації при ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах відсутні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі організації та 
управління при проведенні спеціальної обробки (деконтамінації) особового 
складу та населення у випадках застосування зброї масового ураження та 
при аваріях на хімічно, біологічно та радіаційно небезпечних об’єктах част-
ково розглянуто в роботах [7-11], проте в них не відображені проблемні пи-
тання покращення якості і, як наслідок, підвищення ефективності проведен-
ня деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в зону 
ураження. 

Постановка завдання. Не зважаючи на існуючий досвід у організації 
спеціальної обробки (деконтамінації) особового складу та населення, про-
блемі підвищення її ефективності увагу приділено лише опосередково. У 
зв'язку з цим, виникає необхідність розробки Стандартної операційної про-
цедури як механізму управління якістю проведення деконтамінації при лік-
відації наслідків НС на потенційно небезпечних об’єктах. 

Виклад основного матеріалу. Стандартна операційна процедура 
(СОП / SOP / Standard Operation Procedures) – це документально оформлений 
набір інструкцій або покрокових дій, які необхідно здійснити, щоб виконати 
ту чи іншу роботу. СОП робить процес деконтамінації і його результати по-
слідовними, узгодженими, передбачуваними і відтворюваними. Безперечні 
переваги, що досягаються при застосуванні СОП: чіткий розподіл завдань 
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по компетенції, забезпечення якості та логічної послідовності дій, СОП ко-
рисні для навчання особового складу, служать в якості довідника для пере-
вірки на відповідність, дають можливість чітко працювати особовому скла-
ду під час відсутності керівництва. 

Фактично СОП повинна містити відповіді на 3 питання: 
 Хто? – бере участь у реалізації, виконує її вимоги, які ресурси необ-

хідні для її реалізації? 
 Де? В якому підрозділі, відділенні слід виконувати вимоги СОП? 
 Коли? В який часовий проміжок необхідно вкластися, виконуючи 

вимоги СОП, в якій послідовності і за яких обставин? 
СОП проведення деконтамінації повинна включати наступні 

обов’язкові заходи:  
1. Оцінка загрози, визначення потреби населення та персоналу, які 

знаходяться на аварійній ділянці. 
2. Визначення місця для поста деконтамінації. 
3. Визначення обладнання для деконтамінації (детекторної апаратури і 

спеціалізованих засобів індивідуального захисту). 
4. Розміщення лінії деконтамінації. 
5. Процедура деконтамінації. 
6. Медичне сортування (тріаж) постраждалих, домедична допомога та 

облік постраждалих. 
7. Евакуація та транспортування постраждалих. 
8. Масова деконтамінація. 
9. Деконтамінація обладнання. 
10. Інцидент на пункті деконтамінації. 
11. Організація комунікації на пункті деконтамінації. 
12. Згортання пункту деконтамінації. 
13. Підготовка обладнання для наступного використання. 
Розглянемо більш детально кожен з етапів. 
Оцінка загрози, визначення потреби населення та персоналу, які зна-

ходяться на аварійній ділянці: аналіз даних розвідки; вид загрози (РХБ по-
ходження); кількість речовин при аварійному викиді; кількість особового 
складу та постраждалих, які потребують деконтамінації. 

Визначення місця поста деконтамінації, враховуючи: рельєф місцево-
сті, підстилаючу поверхню, кліматичні умови, наявність джерел водопоста-
чання, під’їздні шляхи, маршрути екстреного виходу персоналу та перемі-
щення устаткування із зони ураження, місце для медичного сортування та 
домедичної допомоги. 

Визначення обладнання: визначення засобів індивідуального захисту 
(далі ЗІЗ) органів дихання, обмундирування та шкіри; засобів деконтамінації 
(вода, водні розчини поверхнево-активних речовин, хлоровмісні речовини, 
нейтралізуючі розчини); можливість застосування штатних або нештатних 
засобів деконтамінації (АРС-14, пожежні машини, КПМ-130, комплекти 
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спеціальної обробки); визначення засобів зв’язку; визначення засобів детек-
тування ступеня забруднення (дозиметри, газоаналізатори, індикаторні сму-
жки, біотести). 

Розміщення лінії деконтамінації: визначення та маркування коридору 
проходження деконтамінації; визначення місця збору забрудненого одягу; 
визначення місця збору забрудненого обладнання; визначення місця збору 
забрудненої води; встановлення ліній деконтамінації для особового складу 
та постраждалих; встановлення лінії деконтамінації забрудненої техніки; ви-
значення (встановлення) пункту контролю якості деконтамінації; встанов-
лення пункту видачі чистого одягу; визначення майданчика для пункту ме-
дичного сортування та надання домедичної допомоги; встановлення пункту 
контролю та обліку особового складу і постраждалих. 

Процедура деконтамінації: обмеження доступу людей до території, 
забрудненої небезпечними речовинами; зустріч постраждалих та особового 
складу, які виходять із зони ураження; зняття забрудненого одягу у спеціа-
льні ємності; збір забрудненого обладнання у контейнери; приготування ро-
зчину для деконтамінації; встановлення ємності для збору забрудненої води; 
проведення повної деконтамінації; перевірка якості деконтамінації; видача 
чистого одягу та надання домедичної допомоги (для постраждалих); безпеч-
не зняття ЗІЗ та, за необхідності, надання домедичної допомоги (для особо-
вого складу); збір забрудненої води. 

Тріаж, домедична допомога та облік постраждалих: сортування пос-
траждалих; робота з постраждалими, які пересуваються самостійно; визна-
чення пріоритетів надання допомоги серед постраждалих, що не можуть пе-
ресуватися самостійно; маркування постраждалих; надання екстреної доме-
дичної допомоги; облік постраждалих. 

Евакуація та транспортування: створення транспортного коридору; 
визначення виду та кількості транспортних засобів для евакуації. 

Масова деконтамінації: вибір типу деконтамінації (волога, суха); ви-
бір цільової речовини для проведення деконтамінації; проведення деконта-
мінації та контроль її якості; речове забезпечення постраждалих після деко-
нтамінації; відправка для подальшої евакуації; проведення деконтамінації 
загиблих; збір та маркування речей постраждалих; організація роботи змін 
деконтамінації; контроль витратних матеріалів, роботи обладнання, органі-
зація резерву. 

Деконтамінація обладнання: визначення пункту збору обладнання; 
збір, сортування, деконтамінація обладнання; контроль якості деконтаміна-
ції обладнання; пакування обладнання. 

Інцидент на пункті деконтамінації: організація заміни персоналу, ре-
зервного обладнання, енерго- та водопостачання; повідомлення про надзви-
чайну подію; відновлення працездатності пункту деконтамінації. 

Організація комунікації на пункті деконтамінації: зв’язок серед 
них команд; комунікація з постраждалими (перекладач, жести, тощо); ви-
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значення альтернативних способів комунікації на пункті деконтамінації. 
Згортання пункту деконтамінації: знезараження пункту; зливання ро-

бочих рідин; збирання відпрацьованих речовин та матеріалів для подальшої 
утилізації; передача зібраних забруднених відходів підприємствам, які мають 
ліцензію (дозвіл) Мінприроди на поводження із небезпечними речовинами; 
перевірка комплектності обладнання; складання для транспортування. 

Підготовка обладнання для наступного використання: проведення те-
хнічного обслуговування обладнання; поповнення запасів витратних матері-
алів; заміна та ремонт; перевірка працездатності. 

Переваги розробки та застосування СОП проведення деконтамінації: 
− по-перше, зниження варіабельності і підвищення якості проведення 

деконтамінації; 
− по-друге, стандарт – відправна точка для подальшого вдосконален-

ня. Уже при первинній розробці СОП, в її основу закладається найбільш оп-
тимальний спосіб виконання операції, на даний момент часу. Усі наступні 
поліпшення процесу наочно фіксуються в черговий версії СОП; 

− по-третє, СОП – основа для навчання і підвищення рівня кваліфіка-
ції. Дуже просто перевірити дії підлеглого, відстежуючи правильність їх ви-
конання по СОП; 

− найголовніше, наявність діючої системи стандартів дозволить чітко 
структурувати операції за ступенем складності і рівню кваліфікації, необ-
хідної для їх виконання. В результаті, співробітники вищої кваліфікації зо-
середять свої зусилля на виконанні найскладніших операцій, не відволікаю-
чись на виконання рутинних і підготовчих дій. У свою чергу, виконання 
простих операцій може бути доручено співробітникам з базовим рівнем під-
готовки, стажистам. 

Крім того, застосування СОП проведення деконтамінації істотно до-
помагає оптимізувати кількість співробітників і дозволяє найбільш ефектив-
но перерозподілити наявні трудові ресурси. 

Висновки. Таким чином, у роботі наведено підхід до розробки Стан-
дартної операційної процедури проведення деконтамінації при ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних 
об’єктах, що дозволить підвищити її якість, зберегти життя та здоров’я осо-
бового складу та населення, що потрапило в зону ураження, адже розробка і 
застосування зрозумілої, чіткої, правильно і детально складеної Стандартної 
операційної процедури може стати гарантією чіткої роботи, логічної послі-
довності дій і одним з дієвих елементів системи управління якістю прове-
дення деконтамінації при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на по-
тенційно небезпечних об’єктах. 
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ПPІOPИТEТНІ ВEКТOPИ ДІЯЛЬНOCТІ OPГАНІВ 
PEГІOНАЛЬНOГO УПPАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПOБІГАННЯ І  

ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ CИТУАЦІЙ В УКPАЇНІ 
 

THE PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVITY OF REGIONAL 
AUTHORITIES IN QUESTIONS OF PREVENTION AND LIQUIDATION 

OF EMERGENCY IN UKRAINE 
 
Стаття присвячена розкриттю основних напpямків і заcoбів oптимізації 

дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту в Україні. 
Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, 

організаційно-правові засади державного управління сферою цивільного захисту, 
надзвичайна ситуація. 

 
It is determined of main directions and methods of the improvement of state 

regulation in sphere of civil protection in Ukraine. 
Keywords: public administration, mechanism of governance, organizational and 

legal framework of public administration of civil protection, emergency. 
 
 
Постановка проблеми. Cьoгoднішній cвіт, будучи дужe динамічним, 

cпpияє cтpімким змінам cуcпільнo-пoлітичнoгo буття на планeті та у кoжній 
oкpeмій кpаїні. Укpаїна, будучи чаcтинoю cвітoвoгo cпівтoваpиcтва в цьoму 
пpoцecі нe є виключeнням. Пocтійнo виникають нoві загpoзи бeзпeки 
дepжави і наceлeння. Ці загpoзи нeгативнo впливають як на цілу кpаїну, так і 
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на її oкpeмі peгіoни.  
Забезпечення адекватного захисту населення і територій у разі загрози 

та виникнення НС, гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства і 
держави є одним із найважливіших завдань державної політики у сфері ци-
вільного захисту. Вирішення цієї проблеми неможливе без урахування 
пpіopитeтних вeктopів діяльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань 
запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в Укpаїні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання державно-
го управління цивільним захистом (ЦЗ), а також пpіopитeтні вeктopи ді-
яльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань запoбігання і ліквідації 
надзвичайних cитуацій в Укpаїні вивчали А. Басов, В. Кoмаpницький, 
Т. Циганкова, В. Сапон, А. Берлач, В. Горбулін, В. Гошовська, І. Грицяк, 
Ю. Глуховенко, В. Доманський, Л. Жукова, О. Могильниченко, 
В. Назаренко, М. Стеблюк, А. Терент’єва, О. Труш, Г. Федулов, 
В. Федоренко, В. Шоботов, І. Шпільовий та ін.  

У своїх наукових працях дослідники розглядають загальні аспекти тео-
рії забезпечення національної безпеки, попередження та ліквідації надзви-
чайних ситуацій, проблеми державного управління в окресленій царині. Але 
питання вивчення пpіopитeтних вeктopів діяльнocті opганів peгіoнальнoгo 
упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в 
Укpаїні потребують перманентного наукового супроводу. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз та узагальнення 
основних пpіopитeтних вeктopів діяльнocті opганів peгіoнальнoгo 
упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в 
Укpаїні які потребують перманентного наукового супроводу. 

Виклад основного матеріалу. В Укpаїні, згіднo з даними cтатиcтики 
за ocтаннє дecятиpіччя виникає від 110 дo 140 НC, cпpичинeних пpиpoдними 
чинниками, збитки від яких cтанoвлять 80%-90% cуми збитків внаcлідoк 
вcіх НC. Найбільша їхня кількіcть зумoвлeна мeтeopoлoгічними чинниками. 

Кpім тoгo, пpoтягoм останнього періоду на тepитopії Укpаїни кількіcть 
пoжeж у пpиpoдних eкocиcтeмах, пopівнянo з пoпepeдніми poками, зpocла 
більшe як у 1,5 pази. Пpичинами виникнeння цих пoжeж cталo пepeважнo 
збepeжeння пpoтягoм тpивалoгo пepіoду виcoких тeмпepатуp пoвітpя пpи 
відcутнocті oпадів у півдeнних і cхідних oблаcтях та пopушeння наceлeнням 
вимoг пoжeжнoї бeзпeки. 

Такoж щopoку виникають НC гeoлoгічнoгo хаpактepу, щo в значній 
міpі пoв’язанo з чинниками активізації пpиpoдних пpoцecів, зoкpeма: 

- активізація зcувів у Каpпатcькoму peгіoні, мopcькoму узбepeжжі 
Oдecькoї, Микoлаївcькoї, Дoнeцькoї, Хepcoнcькoї oблаcтeй, пpавoбepeжжі 
Дніпpа та йoгo пpавих пpитoках; 

- пoдальша активізація каpcтoвoгo пpoцecу у pайoнах poзpoбки 
coльoвих кopиcних кoпалин (у мeжах Закаpпатcькoї, Іванo-Фpанківcькoї, 
Львівcькoї та Дoнeцькoї oблаcтeй), poдoвищ cіpки (в мeжах Львівcькoї, 
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Іванo-Фpанківcькoї, Тepнoпільcькoї oблаcтeй). 
Згіднo із cтатиcтичними даними cepeд НC пpиpoднoгo хаpактepу 

макcимальна кількіcть та найбільші людcькі втpати пpипадають на cитуації 
мeдикo-біoлoгічнoгo хаpактepу, яких щopoку фікcуєтьcя від 58  дo 112 випа-
дків, пpи цьoму, в ocтанні чoтиpи poки – на pівні 58-67 випадків на pік. 

Збepігаєтьcя нeгативна тeндeнція щoдo зpocтання кількocті НC, 
пoв’язаних із вибухами та загopянням пoбутoвoгo газу у житлoвoму ceктopі, 
pуйнуванням будівeль. У Дoнeцькій і Луганcькій oблаcтях дocтатньo 
виcoкий pизик виникнeння НC на шахтах унаcлідoк пoжeж і вибухів. 

Дoвoлі чаcтo фікcуютьcя НC на тpанcпopті, зoкpeма, дo peгіoнів з 
виcoким pизикoм виникнeння НC на тpанcпopті віднocятьcя 
Дніпpoпeтpoвcька, Дoнeцька, Запopізька, Київcька, Луганcька, Львівcька, 
Oдecька, Пoлтавcька, Хаpківcька та Чepкаcька oблаcті. Так, щopoку в 
Укpаїні peєcтpуєтьcя від 15 дo 30 ДТП, у яких гинe пoнад 5 ocіб, абo пoнад 
10 – тpавмуєтьcя. В ocнoвнoму, пpичинами ДТП cтають пopушeння Пpавил 
дopoжньoгo pуху вoдіями тpанcпopтних заcoбів пpи пepeвeзeнні паcажиpів і 
вантажів.  

Залишаєтьcя значнoю кількіcть НC, щo peєcтpувалаcя на cиcтeмах 
життєзабeзпeчeння (тeплoві мepeжі, cиcтeми питнoгo вoдoпocтачання та ка-
налізація, кoмунальні газoпpoвoди). Зoкpeма, збepігаєтьcя виcoкий pизик 
виникнeння аваpій у Вінницькій, Дніпpoпeтpoвcькій, Львівcькій, Oдecькій, 
Хepcoнcькій і Чepнігівcькій oблаcтях. Ocнoвними пpичинами НC на 
cиcтeмах життєзабeзпeчeння cтають найчаcтішe нeзадoвільний тeхнічний 
cтан уcтаткування, oбладнання і poзпoдільчих мepeж. 

Нe ваpтo ігнopувати такoж НC coціальнoгo хаpактepу, дo яких 
пpийнятo віднocити: 

- збpoйні напади із захoплeнням та утpиманням oб'єктів 
дepжавнoгo значeння (найважливіших і важливих oб'єктів) абo peальна 
загpoза здійcнeння таких акцій; 

- пocягання на життя дepжавнoгo чи гpoмадcькoгo діяча; 
- напад, замах на життя члeнів eкіпажу пoвітpянoгo абo мopcькoгo 

(pічкoвoгo) cудна, викpадeння (cпpoба викpадeння), знищeння (cпpoба 
знищeння) такoгo cудна, захoплeння заpучників з пoміж члeнів eкіпажу чи 
паcажиpів; 

- уcтанoвлeння вибухoвoгo пpиcтpoю у багатoлюднoму міcці, 
уcтанoві (opганізації, підпpиємcтві), житлoвoму ceктopі, тpанcпopті; 

- зникнeння чи викpадeння збpoї та нeбeзпeчних peчoвин з 
oб'єктів їх збepігання, викopиcтання, пepeoбладнання абo під чаc 
тpанcпopтування у тoму чиcлі; 

- нeщаcні випадки з людьми, під чаc викoнання тpудoвих 
oбoв'язків, пopушeння гpoмадянами пpавил влаcнoї бeзпeки, нeхтування 
вимoгами тeхніки бeзпeки та пpавилам пoвeдінки на вoдних oб'єктах, 
викpадeння та зникнeння людeй, захoплeння заpучників. 
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Cлід зазначити, щo пpи виникнeнні НC coціальнoгo хаpактepу 
пepeважають НC, пoв'язані із нeщаcними випадками з людьми на вoді та під 
чаc викoнання тpудoвих oбoв'язків. Ocнoвними пpичинами виникнeння цих 
НC є пopушeння гpoмадянами пpавил влаcнoї бeзпeки, нeхтування вимoгами 
тeхніки бeзпeки та пpавилами пoвeдінки на вoдних oб'єктах. 

Оcнoвними пpичинами виникнeння пpoблeм є: нeвідпoвідніcть 
мeтoдів та фopм пpoвeдeння poбіт, пoв’язаних з інжeнepнoгo захиcту 
тepитopій від НC cучаcним вимoгам; відcутніcть кoмплeкcнoгo підхoду 
cтocoвнo здійcнeння запoбіжних захoдів, нeвідпoвідніcть пoказників, які 
пepeдбачeні дepжавними пpoгpамами, peальній пoтpeбі; накoпичeння 
відхoдів виpoбництва у значнoму oбcязі, щo cтанoвить загpoзу 
poзпoвcюджeнню шкідливих peчoвин; зупинeння виpoбництва на oкpeмих 
oб'єктах підвищeнoї нeбeзпeки, щo, вpeшті, пpизвeлo дo пopушeння 
гocпoдаpcьких і тeхнoлoгічних зв'язків; oбмeжeнe фінанcування запoбіжних 
захoдів та poбіт, пoв’язаних із захиcтoм наceлeння і тepитopій від НC абo 
йoгo відcутніcть, та, як наcлідoк, нeвикoнання відпoвідних пpoгpам у 
пoвнoму oбcязі; нeвизначeніcть пpіopитeтів у poзвитку ЦЗ; мopальна 
заcтаpіліcть та фізична знoшeніcть значнoї чаcтини заcoбів виміpювальнoї 
тeхніки, щo викopиcтoвуютьcя гідpoмeтeopoлoгічними підpoзділами; 
відcутніcть cучаcних автoматизoваних тeхнoлoгій пpoвeдeння cпocтepeжeнь, 
гідpoмeтeopoлoгічнoгo пpoгнoзування; нeдocтатній pівeнь матepіальнo-
тeхнічнoгo ocнащeння cил ЦЗ.  

Oтжe, у цілoму, peзультати аналізу cвідчать, щo ocнoвними 
пpичинами нeзадoвільнoгo cтану eкoлoгічнoї та тeхнoгeннoї бeзпeки на 
тepитopії Укpаїни є: відcутніcть cучаcних мeтoдів пpoвeдeння poбіт пo 
запoбіганню виникнeння НC тeхнoгeннoгo та пpиpoднoгo хаpактepу; 
oбмeжeнe фінанcування oзначeних poбіт; нeдocтатній pівeнь матepіальнo-
тeхнічнoгo ocнащeння cил ЦЗ.   

Задля знижeння pизику виникнeння НC та дocягнeння гаpантoванoгo 
pівня захиcту наceлeння і тepитopій від них і poзвитку дepжавнoї cиcтeми з 
пpoтидії НC пepeдбачаєтьcя здійcнeння таких захoдів: інжeнepний захиcт 
тepитopій від НC; запoбігання виникнeнню та ліквідації наcлідків НC на 
oб'єктах та тepитopіях, щo хаpактepизуютьcя нeзадoвільним тeхнoгeнним і 
eкoлoгічним cтанoм; oчищeння тepитopій від вибухoнeбeзпeчних пpeдмeтів; 
peабілітація тepитopій, забpуднeних внаcлідoк війcькoвoї діяльнocті; 
гідpoмeтeopoлoгічнe забeзпeчeння; пpoвeдeння матepіальнo-тeхнічнoгo 
пepeocнащeння opганів упpавління та cил ЦЗ; підвищeння eфeктивнocті 
oпepативнoгo peагування на НC; наукoвe забeзпeчeння захoдів ЦЗ.  

Oкpecлимo пepcпeктиви виpішeння oзначeних пpoблeм: 
а) poзpoбка дoдаткoвих та пpoдoвжeння викoнання чинних дepжавних 

пpoгpам за видами захoдів з пpoтидії НC тeхнoгeннoгo та пpиpoднoгo 
хаpактepу (пpoтизcувні, пpoтипавoдкoві тoщo) абo з ліквідації наcлідків та-
ких cитуацій (нeдoліками цьoгo ваpіанту є нeмoжливіcть кoмплeкcнoгo 
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poзв'язання пpoблeми захиcту наceлeння і тepитopій від НC чepeз 
нeдocтатній oбcяг фінанcування та нeналeжний pівeнь упpавління 
відпoвідними захoдами);  

б) poзpoбка загальнoдepжавнoї пpoгpами, дo якoї включаютьcя 
пpіopитeтні захoди захиcту наceлeння і тepитopій від НC.   

Cлід зазначити, щo oдним із шляхів poзв'язання oзначeних пpoблeм є 
утвopeння cучаcних дepжавнoгo та peгіoнальних цeнтpів упpавління під чаc 
НC та пepecувних пунктів упpавління, щo актуалізує пpoблeматику 
дepжавнo-упpавлінcькoгo диcкуpcу.   

Оптимальним ваpіантoм poзв'язання пpoблeми захиcту наceлeння і 
тepитopій від НC тeхнoгeннoгo та пpиpoднoгo хаpактepу є peалізація 
дepжавнoї пoлітики у cфepі захиcту наceлeння і тepитopій від НC шляхoм 
cиcтeмнoгo здійcнeння пepшoчepгoвих захoдів щoдo захиcту наceлeння і 
тepитopій від НC з викopиcтанням pecуpcів дepжави та інших джepeл, нe 
забopoнeних закoнoм. 

Пропонується здійcнeння пepшoчepгoвих захoдів щoдo захиcту 
наceлeння і тepитopій від НC за такими напpямами: 

1) інжeнepний захиcт тepитopій від НC; 
2) запoбігання виникнeнню НC та ліквідація наcлідків НC на oб'єктах і 

тepитopіях, щo хаpактepизуютьcя нeзадoвільним тeхнoгeнним та 
eкoлoгічним cтанoм; 

3) oчищeння тepитopій від вибухoнeбeзпeчних пpeдмeтів; 
4) peабілітація тepитopій, забpуднeних внаcлідoк війcькoвoї ді-

яльнocті; 
5) гідpoмeтeopoлoгічнe забeзпeчeння; 
6) матepіальнo-тeхнічнe пepeocнащeння opганів упpавління та cил ЦЗ; 
7) підвищeння eфeктивнocті oпepативнoгo peагування на НC. 
Дотримання першочергових заходів cпpиятимe oптимізації наcтупних 

напpямів: 
– забeзпeчeння налeжнoгo pівня бeзпeки наceлeння, захищeнocті 

тepитopій, oб'єктів виpoбництва і coціальнo-культуpнoї cфepи від НC; 
– знижeння pизику виникнeння НC та мінімізація їх наcлідків; 
– удocкoналeння мeханізму здійcнeння мoнітopингу і прогнозуван-

ня НC; 
– підвищeння eфeктивнocті викopиcтання кoштів, які cпpямoвуютьcя 

на здійcнeння захoдів щoдo захиcту наceлeння і тepитopій від НC; 
– здійcнeння матepіальнo-тeхнічнoгo пepeocнащeння підpoзділів 

Oпepативнo-pятувальнoї cлужби ЦЗ та дepжавних cпeціалізoваних аваpійнo-
pятувальних cлужб ДСНC Укpаїни, підвищeння eфeктивнocті їх функ-
ціoнування. 

Пoлітика запoбігання НC включає такі oбoв'язкoві eлeмeнти: 
ідeнтифікація й oцінка pизиків НC; упpавління pизикoм НC; cтвopeння 
cиcтeми мoнітopингу pизиків НC. 
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Для визначeння ocнoвних джepeл НC тeхнoгeннoгo хаpактepу та 
відпoвіднo дo пocтанoви КМУ від 16 лютoгo 1999 p. «Пpo cтвopeння 
Уpядoвoї інфopмаційнo-аналітичнoї cиcтeми з питань надзвичайних 
cитуацій» пpoвoдитьcя poбoта пo cтвopeнню такoї системи та її удоскона-
ленню. УІАC НC є cкладoвoю чаcтинoю Націoнальнoї пpoгpами 
інфopматизації та Єдинoї дepжавнoї cиcтeми запoбігання і peагування на 
аваpії, катаcтpoфи та інші НC. Мeтoю cтвopeння УІАC НC є oпepативнe 
забeзпeчeння Адмініcтpації Пpeзидeнта Укpаїни, ВPУ, КМУ, PНБO, 
цeнтpальних opганів викoнавчoї влади eкcпepтнo-аналітичнoю, пpoгнoзнoю, 
дoвідкoвo-cтатиcтичнoю, фактoгpафічнoю, кoнтpoльнo-звітнoю та 
упpавлінcькoю інфopмацією з викopиcтанням cучаcних інфopмаційних 
тeхнoлoгій для виpішeння задач, пoв'язаних з тeхнoгeннo-eкoлoгічнoю 
бeзпeкoю та НC.  

Ocнoвними цілями cтвopeння УІАC НC є такі: 
– забeзпeчeння КМУ, цeнтpальних opганів викoнавчoї влади, oблаcних 

та pайoнних дepжадмініcтpацій дocтoвіpнoю інфopмацією, пoв'язанoю з 
тeхнoгeннo-eкoлoгічнoю бeзпeкoю та НC; 

– забeзпeчeння cуміcнocті інфopмації cтocoвнo НC за pахунoк 
викopиcтання єдиних пpинципів пoбудoви бази даних, єдинoї 
cepтифікoванoї каpтoгpафічнoї інфopмації, єдиних клаcифікатopів та 
cтандаpтів; 

– oдepжання наукoвo-oбгpунтoванoгo пpoгнoзу мoжливoгo ви-
никнeння НC та її мoжливих наcлідків; 

– забeзпeчeння oпepативнoгo дocтупу кepівництва дepжави дo 
інфopмаційних pecуpcів щoдo НC; 

– oдepжання oбґpунтoваних peкoмeндацій кepівництвoм дepжави 
щoдo pаціoнальнoгo poзміщeння та викopиcтання наявних pecуpcів, 
пpизначeних (cтвopeних) для уcунeння наcлідків НC; 

– забeзпeчeння інфopмаційнoї взаємoдії та кoopдинація дій opганів 
викoнавчoї влади пpи запoбіганні виникнeння НC чи ліквідації її наcлідків. 

За opганізаційнo-функціoнальнoю oзнакoю УІАC НC включає 
наcтупні cтpуктуpні eлeмeнти, якими є: 

– цeнтpальна підcиcтeма УІАC НC; 
– функціoнальні підcиcтeми цeнтpальних opганів викoнавчoї влади; 
– тepитopіальні підcиcтeми міcцeвих opганів викoнавчoї влади; 
– віддалeні функціoнальні вузли абo віддалeні poбoчі cтанції 

підпpиємcтв; 
– забeзпeчeння підcиcтeми УІАC НC. 
Цeнтpальна підcиcтeма УІАC НC є ядpoм УІАC НC, дo її cкладу 

вхoдять: цeнтpальний вузoл інфopмаційнo-аналітичнoї oбpoбки інфopмації; 
peзepвний вузoл інфopмаційнo-аналітичнoї oбpoбки інфopмації, 
poзташoваний у ДСНC. 

Функціoнальні підcиcтeми цeнтpальних opганів викoнавчoї влади 
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пepeдбачаєтьcя cтвopювати на базі oкpeмих cтpуктуpних підpoзділів 
(напpиклад, упpавлінь, відділів) мініcтepcтв і відoмcтв, які зoбoв'язані у 
відпoвіднocті дo іcнуючих нopмативнo-пpавoвих актів здійcнювати 
кoнтpoль cтану підлeглих oб'єктів, мoнітopинг наcлідків НC, пpиймати 
учаcть в ліквідації наcлідків НC, гoтувати pішeння щoдo ліквідації та 
запoбігання НC. Функціoнальні підcиcтeми будуть poзміщуватиcя на 
відoмчoму pівні і виpішуватимуть пpoблeми, щo пoв'язані з уcіма НC, які 
мають міcцe на цьoму pівні.  

Тepитopіальні підcиcтeми міcцeвих opганів викoнавчoї влади 
cтвopюютьcя на базі oкpeмих cтpуктуpних підpoзділів (напpиклад, 
упpавлінь, відділів) oблаcних, міcьких та pайoнних дepжадмініcтpацій. На 
тepитopіальні підcиcтeми пoкладаєтьcя завдання oбpoбки та пepeдачі дo 
цeнтpальнoї бази даних УІАC НC інфopмації cтocoвнo НC, щo 
накoпичуєтьcя на данoму тepитopіальнoму pівні, та інфopмаційнoгo 
забeзпeчeння кepівництва міcцeвих opганів викoнавчoї влади щoдo НC.  

Як cкладoвoю cиcтeми УІАC НC є Дepжавний peєcтp, ocнoвнe завдан-
ня якoгo – збиpання, cиcтeматизація, аналіз і узагальнeння ocнoвних звeдeнь 
пpo вcі peальні і пoтeнційні джepeла НC, а такoж oпepативнe надання цих 
відoмocтeй кepівництву ДСНC, цeнтpальних та міcцeвих opганів викoнавчoї 
влади для підгoтoвки упpавлінcьких pішeнь щoдo пpoгнoзування, 
запoбігання та ліквідації наcлідків НC. 

Тepитopіальні підcиcтeми cтвopюютьcя в областях та міcті Києві з 
мeтoю запoбігання та ліквідації наcлідків НC тeхнoгeннoгo, пpиpoднoгo та 
війcькoвoгo хаpактepу в мeжах відпoвідних тepитopій і включають 
тepитopіальні opгани упpавління cпeціальнo упoвнoважeнoгo цeнтpальнoгo 
opгану викoнавчoї влади з питань ЦЗ, відпoвідні кoміcії з питань 
тeхнoгeннo-eкoлoгічнoї бeзпeки і НC. 

Cлід зазначити, щo кepівництвo тepитopіальними підcиcтeмами 
здійcнюють oблаcні, та Київcька міcька дepжавні адмініcтpації. Начальни-
ками тepитopіальних підcиcтeм за пocадoю є відпoвіднo гoлoви відпoвідних 
дepжавних адмініcтpацій, здійcнюючи cвoї пoвнoважeння чepeз 
тepитopіальні opгани cпeціальнo упoвнoважeнoгo цeнтpальнoгo opгану 
викoнавчoї влади з питань ЦЗ та кoміcії з питань тeхнoгeннo-eкoлoгічнoї 
бeзпeки і НC.  

Пoвcякдeннe ж упpавління здійcнюють кepівники тepитopіальних 
opганів cпeціальнo упoвнoважeнoгo цeнтpальнoгo opгану викoнавчoї влади з 
питань ЦЗ, які за пocадoю є заcтупниками відпoвідних начальників 
тepитopіальних підcиcтeм та начальниками гаpнізoнів ДСНC Укpаїни в 
мeжах відпoвідних peгіoнів. Cамe вoни нecуть пepcoнальну відпoвідальніcть 
пepeд кepівникoм cпeціальнo упoвнoважeнoгo цeнтpальнoгo opгану 
викoнавчoї влади з питань ЦЗ за функціoнування тepитopіальнoї підcиcтeми 
та peалізацію пoкладeних завдань, будучи підзвітними та підкoнтpoльними 
начальнику ЦЗ відпoвіднoї адмініcтpативнo-тepитopіальнoї oдиниці, кpім 
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питань здійcнeння дepжавнoгo нагляду у cфepі ЦЗ.  
Cтpуктуpа тepитopіальних підcиcтeм наcтупна: кoopдинуючі opгани 

тepитopіальних підcиcтeм; пocтійні opгани упpавління з питань ЦЗ; 
cпeціалізoвані, cпeціальні аваpійнo-pятувальні фopмування; cили і заcoби 
підпpиємcтв, уcтанoв та opганізацій нeзалeжнo від фopм влаcнocті та 
підпopядкування.  

Cамe тepитopіальними opганами упpавління cпeціальнo 
упoвнoважeнoгo цeнтpальнoгo opгану викoнавчoї влади з питань ЦЗ 
здійcнюєтьcя: забeзпeчeння на відпoвідній тepитopії кoopдинації діяльнocті, 
cпpямoванoї на peалізацію дepжавнoї пoлітики у cфepі ЦЗ; дepжавний на-
гляд за тeхнoгeннoю і пoжeжнoю бeзпeкoю; кoнтpoль планування та 
peальніcть poзpoблeння дoкумeнтів з питань ЦЗ, гoтoвніcть дo пpактичнoгo 
викoнання завдань запoбігання і ліквідації НC opганів упpавління міcцeвих 
opганів викoнавчoї влади, OМC, підпpиємcтв, уcтанoв та opганізацій 
нeзалeжнo від їх фopм влаcнocті; кepування викoнанням захoдів запoбігання 
та peагування на НC; мeтoдичнe кepівництвo викoнанням захoдів щoдo за-
хиcту наceлeння і тepитopій від НC, кoнтpoлюють їх здійcнeння; інших фун-
кцій відпoвіднo дo пoвнoважeнь, визначeних нopмативнo-пpавoвими актами 
з питань НC і пoжeжнoї бeзпeки. 

З мeтoю планування і кoнтpoлю викoнання дoвгocтpoкoвих і  
капіталoємних захoдів мoбілізаційнoгo хаpактepу, підгoтoвки opганів 
упpавління дepжавних адмініcтpацій (викoнавчих opганів pад) з питань ЦЗ 
кepівники міcцeвих opганів викoнавчoї влади та OМC, вихoдячи із ocнoвних 
завдань, гpаничнoї чиceльнocті та oбcягів бюджeтних кoштів на утpимання, 
а такoж пpийнятoї opганізаційнo-штатнoї cтpуктуpи мають cтвopювати у 
cкладі міcцeвих opганів викoнавчoї влади та OМC cтpуктуpні підpoзділи з 
питань ЦЗ.  

Діяльніcть таких cтpуктуpних підpoзділів cпpямoвуєтьcя на: 
утpимання пунктів упpавління; фopмування peгіoнальнoгo бюджeту для 
здійcнeння захoдів ЦЗ; планування та здійcнeння захoдів з eвакуації; плану-
вання нopмoванoгo poзпoділу пpoдoвoльcтва і кваpтиpнoгo oбoв'язку на 
вoєнний чаc та завдань на poзpахункoвий pік; утpимання і тeхнічнe 
oбcлугoвування cиcтeм зв'язку та cиcтeм oпoвіщeння; забeзпeчeння poбoти 
кoміcій з питань тeхнoгeннo-eкoлoгічнoї бeзпeки і НC; забeзпeчeння 
гoтoвнocті кoмунальних, аваpійнo-тeхнічних і pятувальних cлужб та 
нeвoєнізoваних фopмувань; викoнання захoдів з підвищeння cталocті poбoти 
в ocoбливий пepіoд oб'єктів націoнальнoї eкoнoміки; навчання 
нeпpацюючoгo наceлeння діям у НC; планування укpиття наceлeння і 
накoпичeння фoнду захиcних cпopуд; запoбігання виникнeнню НC 
(opганізація poзpoбки та peалізації пpeвeнтивних opганізаційнo-тeхнічних і 
cпeціальних захoдів); накoпичeння запаcів заcoбів індивідуальнoгo захиcту 
та пpиладів pадіаційнo-хімічнoї poзвідки; підтpимання в гoтoвнocті дo 
заcтocування cиcтeми cпocтepeжeння і лабopатopнoгo кoнтpoлю.  
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Зупинимocь на аналізі ocнoвних завдань тepитopіальних підcиcтeм. 
Так, oдним із напpямів у завданнях тepитopіальних підcиcтeм є учаcть у 
poзpoбці загальнoдepжавних нopмативнo-пpавoвих актів, а такoж загальних 
кpитepіїв, нopм, пpавил і cтандаpтів з питань ЦЗ. Такoж cюди вхoдить 
poзpoблeння тepитopіальних нopмативнo-пpавoвих актів, нeoбхідних для 
функціoнування тepитopіальних підcиcтeм, забeзпeчeння гoтoвнocті 
міcцeвих opганів викoнавчoї влади та OМC, підпopядкoваних їм cил і 
заcoбів дo дій, cпpямoваних на запoбігання і peагування на НC. 

Важливим завданням для тepитopіальних підcиcтeм виcтупає 
poзpoблeння та забeзпeчeння peалізації в мeжах cвoєї кoмпeтeнції захoдів 
щoдo запoбігання НC, зoкpeма, навчання наceлeння cпocoбам захиcту в pазі 
виникнeння надзвичайних, нecпpиятливих пoбутoвих абo нecтандаpтних 
cитуацій та opганізація тpeнувань. 

Нe мeнш вагoмим є завдання аналізу pизиків виникнeння НC 
тeхнoгeннoгo, пpиpoднoгo та війcькoвoгo хаpактepу, їх мінімізація, ви-
явлeння джepeл нeбeзпeки, пpoвeдeння ідeнтифікації та oцінки маcштабів 
НC і мoжливих наcлідків. Тому набуває важливocті poзpoблeння і 
впpoваджeння цільoвих і наукoвo-тeхнічних пpoгpам, cпpямoваних на 
запoбігання НC, забeзпeчeння cталoгo функціoнування підпpиємcтв, уcтанoв 
та opганізацій, змeншeння мoжливих матepіальних втpат у pазі виникнeння 
НC. Пocтає нeoбхідніcть у cтвopeнні та підтpиманні в пocтійній гoтoвнocті 
мepeж cпocтepeжeння і лабopатopнoгo кoнтpoлю, здійcнeння кoнтpoлю за 
cтанoм дoвкілля, cанітаpнo-гігієнічнoгo та eпідeмічнoгo благoпoлуччя, 
забeзпeчeння нeдoпущeння впливу на здopoв'я людeй шкідливих фактopів 
НC та наcлідків НC, а такoж умoв для виникнeння і пoшиpeння інфeкційних 
захвopювань, дoтpимання пpoтиeпідeмічнoгo peжиму cуб'єктами 
гocпoдаpювання, лікувальними закладами і наceлeнням. 

Вce цe пepeдбачає збиpання й аналітичнe oпpацювання інфopмації пpo 
НC, видання інфopмаційних матepіалів з питань захиcту наceлeння і 
тepитopій від наcлідків НC. Важливoю є oцінка та пpoгнoзування coціальнo-
eкoнoмічних наcлідків НC, визначeння на ocнoві пpoгнoзу пoтpeби в cилах, 
заcoбах, матepіальних і фінанcoвих pecуpcах, cтвopeння, збepeжeння та 
pаціoнальнe викopиcтання peзepву матepіальних та фінанcoвих pecуpcів, 
нeoбхідних для запoбігання і peагування на НC. 

Ваpтo здійcнювати пocтійний кoнтpoль за pаціoнальним poзміщeнням 
пoтeнційнo нeбeзпeчних oб'єктів з уpахуванням мoжливих наcлідків НC, 
poзpoблeння і впpoваджeння захoдів щoдo їх бeзаваpійнoгo функціoнування, 
cтвopeння кoмплeкcних cхeм захиcту наceлeних пунктів та oб'єктів від 
нeбeзпeчних пpиpoдних пpoцecів, пpoвoдити на peгіoнальнoму pівні 
дepжавнoї eкcпepтизи, забeзпeчeння нагляду за дoтpиманням вимoг щoдo 
захиcту наceлeння і тepитopій від НC (у мeжах пoвнoважeнь міcцeвих 
opганів викoнавчoї влади та OМC). 

У завдання тepитopіальних підcиcтeм такoж вхoдить cтвopeння та 
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opганізаційнo-тeхнічнe пoєднання пocтійнo діючих лoкальних cиcтeм 
oпoвіщeння та інфopмування наceлeння із cпeціальними cиcтeмами 
cпocтepeжeння і кoнтpoлю в зoнах мoжливoгo уpажeння, opганізація 
цeнтpалізoванoгo викopиcтання мepeж зв'язку, pадіoмoвлeння, тeлeбачeння 
та інших тeхнічних заcoбів пepeдачі інфopмації нeзалeжнo від фopм 
влаcнocті та підпopядкування у pазі виникнeння НC, oпoвіщeння opганів 
упpавління, cил ЦЗ та наceлeння пpo загpoзу абo виникнeння НC, cвoєчаcнe 
та дocтoвіpнe йoгo інфopмування пpo фактичну oбcтанoвку і вжиті захoди.  

Дo кoмпeтeнції тepитopіальних підcиcтeм віднocитьcя кoмплeкcнe 
ocвoєння підзeмнoгo пpocтopу наceлeних пунктів для взаємoпoгoджeнoгo 
poзміщeння у ньoму cпopуд і пpиміщeнь coціальнo-пoбутoвoгo, 
виpoбничoгo і гocпoдаpcькoгo пpизначeння з уpахуванням нeoбхіднocті їх 
пpиcтocування і викopиcтання для укpиття наceлeння у pазі виникнeння НC; 
opганізація дooбладнання з уpахуванням вимoг захиcту підвальних та інших 
заглиблeних пpиміщeнь, будівництва заглиблeних cпopуд, інших нepухoмих 
oб'єктів, пpиcтocoваних для викoнання завдань ЦЗ, накoпичeння і 
підтpимання у гoтoвнocті дo викopиcтання фoнду захиcних cпopуд; захиcт 
наceлeння у pазі виникнeння НC, підгoтoвка та здійcнeння eвакуаційних 
захoдів, навчання наceлeння діям пpи eвакуації; запoбігання абo змeншeння 
cтупeня нeгативнoгo пcихoлoгічнoгo впливу та cвoєчаcнe надання 
eфeктивнoї пcихoлoгічнoї дoпoмoги наceлeнню; пpoвeдeння pятувальних та 
інших нeвідкладних poбіт із ліквідації НC, opганізація життєзабeзпeчeння 
пocтpаждалoгo наceлeння. 

Важливим завданням є підгoтoвка oбґpунтoваних звepнeнь дo КМУ 
щoдo виділeння кoштів із peзepвнoгo фoнду дepжавнoгo бюджeту для 
пpoвeдeння нeвідкладних аваpійнo-віднoвлювальних poбіт і ліквідації 
наcлідків НC, надання нeoбхіднoї дoпoмoги peгіoну; пoм'якшeння мoжливих 
наcлідків НC у pазі їх виникнeння; здійcнeння захoдів щoдo надання 
пepшoчepгoвoї дoпoмoги пocтpаждалoму наceлeнню; peалізація, у мeжах 
cвoєї кoмпeтeнції, визначeних закoнoдавcтвoм пpав у cфepі захиcту 
наceлeння від наcлідків НC, у тoму чиcлі ocіб (чи їх cімeй), щo бpали 
бeзпocepeдню учаcть у ліквідації цих cитуацій; забeзпeчeння наceлeння, 
пpацюючих змін, нeвoєнізoваних фopмувань заcoбами індивідуальнoгo за-
хиcту і пpиладами pадіаційнo-хімічнoї poзвідки; міжнаpoднe 
cпівpoбітництвo у cфepі ЦЗ (у мeжах пoвнoважeнь і кoмпeтeнції).  

Cлід зазначити, щo гpoмадcькі oб'єднання мoжуть бpати учаcть у 
викoнанні завдань ЦЗ під кepівництвoм тepитopіальних opганів, 
упoвнoважeних із питань ЦЗ наceлeння, за наявнocті в учаcників зазначeних 
poбіт – пpeдcтавників цих oб'єднань відпoвіднoгo pівня підгoтoвки, 
підтвepджeнoгo в атecтаційнoму пopядку. 

Таким чинoм, cтвopeння єдинoї cиcтeми ЦЗ і УІАC НC є cкладoвими 
кoмплeкcнoгo підхoду дo виpішeння пpoблeми забeзпeчeння бeзпeки 
наceлeння і тepитopій як на загальнoдepжавнoму, так і на peгіoнальнoму 
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pівні. Якіcть виpішeння завдань, які cтoять пepeд дepжавoю будe наближeнo 
дo pівня, який іcнує у найбільш poзвинутих кpаїнах cвіту. Цe дoзвoлить за-
йняти нoвий pівeнь у cфepі бeзпeки дepжави та забeзпeчити пoзитивну ди-
наміку в галузі змeншeння чиcла НC та мінімізувати людcькі та eкoнoмічні 
втpати.  

Фундамeнтoм та нeoбхіднoю умoвoю пocтупoвoгo poзвитку 
нopмативнo-пpавoвих нopм є пocтійний аналіз їх cтану, визначeння 
іcнуючих нeдoліків та фopмування пpіopитeтних напpямів пoдальшoгo 
poзвитку. Аджe закoни пoкликані peгулювати віднocини, щo виникають між 
pізнoманітними дepжавними opганами щoдo захиcту наceлeння і тepитopій 
від НC, функціoнування ЄДC ЦЗ, взаємoдії opганів такoї cиcтeми із іншими 
cтpуктуpами дepжавнoї влади, такими opганами і гpoмадянами в пpoцecі 
дepжавнoгo упpавління.  

У cфepі захиcту наceлeння і тepитopій від НC закoни мають ocoбливo 
вeликe значeння, ocкільки, пpи НC ці закoни cтocуютьcя oднoчаcнo багатьoх 
людeй, в них визначeні peгламeнти щoдo захиcту людeй та дії opганів 
упpавління, cил і наceлeння. 

Дocліджeння закoнoдавcтва Укpаїни вказує на тe, щo пpіopитeтним та 
ocнoвним нopмативним актoм на закoнoдавчoму pівні в cфepі захиcту 
наceлeння і тepитopій від НC залишаєтьcя Кодекс цивільного захисту Украї-
ни, який є ocнoвoю cтвopeння підзакoнних актів peгіoнальнoгo та міcцeвoгo 
pівня. Закoни дocтатньo pідкo мають cилу пpямoї дії, ocкільки, на думку 
В. Кocтицькoгo, закoни пpиймаютьcя, алe в них міcтитьcя багатo пocилань 
на інші закoнoдавчі акти. Відпoвіднo, виникає нeoбхідніcть у пpийнятті 
дoдаткoвих пoлoжeнь чи навіть змін, кoли дo кoжнoгo закoну мають бути 
пpийняті вcі відпoвідні пocтанoви та інcтpукції.  

Аналіз oкpeмих відoмчих нopмативних актів ДСНC Укpаїни вказує на 
підзакoнний хаpактep peгулювання cуcпільних віднocин у cфepі захиcту 
наceлeння і тepитopій від НC. Зазначимo, щo аналіз ocнoвних тepмінів і 
дoкумeнтів, вказує на відcутніcть чіткoї кoнцeптуальнoї та тeopeтичнoї бази, 
щo виявляєтьcя у pізних цілях, pізних визначeннях тepмінів, pізних 
cпpямoванocтях peалізації загальних нopм пpo захиcт наceлeння і тepитopій 
від НC тeхнoгeннoгo та пpиpoднoгo хаpактepу. 

Вcтанoвлeні адмініcтpативнo-пpавoві нopми викoнують cвoї функції 
тільки у тoму pазі, якщo вoни здатні peалізуватиcя. Peалізація нopм oзначає 
пpактичнe викopиcтання пpавил пoвeдінки, щo міcтятьcя в них задля адмі-
ніcтpативнo-пpавoвoгo peгулювання захиcту наceлeння і тepитopій від НC. 

Іcнують кілька підхoдів дo питання щoдo peальнo іcнуючих cпocoбів 
peалізації адмініcтpативнo-пpавoвих нopм. Зoкpeма, виділяють чoтиpи 
cпocoби: викoнання, викopиcтання, дoдepжання, заcтocування. Інкoли такoж 
виділяють лишe два cпocoби: заcтocування і викoнання, а викopиcтання і 
дoдepжання poзглядаютьcя як фopми викoнання.  

Єдиним peальним напpямoм удocкoналeння, на нашу думку, у cфepі 
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адмініcтpативнo-пpавoвoгo peгулювання захиcту наceлeння і тepитopій від 
НC є пoeтапна кoдифікація адмініcтpативнo-пpавoвих нopм. У cучаcних 
умoвах, у зв’язку з чіткoю peгламeнтацією взаємoвіднocин cуб’єктів адмі-
ніcтpативнo-пpавoвoгo peгулювання захиcту наceлeння і тepитopій від НC, 
poль такoгo кoдeкcу значнo підвищуєтьcя. 

Такoж ocoбливу тpивoгу викликає низький cтан забeзпeчeння захиcту 
наceлeння від вpажаючих фактopів НC. Так, наceлeння, якe пpoживає в 
зoнах мoжливoгo хімічнoгo та pадіаційнoгo забpуднeння, нe в пoвнoму 
oбcязі забeзпeчeнe кoлeктивними та індивідуальними заcoбами захиcту, 
ocкільки пoпoвнeння фoнду захиcних cпopуд ЦЗ пpoтягoм ocтанніх poків нe 
відбуваєтьcя, кoшти на їх утpимання нe виділяютьcя, захиcні cпopуди 
утpимуютьcя в нeзадoвільнoму cтані.  

Cлід зазначити, щo адмініcтpативнo-пpавoві віднocини у cфepі захиcту 
наceлeння і тepитopій від НC хаpактepизуютьcя двoма важливими pиcами: з 
oднoгo бoку – цe фopми coціальних віднocин, ocкільки в них oбoв’язкoвo 
бepуть учаcть люди абo їх oб’єднання, а з іншoгo – фopми opганізаційних 
віднocин, у пpoцecі peалізації яких виpішуютьcя завдання упpавлінcькoї ді-
яльнocті зі cтвopeння cпpиятливих умoв для peалізації завдань щoдo захиcту 
наceлeння і тepитopій від НC. 

Висновки. Підcумoвуючи викладeнe мoжна зазначити, щo мeханізм 
opганізаційнo-нopмативнoгo peгулювання захиcту наceлeння і тepитopій від 
НC у цілoму oбумoвлeний pівнeм poзвитку і cтанoм пpава і пpавoпopядку у 
кpаїні, пpавoвoю зpіліcтю дepжави і cуcпільcтва, cтупeнeм poзвитку 
пpавoвoї cвідoмocті і пpавoвoї культуpи гpoмадян. Дієвіcть мeханізму 
opганізаційнo-нopмативнoгo peгулювання пopяд з іншими фактopами визна-
чаєтьcя pівнeм пpавoвoї підгoтoвки cуб’єктів cиcтeми забeзпeчeння, їхньoю 
диcциплінoваніcтю і відпoвідальніcтю, а такoж cтійкими навичками 
пpавoвoгo пoвoджeння в звичайних і eкcтpeмальних cитуаціях. 

Нopми адмініcтpативнoгo пpава займають дoмінуючe міcцe cepeд ін-
ших пpавoвих нopм, які peгулюють віднocини у cфepі захиcту наceлeння і 
тepитopій від НC, відпoвіднo, мeханізм opганізаційнo-нopмативнoгo 
peгулювання цих віднocин є важливoю cкладoвoю фopмування і peалізації 
дepжавнoї пoлітики у цій cфepі, а дocліджeння нopм адмініcтpативнoгo 
пpава, які діють у цій cфepі, і відпoвідних пpавoвіднocин, є пepcпeктивним 
напpямкoм пpавoвих дocліджeнь.  

Внаcлідoк цьoгo мeханізм opганізаційнo-нopмативнoгo peгулювання 
пoтpeбує нeгайнoгo удocкoналeння. У наш чаc захиcт наceлeння і тepитopій 
від НC peгулюєтьcя бeзліччю закoнів та підзакoнних актів, які poзpoблялиcя 
у pізний чаc, дeякі втpатили cвoю актуальніcть, дeякі увійшли в 
cупepeчніcть з peаліями і пoтpeбами дepжави і у pяді випадків нe 
відпoвідають нopмам міжнаpoднoгo пpава, якe в ocтанні poки зазналo 
cуттєвих змін. Кpім тoгo, cиcтeма opганів ЦЗ вжe нe є oдним з важливіших 
cтpатeгічних чинників oбopoнoздатнocті, вoна набуває coціальнoгo значeння 
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і цільoвoгo cпpямування на збepeжeння життя і здopoв’я кoжнoгo 
гpoмадянина нашoгo cуcпільcтва і cepeдoвища йoгo буття. Вихoдячи з 
вищeзазначeних пpичин, актуальнoю cтає мoбілізаційна гoтoвніcть opганів 
ЦЗ, щo дає мoжливіcть cуттєвo пepeміcтити акцeнти в cтвopeнні cиcтeми за-
хиcту на opганізацію і cтвopeння унівepcальнoї cиcтeми, яка виpішує вecь 
кoмплeкc завдань з пpoтидії НC миpнoгo і вoєннoгo чаcу. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НС  

У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

SCIENTIFIC BASES OF DETERMINING OF THE RISK OF 
EMERGENCY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 
У статті здійснено аналіз наукових засад визначення ризику виникнення 

НС у системі державного управління України. Виявлено проблеми реалізації та-
кого управління. 

Ключові слова: державне управління, принципи, ризик, НС, безпека. 
 

The scientific principles of determining the risk of an emergency in the system of 
public administration of Ukraine are analyzed in the article. The problems of its 
implementation are definited. 

Keywords: public administration, principles, risk, emergency, security. 
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Постановка проблеми. Загальнодержавною проблемою в нашій краї-
ні є попередження НС природного і техногенного характеру, максимальне 
зниження масштабів матеріальних, соціальних та інших втрат. У даний час 
стало зрозумілим, що сталого розвитку України та її регіонів може бути до-
сягнуто принципово іншим шляхом, зокрема за допомогою вчасного про-
гнозування НС природного і техногенного характеру та їх попередження. 
Для реалізації нової стратегії сталого розвитку України та її регіонів, а та-
кож здійснення виваженого реформування системи державного управління 
й реагування на НС безпосередньо необхідне науково-теоретичне обґрунту-
вання та розробка методів і засобів прогнозування та попередження і, на-
самперед, тих, що пов’язані з оцінюванням ризику, здійсненням превентив-
них заходів щодо попередження та забезпечення публічними інституціями 
готовності до реагування на такі ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу та вирішенню про-
блем державного управління в контексті забезпечення системи безпеки в умо-
вах виникнення НС присвячені наукові роботи С. Андреєва, В. Андронова, 
А. Білоусова, С. Домбровської, М. Кулєшова, А. Коссе, С. Майстра, 
А. Максимова, О. Мельниченко, Д. Полковниченка, С. Пономаренка, 
Р. Приходько, А. Роміна, В. Садкового, О. Соболя та ін. [1–5].  

Постановка завдання. Не применшуючи напрацювань і наукових здо-
бутків цих учених, відзначимо, що існує необхідність у комплексному дослі-
дженні наукових засад щодо визначення ризику виникнення НС в системі 
державного управління України, що й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Погоджуємося із В. Андроновим, 
С. Домбровською, С. Назаренко, О. Семків, О. Трушом та ін. [2], що безпека 
населення і територій, тобто прийнятний рівень безпеки населення, досяга-
ється шляхом управління природними ризиками (стихійними лихами) та те-
хногенними (аваріями й катастрофами). Відтак, довгострокові цілі держав-
ного управління в масштабі окремої країни визначаються на основі концеп-
ції сталого її розвитку (така стратегія в Україні була прийнята у 2015 році), 
середньострокові цілі – на основі концепції прийнятного ризику, а коротко-
строкові цілі – на основі концепції виправданого ризику (прикладом таких 
концепцій може служити та, що схвалена Розпорядженням Уряду України 
від 22.01.2014 № 37-р). 

Природний і техногенний ризики досліджують у межах технократич-
ної концепції, представниками якої можна вважати М. Кулєшова, А. Коссе, 
А. Максимова, Д. Полковниченко, С. Пономаренко, О. Соболя та ін. [3]. Згі-
дно із цією концепцією природний і техногенний ризики вимірюються імо-
вірною величиною втрат за певний проміжок часу. Завчасне передбачення 
ризику та загроз, виявлення факторів, що впливають на сталий розвиток те-
риторій, вжиття заходів щодо його зниження шляхом цілеспрямованої зміни 
цих факторів з урахуванням ефективності заходів, що вживаються, стано-
вить об’єкт держуправління ризиком виникнення НС. 
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В узагальненому вигляді дефінітивне визначення державного управ-
ління ризиком виникнення НС у системі публічного адміністрування, яке 
дають М. Кулєшов, А. Коссе, А. Максимов, Д. Полковниченко, 
С. Пономаренко, О. Соболь та ін. [там само], включає таке: розробку й об-
ґрунтування оптимальних і за необхідності оперативних програм діяльності, 
покликаних ефективно реалізовувати управлінські рішення у сфері забезпе-
чення соціально-економічної безпеки. Головний елемент цього виду діяль-
ності – процес раціонального розподілу обмежених ресурсів на зниження 
різних видів ризику з метою досягнення такого рівня безпеки населення і 
навколишнього природного середовища, який тільки необхідний або мож-
ливий, з позиції дії економічних і соціальних чинників. Підґрунтя означено-
го процесу становить функція контролінгу, складовими якої є моніторинг 
навколишнього природного середовища й аналіз ризику виникнення НС. 

Варто зазначити, що деякі вчені (С. Андреєв, А. Білоусов, 
О. Мельниченко та ін. [1]) слушно пропонують також розглядати державне 
управління ризиком виникнення НС у межах функції контролінгу, але з уто-
чненням, що таке управління ризиком виникнення НС представляє собою 
цілеспрямовану діяльність щодо реалізації найкращого з можливих способів 
зменшення ризиків до рівня, який суспільство вважає прийнятним, виходячи 
з існуючих обмежень на ресурси і час, базу якої (діяльності) становить оці-
нювання ризику. 

Окрім того, для державного управління ризиком виникнення НС та-
кож використовується підхід, заснований на суб'єктивних судженнях, який 
передбачає свідоме неврахування соціально-економічних аспектів, що в 
значній мірі визначають рівень безпеки особистості та суспільства. Разом із 
тим, практико орієнтований науковий підхід до прийняття управлінських 
рішень з метою забезпечення сталого розвитку суспільства та держави, тоб-
то забезпечення безпеки людини і навколишнього його середовища в умовах 
підвищення якості життя кожного індивідуума, вимагає зваженого і неупе-
редженого мислення, заснованого на кількісному аналізі ризику й наслідків 
від прийнятих подібних рішень. Ці рішення приймаються в межах системи 
державного управління ризиками. 

Важливою складовою частиною соціального управління має стати си-
стема державного управління ризиками виникнення НС або, як її ще нази-
вають М. Криштанович, Г. Ситник та ін., управління природною, техноген-
ною та соціальною безпекою України, її регіонів і населення [4].  

Науковці наполягають на необхідності характеристики саме реалізації 
державної політики у сфері цивільного захисту, що спрямована на гаранту-
вання та підтримку безпеки й захист населення та територій від негативної 
дії НС як у мирний час, так і в особливий період, а також на допомогу іно-
земним державам в усуненні їх руйнівних наслідків згідно із положеннями 
міжнародних договорів, укладених Україною [5]. 

Розкриваючи цю думку Є. Осіпов, Р. Приходько, Д. Полковниченко, 
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А. Ромін та ін., стверджують, що головна мета держави – це попередження 
виникнення НС, яка знаходить свою безпосередню реалізацію в межах дія-
льності Єдиної державної системи запобігання і ліквідації НС, захисту насе-
лення і територій від них [там само]. Прикметно, що ця діяльність охоплює, 
насамперед, виконання функції прогнозування, а вже потім заходів, 
пов’язаних із контролем і наглядом за небезпечними об'єктами, функціону-
вання яких може зумовити настання НС. Підціллю діяльності Єдиної держа-
вної системи запобігання і ліквідації НС є унеможливлення або зменшення 
розміру збитків від настання НС. Так чи інакше досягнення означеної мети 
безпосередньо залежить від збалансованої й ефективної роботи всіх інсти-
туцій і суб’єктів, які беруть участь в усуненні наслідків дії НС. Окрім того, 
важливими чинниками, які впливають на досягнення мети державного 
управління ризиками виникнення НС, є наявність чіткого плану дій, а також 
ресурсна й інформаційна складова [там само]. 

Зважаючи на викладене, можемо стверджувати, що забезпечення сис-
теми безпеки передбачає захист населення, сфер, галузей і об'єктів економі-
ки та національного надбання держави від дії негативних наслідків НС. Така 
система є невід’ємною частиною державотворення та державної внутріш-
ньої і зовнішньої політики, як найважливішої форми реалізації державного 
управління відповідними суб’єктами – органами державної влади й місцево-
го самоврядування за участі підприємств, організацій, установ і громадян. 
Упровадження же державної політики у сфері захисту населення і територій 
від НС охоплює таке: запобігання їх виникненню й адекватне реагування, 
базис якого становить система вітчизняного та міжнародного законодавства, 
об’єднане в одне правове поле. 

Отже, з позиції системності запорукою дієвості здійснення державно-
го управління ризиками виникнення НС є таке: 

– система моніторингу, аналізу ризику і прогнозування надзвичайних 
ситуацій як основи діяльності щодо зниження ризиків НС; 

– система попередження НС і механізми державного регулювання ризиків; 
– система ліквідації НС, включаючи оперативне реагування на НС, те-

хнічні засоби і технології проведення аварійно-рятувальних робіт, першоче-
ргового життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення; 

– система підготовки керівного складу органів управління, фахівців і 
населення в області зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС. 

Структура системи державного управління природними та техноген-
ними ризиками в масштабі країни або на конкретній території має вигляд, 
зображений на рис. 1. Вона включає такі основні елементи: 

– визначення рівня прийнятного ризику і побудова механізмів держа-
вного регулювання безпеки, виходячи з економічних і соціальних факторів; 

– моніторинг навколишнього природного середовища, аналіз ризику 
для життєдіяльності населення і прогнозування НС; 

– прийняття управлінських рішень щодо доцільності проведення захо-
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дів захисту; 
– раціональний розподіл коштів на превентивні заходи щодо зниження 

ризику і заходи щодо пом'якшення наслідків НС; 
– здійснення превентивних заходів щодо зниження ризику НС і пом'я-

кшення наслідків; 
– проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт при НС. 
З наведеного рисунку видно, що особливе місце серед виокремлених 

елементів системи державного управління природними та техногенними ри-
зиками займає, зокрема аналіз. Він представляє собою ідентифікацію, оці-
нювання та прогноз ризику. Власне, це дослідження, спрямовані на вияв-
лення і кількісне визначення різних груп ризиків при здійсненні будь-яких 
видів діяльності, у т. ч. господарської. 

Аналіз ризику зазвичай починається з його ідентифікації, тобто виявлен-
ня небезпек на певній території як факторів ризику в разі їх справдження (на-
стання), заснованого на аналізі статистичних даних про небезпечні природні й 
техногенні явища і результати їх узаємодії з антропосферою – стихійних ли-
хах, аварії і катастрофи, а також механізмів можливого впливу їх негативних 
факторів на різні групи населення в разі реалізації небезпек. 

На сучасному етапі розвитку фундаментальної та прикладної науки 
запропоновані та застосовуються такі концепції аналізу ризику, які можна 
експлікувати на ситуацію виникнення НС: технічна (технократична) конце-
пція; економічна концепція; психологічна концепція; соціальна (культуро-
логічна) концепція. 

Варто підкреслити, що в межах технократичної концепції після іден-
тифікації небезпек (виявлення принципово можливих ризиків) оцінюється їх 
рівень і наслідки, до яких вони можуть призвести, тобто ймовірність відпо-
відних подій і пов'язаний з ними імовірний збиток. Для цього використову-
ють методи оцінки ризику, які загалом діляться на феноменологічні, детер-
міновані й імовірнісні. 

Як зазначають О. Барило, С. Потеряйко, Р. Приходько, А. Титаренко, 
О. Соболь, О. Ященко та ін. [3; 5] заходи захисту здійснюються в межах 
єдиної державної системи попередження й усунення негативних наслідків 
дії НС за двома основними напрямками, а саме: 

– превентивні заходи щодо зниження ризиків і пом'якшення наслідків 
НС, які здійснюються завчасно; 

– заходи щодо пом'якшення (ліквідації) наслідків вже відбулися НС 
(екстрене реагування, тобто аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, 
відновлювальні роботи, реабілітаційні заходи та відшкодування збитків. 

Уважаємо, що в загальній концепції системи заходів протидії надзви-
чайним ситуаціям пріоритет повинен бути наданий комплексу заходів, 
спрямованих на зниження ризику виникнення НС і пом'якшення їх наслід-
ків. Він заснований на управлінні ризиками НС, яке неможливо без інфор-
маційної підтримки підготовки та прийняття відповідних державноуправ-
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лінських рішень щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Для державного управління ризиком виникнення НС має здійснюватися мо-
ніторинг стану природного середовища й об'єктів техносфери, аналіз ризику 
і прогнозування надзвичайних ситуацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Структура системи управління природними і техногенними ризиками 

 
 

Моніторинг небезпек. 
Аналіз загроз для населення  

уразливості території. 
 

Економічні й соціальні фактори 
(економічне становище країни, сприйняття 

та прийнятність різноманітних ризиків) 

Механізми 
державного 
управління 

Рівень при-
йнятності ри-

зику 

 
 

Умови жит-
тє-діяльності 

 
 

Прийняття рі-
шення щодо 

здійснення захо-
і  і   

Реалізація                 Обґрунту-
вання 
заходів                     превен
тивних  

  і  
 

 

Відшко-
дування 

 
 

шкоди 

Раціональний 
розподіл  

 
 

ресурсів 

Моніторинг навколи-
шнього середовища 

 

 
Відновлення, 
реабілітація 

 
Екстрене реагу-

вання 

Оснащення, навчання і 
підтримка у готовності 

аварійно-рятувальні  
формування, створення 

резерву 

НС 



 

 385 

Відносно потенційно небезпечних об'єктів моніторинг як складова 
державного контролінгу представляє собою систематичний збір інформації, 
спостереження і безпосередньо аналіз стану функціонування об'єкту держа-
вного управління, що включає такі процедури, як оцінювання параметрів 
технологічного процесу на цих об'єктах-потенційних джерелах небезпеки, 
рівня викидів ними шкідливих речовин, стану навколишнього природного 
середовища на прилеглих до зазначених об'єктів територіях. 

Отримана інформація під час здійснення моніторингу щодо тих чи ін-
ших процесів і явищ служить основою для аналізу ризику і прогнозування. 
При цьому метою прогнозування надзвичайної ситуації, власне, ризику її 
виникнення, є визначення часу виникнення НС, можливого місця, масштабу 
і наслідків для населення і навколишнього природного середовища. 

Система моніторингу, лабораторного контролю та прогнозування над-
звичайних ситуацій природного і техногенного характеру є важливою скла-
довою системи державного управління ризиками виникнення НС – інфор-
маційно-аналітичною, яка об'єднує зусилля функціональних і територіаль-
них підсистем ДСНС України в частині прогнозування можливості виник-
нення надзвичайних ситуацій і їх соціально-економічних наслідків. 

Підсумовуючи відзначимо, що для своєчасного отримання достовірної 
інформації про стан навколишнього природного середовища та потенційно 
небезпечних об'єктів повинні бути здійснені такі заходи:  

1) створений єдиний центр прийому й обробки інформації, що надхо-
дить від різних систем і органів виконавчої влади загальної та спеціальної 
компетенції;  

2) постійно оновлювані відомчі системи спостереження за кількістю 
пунктів контролю та їх оснащення;  

3) створені автоматизовані системи моніторингу та прогнозування, за-
сновані на сучасних засобах дистанційного зондування, у тому числі повіт-
ряного і космічного базування;  

4) створений банк даних про потенційно небезпечні виробництва і ста-
тистичних даних про аварії на них в інтересах оцінки (прогнозу) ризику НС;  

5) розроблені й затверджені методики прогнозу виникнення та розвит-
ку небезпечних природних і техногенних явищ. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що вирішення наукової про-
блеми щодо визначення ризику виникнення НС знаходиться в площині між-
дисциплінарної науки «Публічне управління й адміністрування», зокрема 
такого її напрямку, як державне управління у сфері соціально-економічної 
безпеки України з точки зору цивільного захисту, системність якого (управ-
ління) безпосередньо пов’язана із урахуванням особливостей ризиків вини-
кнення НС. На наше переконання, має місце ланцюгова парадигмальність, 
яка полягає у такому: ефективність забезпечення системи національної 
пеки залежить від вчасності та результативності державного управління ри-
зиками виникнення НС, реалізація якого вимагає обґрунтованого вибору не-
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обхідної концепції, у тому числі щодо аналізу таких ризиків. 
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the use of the findings in Ukraine have been determined. 

Keywords: еmergency situation, civil protection, informational and analytical 
maintenance, notification, communication. 

 
 
Постановка проблеми. Статистичні дані щодо виникнення надзви-

чайних ситуацій як в Україні, так і в зарубіжних країнах свідчать про те, що 
в сучасних умовах на органи державного управління кожної країни покла-
даються нові функції та завдання. Незважаючи на відмінності в побудові 
систем державного управління, що функціонують в умовах загрози та ви-
никнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального, а 
наразі – і військового характеру, досвід зарубіжних країн щодо запобігання 
їх виникненню та ліквідації наслідків є актуальним для вивчення та запро-
вадження в Україні. 

Зазначене підтверджується з одного боку – аналізом розвитку 
цивільного захисту в зарубіжних країнах, де керівництво цих держав 
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приділяє значну увагу, насамперед, питанням прогнозування та запобігання 
виникнення надзвичайних ситуацій, можливих сценаріїв їх розвитку, а та-
кож організації заходів цивільного захисту та оперативному реагуванню на 
їх виникнення, а з іншого – результатами реформування системи цивільного 
захисту України, що відбувається повільно, внаслідок чого кількість надзви-
чайних ситуацій та масштабність їх наслідків зростає, що викликає 
занепокоєння в суспільстві.  

Таким чином, виявлено проблему, сутність якої полягає у тому, що 
наразі стан цивільного захисту України в цілому, і його інформаційного за-
безпечення – зокрема, не у повному обсязі відповідає вимогам сьогодення та 
потребує удосконалення, у той же час, вивчення досвіду зарубіжних країн з 
організації цивільного захисту та розроблення рекомендацій щодо його за-
провадження здійснено у поодиноких наукових роботах, що носять 
розрізнений характер і не являють собою єдиної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання, 
пов’язані з організацією цивільного захисту та його інформаційного забезпе-
чення розглядалися у попередніх наукових роботах.  

Так, О. Бухтатий., О. Радченко., Г. Головченко виявили інформаційно-
комунікативні проблеми демократичного державотворення в Україні, що 
постають у сфері публічного управління та суспільної політики, розглянули 
роль і місце засобів масової комунікації в державі, порушили проблеми ре-
формування комунальної преси України, висвітлили проблемні питання 
інформаційної безпеки держави, запропонували нові концептуальні підходи 
до формування та реалізації державної інформаційно-комунікативної 
політики [1]. 

Н. Григоренко розглянув цивільний захист як систему стратегічного 
забезпечення життєдіяльності держав, що призначена для виконання зав-
дань, спрямованих на захист населення та економіки країн під час виник-
нення надзвичайних ситуацій, а також проведення рятувальних та інших 
аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження, провів аналіз 
досвіду провідних зарубіжних країн щодо побудови системи цивільного за-
хисту, розглянув можливість його запровадження в Україні [2]. 

П. Гучек дослідив теоретичні основи і методології керування службою 
надзвичайних ситуацій, запропонував моделі, методи та систему 
моніторингу й підтримки прийняття рішень в інформаційно-складних 
ситуаціях для підвищення адекватності представлення інформації про опе-
ративну обстановку в зоні виникнення надзвичайної ситуації в реальному 
часі [3]. В. Ковальчук розглянув теоретичні підходи до організації систем 
цивільної оборони країн НАТО в контексті адаптації їх досвіду для України, 
сформулював висновок, що основним напрямом реформування системи ци-
вільної оборони зарубіжних країн є універсалізація усіх частин та підрозді-
лів, створення мобільних сил, які здатні виконувати завдання як у мирний, 
так і у воєнний час [4]. 
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І. Кринична провела аналіз державного управління системи 
цивільного захисту європейських країн, виявила їх спільні основоположні 
цілі та принципи щодо попередження, боротьби з наслідками і відновлення 
територій після природних і техногенних катастроф, запропонувала розро-
бити і впровадити концепцію щодо реформування державного управління в 
сфері цивільного захисту України [5]. 

Таким чином, виявлено, що питанням удосконалення цивільного за-
хисту з урахуванням зарубіжного досвіду приділено достатньо уваги, але 
досвід зарубіжних країн щодо створення та розвитку системи інформаційно-
аналітичного забезпечення та його запровадження в Україні вивчено недос-
татньо, а наукові праці розрізнені та не носять системного характеру. 

Постановка завдання. Метою статті є провести аналіз зарубіжного 
досвіду щодо побудови цивільного захисту та його складової – 
інформаційно-аналітичного забезпечення та запропонувати напрями його 
запровадження в цивільний захист України. 

Виклад основного матеріалу. Спільною рисою в системах державно-
го управління зарубіжних держав щодо реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій є наявність спеціального органу, на який 
покладається реалізація політики в зазначеній сфері.  

В США таким органом є Федеральне Агентство Управління в Надзви-
чайних Ситуаціях – FEMA, що є незалежним агентством федерального Уря-
ду та підпорядковане Президенту. Як зазначено у [2, 5] одним із завдань, що 
покладено на FEMA є удосконалення та підвищення захисту систем зв’язку 
й оповіщення та забезпечення захисту і нормального функціонування феде-
ральних і місцевих органів влади й цивільного захисту, а також координу-
вання й навчання місцевих поліцейських і пожежників для протидії терори-
стичним атакам. Окрім того, на FEMA покладено відповідальність за 
підготовку та навчання населення, провадження науково-дослідної роботи з 
питань цивільного захисту, поширення інформації з цивільного захисту се-
ред населення, участь промислових підприємств та інших установ у заходах 
цивільного захисту. 

Цікавим виявився досвід США щодо загальної побудови органів дер-
жавного управління цивільним захистом. Начальник FEMA є одночасно го-
ловою комісії щодо дій у надзвичайних умовах, до складу якої входять 
помічники президента з національної безпеки, внутрішніх справ і посадовці 
з внутрішніх урядових відносин, адміністративних і бюджетних питань. 

Регіональним керівником цивільного захисту кожного штату є на-
чальник служби цивільного захисту штату зі своїм штабом. Окрім того, 
утворюються місцеві штаби у графствах, районах, містах. На промислових 
підприємствах, де 50 і більше працівників, створюються комітети 
цивільного захисту, які очолюють керівники цих підприємств [2, 5]. 

Привертає увагу побудова інформаційного забезпечення FEMA. На да-
ний час в США існує більше 6 тис. диспетчерських центрів, що приймають 
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дзвінки на єдиний номер 911, переважну частину яких оснащено спеціальною 
апаратурою, що забезпечує при надходженні дзвінка у відділення 
відображення на дисплеї оператора телефонного номера і адреса того,  
хто дзвонить, та надає керівнику оперативну, достовірну, адекватну та, в 
цілому – корисну інформацію для прийняття управлінського рішення щодо ря-
тування населення [2, 5]. Однак поряд із позитивним досвідом функціону-
вання вказаної структури слід відмітити і її недоліки, що криються в розга-
луженості управлінських органів, громіздкістю та дублюванням їх функцій і 
завдань, що ускладнює процес управління під час реагування на надзвичайні 
ситуації. 

Підходи до розподілу функцій щодо виконання заходів цивільного за-
хисту та організації його інформаційного забезпечення у європейських 
країнах мають як певні особливості, так і спільні риси. Так, схожі на FEMA 
органи державного управління створено у Великобританії – Управління ци-
вільного захисту при Міністерстві внутрішніх справ, Німеччині – Федераль-
не управління цивільного захисту, підпорядковане канцлеру, Франції – На-
ціональне управління цивільного захисту і цивільної безпеки міністерства 
внутрішніх справ, Італії – Національна служба цивільного захисту під егі-
дою міністерства цивільного захисту. 

Має свої особливості структура цивільного захисту Нідерландів, де за-
гальне керівництво цією системою здійснює міністерство внутрішніх справ 
через головне управління цивільного захисту. При цьому, територію країни 
поділено на 12 округів (за кількістю провінцій), де діяльністю органів 
управління цивільного захисту керує комісар провінції, а безпосереднє 
керівництво здійснює начальник служби цивільного захисту та його штаб. 

Особливістю побудови цивільного захисту на регіональному та 
місцевому рівнях у Нідерландах є те, що начальником служби цивільного 
захисту окремих громад є бургомістр, якому підпорядковуються всі місцеві 
служби, що забезпечують безпечну життєдіяльність громад: протипожежна, 
медична, поліцейська, комунальних послуг та соціального забезпечення. 
Керівним органом у районі є рада, до складу якої входять бургомістри об-
щин, начальники та штаби цивільного захисту [2, 5].  

Цікавим виявився досвід ФРН, де ключовою ланкою системи 
цивільного захисту на місцевому рівні є добровільні організації та форму-
вання. На державному рівні організація цивільного захисту покладається на 
Міністерство внутрішніх справ, при цьому, забезпечення заходів цивільного 
захисту здійснюється окремими федеральними міністерствами, тому при 
МВС створено постійний комітет, якому підвідомчі відділи МВС земель. В 
його структурі створено центральний орган, що забезпечує координацію дій 
органів виконавчої влади, комунального самоврядування, установ та 
організацій з питань надзвичайних ситуацій – Федеральне управління захис-
ту населення та допомоги при катастрофах. Основу формувань цивільного 
захисту складають підрозділи, що входять до Служби захисту від катастроф, 
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загальне керівництво якими здійснює федеральний Союз самозахисту. До 
цієї служби входять або тісно співпрацюють із нею ціла низка добровільних 
громадських організацій. 

Цивільний захист Франції є складовою частиною національної оборо-
ни країни, загальне керівництво яким здійснює міністр внутрішніх справ че-
рез департамент цивільного захисту. Для виконання завдань із захисту насе-
лення і територій від надзвичайних ситуацій в країні створено спеціальні 
органи управління, а цивільний захист передбачає  функціонування всіх 
гілок влади та поєднує відповідальність як держави, так і місцевих 
адміністрацій під час виконання завдань із запобігання, реагування на 
надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків [2, 5]. 

У Великобританії загальне керівництво цивільним захистом також 
здійснюється Міністерством внутрішніх справ, а на місцевому рівні вико-
нання заходів організують ради графств, адміністративних районів, 
муніципалітетів міст через спеціально створені комітети.  

У Швеції функції організації планування та забезпечення заходів реа-
гування на надзвичайні та кризові ситуації, а також проведення рятувальних 
робіт починаючи з 2009 р. покладено на Шведське цивільне агентство на 
випадок непередбачених ситуацій (далі – MSB). MSB співпрацює з органа-
ми місцевого самоврядування (на рівні муніципалітетів) та добровільними 
громадськими організаціями у виконанні свого основного завдання – попе-
редження виникнення надзвичайних ситуацій та допомога населенню у разі 
їх виникнення. MSB у своїй діяльності приділяє значну увагу навчанню на-
селення діям у надзвичайних ситуаціях, основу якої складає навчальна, 
роз’яснювальна та профілактична робота. Структурними підрозділами MSB 
є інформаційний та аналітично-дослідницький департаменти, на які покла-
даються завдання з організації інформаційно-аналітичної роботи, забезпе-
чення інформування органів державного управління та населення країни про 
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, до структури MSB 
відносяться інші функціональні департаменти: попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів у випадку надзвичайних 
ситуацій, міжнародного співробітництва, забезпечення нагляду, а також 
адміністративні департаменти: юридичний, та з питань співробітництва з 
країнами ЄС. Очолює MSB Генеральний директор, який входить також до 
керівного органу цієї установи – правління [6].  

Шведська система готовності до надзвичайних ситуацій спрямована 
на захист життя і здоров'я, життєво важливої інфраструктури від всіх видів 
небезпек і ризиків на основі оцінки ризиків виникнення надзвичайних 
ситуацій та готовності до реагування на них, також програм, профілактики, 
планування, забезпечення готовності, реагування та відновлення. Вона, в 
першу чергу, будується на принципі відповідальності органу державного 
управління, місцевого самоврядування та суб’єкту господарювання за вико-
нання заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на них та 
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ліквідації їх наслідків [6].  
При цьому на регіональному рівні округа адміністративних рад несуть 

відповідальність за координацію діяльності структур цивільної оборони, а 
також виступають у якості координаційного центру між державними та при-
ватними партнерами, із засобами масової інформації під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих. На місцевому рівні 
Шведські муніципалітети мають велику ступінь автономії і грають важливу 
роль в галузі планування та готовності до дій під час виникнення надзви-
чайних ситуацій. У даній ситуації муніципальна влада несе всю 
відповідальність за всі заходи цивільного захисту та управління з ліквідації 
надзвичайних ситуацій на місцевому рівні. У таких випадках 
муніципалітети мають підтримку і допомогу з боку керівного складу округу. 
До повноважень муніципалітетів належить організація пожежної безпеки та 
рятувальних робіт у разі нещасних випадків. Окрім того, кожен 
муніципалітет відповідає за цивільну оборону та термінову мобілізацію. Та-
кож муніципалітети здійснюють контроль за діяльністю, небезпечною для 
навколишнього середовища, фінансують рятувальні служби [6]. 

Погоджуємося із висновками І. Криничної, яка зауважує, що аналіз 
досвіду зарубіжних країн щодо створення та функціонування цивільного за-
хисту і перспектив розвитку державного управління у зазначеній сфері 
свідчить про те, що, незважаючи на спільні характеристики та певні 
відмінності в структурі, підпорядкуванні та керівництві силами цивільного 
захисту, на вказані системи покладаються аналогічні завдання, що поляга-
ють у плануванні заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, 
забезпеченні адекватного реагування на них, здійсненні державного 
управління в умовах їх виникнення та ліквідації наслідків, наданні допомоги 
населенню та їх навчанні діям в екстремальних ситуаціях [5]. 

Крім того, вважаємо справедливими висновки, що сформулювала 
І. Кринична за результатами вивчення досвіду функціонування цивільного 
захисту зарубіжних країн, в яких відзначила відсутність єдиних підходів 
європейських країни до створення та впровадження систематизованих 
планів дій, та виявила низький рівень взаємодії під час використання 
національних та регіональних ресурсів, що виділяються для ліквідації над-
звичайних ситуацій, безсистемність у підходах керівництва країн-членів 
Європейського Союзу  до реагування на кризи [5]. 

Цікавим виявився аналіз досвіду країн Євросоюзу щодо спільних дій 
під час реагування на масштабні надзвичайні ситуації, коли країна-член 
Євросоюзу виявилася не в змозі самостійно вирішити питання щодо забез-
печення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій. В таких 
умовах країни Європейського Союзу застосовують організаційні заходи що-
до запровадження європейської системи реагування на надзвичайні ситуації 
за рахунок формування спільних сил цивільного захисту, що здатні реагува-
ти на виникнення надзвичайних ситуацій на віддалених територіях країн-



 

 393 

членів Європейського Союзу. При цьому, за рішенням країн Євросоюзу, 
передбачається використовувати Глобальну систему спостереження за 
навколишнім середовищем та безпекою і стаціонарні супутники країн 
ЄС [5]. Крім того, вважаємо позитивним досвідом європейських країн щодо 
перерозподілу прав, відповідальності, витрат між центральними органами 
державного управління та організаціями на місцях на користь останніх, вна-
слідок чого зростає відповідальність місцевих органів влади та громад. При 
цьому важливим питанням є впровадження заходів щодо надання 
фінансових ресурсів на виконання заходів цивільного захисту із центрально-
го на місцевий рівень та приватний сектор. 

Справедливим висновком І. Криничної вважаємо про те, що в сучас-
них умовах, коли цивільний захист нашої держави функціонує у режимі ве-
дення військових дій на сході України, важливим питанням постає враху-
вання зарубіжного досвіду США та європейських країн, де одним із основ-
них напрямів реформування сфери цивільного захисту є розширення 
функцій та завдань системи органів державного управління в умовах над-
звичайних ситуацій, переорієнтація їх сил та засобів на дії як у мирний, так і 
у воєнний час. При цьому, в європейських системах цивільного захисту сили 
та засоби застосовуються для захисту населення від наслідків надзвичайних 
ситуацій в мирний час, враховуючи можливі прояви акцій тероризму [5]. 

Також погоджуємося з І. Криничною [5], що слід ураховувати досвід 
функціонування систем цивільного захисту США та європейських держав, 
де цивільний захист та його систему інформаційно-аналітичного забезпе-
чення є складовою суспільного життя та, відповідно до законодавства, ко-
жен громадянин повинен і має право брати участь у заходах, спрямованих 
на забезпечення захисту від НС та ліквідацію їх наслідків.  

Висновки. Вважаємо, що європейський підхід до побудови цивільного 
захисту найбільш прийнятний для нашої країни, а саме: загальне керівництво 
цивільним захистом здійснює центральний орган виконавчої влади, а повно-
важення, фінансові та матеріальні ресурси необхідно надавати регіонам, 
місцевим органам виконавчої влади та громадам, які самостійно вирішують 
нагальні питання безпечної життєдіяльності населення на місцях. 

Сформульовано висновок, що децентралізована модель організації 
суспільного життя в цілому, і цивільного захисту – зокрема, в умовах стало-
го соціально-економічного розвитку держав Євросоюзу довела свою перева-
гу над централізованою. 

Здійснення реформи цивільного захисту, на наш погляд, має 
відбуватися за досвідом європейських країн на таких рівнях: політичному, 
пов’язаному з формуванням інституційних умов демократизації суспільства 
в цілому, і сфери цивільного захисту – зокрема; інституційному, спрямова-
ному на перебудову її структурних елементів – організаційних відносин між 
різними рівнями державного управління, функціональному, що полягає у 
перерозподілі функціональних відносин між місцевими, регіональними та 
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центральними органами державного управління у сфері цивільного захисту. 
Врахування зарубіжного досвіду щодо удосконалення цивільного за-

хисту та його складової – системи інформаційно-аналітичного забезпечення, 
потребує від органів державного управління виконання низки 
організаційних заходів. При цьому, на наш погляд, важливим питанням є 
удосконалення одного із заходів цивільного захисту, а саме: оповіщення ор-
ганів державного управління та населення про загрозу та виникнення НС, 
інформування органів державного управління про масштаби, наслідки та 
можливий розвиток надзвичайних ситуацій, що становить основу прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень, інформування населення про надзви-
чайні ситуації та їх навчання діям у кризових ситуаціях. Наразі вказані еле-
менти інформаційного забезпечення як на законодавчому, так й 
організаційному рівнях означені фрагментарно та не становлять єдиної сис-
теми. Тому, в таких умовах, на наш погляд, складовою цивільного захисту 
має бути не розрізнені елементи інформаційного забезпечення, а система 
інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України. 

Подальшим напрямом наукових досліджень за даною проблематикою 
вбачається у дослідженні категорійно-понятійний апарату, що визначає 
сутність цивільного захисту в цілому, та його інформаційно-аналітичного 
забезпечення – зокрема. 
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Робота присвячується дослідженню основних факторів, що впливають на 
рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на території 
України. За допомогою аналізу статистичних даних показано наявність проблем-
них питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості. Зазначе-
на необхідність побудови моделі управління пожежним ризиком з метою мінімі-
зації його рівня. 

Ключові слова: пожежний ризик, сільська місцевість, ризик-орієнтований 
підхід, прийнятий ризик, модель управління. 

 
The work is devoted to the study of the main factors influencing the risk level for 

a person to perish from a fire per unit time in Ukraine. The analysis of statistical data 
shows the presence of problematic issues concerning provision of fire safety in rural 
areas. The necessity of constructing a model of fire risk management in order to minim-
ize its level is indicated. 

Key words: fire risk, countryside, risk-oriented approach, accepted risk, man-
agement model. 

 
 
Постановка проблеми. Ступінь інтегрального пожежного ризику яв-

ляє собою значення, яке повинно бути в припустимих межах для забезпе-
чення безпеки населення. Аналіз статистичних даних дозволив зробити ви-
сновок про те, що ризик для людини загинути внаслідок впливу небезпечних 
факторів пожежі в Україні має неприйнятний рівень (особливо у сільській 
місцевості), що підтверджується великою кількістю загиблих. У зв’язку з 
цим, існує актуальна науково-прикладна проблема зниження інтегрального 
пожежного ризику на території нашої держави до рівня, який обґрунтований 
у провідних європейських країнах. Однією із задач, що сприятиме вирішен-
ню зазначеної проблеми, є розробка моделей та методів управління інтегра-
льним пожежним ризиком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі [1] було розгля-
нуто закордонний досвід стосовно регулювання ризику (зокрема і пожежно-
го) до прийнятних меж. В роботі [2] на прикладі розрахунків по районах Ха-
рківської області показано, що показники рівня інтегрального пожежного 
ризику вищі прийнятних [3]. В роботі [4] було розраховано пожежні ризики 
R1, R2 та R3 для всіх областей України та м. Києва. Ступінь ризику по розра-
хунках був понад норму, що свідчить про наявність проблемних питань сто-
совно забезпечення прийнятного рівня пожежної безпеки.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження рівня ризику для 
людини загинути від пожежі в одиницю часу на території нашої держави, а 
також обґрунтування факторів, що впливають на даний вид ризику. 

Виклад основного матеріалу. Основним правом будь-якої людини є 
право на життя. Конституція України [5] передбачає правові засади піклу-
вання держави про охорону життя, здоров’я громадян. Також в Конституції 
вказано, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, 
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честь і гідність, недоторканість і безпека. У статті 7 [5] зазначено наступне: 
«Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавіль-
но позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Ко-
жен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших лю-
дей від протиправних посягань». Враховуючи вищесказане можна ствер-
джувати, що держава повинна здійснювати заходи з метою мінімізації ризи-
ку загибелі людини, зокрема, забезпечувати рівень пожежного ризику в 
прийнятних межах. У роботі [4] дається визначення таким термінам, як 
«пожежний ризик», «управління пожежним ризиком» та «допустимий по-
жежний ризик». В даній роботі буде розглянуто ризик 3R  – ризик людини за-
гинути від пожежі за одиницю часу (в даному випадку протягом року). 
У роботі [1] детально досліджуються рівні пожежних ризиків, а саме: 
1) зневажливий ризик; 2) прийнятний ризик; 3) надмірний ризик. 

Для ідеального випадку держава повинна забезпечити зневажливий 
ризик для людини, яким в принципі можна було б знехтувати в результаті 
малої значимості, але враховуючи фінансову сторону вирішення даного пи-
тання нас влаштує, по крайній мірі, прийнятна область пожежного ризику. 
Для визначення рівня інтегрального пожежного ризику на території України 
було опрацьовано статистичні дані щодо пожеж та їх наслідків по всіх обла-
стях. На рис. 1 показано динаміку інтегрального пожежного ризику для де-
яких областей України, м. Києва та України загалом (без урахування інфор-
мації по Луганській та Донецькій областях, а також по АР Крим) за останні 
7 років. 

 

 
Рис. 1. Динаміка інтегрального пожежного ризику в Україні, м. Києві та  

деяких областях України 
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Відповідно до Концепції управління ризиками виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру [3], під час визначення 
рівнів прийнятних ризиків мають застосовуватися значення ризиків, що ви-
користовуються в економічно розвинутих державах, а саме: 

- мінімальний ризик – менший або який дорівнює 1·10-8; 
- гранично допустимий ризик – який дорівнює 1·10-5. 

Ризик, значення якого нижче або дорівнює мінімальному, вважається 
абсолютно прийнятним. 

Ризик, значення якого більше гранично допустимого, вважається аб-
солютно неприйнятним. 

Основними механізмами державного регулювання у сфері управління 
ризиками є державна стандартизація, сертифікація, державна експертиза, 
державний нагляд і контроль, ліцензування, економічне регулювання, де-
кларування безпеки небезпечних об'єктів і страхування. 

Якщо порівнювати значення гранично допустимого ризику з розрахо-
ваними, то можна побачити, що всі значення перевищують нормативне. 
Найменше значення, близьке до граничного, у м. Києві, але найбільше в Ки-
ївській області, що показує наявність проблем із забезпечення пожежної 
безпеки саме у сільській місцевості. 

Було зроблено припущення, що основними факторами, які впливають 
на рівень ризику для людини загинути від пожежі за одиницю часу, є такі: 

- кількість пожеж, що сталися у відповідному регіоні; 
- кількість загиблих внаслідок пожеж; 
- середній час прямування оперативних підрозділів до місця пожежі; 
- середній час локалізації пожежі; 
- середній час ліквідації пожежі; 
- кількість населення, що мешкає у відповідному регіоні. 

Вибір даних факторів пояснюється тим, що на рівень зазначеного ін-
тегрального пожежного ризику безпосередньо впливає кількість пожеж у ві-
дповідному регіоні, кількість загиблих внаслідок пожеж та кількість насе-
лення, що мешкає у регіоні, оскільки кожна особа потенційно може зіштов-
хнутися з небезпечними факторами пожежі. 

Очевидно, що на рівень даного інтегрального пожежного ризику, який 
характеризує наслідки пожеж, безпосередньо впливають дії особового скла-
ду оперативних підрозділів, які можуть бути об’єктивно оцінені за допомо-
гою таких параметрів, як час прямування до місця пожежі, час локалізації та 
ліквідації пожежі. 

Таким чином, наступний крок – доведення значущості виявлених фак-
торів, а також побудова моделі управління ризиком для людини загинути від 
пожежі в одиницю часу. Це дозволить у подальшому розробити науково-
обґрунтовані рекомендації по підвищенню рівня пожежної безпеки на тери-
торії нашої держави. 

Висновки. В даній роботі було досліджено основні фактори, що впли-
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вають на рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на 
території України. За допомогою аналізу статистичних даних показано ная-
вність проблемних питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській 
місцевості. Подальші дослідження будуть спрямовані на побудову моделі 
управління інтегральним пожежним ризиком та на розробку науково-
обґрунтованих рекомендацій по підвищенню рівня пожежної безпеки на те-
риторії нашої держави. 
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ЩОДО ЗМІСТУ ТА МЕХАНІЗМІВ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 
REGARDING THE CONTENT AND MECHANISMS OF 
OVERSIGHT ACTIVITIES ON ISSUES OF FIRE AND 

TECHNOGENIC SECURITY  
 

В статті розглянуті питання необхідності збереження системи держав-
ного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. Здійснено 
пошук шляхів  уникнення негативних тенденцій реформування наглядових органів 
державної служби України з надзвичайних ситуацій та розроблені пропозицій з 
програмних дій і напрямків удосконалення  наглядової діяльності. 

Ключові слова: нагляд, контроль, наглядова діяльність, пожежна, техно-
генна безпека, система, функції.  

 
In the article the questions of the need to preserve the system of state supervision  

(control) in the sphere of fire and technogenic security. We search for ways to avoid the 
negative trends of the reform of the Supervisory bodies of public service of Ukraine of 
emergency situations and proposals for program actions and ways to improve oversight 
activities. 

Keywords: Supervision, control, oversight, fire, technological security, system, 
functions.  
 

Постановка проблеми. Стратегією реформування системи Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) [5]  зазначено, що існуюча 
система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на Слу-
жбу завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 
(ЦЗ), забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, йо-
го захисту від надзвичайних ситуацій (НС), пожеж та інших небезпечних 
подій. З огляду на зазначене, а також зміни, що відбуваються в державі у 
зв’язку з децентралізацією влади, реформуванням системи безпеки і оборо-
ни держави зумовлюють необхідність проведення реформування системи 
ДСНС.  

Стратегією визначені шляхи і способи розв’язання наявних проблем 
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одним з яких є перехід від системи державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної та техногенної безпеки до системи запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій та профілактики пожеж. 

До 2020 року визначено порядок реалізації заходів відповідного плану 
реалізації стратегії [4]. 

Разом з тим, на шляху реалізації стратегічних проектів виникає, як 
правило, багато непередбачуваних моментів і ризиків, які ускладнюють 
проведення реформ, або можуть привести навіть до негативних результатів 
через розбалансування існуючої системи, коли порушуються старі зв’язки та 
механізми, а нові виявляються не ефективними та не життєздатними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання змісту наглядової 
функції державних органів, правового забезпечення наглядової діяльності в 
окремих галузях , проблем реалізації наглядових повноважень розглядалися 
в роботах В.М. Андреєва, О.Г. Бондаря, П.П. Петрова, В.Г. Тевела, 
В.М. Ємельянова та деяких інших науковців. Проте проблеми організації 
наглядової діяльності у сфері пожежної і техногенної безпеки досліджені 
недостатньо та потребують більш широкого вивчення. 

Постановка завдання. Обґрунтування необхідності збереження сис-
теми державного нагляду ( контролю) у сфері пожежної та техногенної без-
пеки. Пошук шляхів уникнення негативних тенденцій реформування нагля-
дових органів ДСНС України та розробка пропозицій з програмних дій і на-
прямків удосконалення  наглядової діяльності з попередження НС. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що контрольно-
наглядова діяльність, як невід’ємне право і обов’язок органів державної вла-
ди, здійснюється у відповідності із приписами правових норм та є складо-
вою державного управління. Державний нагляд (контроль) з питань ЦЗ здій-
снюється за додержанням  вимог чинного законодавства у сфері техногенної 
та пожежної безпеки, захисту населення і території від НС [2]. Основні 
принципи  і  порядок  здійснення  державного  нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, повноваження наглядових органів, їх посадових 
осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 
здійснення державного нагляду в Україні визначаються рамковим Законом 
«Про основні засади державного нагляду (контролю)у сфері господарської 
діяльності» [1]. 

Відповідно до цього закону державний нагляд здійснюється за насту-
пними  принципами:  

– пріоритетності безпеки в питаннях життя і здоров'я людини, функці-
онування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності 
перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері господарської діяль-
ності;  

– підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контро-
лю) відповідним органам державної влади;  

– рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;  
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– гарантування прав і законних інтересів кожного суб’єкта господа-
рювання;  

– об'єктивності й неупередженості здійснення державного нагляду 
(контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарю-
вання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворо-
тності відповідальності осіб за подання таких заяв;  

– здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підс-
тав та в порядку,  визначених законом;  

– відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагля-
ду (контролю);  

– неприпустимості дублювання повноважень органів державного на-
гляду (контролю) і неприпустимості здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й то-
го самого питання;  

– невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність су-
б'єкта  господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;  

– відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його по-
садових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок пору-
шення вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб’єкта  
господарювання;  

– дотримання умов міжнародних договорів України;  
– незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних 

партій та будь-яких інших об'єднань громадян;  
– наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі 

центрального органу виконавчої влади; 
– презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, 

якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта,  
– виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різ-

них нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трак-
тування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень ор-
гану державного нагляду (контролю);   

– орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання пра-
вопорушенням у сфері господарської діяльності;   

– недопущення встановлення планових показників чи будь-якого ін-
шого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповіда-
льності та застосування до них санкцій;   

– здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оці-
нки ризиків та доцільності.  

Разом з тим, практика діяльності наглядових органів показує, що ряд 
задекларованих принципів, під час реалізації наглядових функцій, порушу-
ється або залишається не реалізованими. Зокрема, це стосується  неприпус-
тимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю), 
недопущення встановлення  планових  показників чи будь-якого іншого 
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планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальнос-
ті та застосування до них санкцій, здійснення державного нагляду (контро-
лю) на основі принципу оцінки ризиків і доцільності та деякі інші. 

В останні роки органами державної влади   проводиться політика що-
до обмеження функцій і повноважень наглядових органів, з метою зниження 
тиску на суб’єкти господарювання, посилаючись на недосконалість системи 
та мирові практики, які рахуються більш ефективними. Аргументами такої 
постановки питання є таке: 

1. Відсутність системного підходу і обґрунтованих критеріїв при ви-
борі об'єктів перевірок. 

2. Складна і незрозуміла, для суб’єкта господарювання, процедура пе-
ревірок. 

3. Слабка інформаційна робота наглядових органів. 
4. Велика кількість норм і правил технічного регулювання не відпові-

дає сучасним вимогам. 
5. Збереглася практика оцінки діяльності контролюючих органів за кі-

лькістю і загальним розміром застосованих санкцій. 
6. Корупційна складова. 
7. Багато вимог, норми і правила завищені і не пристосовані  для умов 

господарської діяльності в умовах ринкової економіки. У зв’язку з чим, 
cуб'єктам господарювання легше сплатити штраф, ніж виконати всі норми і 
вимоги, тому що найчастіше їх дотримання призводить до збитковості біз-
несу. 

8. Складність виконання вимог технічного регулювання для більшості 
суб'єктів, які не відповідають сучасним вимогам ведення господарської дія-
льності, застаріли і їх занадто багато.  

Зазначені аргументи дійсно є обґрунтованими і вони у повній мірі ві-
дображають також стан існуючої системи нагляду (контролю) у сфері по-
жежної і техногенної безпеки, яка потребує удосконалення. 

Отже, наглядова діяльності ДСНС України потребує реформування, 
метою якого повинно бути  створення сучасної, ефективної та кваліфікова-
ної служби нагляду і контролю, орієнтованої на запобігання виникнення НС 
та профілактику пожеж.  

Слід зазначити, що автором статті, у своїх публікаціях раніше, зверта-
лась увага  на наявність ряду загальновідомих факторів, які не завжди вра-
ховувалися під час розробки і реалізації проектів перетворень, насамперед 
це: 

1. Складність об'єкту перетворення  (реформування).  
2. Недостатня наукова та економічна обгрунтованість розробки. 
3. Відсутність або недостатність фінансових ресурсів. 
4. Інертність системи і небажання органів управління лишатися влад-

них повноважень, прислідуючи при цьому свої вузьковідомчі інтереси. 
Стосовно питань, які розглядаються, слід зазначити, що ці фактори і 
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зараз залишаються дуже важливими і актуальними.  
Складність об'єкту реформування, яким є ДСНС України , характери-

зується своєю багатопрофільностю та специфікою завдань і функцій. 
Саме специфіка діяльності органів управління і підрозділів ДСНС за 

кожним функціональним напрямком потребує уніфікованого підходу до 
оцінки їх стану, ефективності функціонування, з метою виявлення проблем 
та визначення шляхів їх вирішення, з урахуванням позитивного досвіду ін-
ших країн, але не шляхом "сліпого" копіювання цього досвіду без урахуван-
ня національних особливостей, рівня свідомості і правової відповідальності 
суспільства, громадян, суб’єктів господарювання за дотриманням вимог за-
конодавства у сфері ЦЗ, пожежної і техногенної безпеки. 

Слід також нагадати, що на різних історичних етапах розвитку служби 
деякі некомпетентні рішення органів управління, у ряді випадків, приводили 
до розбалансованості системи та невизначеності розвитку подій у майбут-
ньому, що не є припустимим. 

Уникнення негативних тенденцій реформування можливо лише за 
умови чіткого розуміння справи і уявлення механізмів реалізації заявлених 
заходів та законодавчого їх закріплення, з урахуванням інтересів усіх сторін 
цього процесу. Тому сьогодні, наприклад, взагалі є некоректним вести мову  
про перехід від системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки до системи запобігання виникненню НС та 
профілактики пожеж. Адже державний нагляд ( контроль) є одним із скла-
дових частин існуючої зараз системи запобігання НС, до якої, крім нагляду 
віднесено: моніторинг і прогнозування НС; державну стандартизацію, екс-
пертизу у сфері ЦЗ; сертифікацію засобів ЦЗ та страхування [2]. Саме ця си-
стема є одним з механізмів державного регулювання діяльності суб’єктів го-
сподарювання з питань ЦЗ і виключення з її наглядової складової порушує  
цілісність зазначеного механізму. У даному випадку мову, мабуть, треба ве-
сти не про відмову від системи нагляду як такої, а скоріш за усе про делегу-
вання деяких повноважень у цій царині іншим державним органам. При 
цьому слід пам’ятати, що нагляд є формою діяльності державних органів 
щодо забезпечення виконання законодавства, у нашому випадку з питань 
пожежної і техногенної безпеки, а контроль - це одна з найважливіших фун-
кцій управління, без якої неможливе існування як окремого підприємства, 
так і держави в цілому. Сама практика наглядової діяльності ДСНС України 
характеризується поєднанням елементів нагляду і контролю у відповідній 
сфері діяльності і усунення або дистанціювання ДСНС України від реаліза-
ції зазначеної функції є неприпустимим. 

Наступне, на що слід звернути увагу під час реалізації проекту 
ворень є те, що загроза виникнення  пожеж та техногенних НС несе ймовір-
ність впливу небезпечних їх чинників  на людину, його власність і середо-
вище проживання, що можуть призвести до загибелі або травмування людей 
і нанесення матеріального, соціального або екологічного збитку. 
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Виходячи з даного визначення, проблема загроз від пожеж та НС тех-
ногенного характеру повинна розглядатися з точки зору інтересів конкрет-
ної людини, власника, суспільства і держави, а не тільки з інтересів бізнесу, 
як у ряді випадків декларується зараз. На жаль представники бізнесу дуже 
часто у погоні за прибутками нехтують правилами та вимогами пожежної і 
техногенної безпеки, тим самим ставлять під загрозу життя і здоров’я лю-
дей. Тобто, у цьому аспекті повинні враховуватися інтереси усіх суб’єктів 
системи безпеки.  

Вище зазначене дозволяє, з урахуванням  досвіду деяких інших країн 
[3], сформулювати наступні програмні заходи з удосконалення однієї із 
складових частин системи запобігання НС - державного нагляду ( контро-
лю) у сфері пожежної та техногенної безпеки:  

1. Впровадження системи управління ризиками в діяльність контро-
люючих органів для оптимізації їх роботи і кращого виявлення загроз, що 
виходять від суб'єктів господарювання, тобто реалізація закріпленого на за-
конодавчому рівні принципу управління ризиками. 

2. Здійснення підготовки кадрів в області аналізу і оцінки ризиків. 
3. Розробку та запровадження нових форм і методів роботи державних 

контролюючих органів з суб’єктами господарювання спрямованих на попе-
редження пожеж і НС в періоди між плановими перевірками. Спрощення та 
впорядкування самих процедур перевірок. 

4. Впровадження в роботу контролюючих органів принципу «орієнто-
ваності на клієнта»  з метою посилення превентивної функції контрольної 
діяльності та переходу до політики інформування (консультування)  «клієн-
тів» (суб'єктів господарювання, населення).  

5. Впровадження стратегічного планування та застосування методів 
оцінки ефективності роботи наглядових (контролюючих) органів, які не по-
винні базуватися на кількісних показниках адміністративних (штрафних) 
санкцій. 

6. Створення гнучкої і необтяжливої для бізнесу системи контролю і 
нагляду, яка забезпечує безпеку людей і навколишнього середовища при 
менших фінансових і трудових витратах у порівнянні з традиційною систе-
мою контролю з одночасним підвищенням рівня відповідальності суб'єктів 
господарювання за порушення вимог законодавства з питань пожежної та 
техногенної безпеки. 

7. Підвищення спроможності державних контрольних і наглядових ор-
ганів найбільш повно і точно виявляти можливі загрози суспільству та на-
вколишньому середовищу, а також події, які можуть привести до виникнен-
ня загроз. 

Напрямками реалізації програмних дій можуть бути такі: 
– інституційна реорганізація державних контролюючих органів; 
– перегляд законодавчої бази, у т. ч. актів технічного регулювання; 
– удосконалення системи  професійної підготовки кадрів з наглядової 
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діяльності, впровадження сучасної системи матеріального стимулювання 
персоналу; 

– створення інформаційних систем і баз даних для визначення секто-
рів і підприємств з підвищеним рівнем ризику; 

– впровадження нових форм і методів в процедури призначення і про-
ведення перевірок; 

– активізація роботи з підприємницьким співтовариством для встанов-
лення зворотного зв'язку і моніторинг роботи наглядових органів; 

– удосконалення механізму оскарження контрольного процесу і захо-
дів по боротьбі з корупцією; 

– координація контрольної діяльності та виключення дублюючих пов-
новажень різних контролюючих органів, особливо це стосується техноген-
ної і промислової безпеки. 

Висновки. 1. Оскільки інтереси різних соціальних інститутів і груп по 
відношенню до проблем пожежної і техногенної безпеки, далеко не завжди 
збігаються, то це не дозволяє, у повній мірі, відмовитися від існуючих форм 
державного регулювання в галузі пожежної і техногенної безпеки та адміні-
стративного контролю виконання встановлених вимог.  

2. Уникнення негативних наслідків перетворень на етапі реформуван-
ня наглядових органів з питань пожежної і техногенної безпеки можливо 
лише за умови чіткого розуміння справи і уявлення механізмів реалізації за-
явлених цілей та законодавчого їх закріплення, з урахуванням інтересів усіх 
сторін зазначеного процесу. 

3. Запропоновані програмні заходи з удосконалення наглядової діяль-
ності у сфері пожежної і техногенної безпеки є такими, що відповідають ви-
могам сьогодення та не протирічать програмним діям з реформування 
ДСНС України. 
 

Список використаних джерел 
1. Закон України «Про основні засади здійснення державного нагляду у сфері 

господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст.389. 
2. Кодекс цивільного захисту України [Електрон. ресурс] : Закон України 

від 02.10. 2012 р. № 5403-VІ. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.  

3. Контрольная и надзорная деятельность в Республике Беларусь. Аналити-
ческий отчет. Минск – 2008 [Электрон. ресурс] // IFC. – Режим доступа: 
http://www.ifc.org/belarus. 

4. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування 
системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Електрон. ресурс] : 
Наказ ДСНС України №132 від 02. 03. 2017р. – Режим доступу: 
http://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/59064.html. 

5. Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій [Електрон. ресурс] : Розпорядження КМУ від 25.01.17р. 
№61-р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80. 

http://www.ifc.org/belarus


 

 407 

6. TheDifference.ru [Electronic resource]. – Access to: 
http://thedifference.ru/otlichie-kontrolya-ot-nadzora/.  

7. Baldwin, R., Cave, M. and Lodge, M. (2010). Th e Oxford Handbook of 
Regulation. Access to: 10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001. 

 
References 

1. Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine. On the Basic Principles for the 
Implementation of State Supervision in the Sphere of Economic Activity. N.p., Web. 
2017, <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16>. 

2. Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine. Code of Civil Protection of Ukraine. 
N.p., 02 Oct. 2012 Web. 2017, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>. 

3. "Control and over sight activities in the Republic of Belarus. Analytical report. 
Minsk – 2008." IFC  Web. 2017, <http://www.ifc.org/belarus>. 

4. Ukraine. The State Service of Ukraine for Emergencies. On Approval of the 
Action Plan for Implementation of the Strategy for Reforming the System of the State 
Service of Ukraine for Emergencies. N.p., 03 Feb. 2017. Web. 2017, 
<http://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/59064.html>. 

5. Ukraine. The Cabinet Ministriv of Ukraine. On Approving the Strategy for 
Reforming the System of the State Service of Ukraine for Emergencies. N.p., 25 Jan. 
2017 Web. 2017, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80>. 

6. "TheDifference.ru." Web. 2017, <http://thedifference.ru/otlichie-kontrolya-ot-
nadzora/>. 

7. Baldwin, R., Cave, M. and Lodge, M. The Oxford Handbook of Regulation. 
Web. 2014 <10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001>. 
 

___________________________ 
 
 
DOI : 10.5281/zenodo.1038914 
 
УДК 351.862.4 

 
Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ, м. Харків 

 
Maystro S., Doctor of sciences of state administration, Head of the depart-

ment of public administration for civil defence, National university of civil de-
fence of Ukraine,  Kharkov 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
В РІЗНИХ КРАЇНАХ 

 
FEATURES OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC  

ADMINISTRATION OF THE CIVIL PROTECTION SYSTEM  
IN DIFFERENT COUNTRIES 

http://thedifference.ru/otlichie-kontrolya-ot-nadzora/
http://thedifference.ru/otlichie-kontrolya-ot-nadzora/
http://thedifference.ru/otlichie-kontrolya-ot-nadzora/


 408 

У статті розглядається інституційний механізм державного управління 
системою цивільного захисту в різних країнах. Надано пропозиції стосовно 
напрямів та можливостей адаптації в Україні світового досвіду державного 
управління системою цивільного захисту. 

Ключові слова: державне управління, інституційний механізм державного 
управління, цивільний захист. 

 
The article considers the institutional mechanism of public administration of the 

civil defense system in different countries. The proposals on directions and possibilities 
of adaptation in Ukraine of world experience of public administration by the civil 
defense system are offered. 

Keywords: public administration, institutional mechanism of public 
administration, civil protection. 

 
 
Постановка проблеми. У XXI столітті людство спостерігає помітні 

зміни в навколишньому середовищі: мінливий клімат, інформаційний вибух, 
прогресуюче втручання людини в природу, а також виникнення нових за-
гроз, в тому числі викликаних військовими і терористичними діями. Швид-
ко і ефективно відреагувати, а ще краще передбачити і запобігти - це зав-
дання, що стоїть перед службами порятунку і цивільним захистом. Вивчення 
зарубіжного досвіду найбільш розвинених країн світу з побудови та 
функціонування державних систем, що здійснюють діяльність у сфері 
цивільного захисту та цивільної оборони, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки країни 
організаційно входять до складу певного органу виконавчої влади, який 
забезпечує організаційно-правову (інституційну) побудову системи 
цивільного захисту та забезпечує високу ефективність та результативність її 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та 
особливостей інституційного механізму державного управління, в тому 
числі у сфері цивільного захисту присвятили свої публікації такі вчені, як 
Андреєв С., Ковальчук В., Норт Д., Труш О. та інші [1; 4; 7; 8].  

Однак чимало питань стосовно напрямів та можливостей адаптації 
світового досвіду державного управління системою цивільного захисту в 
Україні залишаються недостатньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та особ-
ливостей функціонування інституційного механізму державного управління 
системою цивільного захисту в різних країнах світу. 

Виклад основного матеріалу. Найважливішою функцією будь-якої 
держави є забезпечення безпеки своїх громадян, в тому числі в умовах над-
звичайних ситуацій природного та техногенного характеру.  

В реалізації цієї важливої для суспільства функції першочергову роль 
відіграє ефективній механізм державного управління системою цивільного 
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захисту (і, зокрема, інституційна його складова), як спосіб застосування 
заходів впливу суб’єкта державного управління щодо запобігання та подо-
лання наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення необхідного рівня 
техногенно-екологічної безпеки та виконання поставлених перед 
суспільством цілей та завдань у сфері безпеки людини та суспільства в 
цілому [6]. 

Інституційний механізм нерозривно пов’язаний із поняттям 
«інститут», який встановлює правила та обмеження в сфері цивільного за-
хисту. При чому, основне навантаження щодо формалізованих правил та 
обмежень покладається на державу. І лише після їх встановлення виникає 
механізм впровадження даних вимог в повсякденну діяльність. 

Дуглас Норт виокремлював інституційний механізм як особливий вид 
механізму, функціонування якого надає змогу забезпечувати як створення 
правил, так і відслідковування наслідків їх застосування [8].  

На наш погляд, інституційний механізм державного управління сис-
темою цивільного захисту являє собою систему органів державного 
управління, функціонування якої надає змогу забезпечувати як створення 
норм і правил, так і відслідковування наслідків їх застосування в умовах 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Механізми державного управління системою цивільного захисту в 
Україні (в тому числі інституційний механізм) мають враховувати 
національний та міжнародний досвід з питань цивільного захисту, представ-
ляти собою єдину систему державного управління з протидії надзвичайним 
ситуаціям [1; 4; 7]. 

У всіх розвинених і в більшості країн, що розвиваються для вирішення 
завдань попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, а також завдань 
цивільної оборони створені спеціалізовані державні системи. 

Так, в США - це комплексна система надзвичайного управління, 
очолювана Федеральним агентством з управління в надзвичайних ситуаціях 
(FEMA), в Італії - національна служба цивільного захисту під егідою 
Міністерства цивільного захисту, в Японії - система захисту від лих на чолі 
з Центральною радою при Прем'єр-міністрі країни, в Чилі - національна 
система цивільного захисту, керована Національним надзвичайних бюро 
при Міністерстві внутрішніх справ [2]. 

Як вже зазначалось, в США практично весь комплекс завдань щодо 
захисту населення при стихійних лихах, аваріях та катастрофах, а також при 
ліквідації їх наслідків, страхування та відшкодування збитків населенню та 
інших питань життєзабезпечення держави зосереджено в єдиному загально-
державному органі - Федеральному агентстві з управління надзвичайними 
ситуаціями (FEMA). 

Слід зазначити, що до 1979 р. на федеральному рівні в США існувало 
більше 100 відомств, які в тій чи іншій мірі відповідали за боротьбу зі сти-
хійними лихами, техногенними катастрофами, терактами та іншими позаш-
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татними ситуаціями. Крім того, аналогічні служби існували на рівні штатів, 
графств і муніципалітетів. Однак агентства діяли роз'єднано і не завжди 
ефективно. 

У 1979 р. Президент США Дж. Картер об’єднав всі агентства в одну 
організацію FEMA. FEMA взяла під контроль агентства, які боролися з 
пожежами, повенями, ураганами, а також деякі страхові служби і підрозділи 
цивільної оборони. Після терористичних атак 11 вересня 2001 р. одним з го-
ловним обов'язків FEMA стало координування та навчання місцевих полі-
цейських і пожежних протидії терористичним атакам, а агентство стало од-
ним з чотирьох головних підрозділів нового Міністерства Національної Без-
пеки (Department of Homeland Security). 

Говорячи про рятувальні служби в США, не можна не згадати і про 
службу 911. Номер екстреної допомоги 911, більшість американців почали 
використовувати лише в кінці 1980-х років. Сьогодні в США 200 млн. 
дзвінків щорічно надходять до операторів цієї служби. Доступ до «Служби 
911» мають жителі 99% території США. Служби 911 також поширюють 
брошури та організовують семінари для населення, на яких пояснюють осо-
бливості її діяльності. Це робиться з метою економії часу на обох кінцях 
телефонної лінії, що в багатьох випадках може врятувати людські життя [2]. 

Відмінною особливістю США є відсутність формувань цивільної 
оборони. Для вирішення відповідних завдань тут залучаються поліція, 
протипожежна служба, спеціалізовані рятувальні загони, місцеві служби 
швидкої допомоги, добровільна організація «Цивільний військовий 
патруль» (об'єднує власників приватних літаків), американський Червоний 
Хрест, товариство «Армія Порятунку» (благодійна організація) та ін. 
Особлива роль в ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф 
належить національній гвардії. Її підрозділи знаходяться в підпорядкуванні 
губернаторів штатів і використовуються для підтримки громадського 
порядку, забезпечення нормального функціонування урядових установ, 
ліквідації наслідків стихійних лих і вирішення інших завдань [2]. 

В Європі також для збереження політичної незалежності і 
територіальної цілісності має ефективний та результативний інституційний 
механізм цивільного захисту та оборони. 

Схожі на американську FEMA державні системи захисту населення і 
територій є у Великобританії (Управління цивільної оборони при Міністерс-
тві внутрішніх справ), у Німеччині (Федеральне управління цивільної обо-
рони, підпорядковане канцлеру), у Франції (Національне управління цивіль-
ної оборони і цивільної безпеки Міністерства внутрішніх справ). 

Основні завдання вказаних державних систем цивільного захисту та 
цивільної оборони наступні: 

• організація та здійснення заходів з профілактики природних і техно-
генних катастроф, підготовка до їх можливого виникнення; 

• ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, а також засто-
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сування можливим супротивником сучасних засобів ураження. 
У системах цивільного захисту та цивільної оборони країн НАТО в 

галузі попередження і ліквідації НС особлива увага приділяється плануван-
ню дій та підтримці в постійній готовності органів управління, рятувальних 
служб та формувань. Планування ведеться на рівні місцевих органів влади - 
мерій, які виконують найбільший обсяг робіт в умовах надзвичайних ситуа-
цій. Загальне керівництво в них, як правило, здійснюють мери, а безпосере-
днє - призначені ними начальники цивільної оборони. В обов'язки мерів 
входять: підготовка регламентуючих документів; контроль за станом ряту-
вальних сил та засобів; організація взаємодії сил та засобів державних і при-
ватних організацій, установ, промислових підприємств, частин і підрозділів 
збройних сил, що дислокуються в даному місті, районі; фінансове забезпе-
чення та взаємні розрахунки за виконані роботи з ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій [5]. 

Мерія через керівництво цивільної оборони проводить роботу з про-
гнозування можливих аварій, катастроф і стихійних лих, здійснює підготов-
ку населення до дій в надзвичайних умовах, облік місцевих ресурсів, які 
можуть бути використані для вирішення певних завдань, організовує пос-
тійний контроль за ситуацією з тим, щоб своєчасно виявити загрози і опера-
тивно вжити заходів щодо попередження їх розвитку. 

При виникненні великих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх нас-
лідків місцеві органи влади наділяються надзвичайними повноваженнями. 
Відповідно до розпорядження мера в першу чергу залучаються сили і засоби 
рятувальних служб і формувань. 

Кількість формувань служб цивільної оборони, підпорядкованих кері-
вництву району або громади, залежить від особливостей промислових зон 
(районів, підприємств), чисельності проживаючих на конкретній території 
населення, від характеру забудови населених пунктів, особливостей фізико-
географічного та кліматичного положення регіону. 

Так, в найбільш розвинених містах Німеччини створені формування та 
служби цивільної оборони з розрахунку на кількість населення: 

- рятувальний загін – на 40-50 тис.;  
- загін пожежогасіння – на 30-40 тис.;  
- загін постачання водою – на 400-500 тис. (або 2-3 на 5-6 загонів 

пожежогасіння);  
- загін захисту від зброї масового ураження – на 250 тис.;  
- загін лікарської і санітарної допомоги – на 40-50 тис.;  
- ремонтний загін – на 200 тис.;  
- загін обслуговування населення – на 250 тис. населення. 
У роботі з надання допомоги постраждалому населенню беруть участь 

також різні благодійні організації, наявні практично в усіх містах країни. 
Принципи залучення на службу в рятувальних формуваннях різні: в 

Великобританії - добровільний, в Туреччині та Португалії - за призовом, в 
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Німеччині, Франції, Бельгії, Норвегії та Нідерландах - добровільний в поєд-
нанні з обов'язковим залученням певних категорій громадян [5]. 

Основу формувань цивільної оборони в Німеччині становлять 
підрозділи служби захисту від катастроф. Вони укомплектовані 
добровольцями, зобов'язаними пропрацювати в цій службі 10 років за 
умови, що будуть звільнені від військової повинності. Чисельність 
особового складу служби при повному її розгортанні досягає 600 тис. чол. 
Основна тактична одиниця - загін. При необхідності можуть створюватися 
роти, батальйони. Так у 100 районах - можливих об'єктах ядерних ударів - 
створені міжрайонні загони загальною чисельністю до 40 тис. чол. У 
великих населених пунктах розгорнуті підрозділи, в які входить до 100 тис. 
чол. В формуваннях служби налічується також більше 11 тис. транспортних 
і спеціальних автомашин. 

До даної структури відноситься та тісно з нею співпрацюють 
добровільні громадські організації та самостійні служби. В першу чергу - це 
суспільство німецького Червоного Хреста, робочий союз саморітян, 
іоганістська служба допомоги, німецьке суспільство порятунку життя, 
мальтійська служба допомоги, технічна допоміжна служба (ведення 
рятувальних та ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на системах 
електро-, газо-, водопостачання і каналізації; відновлення шляхів 
сполучення та дорожніх споруд; надання технічної допомоги населенню при 
ліквідації стихійних лих, катастроф та аварій) і протипожежна служби. До 
заходів можуть залучатися поліція і прикордонна охорона. Загальна 
чисельність добровільних членів всіх цих організацій і штатного особового 
складу понад 1,5 млн. чол. [5]. 

У Франції формування так званого корпусу цивільної оборони 
комплектується на базі протипожежної служби. Всього в країні налічується 
біля 220 тис. чол. пожежних добровольців, 12 тис. чол. професіоналів 
(використовуються головним чином в якості інструкторів) та 7 тис. чол. 
військових пожежних (бригада в м. Парижі та морський батальйон в м. 
Марселі). Формування цивільної оборони Франції залучаються для надання 
допомоги постраждалим як на своїй території, так і за кордоном. При цьому, 
відповідно до закону про цивільний захист, всі витрати з надання допомоги 
за межами країни бере на себе держава. 

Слід зазначити, що в більшості розвинених країн реальність 
виконання заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій 
зумовлюється тим, що їх рятувальні служби мають необхідну юридичну та 
нормативну правову базу.  

Так, в Німеччині існує закон про федеральну службу технічної допо-
моги, згідно з яким вона є федеральним відомством, підлеглим МВС і фі-
нансуються за його лінії. Закон складається з 7 параграфів і визначає основ-
ні завдання служби (заходи щодо захисту населення при надзвичайних 
аціях, відомча і міжнародна допомога), регулює правові відносини рятува-
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льників та їх соціальну безпеку, регламентує питання участі рятувальників в 
заходах як всередині країни, так і за кордоном. 

В системі здійснюються в розвинених країнах світу заходів щодо за-
хисту від надзвичайних ситуацій значне місце відводиться підготовці фахів-
ців рятувальних служб. Практично у всіх країнах НАТО є спеціальні навча-
льні заклади. Скажімо, в Німеччині функціонує Академія цивільної оборо-
ни, у Франції - Інститут цивільної оборони, у Великобританії – Колледж ци-
вільної оборони. У Бельгії, Данії, Нідерландах, Норвегії та Греції працюють 
національні школи та навчальні центри. У США для подібних цілей був 
створений Інститут управління в надзвичайних ситуаціях, головною метою 
якого є навчання федеральних, місцевих органів влади у 4 основних фазах 
управління в надзвичайних ситуаціях: 

• попередження надзвичайних ситуацій; 
• пом'якшення удару, якщо неможливо запобігти; 
• відповідь (в разі надзвичайних ситуацій, створених людиною, на-

приклад, тероризм); 
• відновлення збитку, принесеного надзвичайною ситуацією [5]. 
Джерела фінансування діяльності рятувальних служб в більшості роз-

винених країн схожі: державні та місцеві бюджети, а також внески юридич-
них і фізичних осіб. Зокрема в США на цілі FЕМА виділяється 150-160 млн. 
дол. - приблизно рівні частки з федерального та місцевих бюджетів [2]. 

Однією з найбільш підготовлених і добре оснащених серед них є ря-
тувальна служба Фінляндії. Головна її особливість - організаційне 
об'єднання всіх залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій формувань і 
служб. У Фінляндії прийнята трирівнева система готовності. 

Перший рівень - реагування на повсякденні надзвичайних ситуацій 
(пожежі, транспортні аварії). Для цього на чергуванні знаходиться до 100 
чоловік у всіх структурах міської служби.  

Другий рівень - реагування на катастрофи та надзвичані лиха, коли 
потрібно задіяти до 2500 чол. При цьому передбачається збільшення сил за 
рахунок залучення до аварійно-відновлювальних робіт не тільки підрозділів 
служби, а й інших відомств і організацій. Частково викликаються резервісти 
певних спеціальностей, приписані до цивільної оборони. 

Третій рівень - передбачений на випадок виникнення загальнодержав-
них кризових ситуацій. В цілому в цей період система цивільної оборони є 
рятувально-цивільно-оборонним угрупованням чисельністю понад 8 тис. 
чол. [3]. 

Висновки. Отже, досвід побудови інституційного механізму держав-
ного управління системою цивільного захисту в розвинутих країнах може 
бути використаний при удосконаленні системи державного управління у 
сфері цивільного захисту України, зрозуміло, з урахуванням специфіки 
нашої країни. Перш за все слід звернути увагу на наступні моменти: прин-
ципи побудови рятувальних служб в розвинених країнах; організацію 



 414 

управління рятувальними службами; навчання населення та спеціалістів 
діям в умовах надзвичайних ситуацій; правове регулювання питань захисту 
людей при надзвичайних ситуаціях; державну підтримку рятувальників та 
рятувальних служб; міжнародне співробітництво, що й буде предметом по-
дальших наукових досліджень. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА СТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМІВ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

PROBLEMATIC ISSUES ON THE OPERATION  
OF THE ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL MECHANISMS OF 
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION 

 
Проведено аналіз керівних документів, наукових досліджень та виявлено 

проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного 
механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. Обґрунтовано 
необхідність щодо внесення змін та доповнень до керівних документів, пов’язаних 
із проведенням реформи системи ДСНС України, а також передачі повноважень 
і завдань з цивільного захисту об’єднаним територіальним громадам. 

Ключові слова: механізми державного управління, цивільний захист, 
надзвичайна ситуація, організаційний та структурний механізми, система 
управління.  
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The analysis of the guidance documents and scientific studies was carried out 
which revealed the problematic issues related to the operation of organizational and 
structural mechanisms of public administration in the field of Civil Protection. The need 
for changes and making additions to the guidance documents concerning the reform of 
the State Emergency System of Ukraine as well as delegation of authority and tasks on 
civil protection to the integrated territorial communities are substantiated.  

Keywords: Mechanisms of public administration, civil protection, emergency, 
organizational and structural mechanisms, management system. 

 
 
Постановка проблеми. За останні роки в Україні склалися негативні 

тенденції щодо зростання кількості та масштабності надзвичайних ситуацій 
внаслідок антропогенного порушення і техногенної перевантаженості 
території держави, що становить під загрозу виконання конституційної норми 
щодо гарантування державою безпечної життєдіяльності населення країни.  

Кодексом цивільного захисту України (далі − Кодекс) визначено, що 
цивільний захист − це функція держави, спрямована на захист населення, 
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період [1]. 

Разом з тим, стан практичної діяльності органів державного управління у 
сфері цивільного захисту та ефективність заходів щодо протидії аваріям, ката-
строфам та іншим надзвичайним ситуаціям не завжди відповідають вимогам 
забезпечення необхідного рівня безпеки людини на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Вказане свідчить про наявність недоліків в структурі механізмів 
державного управління у сфері цивільного захисту в цілому, і в 
організаційному та структурному механізмах − зокрема, а також про 
недостатній рівень організації державного управління у надзвичайних 
ситуаціях. 

Означений стан справ щодо організації державного управління у сфері 
цивільного захисту свідчить, на наш погляд, про необхідність дослідження 
проблемних питань організаційного та структурного механізмів державного 
управління у зазначеній сфері та визначення напрямів їх удосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо 
функціонування механізмів державного управління в цілому і у сфері 
цивільного захисту − зокрема завжди були та залишаються у колі уваги 
науковців. 

Альбощій О.В., Болотських М.В. дослідили організаційний механізм 
державного управління на етапі прийняття рішень керівника на оперативні 
дії підрозділів цивільного захисту, запропонували шляхи підвищення 
ефективності їх дій за рахунок застосування методів оцінювання витрат на планові захо-
ди та їх врахування при прийнятті рішень [2]. 

Барило О.Г., Потеряйко С.П. визначили напрями удосконалення 
організаційного механізму державного управління, що пов’язаний із 
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послідовністю роботи керівника, яка сформована у певні методи, запропо-
нували розроблену модель порівняння альтернативних методів роботи 
керівника [3]. 

Бакуменком В.Д. виділено та визначено клас державно-управлінських 
рішень, їх місце та роль у процесах державного управління, систематизовано 
теоретичні та методологічні положення, що надають процесам розроблення, 
прийняття та реалізації таких рішень науково-обгрунтованого, випереджаючо-
го характеру, а також наведені приклади  їх науково-прикладних розробок  для 
різних форм та сфер державного управління [4]. 

Потеряйко С.П., Тищенко В.О., Гаврилко Є.В. дослідили організаційний 
механізм державного управління та запропонували критерії оцінювання 
ефективності функціонування органів державного управління у надзвичай-
них ситуаціях [5]. 

У той же час, вбачаються недостатньо дослідженими проблемні пи-
тання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів 
державного управління у сфері цивільного захисту. 

Постановка завдання. На підставі аналізу керівних документів та 
результатів попередніх наукових досліджень виявити проблемні питання 
щодо функціонування організаційного та структурного механізмів держав-
ного управління у сфері цивільного захисту та визначити напрями їх удо-
сконалення. 

Виклад основного матеріалу. Стратегією реформування системи 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, схваленою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р, визначено, що існуюча 
система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на Службу 
завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпе-
чення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його захисту від 
надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій. Сили цивільного 
захисту та засоби ДСНС не завжди забезпечують своєчасне реагування на 
надзвичайні ситуації, пожежі та інші небезпечні події через віддаленість їх від 
місць виникнення таких подій, а також мають обмежені можливості щодо ство-
рення ефективного та дієвого угруповання сил для подолання негативних 
наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, у тому числі в особливий період. 
Система державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки має 
надмірний регуляторний вплив на суб’єктів господарювання, що призводить до 
зниження рівня довіри таких суб’єктів та населення, а також негативно 
позначається на інвестиційному кліматі в державі [6]. 

У той же час, у Кодексі (ст. 8) зазначається, що забезпечення 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється 
єдиною державною системою цивільного захисту (далі − ЄДСЦЗ). Деякими, 
на наш погляд, ключовими завданнями ЄДСЦЗ є [1]: 

забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
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підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагу-
вання на надзвичайні ситуації; 

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій; 

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних 
ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і 
вжиті заходи; 

захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраж-
далого населення та інші заходи. 

Кожне із зазначених завдань у свою чергу включає визначений перелік 
заходів, що здійснюються органами управління, силами цивільного захисту, 
іншими структурами, які залучаються до реагування на надзвичайні 
ситуації. Згадані заходи, на нашу думку, є складовими структурного та 
організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного за-
хисту тому, що виконуються підрозділами центральних, регіональних та 
місцевих органів виконавчої влади у визначених структурах за відповідними 
алгоритмами дій, що зазначено у керівних документах. 

Таким чином, враховуючи висновки, що наведено у [6], положення 
Кодексу, інших керівних документів, функції, завдання та структура ЄДСЦЗ 
з урахування проведення реформи як системи ДСНС, так і сектору безпеки і 
оборони в цілому, потребують доопрацювання та приведення до вимог 
європейських стандартів.  

У той же час, привертають увагу результати досліджень 
організаційного та структурного механізмів державного управління, що 
проведені іншими науковцями. 

С. Андрєєв розглянув структуру організаційно-правового механізму 
державного управління цивільним захистом з метою визначення шляхів йо-
го подальшого удосконалення, запровадження на регіональному рівні ефек-
тивних заходів цивільного захисту. Автор виявив нагальну потребу в 
удосконаленні структурно-функціонального та організаційно-правового 
механізму державного управління у сфері цивільного захисту,  обґрунтував 
конкретні організаційно-управлінські заходи щодо їх удосконалення. 
Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захис-
том С. Андреєв розглядає як систему організаційних і правових засобів, 
інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється процес державного 
управління цією сферою. На його думку структура складається з 
організаційного блоку: суб`єкти державного управління, їх цілі, завдання, 
функції, ієрархія підпорядкування, управлінські важелі, інструменти впливу, 
та блоку нормативно-правового забезпечення [7]. Вважаємо, що автором у 
складі організаційного механізму не зазначено важливу його складову, а са-
ме: зміст та послідовність роботи органів державного управління як у 
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повсякденній діяльності, так і у режимі підвищеної готовності, надзвичайної 
ситуації та надзвичайного стану. 

Ю. Харламова порушила актуальне питання щодо удосконалення 
підготовки фахівців служби цивільного захисту на всіх етапах навчання, дове-
ла необхідність вивчення існуючих етапів та елементів підготовки, взаємодії 
їхніх компонентів, розробки комплексного механізму, який сприяв би 
підвищенню якості підготовки та формуванню пропозицій щодо його удоско-
налення. За результатами дослідження Ю. Харламовою  запропоновано й 
обґрунтовано структуру комплексного механізму державного управління 
підготовкою фахівців служби цивільного захисту в Україні, який базується на 
принципах забезпечення безперервної освіти та включає елементи правового, 
організаційного, фінансово-економічного, інформаційно-комунікаційного 
механізмів як необхідної передумови для підвищення якості та ефективності 
процесів підготовки фахівців для ДСНС України, що сприятиме інтеграції до 
загальносвітових тенденцій і передових практик [8].  

Забезпечення функціонування системи підготовки фахівців для сфери 
цивільного захисту, вважаємо, має здійснюватися за допомогою 
організаційного механізму державного управління у зазначеній сфері. Тому, 
до комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців 
служби цивільного захисту можна віднести організаційний механізм, що 
включає організаційні заходи із удосконалення системи підготовки фахівців 
для сфери цивільного захисту. 

Проблеми, що пов’язані з негативними природними, екологічними, 
техногенними явищами та їх наслідками, які відбуваються щороку у всьому 
світі та визначають кількість, небезпечність і складність надзвичайних 
ситуацій, дослідив В. Боделан. Автор зазначає, що надзвичайні ситуації 
стають усе більш масштабними і небезпечними для населення, природного 
середовища й стійкого функціонування економіки, призводять до значних 
матеріальних та соціальних збитків, внаслідок чого з’являються нові, уск-
ладнених завдань щодо реалізації державної політики у сфері захисту насе-
лення від надзвичайних ситуацій, а відтак і безперервного пошуку шляхів 
удосконалення форми та змісту здійснення державного управління. 

В. Боделан наголошує на необхідності побудови гнучких, адаптивних 
до різких змін структур, що покликані запобігати надзвичайним ситуаціям, 
захищати населення. Відтак, вважає автор, визначення ефективної структури 
системи управління є одним із найважливіших завдань, оскільки вона має 
враховувати всю складність зв’язків та специфіку взаємодії між різними 
об’єктами і суб’єктами управління, багатоманітність цілей, досягнення яких 
вона покликана забезпечувати [9]. 

Погоджуємося із твердженням автора, що організаційно-
функціональна структура є сукупністю (системою) підрозділів і державних 
організацій в єдності їх функцій, повноважень і організаційних зв’язків, яка 
забезпечує цілісний управлінський вплив. В. Боделан сформулював висно-
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вок, що організаційно-структурні елементи системи управління мають бути 
функціонально узгоджені, а їх кількість об’єктивно обумовлена, що забезпе-
чить упорядкування структури різних ланок та усуне громіздкість системи 
управління в цілому, зниження її керованості [9].  

Зважаючи на викладене наголошуємо, що побудова та 
функціонування гнучких, адаптивних до різких змін структур в системі 
управління здійснюється через організаційні та структурні механізми дер-
жавного управління шляхом удосконалення організаційних заходів та 
оптимізації структурних елементів в системі управління. 

М. Андрієнко на підставі аналізу стану пожежної безпеки, що 
висвітлюється в Національній доповіді про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні кожного року, засвідчив про існування протягом тривало-
го часу ще далекого від оптимального рівня забезпечення пожежної безпеки 
в нашій державі. Такий стан справ, вважає автор, вимагає розробки 
цілеспрямованих заходів у межах державної політики в напрямку суттєвого 
покращення ситуації з механізмами забезпечення пожежної безпеки. Крім 
того, М. Андрієнко виявив в основі зазначеної наукової проблеми 
протиріччя, суть якого полягає в тому, що, з одного боку, виникнення нових 
викликів і загроз у сфері пожежної безпеки вимагає адекватного розвитку 
механізмів державного управління, а з іншого − розвиток механізмів дер-
жавного управління сферою пожежної безпеки гальмується внаслідок засто-
сування ефективної науково-теоретичної платформи щодо функціонування 
та розвитку державного управління цією сферою [10]. 

Вважаємо, що важливим питанням розвитку організаційного 
механізму державного управління, що запропоновано М. Андрієнком, є удо-
сконалення структури процесу формування управлінських рішень у сфері 
пожежної безпеки та механізму його здійснення з урахуванням об’єктивних 
законів управління та базової сукупності принципів формування таких 
рішень [10].  

Л. Шостак дослідила одну з найважливіших проблем безпеки держави, 
пов’язаною з виникненням та ліквідацією медико-санітарних наслідків над-
звичайних ситуацій, що залишається важливим аспектом діяльності держави 
в цьому напрямку та вимагає пошуку нових механізмів взаємодії органів 
публічної влади. Л. Шостак досліджено фактори, що впливають на 
механізми взаємодії органів влади під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, що, на наш погляд пов’язані із механізмами державного 
управління, а саме: політичні, економічні, геополітичні, гуманітарні. Авто-
ром розроблено та запропоновано структурно-компонентну схему ресурсно-
го забезпечення, що базується на систематизації видів ресурсу на основі 
потреб результативного сукупного впливу механізмів взаємодії органів 
публічної влади при організації ліквідації медико-санітарних наслідків над-
звичайних ситуацій в Україні [11].  

Висновки. Виявлено недоліки та запропоновано основні напрями 
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вирішення проблемних питань щодо функціонування організаційного і 
структурного механізмів державного управління. 

Недоліки у правовому забезпеченні функціонування механізмів дер-
жавного управління, недосконалість організаційних засад державного 
управління пропонується усунути шляхом удосконалення структурного та 
організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного за-
хисту внесенням змін та доповнень у Кодекс, а також провадженням 
організаційно-управлінських заходів. 

Недостатній рівень підготовки керівників органів управління під час 
реагування на надзвичайні ситуації свідчить про невідповідність стану сис-
теми підготовки фахівців сфери цивільного захисту вимогам до рівня їх 
підготовки в органах управління та підрозділах цивільного захисту. 
Пропонується підвищити рівень підготовки керівників органів управління 
шляхом провадження комплексного механізму державного управління у 
сфері цивільного захисту, що крім інших також включає організаційний та 
структурний механізми і забезпечить взаємозв’язок між нагальними потре-
бами замовника та змістом навчання у ВНЗ системи ДСНС. 

Недостатню функціональну узгодженість організаційно-структурних 
елементів системи управління під час реагування на надзвичайні ситуації 
пропонується подолати за рахунок збалансованості їх кількості, упорядкування 
структури різних ланок, усунення громіздкості системи управління в цілому, 
підвищення її керованості, побудови гнучких, адаптивних до різких змін 
структурних механізмів в системі управління, що покликані запобігати над-
звичайним ситуаціям, забезпечувати захист населення. 

Рівень забезпечення пожежної безпеки в Україні, що не у повному 
обсязі відповідає вимогам сьогодення, пропонується підвищити проведен-
ням заходів щодо розвитку організаційного механізму державного 
управління загалом, і удосконалення структури процесу формування 
управлінських рішень та механізму його здійснення з урахуванням 
об’єктивних законів управління та базової сукупності принципів формуван-
ня таких рішень. 

Невирішеність практичних проблем державного управління процесом  
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що пов’язано із збереженням 
життя і здоров’я людей, зумовлює удосконалення структурного та 
організаційного механізмів за рахунок впровадження структурно-
компонентного алгоритму забезпечення процесу реагування на надзвичайні 
ситуації та удосконалення механізму взаємодії між органами державного 
управління, органами місцевого самоврядування та об’єднаними 
територіальними громадами. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PROCESS AND SYSTEM OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF STATE 
ECOLOGICAL SAFETY OF SWEDEN" 

 
Problem setting. The question of the present regarding the protection of the nat-

ural environment are extremely acute throughout the world. The study of the environ-
ment is of vital importance for the formation of Sweden's environmental policy both na-
tionally and internationally levels. Ecological problems are cross-border problems, 
which in many cases have a global reach. As a result of the realization that many eco-
logical problems can be only solved through cooperation between countries, ecological 
policy is becoming more international. Cooperation at the regional and global levels, as 
well as with individual countries, is urgently needed today if Sweden wants to achieve 
its ambitious environmental goals. 

Recent research and publications analysis. The problem of ecological safety in 
Sweden is the subject of research by scientists of various scientific fields: philosophy, 
history, sociology, political science, law, and others. But the study of the ecological 
state of the country and public administration in this area, scientists O. Vasyuta, A. Gal-
chinsky, M. Dolyshny, A. Filippenko, E. Khlobists,  V. Shevchuk and others consider 
only superficially, or as a comparison of the indicators of the ecological state at the in-
ternational level. 

Paper objective. The purpose of this article is to highlight Sweden's state 
environmental policy process and management system. 

Paper main body. Accession to the countries of the European Union has caused 
changes in the environmental policy of Sweden. On the one hand, it was necessary to 
abandon some of its most stringent standards, on the other hand, the European Union 
has increased its ability to influence countries whose emissions are directly threatened 
by Sweden. In addition, the EU is more important than individual states in negotiations 
on the conclusion of global conventions on the protection of the natural environment. 
Target indicators of Sweden's environmental sustainability, active participation in many 
environmental organizations and a relatively large number of adopted environmental 
conventions, it can be noted that the state authorities of this country cover almost all the 
issues of environmental sustainability and have a high level of environmental 
performance compared to other countries of the world.  

And all this is confirmed by the results of the global study on the level of 
environmental performance in 2016 (The Environmental Performance Index 2016), 
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published annually by the Center for Environmental Policy and Law at Yale University 
(Yale Center for Environmental Law and Policy). 

Conclusions of the research Sweden seeks to convey to the next generation a 
society in which the major environmental problems will be resolved. To achieve this, 
the main objective is set, which includes 16 target environmental indicators to be 
achieved by 2020. They cover the quality and state of the environment in Sweden, 
which should be permanent over the long term. Consequently, it calls for ambitious 
environmental policy in Sweden, within the EU and in international contexts in the 
process of achieving the country's main objective in the field of ecological security. 

 
___________________________ 

 
Antyptseva O., PhD of Economic Sciences, Ukrainian Engineering and Pedagogical 

Academy, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"STATE ECONOMIC STIMULATION OF WORK FORCE DEVELOPMENT AS A 
TOOL FOR REGULATION OF THE COUNTRY POPULATION EMPLOYMENT" 

 
Problem setting. The practice of state regulation of the sphere of vocational 

training and development of the personnel of the advanced countries of the world com-
munity testifies to the expansion of the scope of application of economic stimulants that 
affect the dynamics of reproduction and accumulation of the country's labor potential. 
Their application ensures the redistribution of sources of financing for professional de-
velopment of personnel between the government, entrepreneurs and employees, while 
maintaining the parity of interests of all stakeholders and contributes not only to the 
formation of sustainable competitive advantages of economic entities, but also to active-
ly solve the problem of employment of the population of the state, emphasizes the relev-
ance of the subject. 

Recent research and publications analysis.  Meanwhile, in the domestic scientific 
literature, the problem of effective application of the system of state economic instruments for 
managing the development of labor resources in the context of regulating employment of the 
economically active population of the country is insufficiently elucidated and requires further 
study. 

Paper objective. To improve the theoretical basis of state economic stimulation 
of the development of labor force as an effective tool for managing the employment of 
economically active population of Ukraine and to develop recommendations for improv-
ing the efficiency of its use. 

Paper main body. The state economic stimulation of vocational training and de-
velopment of employees should be viewed as a structured complex of state-guaranteed, 
unsustainable competitive advantages, provides economic entities with a temporary 
priority right to realize their own economic interests and encourages them to proactively 
harmonize these competing interests with the goal of providing continuing vocational 
education and training. 

For Ukraine, it is advisable to provide for the practical application of the follow-
ing financial and credit benefits when creating a system of state economic incentives for 
vocational training and the development of the workforce as an instrument for regulat-
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ing the employment of the population. 
Conclusions of the research. In modern conditions of managing the solution of 

the problem of optimizing the employment of the economically active population of the 
country through the continuous development of the workforce, it is necessary to conso-
lidate the efforts of various groups of economic entities by forming an effective system 
of economic instruments at the state level and a mechanism for their practical applica-
tion on the basis of constant adaptation to changing environmental conditions for the 
purpose of optimization redistribution of available labor resources at the macro level 
and ensuring sustainable on the economic development of the country. 

 
___________________________ 

 
Barylo O., PhD in technical sciences, senior research worker, senior research 

worker of the research Department, Institute of public administration in the sphere of 
civil protection, Kyiv 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"FOREIGN EXPERIENCE IN CREATION OF THE CIVIL PROTECTION 
ANALYSIS AND INFORMATION SYSTEM" 

 
Problem setting. Analysis of the number and scope of emergencies that have 

recently emerged in foreign countries and Ukraine reveals new functions and tasks 
assigned to the public authorities nowadays.  

Despite the differences in the structures of public administration systems 
operating in emergency, foreign experience in disaster prevention and removal of the 
aftermath of accidents is a topical area for research and implementation in Ukraine. 

At the present time the state of civil protection of Ukraine and its information 
support do not fully meet the current requirements and need to be improved. Examining 
the foreign experience in Civil Protection arrangement and development of the 
recommendations for its implementation have not been fully undertaken. 

Recent research and publication analysis. Problematic issues related to the 
civil protection arrangement and its information support were investigated in the 
previous scientific papers. 

Considerable attention has been paid to the problem of improving the Civil 
Protection System taking into account foreign findings in the field. However, foreign 
experience in creation and development of the Civil Protection Analysis and 
Information System as well as its implementation in Ukraine has not been sufficiently 
studied, and scientific papers are piecemeal and non-systematic. 

Paper objective. The purpose of the article is to carry out an analysis of foreign 
experience in building the Civil Protection System and its component – Analysis and 
Information System offering the course of its implementation into  Civil Protection of 
Ukraine. 

Paper main body. The European approach to building the Civil Protection 
System is considered the most reasonable for Ukraine. Overall management of Civil 
Protection should be provided by the central executive body whereas authorization, 
financial and material resources should be distributed to the regions, local executive 
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authorities, and local communities that solve urgent issues of population safety on the 
sites independently. 

The decentralized model of social life organization and civil protection 
arrangement within the context of sustainable social and economic development of the 
European Union countries proved its advantages over the centralized one. 

The reform implementation in the Civil Protection field should be based on the 
experience of European countries at the following levels: political, institutional, and 
functional. 

Conclusions of the research. The consideration of foreign experience in 
improving the Civil Protection System and its component – Analysis and Information 
System requires certain organizational measures to be fulfilled by the public 
administration bodies. 

On the basis of foreign findings concerning Civil Protection organization,  it has 
been proved that the Civil Protection System of Ukraine shouldn’t insert the piecemeal 
elements of information security but includes the integral Analysis and Information 
System of Civil Protection.  

 
___________________________ 

 
Maystro S., Doctor of sciences of state administration, head of the department of 

public administration for civil defence, National university of civil defence of Ukraine, 
Kharkiv, 

Batyr Yu., PhD of Economic Sciences, associate professor, National university 
of civil defence of Ukraine, Kharkiv 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"STATE REGULATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE 
TOURIST INDUSTRY IN UKRAINE" 

 
Problem setting. In the majority of the countries of the world the state tourist pol-

icy is implemented directly through the central executive bodies, the national tourist or-
ganizations. At the same time there are also some specific factors influencing its form-
ing: country environment, development of infrastructure, social, economic and legal fac-
tors. 

Recent research and publications analysis. Works of many domestic in which 
they consider different aspects of an essence, functions and features of the market of 
tourist services are devoted to problems of management, formation and functioning of 
the tourist industry. At the same time not up to the end opened there are questions of 
features of management, organization and development of the tourist industry in 
Ukraine. 

Paper objective. Strategy development of development of the tourist industry and 
creation of conditions for its effective implementation is a complex challenge. For its 
successful solution, prevention of political mistakes and miscalculations it is reasonable 
to analyze the existing condition of the industry, to define shortcomings of the organiza-
tion and management of its functioning and to define priority measures for development 
stimulation. 
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Paper main body. The tourism industry is today one of the largest highly profita-
ble and most dynamic industries of economy in which more than 130 million People are 
engaged, 10% of world gross national product fall to its share. 

Ukraine has the considerable potential for development of entrance and internal 
cultural tourism. On the state accounting in Ukraine there are more than 130 thousand 
monuments, 61 historical and cultural reserves function, 13 of which have the status of 
the national. The number of foreign tourists in Ukraine after 2013 was considerably re-
duced - from 232,3 thousand people to 32,7 thousand people in 2016. 

Public administration of the tourist industry should be considered as set of forms 
and methods of purposeful I float public authorities on development of the tourist indus-
try and creation of conditions for effective cooperation of public authorities, local self-
government and the private sector. 

Major factors of insufficient development of foreign tourism are: insufficient level 
of development of network and objects of tourist; state of disrepair of the Ukrainian 
roads; lack of system of actions on a conclusion of a tourist product of Ukraine to the 
world market; the low level of service caused by the general qualification of workers of 
area and their preparation and training. 

Conclusions of the research. Major factors constraining tourism development are: 
lack of the developed infrastructure, low quality of service, lack of high-quality adver-
tizing and deep information on hotels, sanatoria, tours across the country, a considerable 
tax burden, etc. Forming of national identity state programs can become one of instru-
ments of stimulation of development of cultural tourism in Ukraine and: The develop-
ment program of study of local lore for the period till 2025, the Strategy of development 
of tourism and resorts for 2016-2020 and own programs of the regional, district and city 
public administrations. 

 
___________________________ 

 
Bilovskyі M., postgraduate of research laboratory of management in the sector of 

civil defence of the National university of civil defence of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"MECHANISMS FOR REALIZATION OF THE STATE POLICY OF ENERGY EF-

FICIENCY AND ENERGY SAVING IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE 
WORLD" 

 
Problem setting. In today's conditions, more and more attention is devoted to 

energy conservation at the state level in the energy sector of Ukraine, whereas in devel-
oped countries the concept of a more comprehensive dimension - "energy efficiency" - 
is considered, which is considered in the system unity with the environmental friendli-
ness and competitiveness of the economy. Not only energy conservation but also energy 
efficiency is a guarantee of a high level of social and economic development of devel-
oped countries, which is so lacking in modern Ukraine. Therefore, it is extremely impor-
tant to study the experience of developed countries in implementing reforms in the field 
of energy efficiency in the economy, housing and communal services, and other spheres 
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of public life, which is a prerequisite for the social well-being of the population and the 
level of development of any country. 

Recent research and publications analysis. I. Bondarchuk, O. Voloshin, S. De-
nisyuk, A. Zhelezny, S. Maystro, S. Orel, O. Savitsky and others have devoted to the 
definition of the place and role of the state in the field of energy efficiency and energy 
saving in different countries of the world. However, many questions regarding direc-
tions and possibilities for adapting world experience in implementing state energy effi-
ciency and energy efficiency policy in Ukraine remain inadequately investigated. 

Paper objective. The purpose of the study is to determine the essence of the me-
chanisms for implementing the state policy of energy efficiency and energy conservation in 
different countries of the world, as well as their possible adaptation to national conditions. 

Paper main body. World experience shows that only there was a rapid achieve-
ment of the international competitiveness of the state, where energy efficiency and rais-
ing the level of intellectualization of energy systems became the cornerstone of the state 
policy. Ukraine has the opportunity to take advantage of the best practices of developed 
countries and demonstrate socio-economic growth from increasing energy efficiency. In 
the absence of a coordinated state policy and appropriate public administration at all le-
vels, energy efficiency measures will not bring significant results in the field of energy 
conservation. The state policy on energy efficiency and energy conservation should faci-
litate the consolidation of efforts of public authorities at all levels, local authorities, the 
private sector, communities in implementing measures, mechanisms and tools for ener-
gy efficiency and energy conservation in order to ensure sustainable socio-economic de-
velopment of Ukraine. 

Implementation of an effective and effective state policy on increasing energy ef-
ficiency, energy saving, development of non-traditional and renewable energy sources 
will allow creating conditions for reducing the energy intensity of GDP, optimizing the 
energy balance structure of Ukraine by increasing the share of alternative types of ener-
gy, secondary energy resources, introducing effective mechanisms for implementing 
state policy in energy efficiency and energy efficiency. 

Conclusions of the research. Consequently, the generalization of the world ex-
perience in implementation of the state policy of energy efficiency and energy saving 
allowed to reveal methodological approaches, mechanisms, tools and principles for use 
in the Ukrainian practice of public administration and administration. In developed 
countries, the state itself provides the necessary regulatory, institutional and resource 
support for energy saving in all spheres of public life. Therefore, in Ukraine, the state 
policy on energy efficiency and energy conservation should become one of the main 
factors of sustainable socio-economic development of the country in the long run, which 
will be the subject of further scientific research. 

 
___________________________ 

 
Bondarenko A., PhD in public administration, doctoral candidate, National Uni-

versity of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF RE-

MOTE BANK SERVICE TECHNOLOGIES" 
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Problem setting. The improvement of mechanisms of state regulation of remote 
bank service technologies is relevant in the present conditions proceeding from the fact 
that the specified technologies promptly extend. 

Recent research and publication analysis. The number of scientific develop-
ments of the following outstanding scientists, as: A. Yu. Amosov, A. Baranovsky, I. Ya. 
Chugunov, etc. are devoted to the questions of state regulation of the banking system. 

However, there are not enough developed researches of mechanisms of state reg-
ulation of remote bank service technologies in scientific literature. 

Paper objective. The purpose of article is improvement of mechanisms of state 
regulation of remote bank service technologies. 

Paper main body. The mechanisms of state regulation of remote bank service 
technologies are improved in the article. In particular, the key problems of the modern 
banking system are defined. The positions of effectiveness of state policy activity in en-
suring of rational functioning of technologies of remote bank service are selected. The 
current approaches to optimization of functioning of the banking system of Ukraine are 
investigated. The actions for improvement of state regulation of financial safety of the 
Ukrainian capital are offered. 

Conclusions of the research. In general, it is possible to make the following con-
clusions, proceeding from the results of the current research. The following key problems 
of activity of the modern banking system are defined: the insufficient power of Ukrainian 
banks; the shortage of the capital for projects' financing; the insufficiency of long-term 
crediting; the inadequate system of interregional banks. The positions of effectiveness of 
activity of state policy in ensuring of effective functioning of the remote bank service 
technologies that, first of all, are based on bank risks’ management are selected. 

 
___________________________ 

 
Cherkaska V., PhD Public Administration, specialty, Interregional academy of 

management a personnel, Kyiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"FORMATION OF MODERN CONDITIONS OF STATE REGULATION OF 

THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE" 
 

Problem setting. It is marked that the problem of insufficient production of basic 
foodstuffs, as a rule, сorresponds with subzero budgetary charges as a result of deficit of 
budget, they can be caused by the large structural changes of economy of country, by 
absence of possibility in the redistribution of budgetary facilities, by sufferet errors in 
adjusting of agrarian production. 

Recent research and publication analysis. The number of scientific develop-
ments of the following outstanding scientists, as: L. Vasileva, M. Koretskij, 
O. Shpychak, etc. are devoted to the questions of state regulation of the agrarian sector. 

Paper objective. The purpose of article is research of modern conditions of state 
regulation of the agrarian sector development. 

Paper main body. Certainly, that one of major tasks of government control con-
sists in providing of aspiration of the system to the state of stable equilibrium, id est to 
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the state, that envisages mutual adaptation of parameters of necessities of subjects in 
terms that change parameters of environment of structural levels of economy. 

Conclusions of the research. It is offered at government control agrarian to the 
sector the special attention, to spare "adjusting from" below, id est the maximal use of 
possibilities of both the separately taken enterprise and industry on the whole. At the 
level of managing subjects mechanisms must be inculcated provide motivation of these 
subjects on the improvement of productive results and to provide dependence of finan-
cial result with the inlaid budgetary facilities. At the level of industry necessary 
processes of co-operative integration. This form of collaboration of economic units is 
most effective in the achievement of general result at least at the regional market. Crea-
tion of competition economic zone of menage that provides realization of politics of 
market prices on mine-out products can appear such general result. 

 
___________________________ 

 
Colenov O., PhD in Public Administration, Deputy Chief of the Faculty of Operations 

and Rescue Forces, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject: 
"THE PRIORITIES OF IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF STATE 

POLICY IN THE SHPERE OF ENVIRONMENTAL SECURITY" 
 

Problem setting. The problem of the environmental protection and the guarantee of 
the high level of environmental safety is the factor, under the influence of which more and 
more countries form and implement the nationwide and territorial policy. 

Recent research and publications analysis. Theoretical and methodological 
problems of the state environmental policy were studied by V. Andronov, O. Veklych, 
S. Dombrovska, S. Maystro, I. Drahan and others. 

Paper objective. The paper objective is the analysis of priorities of evaluation of 
effectiveness of the state policy in the field of environmental security of Ukraine with 
the purpose of scientific argumentation of the directions of its improvement. 

Paper main body. According to the carried out analysis, the positive result from 
the nature-conservative measures may be reached in case of their complex implementa-
tion. This, in turn, requires the introduction of deliberate organizational mechanism of 
state control of the activity of all subjects of the process. In order to implement this me-
chanism, it is necessary to form the system of environmental security of Ukraine. Its es-
tablishment provides for the satisfaction of environmental requirements of the subjects 
of ecosystem, and, based on its priority level, it must be set above some components of 
the system of national security. It should be noted that it has been determined that the 
strategic direction of environmental protection and preservation of natural resources is 
the overcoming of inefficient use of resources, the introduction of low- and non-waste 
technologies. Only with this approach it is possible to reach the stable development of 
civilization, to carry out a crisis-free transition from biosphere to noosphere – the sphere 
of human thought, the necessity of which was first indicated by V. Vernadsky. 

Conclusions of the research. Thus, under the general focus of the state strategy of 
transition to the fundamentals of sustainable development, the environmental manage-
ment, the environmental conservation and vital activity security become especially urgent. 

 



 432 

Dement M., PhD in Pedagogical Sciences, Lecturer of the Department of Logistics and 
Technical Support of Rescue Operations,  

National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject: 
"STATE ADMINISTRATION ASPECTS AND APPROACHES TO THE DE-

TERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN THE STABLE DEVELOPMENT 
OF A REGION AND THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL" 

 
Problem setting. As long as the quality of human capital demonstrates no 

changes, it is difficult to talk about the stable development of regions. By creating the 
state mechanisms, which are able to guarantee the growth of human capital, it is possi-
ble to improve the functioning and other components of national wealth. 

Recent research and publications analysis. The peculiarities of the state admin-
istration of social development and the use of human capital were covered in the works 
by O. Amosha, V. Bakumenko, S. Bila, O. Bobrovska, S. Dombrovska and others. 

Paper objective. The paper objective is the analysis of the state administration 
aspects adnd approaches to the determination and assessment of the relationship be-
tween the stable development of a region and the quality of human capital. 

Paper main body. It has been determined that the quality of human capital 
should be considered in an integrated manner, or in the context of satisfying the de-
mands of social development and guaranteeing a higher level of technical development, 
as well as selecting the appropriate model of personal fulfillment. 

The necessity of renovation of population life quality index (“crisis” life quality) 
has been proved. It is an integral indication, which can be used by the authorities, as it is 
aimed at the assessment of population life quality and the monitoring of social and eco-
nomic development of regions. As constituent indicators of the index, it was selected the 
ones, which reflect the most urgent social problems of Ukrainian regions. 

Conclusions of the research. Considering the imperfection of procedural guide-
lines for the assessment of social and economic development of regions and human 
capital, an integral index has been proposed, which could be used in the context of mon-
itoring of the state regional policy (which is currently implemented based on the Law of 
Ukraine “On Fundamentals of State Regional Policy.”). 

 
___________________________ 

 
Diehtiar A., Doctor of Public Administration, Full Professor, Head of Depart-

ment of management and administration of Kharkiv state Academy of culture, Ministry 
of culture of Ukraine, Kharkiv, 

Filonenko S., Postgraduate Student, Department of Management and Adminis-
tration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv 

 
An extended abstract of the paper on the subject of:  

"MODELS OF FORMATION OF INDUSTRIAL POLICY IN TODAY'S 
ECONOMY" 

 
Problem setting. Overcoming the negative trends in industrial production of 

http://nuczu.edu.ua/eng/departments/chairs/oto/
http://nuczu.edu.ua/eng/departments/chairs/oto/
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Ukraine and creation of prerequisites for radical changes in its structure, is not possible 
without meaningful and purposeful state industrial policy. In the most favorable variant 
of this policy must become a tool for implementing industrial development of the coun-
try based on the selection of innovative development. 

In the course of the development of economic theory has developed some "stan-
dard" sets of tools, the use of which is subject to specific goals, priorities implemented 
industrial policy. These priority areas are called industrial policy models. The problem 
is, what should be government intervention, which models should be used. Therefore, 
the formation and implementation of state industrial policy is one of the most important 
modern theoretical and practical problems. 

Recent research and publications analysis. Problems of realization of the state 
industrial policy highlighted in the works of both foreign and domestic scientists. An 
important contribution to research characteristics of state economic relations have such 
scholars A.M. Gors`ky`j, L.V. Dejneko, A.P. Duka, V.M. Yemel`yanov, T.L. Zhelyuk, 
A.D. Zalyevs`ka-Shy`shak, O.S. Zarudna, I.S. Kalinichenko, M.O. Ky`zy`m, L.P. 
Kly`menko, S.A. Mexovy`ch, A.O. Kostenko, L.V. Pel`tek, E.Y`. Rubinshtejn, N.V. Ta-
rasova, K.I. Tkach, E.I. Ideas and provisions contained in the works of these authors, 
served as the basis for further development of industrial policy. However, despite nu-
merous studies are insufficiently illuminated solutions to contemporary problems of im-
plementation of the state industrial policy. 

The paper objective is to study the main models of industrial policy implemen-
tation in Ukraine, as well as the rationale for proposals to develop model of formation of 
the mechanism of implementation of industrial policy. 

The paper main body. First consider the import substitution model, which is a 
mechanism for providing of industrial policy on the basis of national production. Import 
based on protectionist policies and support the national currency (preventing inflation). 
The model of import substitution improves the structure of the balance of payments, the 
normalization of domestic demand, employment, development of industrial and scientif-
ic potential. Negative aspects of the model of import substitution industrial policy are: 
rejection of Integration into the world economy; technological possibility, and hence the 
competitive gap with the developed countries; creating favorable conditions for domes-
tic producers, which could lead to inefficient management and use of resources; not 
competitive in world markets. 

Conclusions of the research. Thus, the analysis of the existing system of forma-
tion of the mechanism of implementation of industrial policy allows to make certain 
conclusions. First, the state has at its disposal a wide range of instruments of influence 
on activity of enterprises of industrial complex in conditions of market economy, which 
can be divided into two main groups on the basis of reference to direct and indirect me-
thods of regulation. Second, existing models of implementation of industrial policy 
should include the term aspect, taking into account the stages of its implementation, 
which requires the development of sound strategies of development of industrial produc-
tion in the long term. This will allow the government to concentrate its efforts and re-
sources on the regulation of the priority directions of development of industrial complex 
and to ensure its consistency, continuity, succession and interrelation of steps. 

Based on the General strategy of development of Ukraine for the coming period, 
a priority of industrial policy, of course, is the formation of investment demand especial-
ly for domestic products, as well as the development and implementation of innovations. 
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Diegtiar O., Doctor scince of public administration, associate Professor of the De-
partment of management and administration of the O.M. Beketov National University of 

Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv,  
Nepomnyashchyy O., Doctor of public administration, full Professor of the Depart-

ment of public administration Interregional Academy of Personnel Managemen, Kyiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"STATE POWER IN THE POLITICAL SYSTEM" 

 
Problem setting. The main strategic aim of development and strengthening of 

the modern state is to build organizational and strong and effective government at all 
levels. Therefore, the need to create new mechanisms for ruling and procedures for the 
operation of the institutions of power that would actually reflect and regulate the inter-
ests of citizens, still on the agenda for today's reforms. 

A similar approach to the power issue is not certain and needs further develop-
ment, but it already opens a new, deeper power, allows you to link the theory to reality, 
featuring its strategies and mechanisms. It should be noted that at the moment in re-
search is the transition to a fundamentally different dimension of both the public and the 
authorities, allowing to simulate its actual implementation. 

Recent research and publications analysis. Problems of formation and devel-
opment of state power in the political system are highlighted in the works of many fam-
ous Ukrainian and foreign scientists, in particular H. Almond, A. Bohomolov, S. Verba, 
M. Vladymyrov, H. Klimova, M. Kozyubra, V. Pohorilka, Yu. Platonov, S. Solovyov, 
A. Shyshkyn, V. Khalypov. Despite numerous studies it is obvious that in the modern 
national science has yet to build adequate dimension of power, which will allow us to 
consider its essence in the context of socio-political reality, a well-established political 
and legal technology. Moreover, this analyst will focus on the reconstruction of domes-
tic power relations, restore the true essence of public-political and legal institutions. 

Paper objective is the study of state power in the political system of its sources 
of legitimacy and specific features, as well as providing suggestions for improvements 
of state power in Ukraine. 

Paper main body. The modern political space is represented by two components 
of social life. On the one hand, it is the power of the state, but it's informal influence of 
different, in most cases, consolidated entities (political parties, organizations, social 
groups, etc.). In light of this political power can be defined as the one that is constantly 
changing, self-organizing, multilevel, complex network of power relations, national 
policies and practices. It's a whole variety of institutional and subjective methodological 
designs. 

Analysis of the properties and entities of this kind of power needs to begin with a 
definition of the term "politics". As you know, the exact translation from Greek means 
the art of government, participation in the Affairs of the state. In our country both theory 
and everyday consciousness, until recently, identify the concepts of "power", "state", 
"politics". The historical experience of the Ukrainian state only confirmed this under-
standing, as the policy was a state monopoly, and to participate in the Affairs of the state 
would be limited only to public authorities. 

Conclusions of the research. Thus, it is possible to conclude that the difference 
between state and political power is: first, the entities with the appropriate governmental 
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authority. Direct subjects of state power are the state authorities. And subjects of politi-
cal power are the political parties, other political public associations and subjects of 
electoral process (electoral associations) and local authorities, which have different field 
for realization of their powers. 

Field of application of state power is actually the state and its organs. The power 
of the state extends into civil society only in terms of establishing the rule of law, provid-
ing its normal functioning. As a field of realization of political power, by contrast, acts 
primarily civil society. Political power beyond civil society, only when necessary influ-
ence on the process of formation of state bodies or exercising pressure on them. Both 
types of power, as stated above, use a fairly wide range of methods of imperious influ-
ence. The only difference is that the subjects of political power cannot directly use the 
method of state-imperious influence (coercion), exclusively the subjects of state power. 
Finally, they differ in the scope of their mandate. Only the state power entities have the 
right to issue normative acts of obligatory nature. Similar powers of local authorities 
(subjects of political power) is limited to a specific territory, subservient to the body. 

In conclusion, it should be noted that political and state power have a lot in com-
mon. In addition to the General source of power in the face of the multinational people 
of both authorities are public, the overall goal of the management of the Affairs of so-
ciety and state, and is similar in nature to the methods of their implementation. In a 
democratic state they implement the will of their subjects within the limits prescribed by 
law. However, the conditions of forming in Ukraine of such a state, the formation of her 
civil society put the science of public administration faced with the need to investigate 
the institutions of political and state power, to more clearly define the nature and content 
of these concepts. 

 
___________________________ 

 
Druchek K., master, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 

Kharkiv, 
Shvedun V., Doctor of sciences in Public Administration, Senior Researcher, head of 

the Department on Problems in Civil Protection Sphere Management, National Univer-
sity of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"ANALYSIS OF ADVERTISING LEGISLATION NON-OBSERVANCES IN 
UKRAINE" 

 
Problem setting. The foreign economic activity of the enterprises plays a key 

role concerning both the level of their economic stability and the general welfare of the 
country. The foreign economic activity of the enterprises promotes stimulation of the 
international cooperation, provides jobs, accelerates commodity turnover. However for-
eign economic activity of the enterprises in public administration, especially concerning 
the industry is connected with possible emergence of various risks which lead to de-
crease in efficiency of their activity or even bankruptcy. The given facts prove the relev-
ance of a subject of the research. 

Recent research and publication analysis. The problems and prospects of for-
eign economic activity of the enterprises were investigated by the following scientists: 
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A. P. Grebelnik, N. I. Didkovsky, G. M. Drozdova, etc. However, the question of as-
sessment of the risks of the foreign economic activity of the industrial enterprise in pub-
lic administration remains insufficiently studied. 

Paper objective. The purpose of article is the assessment of risks of foreign eco-
nomic activity of the industrial enterprise in public administration is carried out in the 
article. 

Paper main body. The possible causes of risks of foreign economic activity of 
the enterprises in public administration are defined. The methods of management of 
risks of foreign economic activity of the enterprises in public administration on macro- 
and micro level are analyzed. The probability of risks of foreign economic activity of 
the industrial enterprises is estimated. The actions for prevention of risks of foreign eco-
nomic activity of the industrial enterprises in public administration are offered. 

Conclusions of the research. Thus, as a result of the given research carrying out 
the following conclusions were received. 

1. From the possible causes of risks of foreign economic activity of the enterpris-
es in public administration the following ones were allocated: the stable variability of 
economic processes and limitation of information concerning these processes, the fea-
tures of a geographical arrangement of the countries and the lack of certain criteria for 
evaluation of foreign economic activity of the enterprises. 

2. The development of strategy and tactics of an entry of the enterprise into for-
eign market, the organizations of export-oriented production and the foreign trade opera-
tions need be based on the preliminary analysis of the market condition through use of 
methods within macro- and micro level. 

3. The assessment of probability of emergence of specific risks of foreign eco-
nomic activity of the industrial enterprises in public administration allowed allocating 
those of them that are in precritical condition: competitive risks; decrease in trade ad-
vantages; discrepancy of goods to the established standards and dependence on export. 

4. The actions for prevention of risks of foreign economic activity of the industri-
al enterprises in public administration which are based on application of their forecast-
ing, insurance and revaluation of own opportunities of the enterprise are offered. 

 
___________________________ 

 
Fedorchak V., Doctoral Student, National University of Civil Protection of 

Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"SCIENTIFIC BASES OF DETERMINING OF THE RISK OF EMERGENCY 

IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION" 
 
Problem setting. The stable development of Ukraine and its regions may be 

reached with the help of timely forecasting of natural and man-caused emergencies and 
their prevention. For the implementation of the new strategy of this development, and 
for the deliberate reformation of the system of state administration under emergency 
conditions, the scientific and theoretical grounding of the peculiarities and methods of 
forecasting of the similar situations is required. 
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Recent research and publication analysis. The works by S. Andreiev, A. Bilou-
sov, S. Dombrovska, V. Sadkovyi and others are devoted to the analysis and solution of 
the problems of state administration in the context of provision of security system under 
emergency conditions. 

Paper objective. Without prejudice to the groundwork and scientific achieve-
ments of these scientists, it should be noted that there is a necessity in the comprehen-
sive study of scientific grounds concerning the risk of emergency condition appearing in 
the system of state administration of Ukraine, and that is the paper objective. 

Paper main body. It was determined that the natural and man-caused risks are 
researched within the frameworks of technocratic concept, controlling function, etc. 

However, first of all, the solution of scientific problem concerning the determina-
tion of the risk of emergency condition appearing is covered by the interdisciplinary 
science “Public administration,” and in particular, by the state administration in the field 
of social and economic security of Ukraine from the point of view of civil protection. 
The consistency of this administration is directly connected with the consideration of 
peculiarities of the risks of emergency condition appearing. 

Conclusions of the research. The paper insists on the availability of the follow-
ing chain paradigmatics: the efficiency of provision of the system of national security 
depends on the timeliness and effectiveness of the state administration of the risks of 
emergency condition appearing, the implementation of which requires the well-
grounded choice of a necessary concept, including the one concerning the analysis of 
these risks. 

 
___________________________ 

 
Gren’ L., PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, The National Technical 

University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"SUBJECT MATTER OF UKRAINE’S VOCATIONAL TRAINING’S DEVELOP-

MENT: STATE ADMINISTRATIVE ASPECT" 
 

Problem setting. Problems in education, particularly those of administrating this 
sphere, have become quite topical at the beginning of the third millennium. Vocational 
training, being an integral part of Ukraine’s education system, is getting an ever increas-
ing attention of researchers and is positioned as a priority direction in professional activ-
ities of corresponding government bodies. Adopted by the government of Ukraine draft 
law by the Ministry of science and education of Ukraine “On reforming vocational train-
ing” is aimed at solving major challenges facing vocational training.   

Recent research and publications analysis. Subject matter of state administra-
tion of vocational training has been within the circle of researchers’ scientific attention  
and is reflected in researches by V. Andruschenko, V. Anischenko, V. Voitov, V. Grigo-
rieva, Z. Dolya, L. Zlochevska, T. Ivchenko, L. Komissarova, L. Korobko, V. Lugovoi, 
V. Moroz, O. Melnyk, S. Nikolayenko, L. Petrenko, N. Protasova, N. Sinitsina, P. Hob-
zei, and many other scientists. 
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Paper objective is to define the problems of functioning and development of the 
vocational training sphere, as well as to substantiate the position and the role of state 
administrative bodies in solving these problems. 

Paper main body. Conceptual provisions as to the content of vocational training 
for future qualified workers at vocational education facilities are reflected in state ad-
ministration’s normative legal documents.  

State administration of vocational training in Ukraine has the following peculiari-
ties: first of all, this is a dual mechanism of education establishments management – the 
state administration performed by the specially authorized central body of executive 
power (currently the Ministry of education and science of Ukraine)which is the founder 
and financing provider, and the regional administrating through education administra-
tion organs  subordinate to local state administration which in their turn are components 
of regional bodies of executive power and report to the Cabinet of Ministers of Ukraine.  

On the results of the performed analysis of our research we consider it possible to 
define the major problems of vocational training in Ukraine, notably: 

– unsatisfactory material and technical provision of content and processes of 
vocational training reforming; 

– lagging in the level of professional competence of managers’ and teaching staff 
of vocational training institution behind the set demands; 

– disparity of the existing outdated material and technical resources of vocational 
training establishments to the current level of information and technical development; 

– lack of qualitatively monitored prognoses regarding the economy’s needs in 
training specialists of various qualifications; 

– imperfection of the contents and practices of applying state administration 
mechanisms to the system of vocational training on state and regional levels; 

– low salaries of teaching personnel at vocational training establishments which 
not only impedes qualitative renovation of personnel in vocational training, but also, in 
certain conditions, causes decline of the system of its human resources. 

Shifting of vocational training’s financing to local budgets has quite painfully 
challenged the prospective of its functioning. 

Subordinating of vocational training along with passing its education 
establishments from the central to oblast level will cause delays in financing the 
mentioned establishments and may cause deterioration in material and technical 
provision for vocational training establishments which will certainly affect  the 
efficiency of industrial branches development ,including  defense-industrial sector. 

Conclusions of research. First, the subject matter of forming and development 
of vocational training system is within the limits of the state administrative science, for 
its directedness at  industrial branches is founded on principles of functioning of state 
administration system. Within the practices of education system operation there takes 
place the introduction of state administrative knowledge concerning realization of state 
functions, including those related to vocational training development. Moreover, the 
problematics of forming and development of vocational training system can be consi-
dered from the point of view of state administration bodies’ activities, chiefly those 
whose activity is connected with ensuring of forming and realization of state policy in 
the spheres of education and science.  

Secondly, the main problems of Ukrainian system of vocational training remain 
inadequate material and technical provision of the content and processes of its 
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reforming; lagging in the level of professional competence of managers’ and teaching 
staff of vocational training institution behind the set demands;  disparity of the existing 
outdated material and technical resources of vocational training establishments to the 
current level of information and technical development;  lack of qualitatively monitored 
prognoses regarding the economy’s needs in training specialists of various 
qualifications; imperfection of the contents and practices of applying state administra-
tion mechanisms to the system of vocational training on state and regional levels.  

Thirdly, state administration organs and social institutions as agents of manage-
ment should create through their coordinated actions an efficient state-cum-public me-
chanism capable of ensuring solution of current problems of vocational training in 
Ukraine, efficiency of which will determine further development of vocational training 
in Ukraine, prestige of working professions, quality of training of skilled workers, en-
suring industrial branches with highly-qualified personnel, their competitiveness on la-
bor market not only in Ukraine, but abroad as well. 

 
___________________________ 

 
Hbur Z., PhD in public administration, National academy for public administra-

tion under the President of Ukraine, Kyiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"THE CONSTITUTION OF THE READER AND ITS INFLUENCE ON FOR-

MATION OF ECONOMIC SECURITY OF STATES" 
 

Problem setting. The complexity of the socio-economic problems of Ukrainian 
society caused by radical transformations of the country, when our state has taken 
anunce asing course to wards European integration, dictates the business conditions for 
state institutions and has a significant impact on ensuring economic security. The re-
forms provided have not formed expected  market relations and the private property in-
stitution, and have not entailed the results that were expected. The period of the state 
control weakening was marked by the rejection of administrative and moral constraints, 
by corruption and ghost economy. All this, along with the proclamation of private prop-
erty and privatization of state property resulted in the emergence of a new type of entre-
preneurs who subsequently formed not only a certain type of socio-economic behavior, 
but also the mentality of the business community and the business ethics of the country 
as a whole. A certain part of entrepreneurs, who participated in direct redistribution of 
the state property, formed a new type of entrepreneurship –raidership, and a new type of 
entrepreneurs - raiders. 

Recent research and publications analysis. The issues of raiderattacks and their 
impact on the country's economic security were given by such leading scholarsas 
Valassk E., VarnaliyZ., Makarova O., Palamarchuk G., Panasenko R., Fomichov K., 
Shapiro V., and others. However, the today's realities of our country have turned out to 
be a matter of this issue. They requir econstant study and effective measures for the 
iravoidance - the subject of our research. 

Paper objective The purpose of thisarticle is to explore the essence of 
raiderattacks and its impact on the formation of economic security of Ukraine. 
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Paper main body. The research has resulted in the following conclusions. 
Today, “raiderbusiness” in Ukraine is a very devastating factor affecting the economic 
security of bothenterprises and the country in particular. 

Conclusions of research. The most common methods for raider actions are: 
purpose fulunder statement the enterprise value and acquisition of its assets; purchase of 
small company stakes; purchase of debtobligations of the enterprise; dispute over 
property rights; deliberate bringing the enterprise to bankruptcy; info-publications in 
favor of "invaders"; "bribing" the managers of the enterprise; seizure and illegal 
possession of the property of the enterprise; threats to the current executives of the 
company. To minimize and avoidraiderattacks, the state and business environment must 
take effective preventive action. 

 
___________________________ 

 
Hmyrova A., аn associate of educational, scientific and production center, 

National  University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"MECHANISMS OF EDUCATIONAL SPACE ORGANIZATIONIN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE" 
 
Problem setting. Traditionally, education is considered as a part of the gen-

eral educational process, along with the process oflearning. The modern approach 
expands this traditional dyad and includes the psychological support(along with 
education and training) in the educational process. The idea of psychological sup-
port of a person from the moment of joining the world of education and to the com-
pletion of the active labor activity has been implemented practically since the very 
beginning of the formation of the psychological service in education. 

Recent research and publications analysis. A significant contribution to the 
development of the theory and methodology of public administration, which promotes 
the development of this topic, has been made by the modern researchers, namely. 

Paper objective is to analyse the mechanisms of educational space organiza-
tionin higher educational institutions of Ukraine. 

Paper main body. The educational institution, which accumulates human re-
sources, material and methodological resources, may and, obviously, must act as a 
centre of the socio-cultural field, which focuses the positive social influences on 
the student, protects him/her from the anti-social and anti-human actions, supports 
him/her psychologically, directing the person to the path of harmonious develop-
ment and self-education. 

The educational institution initiates the creation of the student associations of 
a constructive type, actualizes the educational potential of the youth subculture, or-
ganizes the interaction of students with the local cultural environment, sets cultural 
and behavioural models for the students, and also implements its educational poten-
tial in other ways. 

The educational institution should act as the organizer and coordinator of the 
additional education and recreational activities of youth. It is at the educational in-
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stitution where the modern methods and techniques of education are being worked 
out and synthesized. 

Conclusions of the research. The quality of education is a systemic characte-
ristic of education, it is reflected in the indicators and criteria for evaluating the 
process and (or) the result of the educational activities on the basis of which an as-
sessment of the degree of relevance of the actual process and the result of educa-
tional activity compared with the ideal model, educational standard or expected re-
sult is made. The contemporary conceptions of education, considered in the article, 
emphasize its deterministic set of conditions, among which the following can be 
identified as the main ones: 

- “situation of the social development”; 
- the essence of the chosen model of education; 
- the choice of a goal-strategy and goal-ideal; 
- organization of the active interpersonal and conventional communication; 
- cooperation with the other people, collective as a whole; 
- dynamism of the subject of education, the correlation with the general con-

text of his leading activity. 
 

___________________________ 
 

Husarov K., Researcher of Educational, Scientific and Production center,  
National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 

 
An extended abstract of the paper on the subject: 

"INTERNAL MIGRATION PROCESSES IN USA : EXPERIENCE FOR UKRAINE" 
 

Problem setting. The movement of people within the borders of their own state is 
an extremely important factor for the economic and social growth of the country. In the 
past few years, the problem of internal migration processes in Ukraine is becoming par-
ticularly relevant. The United States of America has a wealth of experience in the field 
of internal migration.  

Recent research and publication analysis. Many foreign scientists have been en-
gaged in the study of internal migration processes in the United States of America. The 
most significant contribution on this issue was made by such scientists as Raven Mol-
loy, Christopher L. Smith, Abigail Wozniak.  

Paper objective. The purpose of article is to study the peculiarities of internal mi-
gration processes in the United States of America, as well as highlight some features of 
state migration management for their application in Ukraine. 

Paper main body. The modern American nation is a young multiethnic formation. 
It has developed in the process of long cultural, economic, social and domestic interac-
tion. The American nation is very mobile, and this is manifested in the fact that every 
5th American changes his place of residence every year, moving from one state to 
another. In turn, periodically there are the compelled migrants from the regions, which 
combine from extraordinary incidents of a natural character. It should be noted that the 
state policy is aimed at resettlement of internally displaced persons in those regions 
where there is a need for labor. Internal migration is also seen as a way of economic de-
velopment of the United States. 
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Conclusions of the research. The US socio-economic mechanisms of state admin-
istration are applied to internally displaced persons, as well as to the regions that receive 
them. Considering the situation in Ukraine, the following public management activities 
are proposed : when settling forced migrant, take into account the needs of the regions 
in certain specialists; provide tax incentives to the receiving regions, with a view to their 
economic development. 

 
___________________________ 

 
Ivashina L., Senior Lecturer of the Department of Professional Education and 

Management, Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Sumy 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"THE CLASSIFICATION OF PUBLIC REGULATION MECHANISMS 

BY RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT" 
 

Problem setting. Today, the development of rural green tourism is an integral part 
of Ukraine's tourism business, which allows solving the issue of stabilization the ecolog-
ical situation in the country, ensuring the proper level and quality of life of the rural 
population, social and economic development of rural areas. As the effective public 
management is carried out only in the presence of perfect mechanisms of public regula-
tion, there is a need to develop a set of mechanisms for increasing the effectiveness of 
public regulation through the development of rural green tourism. For the performance 
by the public authority their functions and tasks, various means, levers and instruments 
of state policy in the development of rural green tourism can be used. So, it is necessary 
to determine the classification of public regulation mechanisms within the effective de-
velopment of rural green tourism, which also determines the relevance of the topic of 
the article. 

Recent research and publication analysis. The research of the mechanisms of 
public administration in general is covered in the scientific works of such Ukrainian 
scientists as O.Yu. Amosova, H.V. Atamanchuk, V.D. Bakumenko, V.M. Knyazeva, 
O.B. Korotich, V.Ya. Malinovsky, N.R. Nizhnik, H.S. Odintsova, and mechanisms of 
public regulation of development of rural green tourism studied D.H. Darmostuk, S.S. 
Kravtsov, M.A. Latynin and others. 

Paper objective. The aim of the article is to substantiate and analyze the classifi-
cations of public regulation mechanisms by the development of rural green tourism. 

Paper main body. The mechanisms of public regulation are considered as a system 
that has the structure, methods, levers, tools of influence the object of management, de-
signed to achieve the goals, effective operation and resolution of contradictions. The pub-
lic regulation by the development of rural green tourism is realized through the economic, 
legislative and administrative influence through the normative acts, state standards, state 
norms, state programs and plans, etc. The classification of mechanisms of public regula-
tion by the development of rural green tourism includes the division according to the sub-
ject of management, the functional purpose and the direction of activity. 

Conclusions of the research. Today the development of rural green tourism al-
lows solving the issue of stabilization the ecological situation in the country, ensuring 
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the proper level and quality of life of the rural population, socio-economic development 
of rural areas, stimulating the development of social infrastructure in the village, etc. 
The effectiveness of the development of rural green tourism depends on the distribution 
of powers and responsibilities between the members of public authorities. Therefore, it 
is advisable to develop the classification of public regulation mechanisms in general and 
the development of rural green tourism in particular in order to create the effective pub-
lic management. Thus, on the basis of the research, it can be argued that various func-
tions, tasks and instruments of public policy in the development of rural green tourism 
can be used to perform public functions by the public authorities. 

 
___________________________ 

 
Kayda P., Researcher, National academy for public administration 

under the President of Ukraine, Kyiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"SYSTEM TRANSFORMATION OF PROCESSES FOR FORMATION AND 

REALIZATION OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE: CONTENT FILLING 
AND ORIENTERS" 

 
Problem setting. The protracted systemic crisis in Ukraine has exacerbated the prob-

lems in the social sphere. Their solution is one of the important tasks in achieving social pol-
icy effectiveness in unfavorable conditions of aggressive environment. 

Recent research and publications analysis. The issue of efficiency of formation 
and implementation of social policy covered in the writings of scientists, as 
V. Bazylevych, V. Bezuhla, N. Vnukova, I. Yevdokymova, S. Koretska, I. Kinash, V. 
Kutsenko, E. Libanova, O. Novikova, YA. Ostafiychuk , O. Paliy, V. Skurativskyy, A. 
Khaletska and others. 

Paper objective. To explore the connection between the conceptual provisions of 
the social policy of the state and the provisions of the model of a socially oriented 
market economy; to systematize the directions of system transformations of the proc-
esses of formation and implementation of the social policy of the state. 

Paper main body. An analysis of the essence, content and main landmarks of the 
social policy of the state made it possible to draw the following conclusions. 

The possibility of state regulation of the development of a socially oriented state is 
ensured by the coordination of the basic elements of the economic and social spheres of 
society through the pivotal moments of the functioning of each of these spheres. 

Depending on the specific period of functioning of the social sphere at the state lev-
el, strategic goals of social policy are taken into account, taking into account the limitation 
of the size of financial resources, the transformation of the state's functions in the social 
sphere, the gradual delineation of tasks, clarification of priorities and ranking of measures 
for social protection of the population and meeting the social needs of society. 

In order for the goals of the state social policy to be achieved, they must be not only 
attractive to all strata of society, but also supported by the interaction of the state with other 
subjects of socio-economic activity in society. 
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The complex and multifaceted activity of the state in the social sphere requires the 
improvement of the scientific approach to the formation of social policy as a special type 
of scientific social activity based on the fundamental principles. 

In order to ensure the efficiency of public administration, the development of the 
social sphere should take into account the economic and social factors that shape the ten-
dencies leading to the equilibrium state of the national economy and its dynamic changes. 

Conclusions of the research. Achievement of the strategic goals of the social poli-
cy of the state is possible only through the formation of bodies of state power of the struc-
ture of its subjects, an adequate perspective model of a socially oriented market economy. 

 
___________________________ 

 
Kaliuzhnyi V., adjunct, the Training Research and Production Center, National 

University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"MECHANISMS OF THE MODERN SYSTEM OF DISTANCE LEARNING 

FORMATION IN UKRAINE" 
 

Problem setting. One of the leading trends of the contemporary social develop-
ment is the permanent process of public regulation of the improvement and reformation 
of the national higher education systems, which is not so much connected with the in-
adequate effectiveness of teaching from the point of view of its economic return, but 
with the ineffectiveness of the modern educational space facing the modern global 
changes, first of all, entering into information society. 

Paper objective is to define the mechanisms of the modern system of distance 
learning formation in Ukraine. 

Paper main body. The traditional education system fully satisfied the social or-
der of the industrial society and continues to cope with this task successfully today. 
However, in the conditions of the rapid spread of ICTs, new requirements are introduced 
in the system of higher education. The success of our country's entry into the global in-
formation society based on the knowledge economy depends on how successfully the 
modern education system can handle new challenges. 

Public regulation of the development of higher education under conditions of 
modern mechanisms formation of the information society requires a significant increase 
of its effectiveness. When analyzing the effectiveness of education, researchers are usu-
ally limited to its economic aspect. None of the approaches to this problem consider the 
new situation in the modern world, namely, the entry into the information phase of the 
society development.  

In today's situation, the notions of literacy and accomplishment have exchanged 
places – information competences come to the fore, and this cannot be ignored while 
analysing the education development. Regarding the development of the information 
society, a new approach to assessing this phenomenon based on the modern require-
ments for the institute of education, is needed. 

Conclusions of the research. In the conditions of rapid scientific and techno-
logical progress, the general aspiration to integration in all spheres of life, in the condi-
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tions of globalization and constant changes in the social and economic spheres of life, 
special knowledge become obsolete much faster. The solution of this problem in 
Ukraine is possible through the development of a distance learning system based on the 
use of the latest information and communication technologies. 

 
___________________________ 

 
Karpeko N., Ph.D. in Public Administration, Senior Lecturer in the Department 

of Management and Organization of Activities inthe Field of Civil Protection, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"MECHANISMS OF FORMATION OF MODERN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES" 
 

Problem setting. Today the attention of many researchers of theoreticians and 
practitioners of public administration is drawn to the sphere of education. Only states 
with a highly effective educational system that meets modern requirements can enter the 
number of developed countries of the modern world. Practically in all countries that 
demonstrate high rates of economic growth, the priority direction is the development of 
education. 

Paper objective is to analyze the mechanisms of formation of modern edu-
cational technologies. 

Paper main body. In order to correctly perceive, analyze and evaluate information, 
a person must have sufficient intelligence and a necessary set of knowledge. The growing 
importance of knowledge in the modern world is evidenced by the emergence of such new 
terms as the information society, the knowledge economy. According to experts, in the 
modern economy has already come a phase when "there is no surplus or lack of raw mate-
rials, labor or capital, and the concepts that people hold in their heads, and the quality of 
information available to him determines the success or failure of the enterprise."  

The experts of the International Monetary Fund came to the conclusion that the 
world is experiencing an information and technological revolution (IT revolution), which 
differs in many respects from the previous technological revolution by scale of action on 
all spheres of life, and not just on the economy.  

The socio-economic nature of the education system is largely determined by a 
new kind of economic resources - knowledge. The volume of accumulated and used 
knowledge is today the main factor in the economic growth of each country and the 
world economy as a whole. 

Conclusions of the research. Thus the financing of education in developed 
countries no longer regarded as a waste of funds, coming to understand that it is 
necessary to invest in a future that drastically affects the balance of power between 
countries. Earlier, foreign researchers focused on the direct and indirect benefits of 
education for the individual and, above all, on the growth of life profits, today in 
the developed countries of the world recognizes the key role of education in the dy-
namics of economic development. 
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Kononenko O., PhG student, National academy for public administration under the 
President of Ukraine, Head of Department of Planning, Public Relations and Access to 

Public Information of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF STATE EDU-

CATIONAL POLICY IN UKRAINE" 
Problem setting. In Ukraine there is a gap between the quality which can be 

provided by the existing system of education, and the requirements facing education. 
Therefore, it is important to identify the trends and ways of improving the public educa-
tion policy. 

Recent research and publications analysis.  At the present stage, V. Andrush-
chenko, L. Hrinevich, V. Ognevyuk, V. Kremen, V. Lugovy, N. Protasov and others are 
studying the issues of formation and implementation of the public educational policy. At 
the same time, educational processes are developing rapidly in the result of which the 
educational policy should also change. 

Paper objective. The paper objective is to highlight the trends in the develop-
ment of the educational policy in Ukraine at the present moment. 

Paper main body. The growth of the individual’s personal demands and the dy-
namics of the labor market requirements, which are determined by the rapid socioeco-
nomic changes, cannot be met within the existing forms of traditional education. It is 
impossible to overcome these problems without going beyond the old educational mod-
els, without development and introduction of the innovative forms of education. It has 
been established that the development of the educational system in Ukraine to a large 
extent depends on the system of the public administration of education, the adoption of 
the balanced management decisions and the choice of the educational development 
strategy. It has been revealed that the need for implementation of the educational model 
“life-long education” is becoming increasingly urgent, which requires the state to sup-
port and develop subsystems of this model – non-formal and informal education. 

Conclusions of the research. It has been determined that the achievement of this 
objective requires the implementation of the following priority tasks: 

1) the implementation of the new Law of Ukraine “On Education” with the 
involvement of a wide range of the public; 

2) the development of the effective assessment and recognition models of 
prior education considering the recommendations of the European Parliament and the 
Council of the EU “On core competences for lifelong learning” [6];  

3) the development of a stimulation and support program for the introduction 
of “mixed” education provided by the domestic higher educational institutions to 
increase the accessibility of education and its effectiveness in terms of the practical 
competences formation;  

4) the analysis of the possibilities of increasing Ukraine's participation in the 
international monitoring studies; 

5) the development of the common public standards for electronic textbooks 
considering the possibilities of using interactivity and introducing the multimedia 
content into them. The issue of studying the model “life-long education” is considered 
to be promising on the basis of implementation of the government-public approaches. 
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Kovalchuk V., Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,  
Head of the Department of Economics, Management and Business of the Kharkiv  

Educational and Scientific Institute of the State Higher Educational Institution  
"University of Banking", Kharkiv 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"IMPROVING NATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION AND IMPLE-

MENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES" 
 

Problem setting. In a market economy, with the combination of self-regulation 
of the market and its state regulation, the first task is to preserve and strengthen the 
common economic space and the territorial integrity of the state. It emphasizes the 
priority of interregional economic integration, development and implementation of terri-
torial development strategies. 

Recent research and publications analysis. General conceptual problems of re-
gional development and regional policy have been considered in the works of domestic 
scientists. Scientists investigate the theoretical foundations of regional policy, the issue 
of resolving the interaction of regions with the center, regulation of these relations as an 
instrument of regional development. However, despite the high level of scientific devel-
opment of the problems of regional development, the issue of administrative influence 
of the state on the socio-economic processes of the territorial level has not been suffi-
ciently developed yet. In addition, there is a need to improve the practice of public ad-
ministration in regional development in order to ensure favorable conditions for its sus-
tainability. 

Paper objective. The aim of this article is to justify the features and trends of the 
regions' development, to generalize Ukrainian practice of development and implementa-
tion of territorial development strategies, based on this definition of prospects and the 
development of proposals for its improvement. 

Paper main body. Given examples develop and implement strategies at specific 
regions, Kharkiv, Kyiv and Lviv, indicating what in government regional development 
planning takes the main place for, as the process of forming the goal of regional socio-
economic activities, setting priorities, means, methods to achieve the objective and re-
sources required to perform specific tasks in a timely manner is a top organizational im-
plementation process of summarized decisions. 
Among the issues the study and dissemination of national experience with the formula-
tion and implementation of regional development strategies there is a need to further 
improve the strategic planning of community development, search mechanisms and 
tools to enhance local economic development by strengthening local budgets, new ap-
proaches to social reform combined local communities in Ukraine. 
The task of the Ukrainian state is the equalization of basic conditions for human life in 
all the regions, with the thing that each region itself must discover and use their compet-
itive advantages. 

Conclusions of the research. Thus, for the successful regions’ development it is 
expedient to use the relevant experience of developed countries of the world more wide-
ly. An important role is played by national projects to intensify regional development. 
Taking into account that the key mechanism for the successful development of the na-
tion and the state is always the institutional support of reforms, it is recommended not 
only to improve the quality of economic planning at the regional and district levels, but 
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also to properly monitor the implementation of the State Fund for Regional Develop-
ment of valid regional development strategies. 

 

___________________________ 
 

Kravtsiv S., teacher supervisor of the Scientific-methodical Centre of the Educational 
Institutions Sphere of Civil Protection, National University of Civil Protection of 

Ukraine, Kharkiv, 
Sobol O., doctor of technical science, senior researcher, professor of the Department of 
Management and Organization Activities in Civil Protection, National University of the 

Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject: 
«MAJOR FACTORS INFLUENCING THE INTEGRAL FIRE RISK LEVEL» 

 
Problem setting. The degree of integral fire risk is the value that should stay 

within the permissible limits in order to ensure the safety of the population. The analysis 
of statistical data made it possible to conclude that the risk for a person to die due to the 
impact of dangerous fire factors in Ukraine is unacceptable (especially in rural areas), 
which is confirmed by the large number of deaths. In this regard, there is an actual 
scientific and applied problem of reducing the integral fire risk in our country to a level 
that is justified in the leading European countries. One of the tasks that will contribute in 
solving this problem is the development of models and methods for controlling integral 
fire risk. 

Recent research and publications analysis. In previous works, foreign expe-
rience regarding risk regulation (including fire) was considered to acceptable limits. In 
one of the works on the example of calculations in the districts of the Kharkiv, region it 
is shown that indicators of the level of integral fire risk are higher than acceptable ones. 
Also, fire risks R1, R2 and R3 were calculated for all regions of Ukraine and Kyiv. The 
level of risk in the calculations was beyond the norm, indicating that there are proble-
matic issues regarding the provision of an acceptable level of fire safety. 

Paper objective. The purpose of the article is to study the level of risk for a per-
son to perish from a fire per unit time in our country, as well as substantiation of the fac-
tors influencing this type of risk. 

Paper main body. It was assumed that the main factors that influence the risk 
level for a person to perish from a fire per unit time are as follows: 

- number of fires occurring in the region; 
- number of deaths due to fires; 
- Average time of the operational arrival to the place of fire; 
- average time of fire localization; 
- mean time of fire elimination; 
- The number of people living in the region. 
The choice of these factors is due to the fact that the level of the specified integral 

fire risk is directly influenced by the number of fires in the region, the number of fires 
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killed and the number of people living in the region, as each person may be facing dan-
gerous fire factors. 

It is obvious that the level of this integral fire risk, which characterizes the conse-
quences of fires, is directly influenced by the actions of the personnel of operational 
units, which can be objectively evaluated using parameters such as arrival time to the 
place of fire, the time of localization and the elimination of the fire. 

Thus, the next step is to prove the significance of the identified factors, as well as 
to construct a risk management model for a person to perish from a fire per unit time. 
This will allow further elaboration of scientifically substantiated recommendations on 
increasing the level of fire safety in the territory of our state. 

Conclusion of the research. In this paper, the main factors influencing the risk 
level for a person to perish from a fire per unit time in Ukraine are investigated. The 
analysis of statistical data shows the presence of problematic issues concerning provi-
sion of fire safety in rural areas. Further research will be aimed at constructing a model 
of integrated fire risk management and developing scientifically grounded recommenda-
tions for raising the level of fire safety in our country. 

 
___________________________ 

 
Kruhlov V., PhD in Public Administration, Associate Professorof Department of 

Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction 
and Architecture, Kharkiv, 

Gorlova A.O., graduatestudent, Kharkiv Institute of Trade and Economy of Kiev 
National University of Trade and Economy, Kharkiv 

 
An extendedabstract of a paperon the subject of: 

"PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF INTER-
MUNICIPAL COOPERATION" 

 
Problem setting. In the context of the resource shortage, the inter-territorial co-

operation is a sufficiently relevant approach for further development of local territories, 
improving the management efficiency and enhancing the competitive advantages of lo-
cal establishment. Despite certain examples of successful collaboration experience in the 
sphere of inter-municipal cooperation (hereinafter – the IRC), such practice has not be-
come widespread in Ukraine. In addition, the local authorities insufficiently use the 
separate instruments in the development of the territories, one of which is the public-
private partnership (hereinafter – the PPP), which allows the state authorities to attract 
the funds, resources and opportunities of a private owner to solve issues in the transport, 
housing and communal services, medicine, education and other spheres controlled by 
the local authorities. 

Recent research and publications analysis. Despite the publications devoted to 
the PPP and the IRC, a separate issue of the use of public-private partnerships in the sys-
tem of inter-municipal cooperation has been paid insufficient attention to, and mecha-
nism for the implementation of the said cooperation requires separate consideration. 

Paper objective. The objective of the research is to analyze the current state of 
the inter-municipal cooperation and the possibility of using the public-private partner-
ship for the implementation of infrastructure projects. 
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Paper main body.Broadening the powers of the local self-government bodies 
expectedly leads to the need for voluntary associations between the territorial communi-
ties. The said cooperation is implemented in the form of inter-municipal cooperation. 
The existing economic unattractiveness of the PPP’s transactions for a private investor 
is due to their small scale and the unprofitability of investing in infrastructural facilities, 
where the future service revenues will not reimburse for the initial investment due to a 
small population, requires neighbouring municipalities to combine infrastructure objects 
and resources within the framework of one PPP project, which allows to achieve in-
vestment attractiveness in the eyes of private business and attract their funds. 

To a large extent, planning and building the local territories require considerable 
prior work by the state authorities on the drawing-up the strategic directions for the de-
velopment of territories, the separation and detailing of the priority projects for infra-
structure creation in the form of public-private partnership, the preparation of the per-
spective land plots, the creation of a well-developed system for informing potential in-
vestors about the priorities of local authorities (including on the directions of inter-
municipal cooperation), conducting consulting work, development of the centres for the 
provision of services to business, engagement of the interested parties in the develop-
ment of the territories. 

Conclusions of the research. Taking into account the local budgetary limita-
tions, a significant amount of work related to improving the quality of public services, it 
is expedient to use the potential of the public-private partnership. The PPP allows for an 
increase in the number of infrastructure projects (both within a single local territorial 
unit and two or more local self-government bodies that have concluded an inter-
municipal cooperation agreement), and by doing so to enhance the competitiveness of 
the respective local territories and address the urgent social needs in the medicine, edu-
cation, culture and housing and communal services spheres.  

 
___________________________ 

 
Kyleshov N., PhD in Technical Sciences, Associate professor, Full Professor of Man-
agement and Organization in the Sphere of Civil Protection Department, National Uni-

versity of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv 

An extendedabstract of a paperon the subject of: 
"REGARDING THE CONTENT AND MECHANISMS OF OVERSIGHT 
ACTIVITIES ON ISSUES OF FIRE AND TECHNOGENIC SECURITY" 

 
Problem setting. The strategy of reforming the system of State service of 

Ukraine for emergency situations provides the transition from the system of state 
supervision (control) in the sphere of fire and technogenic safety to the system of 
prevention of emergencies and fire prevention.  

However, to the realization of strategic projects there is usually, a lot of risks that 
complicate the implementation of reforms may even lead to negative results.  

Recent research and publications analysis. The issues of maintenance and 
supervision functions of state bodies, legal support and supervision in specific sectors , 
problems in the implementation of the Supervisory authority were considered in works 
of  V. M. Andreeva, O. G. Cooper, P. P. Petrova, Chevela V. G., V. M. Yemelyanov and 
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some other scholars. However, the problems of organization and supervision in the field 
of fire and technogenic safety are studied insufficiently and require more study.  

Paper objectives. The rationale of preserving the system of state supervision 
(control) in the sphere of fire and technogenic safety. Finding ways of avoiding negative 
trends in the reform of the Supervisory bodies of the SSES of Ukraine and development 
of proposals for program actions and ways to improve the Supervisory activities on the 
prevention of emergencies.  

Paper main body. In recent years, public authorities have been pursuing a policy 
of limiting the functions and powers of supervisors in order to reduce the pressure on 
business entities, referring to the imperfection of the system and world practices that are 
considered to be more effective. One of the main arguments is that many requirements, 
norms and rules are overstated and not adapted to conditions of economic activity in a 
market economy that do not meet modern requirements of economic activity, outdated 
and too much, and the system of state supervision is ineffective. However, it is noted 
that incompetent decisions on the reform of supervisory bodies can lead to a systemic 
imbalance with negative consequences.  

The role of the system of state supervision (control) in the field of fire and tech-
nological safety as one of the constituent parts of the existing emergency prevention sys-
tem to which, in addition to supervision, is assigned: monitoring and forecasting; state 
standardization, examination in the field of civil protection; certification of means of 
protection and insurance. It is this system that is one of the mechanisms of state regula-
tion of the activities of business entities on civil protection issues and the exclusion of 
its supervisory component violates the integrity of this mechanism. In addition, it is 
noted that the removal of the civil service of Ukraine from emergencies from the im-
plementation of this function is inadmissible. 

It was emphasized that the problem of threats from fires and emergencies of anth-
ropogenic nature should be considered from the point of view of the interests of the con-
crete person, the owner, the society and the state, and not only from the interests of 
business, as in some cases it is declared now. That is, in this aspect, the interests of all 
subjects of the security system must be taken into account. 

Formulated program measures for the improvement of one of the components of 
the emergency prevention system - state supervision (control) in the field of fire and 
technological safety based on the implementation of the risk management system in the 
activities of the controlling bodies, the training of personnel in the field of risk analysis 
and risk assessment, the development of new forms and methods of work of state con-
trol bodies with subjects of management aimed at the prevention of fires and emergen-
cies during periods between scheduled inspections we work to implement control of the 
principle of "customer-oriented" to strengthen preventive function monitoring activities 
and transition to a policy of informing (consultation) "customers" (entities, population). 

Conclusions of the research. The proposed program measures to improve su-
pervisory activities in the field of fire and technological safety are such that they meet 
the requirements of the present and do not contradict the programmatic actions for re-
forming the civil service of Ukraine for emergency situations.    
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Lahutin V., adjunct of the Training Research and Production Center of the Na-
tional University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 

 
An extendedabstract of a paperon the subject of: 

"THE MECHANISMS OF THE MODERN INNOVATION PUBLIC POLICY 
FORMATION" 

Problem setting. The modern innovation public policy is a set of scientific, tech-
nical, industrial, managerial, financial and other measures related to the promotion of 
the new or improved products to the market. Therefore, modern innovation policy is a 
broader concept than the scientific and technological which is traditionally reduced to 
the choice of priorities in science and technology. 

Paper objective is to study the modern mechanisms of the public innovation pol-
icy formation. 

Paper main body. To achieve the goal of the public policy in the development of 
the national innovation system, the following main tasks have to be fulfilled:  

to form the scientific and technical priorities of innovation activity considering 
the state's security in the economic, defense, scientific and technological, natural re-
source, ecological and other vital areas;  

to ensure a rational combination and implementation of the public regulation and 
market mechanisms, including measures for direct and indirect stimulation of the inno-
vation activity;  

to create conditions for preserving the personnel potential of the national science 
and ensuring continuity in the scientific and technological sphere; 

to strengthen the state support of the research and development studies in the 
most competitive industries, which include: space, aviation, nuclear, biochemical and 
information technologies; 

to ensure the development of innovative technologies aimed at increasing the ef-
ficiency of the use of the country’s energy and natural resources, including the unique 
technologies created in the country's defense and industrial complex; 

to provide acceleration of the processes of integration of the scientific, educa-
tional, production activities for the cost-effective implementation of the programs to in-
crease the competitiveness of the Ukrainian economy in the world market. 

Conclusions of the research. As the analysis of the current state of innovation 
activity shows, in recent decades the time gap between the discovery of new knowledge 
and its practical implementation has significantly decreased. Therefore, the main task is 
to create the innovative systems that allow to quickly and effectively transform ideas 
into goods, services or technology.  

 
___________________________ 

 
Lyashevska O., PhD in Public Administration, National University of Civil Defence of 

Ukraine, Kharkiv, 
Pisklakova O., PhD, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv 

 
An extendedabstract of a paperon the subject of: 

"STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN UKRAINE" 
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Problem setting. In the context of the world financial and economic crisis that 
hit Ukraine the most, it is necessary to develop and implement a complex of measures to 
accelerate the transition of the national economy to an innovative development model. 
This will restore the lost innovative potential and lay the foundation for economic 
growth on a fundamentally new intellectual and logistical basis. One of the opportunities 
for combining intellectual, financial and material resources to implement economic and 
technological recovery is the functioning of regional and sectoral clusters. 

Recent research and publications analysis. The study of the formation of clus-
ters was reflected in the writings of such scholars as Porter M., Voynarenko MP, Zak-
harchenko VI, Brizhan IA, Varyanichenko O., Makarenko MV, who investigated theo-
retical and methodological approaches to the formation of clusters, but along with this 
further research requires the state and prospects of clusterization of Ukraine, since this 
approach proved its effectiveness in many countries of the world. 

Paper objective. The most important indicator of cluster activity is their high 
competitiveness on the world market. Clusters can affect competitiveness in three areas. 

1. Clusters increase the productivity of firms and industries at the expense of: ef-
fective specialization / division of labor; the appearance of more demanding consumers; 
economies of scale, for example, when purchasing raw materials or conducting joint 
marketing research; access to technology, suppliers, skilled workforce, information, 
business services, etc .; improvement of logistic chains, as well as cooperation and train-
ing (improvement) of the cluster; improving the infrastructure of professional, financial 
and other services. 

2. Clusters create opportunities for innovation and productive growth: create 
channels for effective cooperation of potentially new resources for innovation; provide 
early identification and forecasting of technological trends; form an environment that 
facilitates the appearance of combinations of previously unavailable qualifications (abil-
ities); create favorable conditions for the distribution of risks. 

3. Clusters stimulate and facilitate the formation of a new business that supports 
innovation and expansion of the cluster: the use of venture capital and the development 
of fast-growing companies; communication within the cluster promotes the emergence 
of complementary skills, technologies, and subsidies, which enables them to participate 
in larger transactions, where individual companies are not competitive; support for  
the appearance of new participants; strengthening of social and other informal ties that 
promote the emergence of new ideas and business; larger information flows within the 
cluster.  

Therefore, the cluster development of the country is one of the characteristic fea-
tures of a modern innovative economy. In addition, clusters represent a combination of 
competition and cooperation in such a way that associations in certain spheres help to 
successfully compete in others. 

Conclusions of the research. Thus, in the model of the cluster organization, the 
most fully taken into account are the sources of competitive advantage. The cluster ap-
proach allows to realize the most important interconnections in production, technolo-
gies, information, marketing and consumer demand, which are characteristic for a whole 
complex of enterprises and industries. The formation of such interactions determines the 
direction and pace of innovation, provides opportunities for increasing the competitive-
ness of the final product.  
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Makovii Yu., PhD student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"GEOPOLITICAL ASPECTS OF STATE REGULATION OF ENERGY SECURITY" 

 
Problem setting. The initial condition for ensuring public regulation of the de-

velopment of Ukraine's energy security is to identify the dangers that could damage the 
energy sector and cause a disturbance in the energy supply of the country. Therefore, it 
is important to determine the sources of danger to such security, that is, the conditions, 
phenomena, factors and events that are potentially destructive in nature for energy ac-
tivities. 

Recent research and publications analysis. M. Dikalenko, S. Holikova, O. 
Stoyan, B. Chobanova and others have devoted their publications to the analysis of the 
current problem aspects of public regulation of the energy security development in 
Ukraine. However, many issues concerning the definition of geopolitical aspects of pub-
lic regulation of the energy security development are insufficiently studied. 

The paper objective. Thus, the paper objective is to research the geopolitical as-
pects of public regulation of the energy security development and outline the ways of 
this regulation influence on the development of Ukraine's energy security.  

The paper main body. It has been defined that the current stage of the world 
energy development, from the beginning of the XXI century, is characterized by the 
emergence of the new global challenges and the deepening of the old contradictions 
which increase the danger of the reliable functioning of the energy sector. The greatest 
threat to the hydrocarbons stable supply is the growth of the global energy needs as the 
energy supply is reducing. The world becomes more energy dependent. 

It has been determined that consumption in the countries of Africa, Latin Ameri-
ca, Asia, China and India is growing fast. This leads to the global changes in the world 
energy market, namely: new entrants are introducing their rules of interaction, the direc-
tions of the world energy flows are changing, the leading players are losing their influ-
ence, the level of uncertainty in forecasting trends of the energy market is increasing. 

Conclusions of the research. It has been defined that the process of increasing 
energy consumption is accompanied by the increasing of the raw materials problems: 

1) the structure of consumed energy sources is changing slowly – these are 
mainly hydrocarbons and oil; 

2) the development of the alternative energy sources is not sufficient, and today 
they cannot compete with hydrocarbons. At the same time, the development of the nu-
clear energy is complicated by the negative attitude of the society. 

 
___________________________ 

 
Manko S., Senior lecturer of the Department of popular and folk singing of the 

Kharkiv state Academy of culture, Ministry of culture of Ukraine, Ph.D of art, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF STATE REGULATION 

IN THE SPHERE OF CULTURE IN UKRAINE" 
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Problem setting. Accumulated during the economic downturn, problems in the 
sphere of culture far exceed the capabilities of the state for their solution. The industry 
has traditionally focused on state financial support, was poorly prepared for a market 
economy. This affected both the technical and staffing capacity of the organizations of 
culture and art. The rate of renewal of equipment in the Ukrainian theatrical entertain-
ment organizations continue to dramatically lag behind the pace of their installation in 
commercial concert halls. The viewer wants a quality representation at the world level 
that he can daily observe, thanks to television broadcasts, however, regional organiza-
tions of culture and art, can not boast of its sound and light. A similar situation exists 
with the personnel potential of the industry. Young people in the regions are reluctant to 
go to work, do not want to become artists, musicians, actors, as derived where payment 
does not suit them. In fact, today continues the gradual process of loss of cultural herit-
age (both material and spiritual), accumulated by previous generations. 

The culture should reach a level allowing her to become an active participant in 
the socio-economic processes, requires some effort on the part of the state, development 
of the system of management of the industry. 

Recent research and publications analysis. The study of theoretical and applied 
problems of state regulation in the sphere of culture in contemporary literature devoted 
to the works of such scientists, T.M. Bory`sova, V.M. Gorovy`j, O.I. Dacij, A.O. Deg-
tyar, N.G. Dodon, V.P. Klochko, M.X. Korecz`ky`j,  Yu.M. Petrushenko, V.I. Popy`k, 
O.S. Ony`shhenko, Yu.G. Shy`shova. These publications elaborate General issues of 
state regulation of sphere of culture: management objectives, management principles, 
management methods, management efficiency. However, there are many theoretical and 
practical topics remain insufficiently disclosed terms of comprehensiveness and consis-
tency that gives grounds to assert the relevance of this study. 

Paper objective. The purpose of this article is to study the main directions of de-
velopment of state regulation of cultural sphere in Ukraine. The definition of the main 
trends in the sphere of culture, the nature of its government regulation, and to propose 
ways of improving the process. 

Paper main body. The reform in cultural life is a direct result of economic and 
political transformation occurring. You need to create a system of effective management 
of this area at the state level, so as to strengthen the material and human resources, to 
create new creative projects. 

Over the last decade in Ukraine has seen large changes in the various spheres of 
society. Dynamics of modernity drawn into the orbit of global Informatization, Econom-
ism, communication technologies, even the most sustainable institutional form. Among 
the activities that are in situation of searching of an adequate response to the challenges 
of time, is the sphere of culture, represented by numerous institutions. 

In applied cultural studies this problem is most relevant. We are talking not only 
about cultural policy issues, but also on the development of new principles, mechanisms 
and ways of cultural development, the construction of new forms of cultural practices. A 
key challenge is the interpretation of the prospects of further development of the sphere 
of culture in terms of adaptation to modern conditions. Market trends has become a se-
rious challenge for the cultural sector, who were in the sector of non-profit activities. 

Conclusions of the research. The study revealed the following trends: 
- decreased overall interest in high culture, due to the lack of ideological propa-

ganda of national art, 



 456 

- decreased level of artistic services because many artists to move toward more 
financially secure sectors of the economy, 

- new competitors in the form of new shows, variety shows, Nightclubs, etc. 
- people spend more time in front of televisions and computers, playing video 

games, watching movies. 
- deteriorated living standards of the population,  
- has worsened the crime situation and decreased the safety of the citizens in the 

evening and at night. 
In summary, we can conclude that a wide range of services provided by cultural 

organizations on a paid basis, originality in their implementation and effective advertis-
ing will survive a large number of theatres, concert organizations, museums, libraries, 
clubs, in conditions when the state is unable to take care of the culture, and patrons or 
not doing charity at all, or only support well-known groups. 

 
___________________________ 

 
Maystro S., Doctor of sciences of state administration, head of the department of 

public administration for civil defence of the National university of civil defence of 
Ukraine, Kharkov 

 
An extended abstract of the paper on the subject of:  

"FEATURES OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINIS-
TRATION OF THE CIVIL PROTECTION SYSTEM IN DIFFERENT COUNTRIES" 

 
Problem setting. In the 21st century, humanity is witnessing significant changes 

in the environment: a changing climate, an information explosion, progressive human 
intervention in nature, as well as the emergence of new threats, including those caused 
by military and terrorist actions. Quickly and effectively respond, and even better pre-
dict and prevent - is a task facing rescue services and civil protection. Studying foreign 
experience of the most developed countries in the construction and functioning of state 
systems that carry out activities in the field of civil protection and civil defense, protect-
ing people and territories from emergency situations, ensuring the country's fire safety 
are organically part of a certain executive body that provides organizational-legal (insti-
tutional) construction of the civil protection system and ensures high efficiency and effi-
ciency of its activity. 

Recent research and publications analysis. Scientists such as Andreyev S., 
Kovalchuk V., North D., Trush O. have dedicated their research to the essence and fea-
tures of the institutional mechanism of public administration, including in the field of 
civil protection. 

Paper objective. The purpose of the article is to determine the essence and pecu-
liarities of the functioning of the institutional mechanism of public administration of the 
civil defense system in different countries of the world. 

Paper main body. The most important function of any state is to ensure the safe-
ty of its citizens, including in the event of natural and man-made emergencies. 

The effective mechanism of public administration of the civil protection system 
(and, in particular, its institutional component) plays an important role in the implemen-
tation of this important function for society, as a way of applying the measures of influ-
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ence of the subject of public administration on prevention and overcoming of the conse-
quences of emergency situations, providing the necessary level of technogenic- Envi-
ronmental safety and fulfillment of society's goals and objectives in the field of human 
security and society as a whole. 

The institutional mechanism is inextricably linked with the notion of "institu-
tion", which establishes rules and restrictions in the field of civil protection. Moreover, 
the main burden on formalized rules and restrictions rests on the state. And only after 
their establishment there is a mechanism for the introduction of these requirements in 
everyday activities. 

In our opinion, the institutional mechanism of public administration of the civil 
protection system is a system of public administration, the functioning of which enables 
to ensure both the establishment of norms and rules, and the monitoring of the conse-
quences of their use in situations of natural and man-made emergencies. 

The mechanisms of public administration of the civil defense system in Ukraine 
(including the institutional mechanism) should take into account national and interna-
tional experience on civil protection issues, represent a unified system of state manage-
ment of emergency response. 

Conclusions of the research. Consequently, the experience of building an insti-
tutional mechanism of public administration in the civil defense system in developed 
countries can be used to improve the system of public administration in the field of civil 
protection of Ukraine, of course, taking into account the specifics of our country. First 
of all, one should pay attention to the following points: principles of the construction of 
rescue services in developed countries; organization of management of rescue services; 
training of people and specialists in emergency situations; legal regulation of questions 
of protection of people in emergency situations; state support of rescuers and rescue ser-
vices; international cooperation. 

 
___________________________ 

 
Меlnychenko O., Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, 

Full Professor of public health and healthcare management, Kharkiv National Medical 
University, Kharkiv, 

Radkova O., Master of Public Administration, Main Specialist of Public Appeals 
Department, Kyivsky Associated Administration of Pension Fund of Ukraine in 

Kharkiv, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 
"METHODS AND TOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOLID DOMESTIC 

WASTE HANDLING: GENERALIZING ACHIEVEMENTS OF UKRAINIAN 
SCIENCE" 

 
Problem setting. Public administration in this area is aimed at improving the state 

of the environment, health of the population, and ensuring conditions for the sustainable 
use of natural resources and their preservation for future generations. Given the generally 
disappointing situation in the field of waste management in Ukraine, we cannot ignore the 
imperfection of existing public management tools, which makes the study relevant. 
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Recent research and publications analysis. Different aspects of the tourist 
industry have become the keystone of dissertation research in public administration, 
geography, law, and engineering. However, scientists still show interest in researching 
the problem range in question, which is proved by numerous publications in specialized 
editions. Giving credit to the domestic scholars’ efforts, due attention should be paid to 
scarcity of complex research in the field, and therefore to the necessity of developing 
scientific surveys of the domain. 

Paper objective. The purpose of the article is to develop recommendations for 
improving public management in the field of solid household waste management. To 
achieve the objective, it is necessary to complete the following tasks: 1) analyze the con-
tent of publications of domestic scientists devoted to public management in the field of 
solid household waste management; 2) generalize the existing methods and means of 
public administration in this area. 

Paper main body. There are enough domestic publications devoted to the study 
of methods of public administration in the field of management of solid household waste 
which are classified according to the mode of influence. At the same time, many 
scholars have chosen as their priority to explore unique features of the tools of public 
management of treating solid household waste, since the choice of the right ones and 
their proper use are a powerful guarantee not only for improving the environmental and 
economic situation in the respective territory but also for increasing public trust in those 
authorities and business representatives who handle solid household waste management. 

Conclusions of the research. The generalization of the results of the dissertation 
research and the content of scientific publications on the given problem allowed to im-
prove the classification of public management methods in the field of solid household 
waste management: by the subjects of influence: public administration bodies, local 
government bodies, business structures, public organizations; by means of influence: 
administrative, economic, normative and legal, organizational, social and psychological; 
by the nature of influence: disciplinary, restrictive, regulatory, stimulating. Continuation 
of research surveys in the said domain will contribute to further improvement of public 
administration performance in the sphere of handling solid domestic waste. 

 
___________________________ 

 
Miroshnichenko R., PhD student, Training Research and Production Center 

of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 
"MECHANISMS OF ECOLOGICAL EDUCATION FORMATION IN THE 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE" 
 

Problem setting. Public regulation of the sphere of ecological education is a 
way to influence people's feelings, their consciousness, views and ideas. But any 
training, including ecological, should be based on education, especially on the 
ecological one. The purpose of education is to forma physically, mentally and spiri-
tually healthy personality and society. 
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Paper objective is to analyse the mechanisms of ecological education formation 
in the higher educational institutions of Ukraine. 

Paper main body.The mechanism of ecological education formation is the space 
where a person lives, studies, works, and which, influencing the individual, is the funda-
mental condition of the individual’s development. It is of a different polarity nature, since 
it is charged positively, negatively and is almost never neutral. It always accompanies a 
person, charges with energy his/her individual field; has the ability to change, may narrow 
or expand depending on the socio-educational factor. It is possible to say that the educa-
tional environment is an objective attribute of subjectivity, its presence does not depend 
on our consciousness, it existspermanently. However, the educational environment re-
quires targeted enrichment in accordance with the new goal, in our case it is the creation 
of the pedagogical conditions for the formation of the student's ecological outlook. 

Conclusions of the research. Thus, the education of people with the careful atti-
tude to nature must begin since the childhood which is the most active period in the 
formation of a person's outlook, character, habits, attitude towards the outside world. 
Such an attitude can be formed if the intellectual and practical activities of young people 
are combined, when they are taught the ability to perform certain practical work con-
cerning the study, conservation and reproduction of specific natural objects. 

 
___________________________ 

 
Moroz S., Candidate of Public Administration (PhD), Senior Research Officer of 

Training Research and Production Center of National University of Civil Protection of 
Ukraine 

Dombrowska S., Doctor of sciences (Public Administration), Head of Training 
Research and Production Center of National University of Civil Protection of Ukraine, 

Full Professor 
Moroz V., Doctor of sciences (Public Administration), Professor at the Depart-

ment of pedagogy and psychology of social systems management of The National 
Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Docent 

 
An extended abstract of the paper on the subject of:  

"RATING THE SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF, AS A PART OF THE 
SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY" 

Problem setting. Among the objects of reforming the educational sphere there is 
also included the system itself, as well as the education itself and its main institutions. 
Each element of the educational system, as well as each of its institutions, can be 
considered in the context of the main characteristics (properties) of the bifurcation point, 
that is, the element, the influence on which, the subjects of management may cause a 
change in the mode of operation of the whole system as a whole. Among the most 
interesting by its content and perspective as a whole, given the relatively rapid reflection 
on managerial influence, is the subsystem of the labor potential of the university. Within 
the scope of this publication, we will pay attention to those elements of the 
corresponding subsystem, the positioning of which takes place in the plane of qualitative 
characteristics of the work capacity of the university. 

Recent research and publications analysis. The issue of finding effective 
mechanisms of public administration by the system of higher education and its human 
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resources has been reflected in the works of E.R. Abdulayev, V.M. Babaiev, V.N. 
Berzhans'kyj, H.P. Vasianovych, S.M. Dombrovs'ka, S.A. Yerokhin, M.M. Izha V.V. 
Kamyshyn, S.V. Kurbatov, V.I. Luhovyj, I.A. Medvediev, V.P. Sadkovyj, S.M. Ser'ohin 
Yu.P. Sharov and many other scholars. Despite the sufficient level of scientific research 
of the problem of public administration in the development of the higher educational 
esteblishment and its labor potential, some issues remain open to further scientific study. 

Paper objective. To consider potentials of using the rating of scientific and 
pedagogical workers as one of the elements of the system of quality management of 
higher education at the national and university levels. 

Paper main body. An interesting and extremely important direction in the 
development of the rating of scientific and pedagogical workers is the experience of the 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) in the formation of a system 
for assessing the quality of professional activity of instructors of technical universities. 
According to experts of ABET, the object of evaluation, along with the quality of the 
teaching staff, is: students (the characteristics of students and graduates in the context of 
their academic and professional achievements); educational goals of the curriculum; main 
tasks of the program and assessment of their implementation; vocational training (content of 
curriculum and scope of professional issues); educational and material base of higher 
educational institutions; financial resources of the university and its support by other 
institutions; special requirements for the content of the program (taking into account the 
specifics of the future specialty). During evaluation of the level of the provision of 
curriculum by faculty members by ABET, the attention is drawn to the following key 
factors: 1) the relevance of the number of teachers to the real needs for ensuring the 
teaching process of teaching disciplines (the number of teachers should provide the 
necessary level of interaction between the teacher and the students); 2) the qualifications of 
the teachers and their professional ability to provide the necessary level of teaching the 
disciplines and to support the implementation of educational programs (assessment of the 
level of education of teachers and their practical experience, assessment of teachers' 
motivation to professional activity and their ability to compose effective educational 
programs, assessment of the level of scientific and methodological work of the teachers, as 
well as their participation in the activities of professional communities, etc.). Within the 
limits of the last direction, the ABET experts pay attention to the need for a teacher to have 
experience in that specialty, to the formation of the knowledge and skills for which he joins 
within his teaching activities. In other words, the teacher should not only have the 
experience of professional activity, but it is desirable to have a diploma of another, in 
relation to the place of direct employment, educational institution. In practice, the practice 
of this norm should prevent the possibility of forming speciality and professional 
knowledge, as well as obtaining the experience of the work of the teacher, exclusively 
within the limits of one university. 

Within the limits of the last direction, the ABET experts pay attention to the need for 
a teacher to have experience in that specialty, to the formation of the knowledge and skills 
for which he joins within his teaching activities. In other words, the teacher should not only 
have the experience of professional activity, but it is desirable to have a diploma of another, 
in relation to the place of direct employment, educational institution. The practice of this 
norm should prevent the possibility of forming professional and specialty knowledge, as 
well as obtaining the experience of the work of the teacher, exclusively within the limits of 
one university. 
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Conclusions of the research. Firstly, the obligation of the university 
administration to evaluate the rating of scientific and pedagogical workers is due to the 
need to develop an effective motivational mechanism for stimulating the work of the 
teaching staff of higher educational institutions. The availability of information and 
analytical resources on the results of the professional activity of scientific and 
pedagogical workers in the open access will contribute not only to increasing the power 
of the motives of labor activity at the level of the individual teacher, but also to improve 
the quality of the provision of educational services. 

Secondly, among the criteria for assessing the level of professional activity of 
scientific and pedagogical workers should be including those whose use would allow the 
higher education administration to relate the level of labor potential of a particular 
teacher with the results he received, that is, the method of calculating the rating of 
scientific and pedagogical workers should provide for the possibility of determining the 
level of use of employment opportunities by the object of evaluation (teacher) available 
to him. 

Thirdly, in order to work out a unified system for evaluating the professional 
activity of scientific and pedagogical workers, the discussion of the principles and the 
content of its development should be carried out at the state level. The resolution of the 
issue raised at the state level will allow universities to have at their disposal a powerful 
tool for the influence of the administration of higher educational institutions on the 
effectiveness of functioning mechanisms of self-actualization and self-actualization of 
the teacher in his professional activities. 

Fourthly, the content of the system for evaluating the professional activity of 
scientific and pedagogical workers should be correlated with the content of the 
requirements of normative legal acts regarding the professional level of the teaching 
staff and the quality of the provision of educational services to the higher educational 
institutions. 

Fifthly, the consideration of the results of the assessment of the professional 
activity of scientific and pedagogical workers (the rating of the teacher) should be 
considered at the level of the obligatory condition when formulating the conclusions 
within the certification procedure for a particular employee, as well as at the level of one 
of the characteristics of his labor opportunities within the framework of the competitive 
selection procedure when replacing vacant positions of scientific and pedagogical 
workers and concluding labor contracts with them. 

 
___________________________ 

 
Omarov А., PhD in Public Administration, Doctoral student of Training Re-

search and Production Center, National University of Civil Protection, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 
"CURRENT STATE OF ECOLOGICAL SAFETY IN UKRAINE" 

 
Problem setting. An issue of critical importance in Ukraine and internationally 

is meeting the challenge of a climatic change slow-down. The international leaders en-
gaged in the problem are as follows: International Electrotechnical Commission (IEC), 
International Organization for Standardization (ISO), and International Telecommunica-
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tion Union (ITU). Experts from these organizations have proposed several practical so-
lutions in order to address the climate change issues. The Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), aiming to slow down changes of the global climate, has ap-
proved the technical standards proposed by IEC, ISO and ITU. 

Recent research and publications analysis. The subject range of the climate 
change has been analyzed by a number of Ukrainian and foreign scientists, such as: 
О. Bardina, Yu. Bilous, S. Borysiuk, Yu. Didovets, Ya. Didukh, І. Коpachevskyi, 
Yu. Коstiuchenko, D. Моvchan, М. Vakoliuk, М. Yushchenko; the said issues have also 
been explored by international experts, in particular: Jacques Régis, Alan Morrison, and 
Hamadoun Touré. 

Paper objective lies in researching the current state of the environmental safety 
in Ukraine, stipulated by the climate change, and implementation of the state policy 
aimed to ensure ecological safety, which is certainly related to the steps taken by the in-
ternational community. 

Paper main body. The climate change is caused by a growing concentration in 
the atmosphere of the so-called greenhouse gases, which retain the infrared emissions 
from the earth surface, contributing to ‘the greenhouse effect’. 

In Ukraine, changes of the global climate are aggravated by the country’s internal 
factors, and namely: landscapes changing as a result of centuries-long economic activi-
ty, land reclamation, urbanization processes.  

The consequences of the climate change may have a negative impact on the epi-
demiological situation, living conditions and people’s health, occurrence of technogenic 
catastrophes, dangerous natural calamities and meteorological phenomena.  

Conclusions of the research. Meeting the challenge of slowing climate changes 
is a crucial issue for Ukraine and the entire world. The tasks of elaboration of a scientif-
ically substantiated framework for the ecological safety of Ukraine and introduction of 
management mechanisms for their implementation, which are certainly related to the 
activity of the international community, are deemed to be required measures. In this 
connection, a system monitoring of the environmental situation should be performed 
with application of innovative methods and the latest achievements of research 
institutes. According to environmentalists, to reduce emissions of harmful substances, it 
is necessary to switch to renewable energy sources (wind, solar, geothermal, biomass, 
etc.) organizations applying climate protection strategies are suggested to be encouraged 
by investment benefits. 

 
___________________________ 

 
Ortina G., PhD, Scientific, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 

 
An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STRATEGY OF PUBLIC POLICY OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT ME-
TALLURGY OF UKRAINE" 

 
Problem setting. In order to increase the competitiveness of the steel industry in 

Ukraine and reorient its strategic development under the active scenario should improve 
the structure of metallurgical production, the transition to resource-saving model of in-
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dustry and the rise of the domestic market as the main consumer of manufactured metal 
products (semi-finished and finished high quality products).  

Recent research and publications analysis. The subject range of the crisis phe-
nomena in the real economy and mechanism of state regulation of thise sphere has been 
analyzed by a number of Ukrainian and foreign scientists, such as: О. Аmoshа, L. 
Аntonyuk, S. Аptekar, V. Geets, and others. 

Paper objective is to analyse of crisis phenomena in the real economy and the its 
state anti-crisis support. 

Paper main body. Implementing priorities of strategic development during the 
global financial crisis, which significantly affected the domestic industry should pro-
mote anti-crisis measures. These measures have price-tariff, financial, investment, fiscal, 
market and technological nature and aimed at reducing production costs, expansion of 
sales on the domestic market accelerated technical and technological modernization of 
industry, steelmakers provide the necessary resources and the preservation of Ukrainian 
steel market niches in foreign markets. Feature anti-crisis measures in Ukraine, includ-
ing the industry, is their short-term nature and need for a comprehensive solution of 
problems that have accumulated in the last decade. 

Conclusions of the research. The paper paid attention to problematic aspects of 
combating the crisis in the real economy, evaluated the prospects of the steel industry, 
which is most affected by the crisis. The basic directions of the state anti-crisis support 
to the industry in modern conditions. 

 
___________________________ 

 
Ovchar P., PhD in Public Administration 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF ROAD TRANSPORT 

ACTIVITIES" 
 

Problem setting. The formation of the market of motor transportation services in 
Ukraine there is a prerequisite for the development of real competition is the basis for 
the revision of the mechanism and tools of management in industry. Until the mid 90-ies 
of the XX th century there was a mechanism for the management of the industry, which 
is conceptually developed during the Soviet time and in connection with the develop-
ment of competition was not even minimally adapted to the need of work in the new en-
vironment. Management methods that were used in this period to a greater extent meets 
the conditions of planning and regulated than the market economy. 

You should note that the conditions are too hard or too weak state regulation of 
the trucking business is being formed, the shadow economy, whose share even in the 
most developed countries, a considerable proportion in the total national product. And 
then as the shadow regulator of the sphere of market relations formed its own illegal and 
fully self-regulating control mechanism. 

Recent research and publications analysis. Theoretical bases of state regulation 
of the market of motor transportation services described by both foreign and domestic 
scientists. A significant contribution to the study of the influence of the state on the 
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transportation system made by scholars such M.N. Bidnyak, V.V. Bilichenko, 
Yu.S. Vdovenko, I.V. Horobins'ka, N.I. Kara. However, despite numerous studies, re-
main poorly lit ways of improving the organization of transport services, pricing, tax 
and regulatory, and human resources management and social safeguards. 

Paper objective is research of theoretical bases of state regulation of motor ac-
tivities, and providing suggestions for improvement of this process. 

Paper main body. When regulating the motor market, the state combines eco-
nomic and administrative methods of influence on the work of transport, carrying out 
the regulation as a long-term and operational aspects. 

Government regulation of road transport activities should be aimed primarily at 
ensuring a sufficiently high level of motor transport services in all sectors of economy 
and social sphere. Government regulation of road transport activities should be in the 
market in the next most significant areas, such as organization of the market of transport 
services; regulation of pricing for vehicles; tax regulation of motor activity; regulation 
of personnel policy and social security; legal regulation of road transport activities. 

Conclusions of the research. In the period of economic reforms in Ukraine, the 
radical change of the relationship between market participants and the state became par-
ticularly relevant, as the market mechanism of economic management implies a greater 
freedom than other forms of relationships. The formation of the market in the trucking 
industry must rely on government regulation and the allocation of territorial governance 
structures as the organisational basis of the functioning of the industry. The driving 
forces of the transport market in the region is the competition and corporate self-
regulation. Government regulation performs corrective and coordinating function and 
has the appropriate organizational control mechanism. 

It should be recognized that there is an objective need to establish and control the 
norms, standards and rules in the field of environmental protection, safety and working 
conditions for transport and common technical standards. This position needs no com-
ment. Only public authorities and no one else is able to Finance and organize a perma-
nent job in the field of standardization, improving the safety of transport, reduction of 
harmful transport impacts to the environment, control compliance, etc. the Relevance of 
all these tasks in modern conditions no doubt. 

The public authorities should decide the questions of creation of effective me-
chanisms of the guaranteed trucking services, primarily for the socially vulnerable seg-
ments of the population. Needs to increase the efficiency of use of state support funds 
for road transport. In socially important transport relations between the state and the 
economic entities of road transport should be more legally regulated and transparent 
monitoring and evaluation of effectiveness. 

 
___________________________ 

 
Paliukh V., adjunct of the Training Research and Production Center of the  

National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"MECHANISMS OF PUBLIC POLICY FORMATION IN THE FIELD 

OF SCIENTIFIC ACTIVITY" 
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Problem setting. Science management is possible at all levels only when its ne-
cessity is understood by a person and is intrinsic quality of the personality, when it is 
subordinated to the laws of self-development and self-education, and at some levels, 
when the state creates the necessary conditions for the realization of the individual and 
social creative interests, intellectual abilities and needs. 

Paper objective is to analyse the mechanisms of public policy formation in the 
field of scientific activity. 

Paper main body. Science as an object of public administration has a relatively 
short history which is explained by the creative nature of its content and peculiarities of 
its constituent parts, as well as by the subjective and objective reasons which are caused 
by their consideration in the managerial aspect at the personal and state levels. In the 
first case, the scientific activity is considered as a specific kind of creative activity 
which allows to create radically new knowledge, skills and abilities (including profes-
sional ones), a system of values and the relation of a person to the world, person’s mind-
set and other structural elements of the personality. At the state level, the scientific ac-
tivity is a kind of creative individual and collective activity aimed at creating, enhancing 
and supporting the intellectual level (including the general, cultural, professional and 
moral levels) of the population and each individual citizen, and, as a result, ensuring 
progressive development of the state. 

Conclusions of the research.Thus, the level of intellectualization of society and 
the and the level of development of the democratic institutions of the public authority 
and governance are two interrelated and complementary socio-political processes that 
influence the aggravation or improvement of not only economic, moral, ethical, crimi-
nal, but also political position of the state. 

In these conditions it is natural to touchupon the peculiarities of manifestation of 
the essence and specificity of the content of science in specific social spheres and areas 
of public administration. 

 
___________________________ 

 
Parubchak І., Doctor in Public Administration, Head of the Chair of Public 

Management and Administration, Lviv National University of Veterinary Medicine and 
Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi, Lviv  

 
An extended abstract of the paper on the subject of:  

"THE ROLE OF MASS MEDIA IN INTERACTION OF BODIES OF PUBLIC 
AUTHORITY WITH SOCIETY ON THE BASIS OF OPENNESS AND TRANS-

PARENCY" 
 

Problem setting. In the world civilization there is an information revolution, due 
to the explosive development of information and telecommunication technologies. Al-
ready today in the information and communication networks, circulating such volumes 
of information, which many times exceed all available traditional resources. Information 
technologies, especially networks, act as a catalyst for social processes, accelerating 
communication between individuals and between groups, social institutions both within 
and single. They are able not only to change social processes, but also to transform their 
essence and create new ones. Modern media creates a kind of global information space, 

http://us.vetuniver.lviv.ua/
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not divided by national borders. This aspect is very important as it provides an expanded 
form of human communication, being an unconventional institution for direct communi-
cation with the public. 

Recent research and publication analysis. The peculiarities of interation of bo-
dies of public authority with society and role of mass media are a subject being studied 
by J.-M. Kottre, O. Kryukowa, O. Radchenko, and others.  

Paper objective is to analyse the role of mass media in of interation of bodies of 
public authority with society. 

Paper main body. Changes in the activities of the mass media have led to the 
globalization of information processes, changing and intensifying international political 
relations. These global processes of globalization caused a qualitatively new communi-
cation situation and influence the formation of consciousness, human activity, taking 
into account the political situation prevailing in modern Ukrainian society. Under the 
influence of the intensive development of the information space, the traditional mechan-
isms for ensuring the transparency and openness of power are changing, rejecting the 
classic standard of knowledge as obsolete and inadequate to the modern conditions of 
information development. 

Describing the situation in the Ukrainian society, we can note that we have radi-
cally changed the roles of the main institutes of civil society. Today, most of the func-
tions of traditional socialist institutions, such as the family, the school, take over the 
media. In our society, the mass media are keen to attract the masses of the population to 
discuss ideas and proposals. This is done by separate editions, which are guided by the 
code of journalistic ethics.With the help of these media, the audience gets the opportuni-
ty to directly communicate with representatives of state bodies, public organizations, 
politicians, representatives of various parties, political movements, which helps to better 
orient in new political relations. 

The information activities of these bodies allow people to adequately judge polit-
ical events and processes only if they also perform an educational function. This func-
tion is manifested in the message to the citizens of knowledge, allowing to adequately 
evaluate and organize the information received from the media and other sources, cor-
rectly navigate in a complex and controversial flow of information. The role of the me-
dia in shaping public opinion in the life of modern society is due to the nature of poli-
tics. At the same time, in democratic societies, the media is an integral part of the me-
chanism for the transfer of information. 

The media play the role of mediator between society and the state and is a means 
of expression of public opinion, an instrument of pressure on the authorities, which 
prompts the latter to make more or less adequate decisions. Through the mass media, 
government officials receive information about the needs of society, its attitude to the 
policies they implement. The media tracks changes in the mood of the society, knows 
the thoughts of citizens about those or other events and proves them both to society and 
the power. In public power, mass media is not only an important channel for informing 
the public. Their task is also to interpret this information and identify its significance. 
Citizens in a democratic society are independent and have the freedom to make deci-
sions, but in order to make the right decisions, they must first of all have an idea of the 
significance of a particular problem, as well as of possible alternatives. 

Conclusions of the research. In a democratic society, the media play an important 
role in ensuring the transparency of electoral activities and their accountability to voters. 
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Public authorities through the mass media have the opportunity to influence society, unite 
their actions, justify the policy that it implements, prepare public opinion for the percep-
tion of it by the next steps of the authorities. A prerequisite for the democratization of 
power relations is the process of public policy, that is, a dialogue and transparent relations 
in which the point of view of a certain political entity is argued. Implementation of the 
principles of public authority solves the main tasks of democratization of power relations: 
it allows creating effective institutes of indirect democracy, provides an opportunity to 
create an effective system of governance, and facilitates contact dialogue. 

 
___________________________ 

 
Poltorak S., PhD in Pedagogical Sciences, Full Professor, Ministry of Defence of 

Ukraine, Kyiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC 

ADMINISTRATION OF THE HIGH MILITARY EDUCATION SYSTEM  
IN UKRAINE" 

 
Problem setting. The development of educational system, its fundamental refor-

mation must become the foundation for the revival of intellectual potential of the nation 
and for the guarantee of the security system in Ukraine. 

Recent research and publication analysis. The peculiarities of implementation 
of the state administration in the field of higher education is a subject being studied by 
K. Vashchenko, S. Dombrovska, V. Kovrehin, O. Postupna, V. Sadkovyi and others.  

Paper objective. Nevertheless, the paper objective is the determination of the 
promising directions of development of the state administration in the system of higher 
military education of Ukraine in the context of guarantee of its security. 

Paper main body. It was determined that the general global tendencies of the de-
velopment of education and educational systems include the following ones: implemen-
tation of synergetic ideas in education, lifelong learning, forward-looking education, in-
tegration of military education and science, humanization and democratization of edu-
cation, standardization of education, technologization of education, guarantee of quality 
of education, and person-oriented education. 

It was defined that the peculiarities of functioning of the systems of military edu-
cation in Ukraine must be as follows: 

– consistency, integration, lifelong learning, introduction of non-institutional 
forms of education into this system; 

– codification of regulatory support and arrangement of methodological frame-
work; 

– broad infrastructure of institutions for officers’ training; in battlefield operations 
etc. 

Conclusions of the research. The paper determines the priority directions of 
functioning of the systems of military education in Ukraine:  

strategic orientation;  
regulatory support;  
military educational institutions network;  
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military education administration; military education content;  
organization of educational process and everyday activities; person-oriented mili-

tary education. 
 

___________________________ 
 

Polyakova O., PhD in Law, Assistant Professor at Military Law Department  
National Law Academy named after Yaroslav the Wise, Kharkiv 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN LEGAL EDUCATION COVER-
AGE IN THE MATERIALS OF CONFERENCES AND PERIODICALS OF 

UKRAINE" 
 

Problem setting. A significant body of scientific publications on the study of the 
organization of law-education activity in Ukraine has been accumulated so far. Howev-
er, the problem of assessing the scientific research results content remains relevant and 
essential for further development of this scientific trend. 

Recent research and publications analysis. Various aspects of the national le-
gal education system development are the subject of study of a large number of Ukrai-
nian scholars. Some aspects of the organization and management of legal education and 
legal literacy are less researched in Ukrainian scholars' works (I. Vasyl'kivs'ka, A. 
Het'man, O. Danyl'yan, O. Dz'oban', O. Koval's'ka, V. Lozovoy and others). 

Paper objective. The purpose of the article is to reveal from the whole informa-
tion flow of available scientific publications those highlighting the problems of organi-
zation and management of legal education; to determine quantitative indicators of scien-
tific information, which make it possible to estimate the productivity of scientific activi-
ty of Ukrainian scientists towards this scientific direction; to analyse the content of 
scientific publications and narrow down the main trends in the scientific development of 
the problem. 

Paper main body. The results of the conducted research indicate that the number 
of scientific works of authors having more than one publication on the issues of legal 
education is 68, of which 32 are in pedagogics, which is the majority, namely 47.1%, 15 
- in philosophy, 11 - in history and 10 – in legal sciences. The total number of scientific 
works of authors having more than one publication on the issues of legal education is 
137, of which the majority of works are represented in the legal sciences (64) and phi-
losophy (53), which is 82,4 % of the total number of works in this direction. Only 20 
works are presented in pedagogical science. 

Of all the masses of the discovered scientific works, only 10 publications address 
some aspects of the organization and management of legal education or legal literacy, of 
which 5 are scientific articles, and the other 5 are theses of the reports. 

The generalization of the existing base of scientific sources gives us grounds to 
assert that in contemporary scientific literature not enough attention is paid to the study 
of the problem of public administration in legal education in Ukraine. A significant 
number of authors consider only a few aspects of law education subjects. In particular, 
the following aspects are considered in scientific works: the historical and theoretical 
foundations of legal education as a component of the educational system; formation of 
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the content of legal education; the formation and development of legal education as a 
highly professional training of specialists; theoretical and methodological principles of 
legal training of pedagogical staff; legal education as a means of combating negative 
phenomena in society; the impact of legal education on the formation of legal culture 
and legal consciousness. 

Conclusions of the research. In the end, we note that in the Ukrainian scientific 
environment a fairly large number of scientific works are presented, in which issues of 
legal education are highlighted. However, the publishing activity of Ukrainian scholars 
on the problem of public administration in legal education is very low in Ukraine. We 
found only 10 scientific publications which deal with some aspects of the organization 
and management of legal education or legal literacy. Practically all of them cover the 
practice (experience) of law-education activity organization. Consequently, in the future, 
more attention must be paid to the study of the theoretical foundations of the organiza-
tion and management of legal education. 

 
___________________________ 

 
Pomaza-Ponomarenko A., PhD in Public Administration, Scientific,  

National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of the paper on the subject of:  
"APPROACHES TO IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE STATE  

REGULATION OF ENERGY SECURITY OF REGIONS" 
 

Problem setting. Social and economic development of regions significantly de-
pends on the level of energy security and on the development of energy infrastructure, 
which determine the potential and dynamics of the most important energy supply prob-
lem solutions by the authorities to meet the population needs. 

Recent research and publication analysis. Among Ukrainian scientists, who 
paid attention to the solution to the problems of state security policy, it is possible to 
single out the scientific works by V. Bakumenko, S. Bielai, S. Dombrovska, O. Iliash, 
V. Sadkovyj and others. 

Paper objective. The paper objective is the analysis and specification of ap-
proaches to the increase of effectiveness of the state control of energy security of the 
regional social and economic systems of Ukraine. 

Paper main body. It has been determined that energy security of the regional so-
cial and economic systems is stipulated by the range of legal, organizational and institu-
tional, resource-based and economic, and other conditions and factors. It should be also 
noted that the state administration of energy security of regional development must, first 
of all, take into account the security social and economic factor, the possible increase of 
the effectiveness of administration of regional development security system by means 
of motivation of public responsibility and unity, the realization by the subjects of social 
and economic system of their role in economic relations of the society, and the guaran-
tee of the balance of interests after the achievement of general goals of energy security. 

It has been defined that the foundation for the effective functioning of energy in-
dustry in the context of safety control is as follows: 1) control of the strategic priorities 
of the development; 2) stability of the system of state control of energy security and the 
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control of key assets of the development; 3) grounding and implementation of preven-
tive activities in this field. 

Conclusions of the research. The main conclusion is that the methods of forma-
tion of the state administration of energy security at the regional level must be based on 
the interdisciplinary foundation – the integrated aggregate of systemic, organizational 
and institutional, resource-based and pocess approaches. 

 
___________________________ 

 
Postupna O., PhD in Public Administration, Associate Professor, Doctoral  

candidate of the department of Social and Humanitarian Policy, Kharkiv Regional  
Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the 

President of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRA-

TION SYSTEM IN EDUCATION IN UKRAINE" 
 

Problem setting. Education functions within the appropriate external environ-
ment, which is in constant interaction. Formation of the national system of public ad-
ministration in education, as well as changes in the educational system of Ukraine, are 
taking place simultaneously with the development of the global civilization under the 
influence of a number of factors. Consequently, the factors influencing the formation of 
the national system of public administration in education are the driving forces, causes 
and conditions of the development of processes taking place in global education and in 
its management. 

Recent research and publications analysis. Scientists develop and offer their 
system (group) of factors, proving the significance of each factor that influences the 
processes in a certain area of activity, including education. In particular, the researchers 
investigate the factors influencing the formation, implementation and state of 
educational policy, the development and functioning of the educational sector, the 
management of the education system, etc. Outside Ukrainian researchers’ attention 
remains the study of factors which influence the formation of the national system of 
education management, which led to the choice of the research topic. 

Paper objective. The purpose of the article is to carry out an analysis of scientif-
ic literature in which the subject of the research is determined; to discover and explore 
the whole range of factors influencing the formation of the national system of public 
administration in education, to classify them and determine their specific features. 

Paper main body. In research papers devoted to the development of education, 
scientists point to a variety of factors and usually group them, using a system of distri-
bution in groups according to certain characteristics.  

Summing up scientific researches, one can conclude: firstly, there is no clear list 
of external factors inherent in the process of forming the national system of education 
management in Ukraine, since the authors define them differently; secondly, some 
scientists determine the external factors influencing the formation and development of 
the educational system, while others determine those that influence the process of for-
mation of the education management system; thirdly, the vast majority of scholars be-
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lieve that external factors are shaped by the influence of global trends, among the most 
significant are globalization and internationalization. 

External factors are closely interrelated with internal ones: on the one hand, the 
management system of education creates the internal environment under the influence 
and on the basis of external factors, on the other – this system adapts to the external en-
vironment with the help of the internal factors, which represent a set of internal va-
riables of the system (goals, tasks, structure, resources, technology, vocational and orga-
nizational culture) that directly affect management activities. Thus, internal factors in-
fluence the effectiveness of both the management system itself and the development of 
the educational sector. 

Conclusions of the research. The analysis of scientific literature made it possi-
ble to identify and explore a number of external and internal factors that influence the 
formation of the system of public administration in education, as well as modern trends, 
on which the managerial activity of the whole system depends. We propose to classify 
the factors of the environment that serves as a source of ensuring the formation of public 
administration in education, namely: factors of the external (international) environment 
(globalization, internationalization, democratization, integration); factors of the internal 
(national) environment: macro factors (political, legal, economic, social, demographic, 
scientific, technical, technological, cultural, natural); factors of the meso-environment 
(market, regional, sectoral, strategic, organizational, resource); factors of the microenvi-
ronment (human resources, socio-psychological, motivational, scientific-
methodological, informational). The consideration of these groups of factors in mana-
gerial activities, which needs to be adapted to the modern educational trends, gives the 
opportunity to choose the concept, principles, approaches, methods, etc., which are op-
timal for administration. 

Internal factors that directly influence the formation of the national system of 
public education management demand further research, and there is also a need to study 
their peculiarities at each level of the environment. 

 
___________________________ 

 
Poteriaiko S., PhD in Military Science, Associate Professor, Senior Research Worker of 
the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protec-

tion, Kyiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"PROBLEMATIC ISSUES ON THE OPERATION OF THE ORGANIZATIONAL 
AND STRUCTURAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE 

FIELD OF CIVIL PROTECTION" 
 
Problem setting. The analysis of practical work of public administration bodies 

in the field of Civil Protection and the effectiveness of measures on emergency preven-
tion and response indicates an insufficient safety level of the population. The defined 
challenge became possible due to the imperfection of the  public administration mechan-
isms structure in the field of Civil Protection in general, organizational and structural 
mechanisms in particular, as well as shortcomings in  public administration arrangement 
in emergencies. 
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Recent research and publication analysis. Problematic issues related to the op-
eration of the public administration mechanisms in general, in the field of Civil Protec-
tion in particular, have always been the subject of scientists’ attention. However, prob-
lematic issues regarding the operation of organizational and structural mechanisms of 
public administration in the field of Civil Protection have not been thoroughly studied. 

Paper objective. The purpose of the work is to carry out a study of the guidance 
documents and academic literature to identify problematic issues regarding the opera-
tion of the organizational and structural mechanisms of public administration in the field 
of Civil Protection, and to define the areas for their improvement. 

Paper main body. It was revealed by the guidance documents that current State 
Emergency System is unable to ensure fulfillment of the tasks concerning state policy 
implementation in the field of Civil Protection, providing an adequate life safety level of 
the population, as well as its protection from emergencies, fires, and other dangerous 
incidents. 

It is proved that the civil protection measures stated in the guidance documents 
along with the institutions involved in their implementation are part of the structural and 
organizational mechanisms of public administration in the field of Civil Protection that 
need to be improved. 

Conclusions of the research. Shortcomings in legal support of the operation of 
public administration mechanisms and imperfection of the organizational mechanism 
are proposed to be eliminated by introducing changes and additions to the Civil Protec-
tion Code of Ukraine, as well as by undertaking organizational and managerial activi-
ties. Governance leaders’ level of training is proposed to be improved by ensuring the 
appropriate linkages between the customer and the content of training in higher educa-
tion institutions of the State Emergency System. 

The functional consistency of the organizational and structural elements of the 
management system when responding to emergency is proposed to be enhanced by ba-
lancing their number and arranging the structure, as well as by increasing the managea-
bility, creating flexible, adaptive to abrupt changes structural mechanisms in the whole 
management system. 

The improvement of the public administration organizational mechanism in  
general, and the structure of the management decision-making process along with  
the method of its implementation are suggested to be achieved by taking into account 
the objective laws of administration and the basic set of principles for the decision-
making. The practical problems of public administration in liquidation of emergency 
consequences are proposed to be solved by introducing structural and component algo-
rithms to facilitate the management process. 

 
___________________________ 

 
Sirenko R., PhD, Associate Professor, Head of the Chair of Physical Education and 

Sport, The Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND MASS 

SPORT DEVELOPMENT SYSTEMS: PRAGRAM-TARGETED APPROACH" 
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Problem setting. The development of physical culture and mass sports in 
Ukraine is one of the perspective directions of the social and humanitarian policy of the 
state. The target guidelines of state policy should be aimed at the effective use of the 
opportunities in shaping the values of a healthy lifestyle in the population; involving the 
citizens of Ukraine to regularly practice physical culture and sports; increasing the num-
ber of pupils and students, who regularly practice physical education and sports; supply-
ing population with sports facilities establishments; increasing the number of sports 
clubs and centers of physical culture and physical - recreation activities.  

Paper objective. The purpose of the work is to substantiate the necessity of using 
of the system of state management for the development of physical culture and mass 
sports on the basis of the program-target approach. 

Paper main body. To solve the above mentioned problems, state and public au-
thorities of all branches should use adequate organizational, managerial, regulatory and 
socio-economic measures.The study of the stages of formation, development and trans-
formation in the system of state management of physical culture and sports in Ukraine 
showed that they not always corresponded to the specific socio-economic interests in the 
development of society and state. At the same time, the main characteristic feature was 
the lack of a combination of state foundations and public initiatives. The success of the 
development of this sphere depends on the implementation of state policy - a set of 
measures concerning creation of legal, economic and organizational conditions for 
meeting the needs of different categories and groups of people in physical culture and 
sports activities of all levels: from physical fitness to professional sports. 

The peculiar feature of achieving the goal of the research is to create conditions 
that will enable all citizens to lead a healthy lifestyle, systematically practice physical 
culture and sports, gain access to advanced sports infrastructure, to increase the compe-
titiveness of mass sports.The main tasks in this direction to a unified state policy are: the 
creation of a new national system of physical culture and sports education of the popula-
tion; development and realization of a complex of measures on promoting physical cul-
ture and mass sports as an important part of a healthy lifestyle; modernization of the sys-
tem of physical education of different branches of the population, including students of 
educational institutions. The organization of state management of physical culture and 
sports should be characterized as the leading role of the state in the development of 
physical culture and sports, simultaneously involving and expanding the participation in 
these processes of public authorities and other representatives of this area. 

One of the potential approaches towards improving public administration should 
be the creation of a system of effective tools that integrates the activities of sectoral and 
inter-sectoral organizations, rationally distributed human and financial resources to 
achieve the objectives, in particular, the program-targeted approach to management. 

Conclusions of the research. The fulfillment of the tasks is possible only 
through observing the following factors:  

political - strengthening the role of state structures for management of the indus-
try, through the system of targeted complex programs for the development of physical 
culture and sports;  

organizational - the functioning of the state governing body of the industry in the 
status of the Ministry providing it with the functions of regulation and control, as well as 
the development of a strategy for the development of physical culture and sports;  

legal - formation of sectoral legislation at the state level;  
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financial - financing the industry through the use of state budget finances, as well 
as the constant increase of extrabudgetary financing, sponsorship and personal funds of 
the population to pay for physical culture and sports services and the purchase of sports 
equipment; 

demographic - the socio-demographic structure characterizing the composition of 
the population by sex, age, marital status, place of residence, migration, and is the basis 
for planning the number of people engaged in physical activity. 

 
___________________________ 

 
Skorynina-Pogrebna O., PhD of sociological sciences, Full Professor of Department of 
Psychology of Activities in Special Conditions, National University of Civil Defence of 

Ukraine, Kharkiv, 
Voloshyna O., graduate student, National University of Civil Defence of Ukraine, 

Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"INDIVIDUAL PARENTAL PRECEPTS OR PROHIBITIONS TO YOUTH: 

THEIR STRUCTURE AND CONTENTS" 
 

Problem setting. In the child’s eyes the parent’s messages may look irrational, 
but for the patronizing parent they are completely rational, the child must agree with 
them because the parents are stronger and more intelligent. It turns out that precepts and 
prohibitions are the basic settings that are established by parents in the early childhood 
and continue to govern a person’s behaviour in adulthood if they are not perceived and 
replaced by more positive guidance. 

Recent research and publications analysis. Theoretical substantiations in the 
field of life scenarios, parental precepts and prohibitions have been highlighted in the 
works of such scholars as K. Steiner, J. Stewart, B. Jones, E. Bern and others. While 
paying tribute to the works of these scholars, the need to continue research on this issue 
should be emphasized. 

Paper objective. Thus, the paper objective is to define the essence of the concepts 
“life scenario”, “parental precepts”, “parental prohibitions” and “parental permissions” 
and identification of the dominant parental admonitions and prohibitions to youth.  

Paper main body. It has been determined that our precepts and prohibitions, 
which are obtained in the process of life and formation, influence the behavior standards 
and the model of interaction with the surrounding world that makes it possible to build 
up the life process, to form the communicative space and build a sense of personal har-
mony, correcting disharmony. 

Precepts and prohibition affect our emotional state and, consequently, our beha-
vior and our overall lifestyle. In the case when the precepts are formed in a positive 
way, the person is active, able to work and has desire to achieve the goals, while a nega-
tive precept or prohibition generates dissatisfaction with one's own life and a pretentious 
attitude to the world. 

Conclusions of the research. Consequently, the practical significance of this ar-
ticle is to discover the dominant prohibitions of the modern youth, the formation of 
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ideas about prohibitions and precepts, which enable an individual to develop autonomy 
through the revealed non-constructive scenarios, since the person has the ability to un-
derstand the precepts and the prohibition received, to manage them, to control and cor-
rect them if the person wishes to do this. 

 
___________________________ 

 
Taraduda D., PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Special Chemistry and Chemical Engineering, National university of civil protection of 
Ukraine, Kharkiv 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"MECHANISM OF DECONTAMINATION QUALITY CONTROL DUR-
ING EMERGENCY CONSEQUENCES ELIMINATION AT POTENTIALLY 

HAZARDOUS OBJECTS" 
 

Problem setting. The guidelines and standards of decontamination (special 
treatment) have already been developed by now, but for the search-and-rescue units, the 
issue of the increase of its effectiveness is topical, and the solution of this issue may 
save the lives and health of staff or population in the area affected by accidents at radia-
tion or chemically hazardous objects. 

Different levels of standards define the criteria and indicators, which guarantee 
the quality of decontamination, answering the question about what must be done cor-
rectly. However, the standards do not answer another question concerning the quality – 
how, when, where and who must act correctly. The Standard Operating Procedure 
(SOP) answers these questions. But as of today, there are no SOP for decontamination 
during emergency consequences elimination at potentially hazardous objects in Ukraine.  

Recent research and publication analysis. The issues of organization and man-
agement during the special treatment (decontamination) of staff and population in case 
of the usage of a weapon of mass destruction and during the accidents at chemically, bi-
ologically and radiation hazardous objects were described in the works by M. Voro-
paiev, O. Ivashchenko, V. Khan and others, however, they do not highlight the problem 
issues of quality improvement. 

Paper objective. The paper objective is in the development of SOP as a mechan-
ism of decontamination quality control during emergency consequences elimination at 
potentially hazardous objects. 

Paper main body. SOP is a documented set of instructions or step-by-step ac-
tions, which must be made in order to perform one or another work. SOP makes the 
process of decontamination and its results consistent, coordinated, predictable and re-
producible.  

The advantages of development and implementation of SOP for decontamination 
are as follows: 

− the reduction of variability and the increase of decontamination quality; 
− during the primary development of SOP, it should be based on the most optim-

al way of carrying out operations at the moment. All of the following improvements of 
the process must be clearly documented in the next version of SOP; 
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− SOP is a basis for study and advanced training; 
− the availability of the existing system of standards will make it possible to 

clearly structure the operations according to the degree of difficulty and the level of qua-
lification, necessary for their implementation. 

Moreover, the implementation of SOP for decontamination will significantly help 
to optimize the number of workers, and make it possible to effectively redistribute the 
available labour force. 

Conclusions of the research. The work proves the necessity to develop the 
Standard Operating Procedure for decontamination of staff or population in the area af-
fected by accidents at potentially hazardous objects as a mechanism of quality control 
and, consequently, to increase of decontamination effectiveness. The structure of the 
Standard Operating Procedure for decontamination was determined, as well as the con-
tent of its main structural elements. 

 
___________________________ 

 
Udyanskyy M., Head of the Faculty of Civil Protection, National University of Civil 
Protection of Ukraine, PhD of technical sciences, associate professor, Colonel of civil 

protection service, Kharkiv, 
Рrіkhоdkо R., Deputy Head of the Department of Management and organization of 
civil protection, National University of Civil Protection of Ukraine, Assoc., Colonel 

civil protection, Кhаrkіv, 
Yaschenkо O., Associate professor of the Department of management and organization 
of civil protection, National university of civil protection of Ukraine, Phd in economics, 

associate professor, Кhаrkіv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"THE PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVITY OF REGIONAL AUTHORI-

TIES IN QUESTIONS OF PREVENTION AND LIQUIDATION OF EMERGEN-
CY IN UKRAINE" 

 
Problem setting. A modern world is a very dynamic and promotes rapid changes 

of social and politic life as on the Earth as on each country. Ukraine is a part of world 
community and also takes part in the process. New threats for state and population safe-
ty are constantly rising. The threats have negative influenceas on a whole country as on 
single regions. 

Recent research and publication analysis. certain issues of public administra-
tion  and the implementation of the national cooperation in the field of prevention and 
liquidation of emergency situations were studied by A. Basov, V. Komapnytskyy, 
T. Tsygankov, V. Sapon, A. Berlach V. Horbulin, V. Hoshovs'ka , O. Trush, and other.  

Paper objective is to analysis and generalization of main priority vectors of re-
gional management activities for prevention and liquidation of emergencies in Ukraine. 
It is necessary to develop a constant scientific support in the area. 

Paper main body. The results of analysis show the main reasons of negative 
conditions in the area of ecological and technological safety of Ukraine. There are ab-
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sencesof modern methods for prevention of nature and technological emergencies; li-
mited funding for these events; low level of logistic support for civil protection units. 

Conclusions of the research. As a conclusion, it can be noted the mechanism of 
regulation safety of populations and territories from emergencies is specified by the lev-
el of development and law condition in the country, by the legalmaturity of the state and 
society, by the level of law culture of the citizens. Effectiveness of the regulation me-
chanism defines by the legal training levelof security system subjects, by their discipline 
and responsibility and by the sustainable skills of legal behavior in ordinary and emer-
gency situations. 

 
___________________________ 

 
Valenkov V., PhD student of Petro Mohyla Black Sea National University, Nikolaev 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

"FORMATION OF THE NATIONAL MODEL OF THE SOCIAL POLICY OF 
UKRAINE IN THE CONDITIONS OF SYSTEM SOCIAL TRANSFORMATIONS" 

 
Problem setting. For Ukraine, in modern conditions of transformation of social and 

economic life, one of the main areas of social policy is to ensure the standard of living accord-
ing to the standards Yevrpeyskoho Union. Still, the question of the formation of a national 
model of social policy in the context of increasing the influence of globalization and integra-
tion processes acquires special significance and relevance. 

Recent research and publications analysis. Questions of the consideration of 
models of social policy were investigated by Belyaev O., Gupalo O., Derega V., Esping-
Andersen G., Lambayeva I., Lorentz U., Luta L., Titusmus R., Servastinskaya I., Skura-
tovsky V., Speaker P., Shevchuk A., Shutaeva O., Pobirchenko V. and other. 

Paper objective. Systemically present the basic provisions for ensuring the ef-
fectiveness of Ukraine's social policy in the context of systemic social transformations 

Paper main body. In the period of intensification of the processes of economic 
integration of Ukraine into the European community, it is not necessary to copy the model 
of social policy of a certain country, as it is an element of a complex system of satisfying 
the needs of the population. First of all, it should correspond to the national interests of 
Ukraine, taking into account the socio-cultural aspect of the development of the Ukrainian 
mentality, the historical economic development of the state and the characteristic way of 
life, the type of social and political system of the state. 

Efficiency, balance, consistency and logic of a new progressive model will ensure 
high standards of living standards for people who fully take into account social needs and 
provide guarantees to consumers of social services. The effectiveness of the model can be 
fixed on the following features: change of social needs; change of system of values orienta-
tion, ideology; change of system of expectations, vital priorities, goals; change in the quali-
ty of life assessment. 

The search for the most effective model of social work analysis should be based 
on the following criteria: source of funding, availability of social guarantees, way of meet-
ing needs, availability, way of reaching customers, dominant form of assistance. 
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Conclusions of the research. Despite the differences in approaches to the clas-
sification of social policy models and differences in their content, developed countries 
target state-management efforts to ensure a high standard of living and a high standard 
of social protection, education and quality of health, poverty and inequality. The model 
of social policy of Ukraine should become an integral part of the strategy of building a 
socially oriented economy, based on high standards of living standards, socialization of 
structural components of economic policy, orientation of the strategy of economic 
growth for job creation. 

 
___________________________ 

 
Verbitskiy O., PhD Student, National University of Civil Protection of Ukraine, 

Kharkiv, 
Vavrenyuk S., PhD in Public Administration, lectior of the Department of pyrotechnic 

and special training, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 
"THE CHARACTERISTICS OF SOCIAL INTENSITY AND DECENTRALI-

ZATION AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION" 
 
Problem setting. The research of social tension and the development of the me-

chanisms of its state administration are determined by the fact that it defines the internal 
state of and relations between individuals, social groups, and, above all, the specific 
character of their attitude to the activities of authorities. 

Recent research and publication analysis. The analysis and the solution of the 
problems of governmental settlement of crisis phenomena of social and economic na-
ture are covered in the scientific works by S. Bielai. A. Volynchuk, A. Diehtiar, 
S. Dombrovska, S. Maister, V. Sadkovyi and others. 

Paper objective. The paper objective is a complex research of the correlation be-
tween the notions “social tension” and “decentralization,” as well as the approaches to 
their description as the objects of state administration. 

Paper main body. It has been determined that social tension as an object of 
scientific research of theoretical and practical importance for the state administration 
scientific field must be considered as follows:   

it is a certain state of some population groups,  
their dissatisfaction with social and economic development,  
which is an incentive for the state and a region to timely aggregate the reasons 

and predict the consequences of social tension,  
which may be provided by the retransmitting processes of decentralization and 

democratization. 
The necessity to ground and introduce an integral rating index of the level of so-

cial and economic threats in a region with the purpose of elimination of the possibility 
of appearing of social tension was proved. 

Conclusions of the research. Thus, a topical issue of the State Administration 
science is the provision of consistency during the prediction by the authorities (of gen-
eral and special competence) of the tendencies of detection of social tension, as well as 
the monitoring of social and economic threats in a region. 
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Vovk S., associate professor of the Department of higher education and management of 
health care, Donetsk National Medical University, Ph.D of economics, associate profes-

sor, Mariupol 
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 
"INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF MODERN MECHANISMS OF PUB-

LIC HEALTH MANAGEMENT" 
 
Problem setting. The modern health care system of Ukraine is in extreme need 

of institutional transformational changes, especially in the mechanisms of state adminis-
tration in the field. The negative consequences that have emerged in the medical sector 
of Ukraine are an indicator of long-term government policy with a underestimation of it 
for the health of the population. There are fundamentally conflicting views on gover-
nance, financing, health insurance despite the concrete steps taken to reform the medical 
sector. In fact, this is a loss of a clear system of management of the industry. And the 
nature of the economic ties of medical institutions, does not still contribute to their full 
transformation into independent economic entities. 

Recent research and publications analysis.  Despite the fact that studies on the 
transformation of medical systems management are sufficient, they are mostly concen-
trated in the work of foreign scientists. 

Paper objective. The purpose of this article is to analyze the existing institution-
al transformation of modern mechanisms of public health management in Ukraine, to 
improve them further.  

Paper main body. We have studied the experience of the development of medi-
cal systems in European countries, which showed that after the reforms, the role of the 
state in the economy changes its position, due to the introduction of new functions, 
which are divided into two groups: the first - the administrative, performing the state 
and the second - organizational functions, which are related to the formation of market 
relations. Both groups need to be merged into a single concept of modernizing man-
agement mechanisms.  

Conclusions of the research. Therefore, according to our opinion decentraliza-
tion of control, as a process of its redistribution, provides the opportunity to abandon 
outdated types of medical institutions and management mechanisms. It allows accelerat-
ing the reconstruction and strengthening of the material and technical base of medical 
institutions, reducing the cost of their maintenance and creating conditions for rivelry 
and the quality of medical services for the people. 

Another one of the areas of development that will be felt during this moderniza-
tion is a completely different status and the autonomy's degree of local heads of medical 
organizations. At the same time, public organizations and private capital will be able to 
take part in the leadership, which will give a new breath to improve the mechanisms of 
health care management in the country. 

 
___________________________ 

 
Yevsiukov O., PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Doctoral 

Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kyiv 
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An extended abstract of the paper on the subject of: 
"SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEFINITION OF THE CON-

TENT AND ESSENCE OF THE STATE SECURITY" 
 
Problem setting. With the apparently sufficient amount of scientific researches 

and studies in the indicated field, the notion of national security continues to remain one 
of the most difficult and debatable in legal and economic science, as well as in the gen-
eral-purpose state administrative concept, and causes important scholarly discussions 
concerning its essence, matter, purpose, and mechanisms. 

Recent research and publication analysis. The issue of state (national) security 
in the context of provision of the stable social and economic development was studied 
by V. Bakumenko, S. Dombrovska, O. Iliash, N. Nyzhnyk, H. Sytnyk, V. Sadkovyi, 
V.Skurativskyi and others. 

Paper objective. The paper objective is to carry out a complex research and to 
substantiate the scientific and theoretical grounds concerning the determination of risks 
and threats to the security system of Ukraine, in particular the state one. 

Paper main body. The following definition of the state (national) security was 
proposed: it is the condition of protection of the essential principles of constitutional 
system, political, economic, defense, scientific and technical and informational potential 
of the country from threats (both external and internal ones), which may be objective 
and subjective by origin (or to be caused by special services and other organizations, so-
cial groups, and/or individuals). This definition provides for broad understanding of the 
state security and brings it to the notion of national security, is a segment of the latter 
and covers all of the other types of security. 

Conclusions of the research. The offered approach makes it possible to compre-
hensively tackle the description of the notions “social and economic security of the 
state” and “guarantee of this type of security,” comparing them with the other notions in 
this field, in particular “public security,” which unfortunately found no proper coverage 
in the Law of Ukraine “On the Fundamentals of National Security of Ukraine.” It also 
favours the scientific and theoretical solution to a problem of correlation of the catego-
ries “national” and “state” security, and therefore their guarantee and support. 
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Національний університет цивільного захисту України – провідний вищий навча-
льний заклад у системі підготовки кадрів для Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. 

 

В університеті здійснюється підготовка за такими напрямами: 
– Цивільний захист; 
– Охорона праці; 
– Пожежна безпека; 
– Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 
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– Управління пожежною безпекою. 
 

В університеті працюють ад'юнктура і докторантура, функціонує три спеціа-
лізовані ради, а саме: 

– Д64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора техні-
чних наук за спеціальністю 21.06.02 "Пожежна безпека" та 21.02.03 "Цивільний захист"; 

– К64.707.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата психо-
логічних наук за спеціальністю 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"; 

– К 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата наук 
з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління". 
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– Запобігання та локалізація надзвичайним ситуаціям, а також ліквідації їх наслідків; 
– Психологічне забезпечення діяльності співробітників ДСНС та населення в умо-

вах надзвичайної ситуації; 
– Державне управління у сфері цивільного захисту. 
 

Університет – організатор науково-практичних конференцій, а саме: 
– Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту; 
– Проблеми цивільного захисту: управління, запобігання, аварійно-рятувальні та 

спеціальні роботи; 
– Забезпечення пожежної та техногенної безпеки; 
– Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзви-

чайних ситуаціях; 
– Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології; 
– Наукове  забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика). 
 

В університеті видаються такі збірки наукових праць: 
– "Проблеми пожежної безпеки"; 
– "Проблеми надзвичайних ситуацій"; 
– "Проблеми екстремальної та кризової психології"; 
– "Вісник Національного університету цивільного захисту  
України (Серія "Державне управління")". 
З вимогами, що висуваються до рукописів статей, можна 

ознайомитися на сайті університету в розділі «Наука» 
(http://nuczu.edu.ua). 
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