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СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ ТРАНС-

ФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

STATE OF FUNCTIONING OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL 

DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATION IN 

UKRAINE 

 
Досліджено стан функціонування державного управління соціальним ро-

звитком в умовах суспільної трансформації в Україні. Науково обґрунтовано 

напрямки його розвитку. 
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The state of functioning of public administration of social development in conditions of 

social transformation in Ukraine are analysed. The directions of its development are grounded.  
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mation. 

 

 

Постановка проблеми. Інноваційний соціальний менеджмент 

здійснюється на якісно більш високому науковому рівні, що викликано по-

требами суспільства, умовами і цілями системної трансформації. Інновацій-

ний соціальний менеджмент в умовах трансформації набуває інституціональ-

ного, публічного характеру, тобто «змішаного товариства». Процес інститу-

ціоналізації даного виду менеджменту розвивається швидкими темпами, то-

му так важливо дослідити його стан розвитку в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню та розв’язанню 

проблем управління соціальним розвитком (на загальнодержавному, регіо-

нальному й організаційному рівнях) присвячені наукові роботи вітчизняних і 

закордонних учених С. Бєлая, А. Волинчука, А. Дєгтяра, С. Домбровської, 
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Ю. Древаля, С. Майстра, К. Петракової, В. Садкового, В. Скуратівського, 

В. Узунова та ін. [1–3].  

Постановка завдання. Не применшуючи надбань зазначених нау-

ковців, відзначимо, що потребує комплексного аналізу стан функціонування 

державного управління соціальним розвитком в умовах трансформації сус-

пільства в Україні, ураховуючи засади інноваційного менеджменту, що й 

становить мету нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Останні 27 років розвиток інноваційно-

го соціального менеджменту в Україні протікає в специфічних умовах, які не 

могли не чинити вплив на даний процес. З моменту проголошення незалеж-

ності країна піддавалась значному соціальному експерименту, у рамках якого 

державні службовці виконують роль соціальних менеджерів-інноваторів. Во-

ни здійснюють інноваційну діяльність на мікро-, мезо- та макрорівнях щодо 

методів та засобів державного управління за напрямком становлення публіч-

ного адміністрування, а саме: інноваційні організаційні форми взаємодії дер-

жави та суспільства.  

Така інноваційна соціальна діяльність державних службовців України 

має як позитивні, так і негативні результати та наслідки для окремих 

соціальних груп, страт і суспільства в цілому [3]. До першого відносяться 

плановість, державне управління, всебічність, рівність, справедливість, без-

коштовність або дешевизна більшості соціальних послуг, а другий – низький 

рівень фінансування соціальних проектів та послуг, усе більше залучення 

міжнародної допомоги у вирішенні питань щодо їх надання, відсутність 

необхідних умов для приватної ініціативи, бюрократизм у реалізації соціаль-

них проектів, політизація та інше [1]. Динаміка розвитку організаційних 

форм інноваційних процесів у досліджуваній предметній області обумовлена 

«еволюцією» розвитку інноваційної сфери. Процес політичного, соціально-

економічного, науково-технічного та промислового розвитку країни після 

проголошення незалежності і до цього часу закономірно впливав і впливає на 

зміни в системі державного управління, а також на форми та методи роботи 

приватних інститутів (організацій, підприємств і установ), що створюють 

«нове». Уважаємо, що в історії розвитку вітчизняних організаційних форм 

інноваційних процесів можна виділити такі етапи:  

– 1990 – 1996 рр. – становлення руху НОТ та соціального менеджменту 

в умовах автономії колективної форми власності та її відділення від держав-

ної, а також конкуренції при збереженні провідної ролі державного регулю-

вання (див. Декларацію про державну самоврядування України, Закон 

України «Про власність» та Конституцію України [5]);  

– 1997 – 2003 рр. – актуалізація цивілізованих ринкових відносин, за-

кріплення приватної власності на землю, повсюдного використання непря-

мих методів державного управління (див. Земельний і Цивільний кодекси 

України [там само]);  

– 2004 – 2010 рр. – господарська реформа, спрямована на ефективність 
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інноваційної діяльності, а також оптимізацію системи державного управління 

в частині центральних органів влади (див. Господарський кодекс України та 

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» [там само]);  

– 2011 – 2014 рр. – рухи наукової організації праці, розвиток пере-

хідних форм інноваційної діяльності, а також реформи, передбачені Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованої відповідним законом (див. 

Закон України «Про ратифікацію Угод про асоціацію між Україною, з одного 

боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 

року № 1678-VII [там само]);  

– 2015 р. – по теперішній час – розвиток 62 реформ, які передбачають 

передачу повноважень з «Центру» в «Регіони», реформу управління держав-

ною владою, впровадження та розповсюдження е-урядування та ін. (див. 

Указ Президента України "Про стратегію сталого розвитку "Україна–2020"»). 

Справедливим убачається виділення основних типів організаційних 

форм, у межах яких розвивалася інноваційна діяльність та соціальний ме-

неджмент її, а саме: 1) науково-дослідні інститути та лабораторії; 2) відомчі 

організації в області НОТ та управління; 3) рационализаторські органи ор-

ганів і підприємств; 4) громадські організації; 5) центральними органами, що 

керують усіма рухом за НОТ та управлінням, що грають роль адміністратив-

но-координаційного центру [2]. 

В Україні досягнуті певні результати системної трансформації, а саме: 

змінилися економічні основи суспільства, політичні та державні системи, 

відбулося лібералізація суспільної середовища, наявні зміни у сфері соціально-

духовних цінностей та пріоритетів. При цьому багато явищ та процесів у 

українській суспільстві характеризуються, як кризові. Так, в Україні, за дани-

ми Держкомстату, доля бідних становить 25%. Збільшується поляризація рівня 

життя. У мешканця міста Київ рівень доходів в 4-5 разів вище, ніж у цілому по 

країні. Доходи найбагатших жителів країни в десятки разів перевищують до-

ходи бідних. Якщо на початку 90 рр. ХХ століття в нашій країні різниця в 

оплаті праці склала 3,3 рази, то в сучасній Україні вона стала стрімко зростати 

і зараз перевищує 30-тикратне співвідношення [3]. 

Відзначимо, що у 2/3 українського населення ресурсів сімейного бюд-

жету достатньо лише для щоденних необхідних потреб, тільки третина насе-

лення може дозволити собі планувати надміру великі витрати. У сучасних 

трансформаційних умовах реалізації інноваційних процесів соціальний 

настрій населення України, як «стабільний», оцінюють 45% опитаних у межах 

моніторингу громадської думки, що проводяться Соціологічною групою «Рей-

тинг», а як «напружений» – 33%, 10% респондентів відчувають острах, і лише 

5% – задоволеність від життя в умовах реформування в межах трансформації 

української суспільства. 20,9% опитаних у липні 2018 р. були «за» зупинення 

реформ, 36% – за їх продовження, а 43% – вагаються у своїй відповіді [6].  
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Отже, для українців здійснювані перетворення – це звичний стан су-

часного періоду розвитку, від якого вони чекають, насамперед, позитивних 

змін. Процеси адаптації є сильнішими від процесів дезадаптації в умовах 

трансформації української суспільства. Однак адаптаційні процеси розвива-

ються нерівномірно. Одні соціальні спільноти вони майже не зачіпають, а 

інші активно адаптуються до реформ (залежно від статі, віку, освіти тощо). 

Нерівномірність даного процесу полягає і в тому, що значна частина насе-

лення знаходиться в суперечливому стані: адаптована до однієї реформи (по-

зитивні аспекти) і непристосована до інших (негативні аспекти реформ). 

Успіх реформ залежить від протидії негативним факторам реформ на всіх 

рівнях, усіх елементів структури суспільства. 

Трансформаційний процес виявляє себе як мистецтво державного 

управління в перехідний період, від його умілого використання залежить со-

ціальна безпека «для» населення і «з його боку». Український Уряд, Прези-

дент і Парламент несуть відповідальність перед ним (як у мирний час, так і 

в період воєнного чи надзвичайного стану), що потребує підтримки з боку 

суспільства, яка в умовах свободи, гідного рівня життя та стабільності є 

гарантією від різних кризових явищ і суспільно-політичних конфліктів. 

Висновки. Отже, трансформація України чинить суперечливий вплив 

на соціальний інноваційний менеджмент, до позитивних моментів якого вар-

то віднести такі: розвиток приватного й акціонерного інноваційного соціаль-

ного менеджменту; свободу вибору діяльності, відчутні результати соціаль-

ного інноваційного менеджменту по обслуговуванню соціальними послугами 

тощо. Щодо негативних моментів, то до них можна віднести такі, як істотне 

скорочення державного фінансування соціального менеджменту, спрямова-

ного на забезпечення соціальних потреб основної маси населення, зменшення 

долі та погіршення якості державних соціальних проектів та наданих послуг, 

високі податки на здійснення інноваційної діяльності приватними соціальни-

ми менеджерами та ін. В умовах трансформації суспільство набуло характеру 

тремблингової системи, яка на шляху до докорінної зміни слугує майданчи-

ком для випробування дії автохтонних (внутрішніх) і аллохтонних 

(зовнішніх) факторів, когерентності, турбулентності та хаотичних коливань. 

У цих умовах змінюється й інноваційний соціальний менеджмент. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВ-

ЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 

NORMATIVE-LEGAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF 

VOCATIONAL (VOATION-AND-TECHNICAL) EDUCATION’S  

DEVELOPMENT: HISTORICAL RETROSPECTIVE 
У статті наведено періодизацію розвитку професійної (професійно-


