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УДК 35.08 

Лопушинський І. П. 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НА НОВОМУ 

ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

 

В умовах соціально-економічної і політичої кризи в Україні останніх років 
виразно виявила себе неефективність вітчизняної системи державної служби. У 
державі явною стала тенденція до зростання сфери державного впливу за 
рахунок якості державних іститутів. Змінити ситуацію на краще нині покликані 
давно вже назрілі адміністративна реформа і реформа державної служби. При 
цьому, з урахуванням євроінтеграційних процесів України, слід максимально 
ефективно використати відповідний досвід країн Європейського Союзу, значною 
мірою адаптувавши його до вітчизняних реалій. 

Ключові слова: новий етап державотворення, адміністративна реформа, 
реформування державної служби, державна кадрова політика, європейський досвід 
реформ. 

 
В условиях социально-экономического и политического кризиса в Украине 

последних лет явно проявила себя неэффективность отечественной системы 
государственной службы. В государстве видимо явилась тенденция к возрас-
танию сферы государственного влияния за счет качества государственных 
институтов. Изменить ситуацию к лучшему сегодня призваны давно назревшие 
административная реформа и реформа государственной службы. При этом, с 
учетом евроинтеграционных процессов Украины, следует максимально эффек-
тивно использовать соответствующий опыт стран Европейского Союза, в 
значительной степени адаптировав его к отечественным реалиям. 

Ключевые слова: новый этап создания государства, административная 
реформа, реформирование государственной службы, государственная кадровая 
политика, европейский опыт реформ. 

 
In the conditions of socio-economic and in Ukraine of the last years distinctly found out 

політичої crises itself unefficiency of the domestic system of government service. In the 
state the obvious was become by a tendency to growth of sphere of state influence due 
to quality of state іститутів. To change a situation on better presently called a long ago 
administrative reform and reform of government service comings to a head already. Thus, 
taking into account the eurointegration processes of Ukraine, it follows maximally 
effectively to utillize the proper experience of countries of European Union, maximally 
adapting him to domestic realities. 

Key words: new stage of creation of the state, administrative reform, reformation of 
government service, public skilled policy, European experience of reforms. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Теза про неефективність вітчизняної системи дер-

жавної служби поділяється сьогодні переважною 

більшістю представників експертного співтова-

риства, причому як в опозиційному, так і в 

лоялістському його сегментах. Слабкість державно-

управлінських інститутів позначається в низці 

найбільш суттєвих причин, що чинять перепони 

соціально-економічній і політичній модернізації 

країни. В умовах адміністративної кризи саме 

анемія адміністративних інститутів призвела до 

опертя політичної влади переважно на методи 

«ручного управління», у той час як антикризові 

заходи, що вимагають підвищеної змістової управ-

лінської складності з боку адміністративних струк-

тур, або суттєво запізнювалися з «запуском», або 

взагалі не реалізовувалися [2, с. 204].  

У демократичному суспільстві державна 

служба повинна забезпечувати дотримання прав та 

свобод людини і громадянина через надання фі-

зичним і юридичним особам якісних державних 

послуг та уряду якісної підготовки й виконання 

політичних рішень. Українське суспільство нині 

не задовольняє якість послуг, що надають держав-
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ні службовці. Численні факти корупції і хабар-

ництва, бюрократична тяганина, непрозорість і 

невизначеність адміністративних процедур, від-

сутність можливості реального громадського 

контролю за використанням бюджетних коштів, а 

також недосконалість дисциплінарної системи, що 

не дає суспільству достатніх важелів впливу на 

підвищення якості державних послуг, – усе це 

негативно позначається на реалізації гарантованих 

Конституцією України прав і свобод людини і 

громадянина.  

Крім того, відсутність прозорого порядку 

вступу на державну службу і ясних кар’єрних 

перспектив, правова незахищеність від суб’єкти-

візму своїх керівників, неадекватні матеріальні 

стимули та низький рівень соціального захисту 

спричиняють непривабливість державної служби. 

Перелічені чинники вже є достатніми, щоб 

реформувати державну службу в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом до проблеми реформування 

державної служби в Україні зверталися А. Виш-

невський, Ю. Ковбасюк, В. Малиновський, Т. Мо-

тренко, О. Оболенський, С. Серьогін, О. Терти-

шна, А. Толстоухов, Є. Черноног та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Однак у розвідках вищезга-

даних дослідників здебільшого розкрито власне 

український історичний та світовий досвіди 

реформування державної, цивільної чи публічної 

служби, проведено аналіз розробленої 1998 року 

Концепції адміністративної реформи (розділ III 

«Стратегія розвитку державної служби»), проте 

меншою мірою аналізується процес підготовки 

Головним управлінням державної служби України 

та зміст Концепції Державної цільової програми 

реформування державного управління й державної 

служби на 2011-2015 роки, що в нових умовах 

державотворення в Україні набуває особливої 

актуальності і державницької ваги. 

Формування цілей статті. Саме тому в нашій 

статті ми й зупинилися на означених вище 

питаннях, пов’язуючи їх вирішення з реалізацією 

першочергових завдань, насамперед кадрових, які 

сьогодні висуває на перший план Президент 

України В. Ф. Янукович. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як відомо, сучасна українська система державного 

управління залишається недостатньо ефективною. 

Одна з основних причин цього полягає в тому, що 

державне управління безсистемно поєднує ті 

структури й елементи, що залишилися нам у 

спадок від радянського минулого, а також ті, які 

сформувалися впродовж останніх років. Ця 

система, на думку вчених, суперечлива, громіздка, 

незручна для громадян, має низький коефіцієнт 

корисної дії. І, як наслідок, вона гальмує со-

ціально-економічний розвиток країни [9]. Потреба 

створення нової, ефективнішої системи держав-

ного управління шляхом адміністративної рефор-

ми вже не лише визнана фахівцями, а й закріплена 

національними нормативно-правовими актами.  

Розвиток України і проведення адміністратив-

ної реформи мають супроводжуватися розвитком 

та вдосконаленням державної служби, оскільки 

сучасний стан державної служби не відповідає 

актуальним потребам супільства, держави і вимо-

гам адміністративної реформи. Метою такого 

розвитку є становлення професійної, ефективної, 

стабільної та авторитетної державної служби.  

Отже, реформування державної служби як 

ученими, так і практиками розглядається як скла-

дова адміністративної реформи. Остання покли-

кана модернізувати адміністративні практики, 

суттєво підвищити якість державного управління. 

Проте адміністративні практики втілені в діяль-

ності конкретного чиновника зі встановленим 

статусом, компетенцією, порядком проходження 

служби, величиною грошового забезпечення і 

характером соціальних гарантій. У цьому розу-

мінні реформування державної служби має 

вирішальне значення для забезпечення «здат-

ностей держави», оскільки визначає якість «пер-

винної клітинки» державного адміністрування – 

професійної діяльності чиновника.  

Як відомо, у сучасній зарубіжній публічній 

(цивільній) службі домінують дві традиції – конти-

нентальна, представлена публічною службою 

європейських держав Франції та Німеччини, а 

також англосаксонська, що діє в цивільній службі 

Англії і державній службі США [1, с. 394]. Під 

терміном «публічна (цивільна) служба» в названих 

державах мають на увазі різні соціальні органі-

зації, що тією чи іншої мірою пов’язані з реалі-

зацією державних завдань. 

Інститут державної служби складався в Україні, 

по суті, «з нуля», оскільки в радянський період 

державної служби в юридичному сенсі не було, 

існував трудовий найм на роботу до конкретного 

державного органу, а кадрова політика нефор-

мально регулювалася інститутом партійно-радян-

ської номенклатури. 

Формування інституту державної служби в 90-ті 

роки минулого століття ввібрало в себе всі риси 

хаотичного державного будівництва пострадян-

ської України – здійснювалося без серйозного 

концептуального опрацювання, у реактивному си-

туаційному режимі та без великого бажання полі-

тичної еліти вживати заходів для впорядкування і 

реалізації державного управління (це протирічило 

орієнтації основних «гравців» на перерозподіл 

власності й отримання адміністративної ренти). 

Разом з тим базові інституційні основи державної 

служби в середині 90-х років ХХ століття все ж 

таки було закладено.  

Україна – не єдина держава, що постала перед 

проблемою реформування державної служби. 

Багатьом центрально-європейським державам, що 

сьогодні є членами Європейського Союзу, довело-

ся здійснювати модернізацію своєї державної 

цвільної служби у схожих з нашою країною умо-

вах. У низці країн Центральної і Східної Європи 

проведенню реформ сприяли близькість Європей-

ського Союзу, перспектива бути прийнятими до 



 
Наукові праці. Державне управління 

 8 

нього, і, як наслідок, потреба відповідати загаль-

ним вимогам і стандартам. Нові моделі державних 

органів було або запозичено ними із сусідніх 

держав – членів Європейського Союзу, або створе-

но заново з тим, щоб відповідати взятим на себе 

союзним зобов’язанням, або щоб мати можливість 

отримати фінансові асигнування з боку Євро-

пейської Комісії [7]. 

Разом з тим різноманітність форм організації 

державної цвільної служби навіть серед країн, що 

вже є членами Європейського Союзу, різна швид-

кість запровадження таких популярних принципів 

управління державними організаціями, як управ-

ління ефективністю і результативністю, а також 

труднощі, пов’язані із запровадженням нових 

методів державного управління, сприяли неодно-

рідному розумінню і, відповідно, неоднорідності 

процесу реформ [7].  

Однак головною проблемою сучасного етапу 

реформування державної служби стає концеп-

туальний вибір моделі і побудова адекватного 

механізму управління реформою. У зв’язку з цим 

Президент України В. Ф. Янукович, виступаючи 

на засіданні Ради регіонів 24 червня 2010 року, 

окреслив такі проблеми державної кадрової полі-

тики: «По-перше, має місце невідповідність кадрів 

вимогам трансформаційних процесів у державі, 

оскільки значна частина наявного кадрового 

корпусу нездатна аналізувати, розробляти, від-

стоювати, реалізувати, вчасно коригувати управ-

лінські рішення, повною мірою відповідати за 

доручену справу. По-друге, недосконалість зако-

нодавчої бази, яка не надає кадровим процесам 

правової обґрунтованості, врегульованості та захи-

щеності, соціального забезпечення персоналу. По-

третє, відсутність стратегічного управління підго-

товкою. По-четверте, нерозвиненість кадрових 

інститутів, недостатня кваліфікація персоналу кад-

рових служб, та, по-п’яте, наявність розриву, 

певного професійного вакууму між поколіннями 

кадрового корпусу державного управління» [8]. 

У ході цього ж засідання Президент України 

ініціював створення президентського кадрового 

резерву, при цьому, зокрема, зазначивши: «Ми 

ставимо собі завдання створити президентський 

кадровий резерв, сформований шляхом залучення 

молодих людей і підготовки цих кадрів для роботи 

на всіх рівнях… Ми вивчили це питання, як воно 

вирішувалося в різних куточках світу. Я вважаю, 

що в Україні настав час справді якісного кадро-

вого відбору серед молоді, час довіри до цих 

людей. Ми з вами повинні зробити так, щоб 

найближчим часом ці молоді люди з’явилися в 

усіх ланках влади нашої держави. Це – майбутні 

міністри, майбутні фахівці вищого рівня держав-

ної влади, у тому числі й президенти, і прем’єр-

міністри. Ми повинні створити конкурсне середо-

вище, в якому «вирощуватимуться» фахівці ви-

щого рівня» [8]. Водночас Президент зазначив, що 

формування президентського резерву передбачає 

систему кроків з добору обдарованої молоді, забез-

пезпечення таких людей найкращою освітою, і не 

тільки у вітчизняних університетах, а й у 

«топових» університетах світу, залучення в май-

бутньому цих людей до роботи в інститутах 

державної влади на різних рівнях [8].  

І вже 9 липня 2010 року своїм Розпорядженням 

№ 1017/2010-рп Президент України В. Ф. Янукович, 

«з метою створення механізму добору та залу-

чення найбільш обдарованих громадян України до 

впровадження у державі економічних реформ, 

забезпечення підготовки таких громадян до роботи 

у сферах державного управління, що мають пріо-

ритетне значення для досягнення цілей Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-

тивна влада», створив робочу групу з підготов-

ки пропозицій щодо утворення та формування 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта 

нації» [6]. 

Упродовж липня-вересня 2010 року створена 

Президентом України робоча група розробила 

проект Положення про Президентський кадровий 

резерв «Нова еліта нації» [5], який й було винесено, 

зокрема, на обговорення Щорічних Рішельєвських 

академічних читань «Модернізація державного 

управління, державної служби і кадрової полі-

тики», що відбулися в Одесі 15-17 вересня 

2010 року. 

У зв’язку з обговоренням цього Проекту [5], хо-

четься поділитися своїми окремими міркуваннями. 

Насамперед слід зазначити, що задум Прези-

дента щодо створення кадрового резерву є надзви-

чайно своєчасною і невідкладною справою, а тому 

й заслуговує на всяке схвалення. 

Разом з тим для посилення Проекту слід вис-

ловити окремі побажання. 

1. Щодо критеріїв відбору претендентів до 

резерву.  

На нашу думку, вони мали б бути такими: 

 професіоналізм; 

 патріотизм; 

 порядність;  

 позапартійність; 

 розмежування влади і бізнесу; 

 повсюдність; 

– квоти для жінок і представників 

національних меншин. 

Професіоналізм, насамперед, має передбачати: 

 наявність у претендента повної вищої освіти; 

 наявність спеціальної підготовки з держав-

ної служби; 

 наявність наукового ступеня з державного 

управління для вищих керівних посад; 

 вільне володіння претендентом на вклю-

чення до резерву державною мовою та мовами на-

ціональних меншин (у місцях їхнього компактного 

проживання); 

 знання і володіння хоча б однією з євро-

пейських мов; 

 стаж роботи за фахом не менше 3-х років; 

 стаж роботи на державній службі не менше 

5-ти років; 
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 стаж роботи на керівних посадах не менше 

3-х років. 

Патріотизм у нашому розумінні містить такі 

поняття: 

 живемо одним життям з народом України; 

 одружуємося з громадянами/громадянками 

України); 

 майно і гроші маємо в Україні; 

 дітей навчаємо в Україні; 

 відпочиваємо в Україні; 

 лікуємося в Україні та ін. 

Порядність передбачає: 

 вияв скромності в особистому й сімейному 

житті; 

 показ прикладу зразкової сім’ї; 

 щорічне чесне декларування доходів і 

видатків (своїх і членів сім’ї); 

 демонстрацію цілковитої відсутності коруп-

ційних вчинків;  

 відсутність судимості (у т. ч. й погашеної). 

Позапартійність передбачає те, що: 

 претендент не є членом жодної з партій або 

призупиняє членство в партії; 

 резерв не може складатися з членів однієї з 

партій («партії влади» або її союзників). 

Розмежування влади і бізнесу – це: 

 передача в разі зарахування до резерву пра-

ва управління належного претендентові майна не 

членам родини, а спеціальним органам управління. 

Повсюдність має на увазі, що: 

 резерв не може бути сформованим із пред-

ставників одного регіону (Київ, Львів, АР Крим, 

Донецьк тощо); 

 до його складу мають входити претенденти 

з усіх регіонів пропорційно до кількості населення. 

Квоти для жінок і представників національних 

меншин мали б бути такими: 

 для жінок – 50 %; 

 для національних меншин – пропорційно до 

їхньої частки в населенні України (напр., для ро-

сіян – 17,3, інших – 4,9 відсотки). 

2. Порядок формування резерву має перед-

бачати: 

 конкурсну основу (як правило) або зараху-

вання до резерву за вибором Президента; 

 наявність рекомендаційних листів від орга-

нів влади, де працює (або працював) претендент; 

 обов’язковий екзамен (незалежне комп’ю-

терне тестування) і співбесіду з претендентом у 

Головдержслужбі; 

 спеціальну перевірку кандидата на зараху-

вання до президентського резерву. 

3. Робота з резервом має містити такі 

складники: 

 планування роботи резервіста; 

 навчання, участь у тренінгах, роботі 

наукових конференцій та «круглих столів»; 

 спеціальне навчання, у т. ч. й за кордоном; 

 вивчення передового європейського і 

світового досвіду (у т. ч. із виїздом до зарубіжних 

країн); 

 стажування на конкретній посаді; 

 праця дублером за відсутності посадової 

особи; 

 щорічні звіти про виконання плану стажу-

вання; 

 періодичне оцінювання резервістів. 

4. Резерв буде дієвим у разі: 

 заборони призначення на посади не з 

резерву; 

 заборони призначення на посади за партій-

ним принципом чи квотами; 

 заборони перебувати на державній службі 

після досягнення пенсійного віку (крім посад рад-

ників і консультантів); 

 заборони перебування в резерві без просу-

вання понад 5 років. 

Гарантією дієвості Президентського кадрового 

резерву «Нова еліта нації» стане чесна українська 

влада та відсутність у її діяльності подвійних 

стандартів життя. 

Проект Концепції Державної цільової програми 

реформування державного управління та держав-

ної служби на 2011-2015 роки, розроблений Го-

ловним управлінням державної служби України 

[3], серед ключових проблем системи врядування, 

зокрема, визначає незахищеність державної служ-

би від політичного впливу та правову невизна-

ченість основних засад її функціонування, що 

зумовлює: 

 відсутність чіткого розподілу посад дер-

жавних службовців на політичні та аміністративні; 

 високу плинність кадрів та пов’язаний з цим 

низький рівень професійності державної служби, 

недостатній рівень управлінських компетенцій 

через втрату інституційної пам’яті; 

 відсутність єдиних стандартів прийняття на 

державну службу та дієвої системи мотивацій 

просування по службі;  

 недосконалість визначення прав, обов’язків 

і відповідальності державних службовців та пов’я-

зане з цим зниження відповідальності щодо вико-

нання посадових обов’язків і поточних завдань; 

 недостатню соціальну та правову захище-

ність державних службовців, зокрема незахище-

ність від незаконних дій чи рішень керівництва; 

 рівень оплати праці, що не забезпечує гід-

ного рівня життя державному службовцю, висо-

кий рівень диспропорції в оплаті праці вищого 

корпусу державної служби та державних служ-

бовців 5, 6, 7 категорій; 

 недосконалість системи підготовки, пере-

підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, у тому числі невідповідність освітньо-

професійних програм сучасним вимогам щодо про-

фесійних знань, умінь та навичок державних 

службовців для ефективного розв’язання суспільно-

економічних завдань; 
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 неналежну увагу до етики та цінностей 

державної служби, зокрема недосконале врегулю-

вання конфлікту інтересів на службі, що є 

передумовою виникнення корупції [3]. 

Програму розраховано на п’ять років, і вона має 

реалізуватися протягом 2011-2015 років. Цей доку-

мент передбачає здійснення реформ через вико-

нання трьох завдань та одинадцяти підзавдань, 

зокрема завдання побудови системи державної 

служби, що містить у собі такі підзавдання: 

 побудову системи функціонального управ-

ління державною службою; 

 реформування системи підготовки, перепід-

готовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 

 інституціоналізацію та розвиток вищого 

корпусу державної служби; 

 побудову системи управління конфліктом 

інтересів та запобігання корупції на державній 

службі [3]. 

Розглядаючи завдання Програми щодо побу-

дови системи державної служби, зазначимо, що 

пріоритетним завданням реформи системи дер-

жавної служби є розмежування політичних та 

адміністративних посад в органах виконавчої 

влади через прийняття нової редакції Закону 

України «Про державну службу» та поетапне його 

впровадження.  

Документом пропонується в рамках державної 

цільової програми на основі аналізу функцій 

органів виконавчої влади розробити та закріпити 

на законодавчому рівні новий підхід до класи-

фікації посад і системи оплати праці державних 

службовців відповідно до професійних груп, 

змісту й обсягу повноважень, складності роботи та 

відповідальності. Слід затвердити методологію 

розроблення посадових інструкцій, які повинні 

орієнтуватися на цілі органу влади і враховувати 

складність, рівень відповідальності та обсяг зу-

силь, необхідних для виконання роботи. 

Крім цього, пропонується привести до єдиного 

стандарту законодавче регулювання статусу дер-

жавних службовців, а також запровадити єдину 

систему управління персоналом на державній 

службі через:  

 упровадження з 2011 року обов’язкових 

кваліфікаційних вимог до державних службовців; 

 упровадження нової класифікації посад на 

державній службі відповідно до складності робо-

ти. Цього пропонується досягти через паспортиза-

цію посад шляхом опису видів робіт, що виконує 

службовець, працюючи на відповідній посаді; 

 упровадження профілів професійних компе-

тенцій державних службовців як основного еле-

мента попереднього відбору кандидатів на посади 

державних службовців, а також підвищення їхньої 

кваліфікації; 

 запровадження нової системи оплати праці 

державних службовців, що дозволить уникнути 

наявних міжвідомчих та територіальних розбіж-

ностей у заробітній платі, а також зробить про-

фесію державного службовця конкурентною на 

ринку праці [3].  

Що стосується побудови системи управління 

конфліктом інтересів та запобігання корупції на 

державній службі, то насамперед слід запровадити 

антикорупційне законодавство та забезпечити 

діяльність спеціально уповноваженого органу 

(особи) з питань антикорупційної політики. При 

цьому функція врегулювання конфлікту інтересів є 

новою і не виконується сьогодні жодним органом, 

а розпорошені нині функції запобігання проявам 

корупції має бути передано від інших органів та 

сконцентровано в одному відповідно до міжна-

родної практики. Разом з тим досягти ефектив-

ності запобігання корупції неможливо без побудо-

ви відповідної системи професійного навчання 

державних службовців з питань запобігання та 

протидії корупції [3]. 

Метою нового формату підвищення кваліфі-

кації державних службовців за професійною про-

грамою з питань запобігання і протидії корупції є: 

 надання, оновлення знань та набуття умінь, 

потрібних для провадження професійної діяль-

ності на державній службі щодо запобігання та 

протидії проявам корупції; 

 приведення фахової підготовки, відповідно 

до сучасних вимог, до професійної кваліфікації 

державного службовця, піднесення рівня базових 

знань із питань застосування антикорупційного 

законодавства у професійній діяльності; 

 вмотивування державних службовців до по-

стійного самовдосконалення, реалізації принципів 

доброчесної поведінки на державній службі [3]. 

Разом з тим потребує реформування вся сис-

тема підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Зокрема, 

необхідно розмежувати підготовку та підвищення 

кваліфікації, де підготовка має бути складовою 

освітнього процесу, пов’язаною з вимогами до 

освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та 

спеціалізації, а підвищення кваліфікації – складо-

вою проходження державної служби, пов’язаною з 

профілем компетенцій, оцінкою результатів діяль-

ності. Удосконалення системи підготовки фахівців 

у сфері державного управління й створення систе-

ми професійного оцінювання та розвитку персо-

налу на державній службі можливо зробити шля-

хом уточнення переліку спеціальностей та спеці-

алізацій, удосконалення структури державного 

замовлення, розширення конкурентних можливо-

стей для ВНЗ, побудови національної системи 

(мережі) професійного оцінювання та розвитку 

персоналу державної служби шляхом утворення на 

базі Інституту підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Національної академії державного управ-

ління при Президентові України (після приведення 

її статусу відповідно до вимог Конституції Ук-

раїни та законодавства про освіту), Національного 

центру оцінювання та розвитку персоналу держав-

ної служби при Кабінеті Міністрів України, а та-

кож переведення регіональних ЦППК у державну 
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власність з їх реорганізацією у державні регіо-

нальні центри оцінювання та розвитку персоналу 

державної служби [3]. 

Першим кроком на цьому шляху стало прий-

няття постанови Кабінету Міністрів України від 

07 липня 2010 року № 564 «Про затвердження 

Положення про систему підготовки, перепідго-

товки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самовряду-

вання» [4], яким, зокрема, передбачено, що дер-

жавним замовником підвищення кваліфікації 

державних службовців I-IV категорії є Головдерж-

служба України, а не Національна академія дер-

жавного управління при Президентові України, як це 

було раніше.  

Формування сучасної державної служби, як 

основи сталості та розвитку системи державного 

управління, завдяки створенню правових, органі-

заційних, економічних і фінансових умов сприян-

ня її функціонуванню, за задумом авторів Кон-

цепції [3] дасть змогу отримати такі очікувані ре-

зультати: 

1) встановлення єдиних стандартів прийнят-

тя на державну службу та формування особистої, 

професійної, економічної та суспільної мотивації 

вступу до державної служби та просування по 

службі; 

2) зміцнення сталості державного управління 

за рахунок розмежування політичних та адміні-

стративних посад в органах виконавчої влади; 

3) побудова системи оцінювання та розвитку 

персоналу на державній службі; 

4) наближення змісту підготовки фахівців у 

сфері державного управління до реальних потреб; 

5) створення системи запобігання та врегу-

лювання конфлікту інтересів державних служ-

бовців, формування системи етичних цінностей 

державної служби; 

6) підвищення соціального та матеріального 

статусу державного службовця, у тому числі 

гарантування рівня оплати праці, що забезпечує 

йому гідний рівень життя [3]. 

Висновки з даного дослідження. Отже, го-

ловна мета реформування системи державної 

служби в Україні полягає у спрямуванні діяльності 

органів виконавчої влади на розроблення і запро-

вадження нових правових засад, організаційних і 

процедурних складових системи державної служ-

би та заходів стосовно вдосконалення кадрового 

забезпечення державного управління, визначення 

конкретних заходів щодо подальшого реформу-

вання системи державної служби, їх виконавців і 

строків запровадження, зокрема з урахуванням 

реалізації кроків щодо наближення державної 

служби України до стандартів, властивих країнам-

членам Європейського Союзу. Без створення пра-

вових, організаційних та фінансових засад держав-

ної кадрової політики не можна розраховувати на 

успіх глибинних реформ, які належить втілювати 

на практиці, по суті, в усіх сферах життя україн-

ського суспільства. 

Перспективи подальших розвідок. Перспек-

тиви розгляду порушеної в статті проблеми 

вбачаються нам у висвітленні ходу реалізації в 

Україні Державної цільової програми реформу-

вання державного управління та державної служби 

на 2011-2015 роки після її ухвалення відповідними 

державними інституціями.  
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УМОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 

СФЕРИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ ДЕРЖАВИ 

 

 

Визначено процеси інтернаціоналізації і глобалізації на сучасному етапі 
розвитку та сприяння посиленню взаємозалежності національної економіки. 
Проаналізовано сучасну політику ТНК при розміщенні ПІІ, яка сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності національних компаній. 

Ключові слова: глобалізація, інвестиційна політика, інноваційний процес, 
інституційний ринок, інтеграція, конкурентні переваги, управлінський потенціал. 

 
Определены процессы интернационализации и глобализации на современном 

этапе развития и содействия усилению взаимозависимости национальной 
экономики. Проанализирована современная политика ТНК при размещении ПИИ, 
которая способствует повышению конкурентоспособности национальных 
компаний. 

Ключевые слова: глобализация, инвестиционная политика, инновационный 
процесс, институциональный рынок, интеграция, конкурентные преимущества, 
управленческий потенциал. 

 
The processes of internationalization and globalization on the modern stage of 

development and assistance to strengthening of interdependence of national economy 
are defined. The modern TNC policy toward the placement of direct foreign investments, 
which is instrumental for increased competitiveness of national companies is analysed. 

Key words: globalization, investment policy, innovations process, institutional market, 
integration, competitive preferences, administration potential. 

 

 

Нові податкові та регуляторні дії повинні вра-

ховувати ефект корупції, використовуючи прин-

ципи простоти і стабільності. Прості та прозорі 

правила роблять їх доступними для розуміння і 

дотримання інвесторами. Якщо загальні податкові 

та регуляторні правила прийнятні, вони мають 

зберігатися стабільними, хоча б у середньо-

строковій перспективі. Це допоможе зменшити 

невизначеність у процесі прийняття рішень і 

позитивно вплине на обсяги інвестицій та май-

бутнє піднесення економіки. Іноземні інвестори 

очікують запровадження регуляторного режиму із 

зрозумілими та прозорими правилами. Це є 

фундаментальною основою ринкової економіки. 

Разом з тим слід зазначити, що Україна є учас-

ником загальносвітових процесів глобалізації 

фінансових потоків. Інвестиції пов’язані з глобалі-

зацією настільки тісно, що під її дією інвестиційні 

процеси виходять на новий рівень: за структурною 

будовою, територіальною ознакою поширення 

основного масиву інвестицій та окремих видів; з 

позицій природи їх здійснення; за мотиваційними 

критеріями і, звичайно, економічними і соціаль-

ними наслідками, які виявляються в результаті 

використання інвестицій. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Проб-

леми державної інвестиційної політики на націо-

нальному та галузевому рівнях досліджуються як 

зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Серед 

зарубіжних науковців слід відмітити праці 

Г. Дж. Александера, Дж. Бейлі, Л. Дж. Гітмана, 

М. Д. Джонка, П. Самуельсона, А. Сміта, І. Фішера, 

Д. Хікса, У. Шарпа; вітчизняних – О. М. Алимова, 

О. І. Амоші, В.Д. Базилевича, І.А. Бланка, М. П. Бут-

ка, О. Д. Василика, В. М. Гейця, Б. М. Данилишина, 

О. М. Іваницької, Д. В. Карамишева. 

Постановка завдань: 

– визначити процеси інтернаціоналізації і 

глобалізації на сучасному етапі розвитку та 

сприяння посиленню взаємозалежності національ-

ної економіки; 

– проаналізувати сучасну політику ТНК при 

розміщенні ПІІ, яка сприяє підвищенню конкуренто-

спроможності національних компаній. 

Результати 

Глобалізація інвестиційних процесів забезпечує 

унікальні можливості динамічно економічного 

зростання країни, яке створить сприятливе рин-

кове середовище для зростання інвестицій в еко-

номіку.  
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Глобалізація світової економіки визначає нові 

умови інвестиційної діяльності на світовому 

фінансовому ринку і для України. Вона відкриває 

перед нашою країною перспективи для залучення 

величезних фінансових ресурсів, а з іншого боку – 

посилює міжнародну конкуренцію за ці ресурси. 

Процеси інтернаціоналізації та глобалізації на 

сучасному етапі розвитку сприяють посиленню 

взаємозалежності національної економіки, що 

зближує механізми та інструментарії в різних 

моделях, застосовуваних для досягнення таких 

економічних цілей, як постійне і рівномірне еконо-

мічне зростання, збільшення зайнятості, стабілі-

зація грошового обігу й курсу валют, підвищення 

добробуту та поліпшення якості життя людей. Це 

стосується і прямих капітальних інвестицій, і 

фінансових операцій. Роль цих двох інструментів 

постійно зростала після Другої світової війни, але 

в останні роки прискорився процес глобалізації 

саме фінансових ринків, що зумовило тісний 

взаємозв’язок між рухом валютних курсів, банків-

ським відсотком та котируванням акцій у різних 

країнах. По суті, глобальну економіку необхідно 

розглядати як глобальну капіталістичну систему 

[2, c. 42]. 

Переваги нинішньої глобальної капіталістичної 

системи виявляться тільки в результаті виважених 

і наполегливих зусиль у виправленні й зменшенні 

її недоліків. Причому глобалізацію треба розгля-

дати як об’єктивний процес розвитку прямих 

іноземних інвестицій. Саме набуття прямими іно-

земними інвестиціями лідируючої ролі серед усіх 

форм міжнародних економічних відносин, власне, 

і є однією з ознак глобалізації інвестиційних 

процесів. Це свідчить про те, що формування 

світової економіки перейшло від стадії світового 

ринку до стадії світового виробництва. Еконо-

мічна теорія передбачає можливість як заміщення 

іноземних інвестицій та зовнішньої торгівлі, так і 

їх взаємодоповнення. У сучасних умовах потоку 

прямих іноземних інвестицій як системоутворю-

вальному фактору світового виробництва надаєть-

ся більше значення, ніж практиці зовнішньої 

торгівлі. 

Глобалізація інвестиційних процесів включає 

також становлення та розвиток глобальних транс-

національних корпорацій (які вважаються рушій-

ною силою глобалізації) і виявляється не лише у 

збільшенні обігу міжнародних інвестицій, виник-

ненні нових фінансових інструментів, розширенні 

можливостей для інвесторів і позичальникків, а й у 

створенні єдиного інвестиційного ринку без 

кордонів. 

У ролі прямого інвестора частіше виступають 

транснаціональні корпорації, які й формують 

світовий інвестиційний ринок. Перенесення 

значної частини виробництва за кордон, створення 

там великої кількості філіалів, інтегрованих в 

єдину мережу виробництва товарів і послуг, дає 

змогу транснаціональним корпораціям використо-

вувати ресурси і конкурентні переваги багатьох 

країн. Стрімке зростання масштабів мережі під-

приємств ТНК у світі підтверджують такі дані. 

Якщо після Другої світової війни вони створювали 

приблизно 100 іноземних філіалів за рік, то зараз 

майже в тисячу разів більше. У світі налічується 

понад 800 тис. іноземних філіалів, якими воло-

діють 63 тис. батьківських компаній. При цьому 

270 тис. філіалів розміщені в розвинутих країнах, 

360 тис. – у тих, що розвиваються, і 170 тис. – у 

країнах з перехідною економікою. Нині ТНК 

контролюють орієнтовно 80 % світового техноло-

гічного потенціалу в приватному секторі і при-

близно стільки ж – у торгівлі [1, c. 45]. 

Серед чинників, що визначають інвестиційні 

рішення ТНК, можна виділити три загальні групи, 

а саме: політику країн, активні доходи, що здійс-

нюються країнами для стимулювання і полег-

шення надходження інвестицій, показники їх еко-

номічного розвитку. Відносне значення різних 

чинників, що визначають розміщення ПІІ, залежить 

від цілей і характеру інвестицій, відповідної галузі 

й обсягу та стратегії інвесторів. Наприклад, різні 

цілі інвестицій можуть виявлятися в різній струк-

турі їх розподілу залежно від стратегії інвестора. 

Розширення можливостей ТНК у розміщенні 

інвестицій є найважливішою зміною підвищення 

конкурентоспроможності кінцевої продукції в 

умовах лібералізації і глобалізації світової еконо-

міки. Завдання полягає в тому, щоб створити опти-

мально підібране і бажано єдине в своєму роді 

поєднання цих чинників відповідно до стратегій 

ТНК, прагнучи до підвищення конкурентоспро-

можності [4, c. 153; 5, c. 205]. 

Сучасна політика ТНК при розміщенні ПІІ 

сприяє також підвищенню конкурентоспромож-

ності національних компаній. Зокрема, політика, 

спрямована на зміцнення інноваційних систем і 

заохочення поширення технології, має велике 

значення, оскільки від неї залежить можливість 

створення нових активів у вигляді технологічного 

та інноваційного потенціалу. Витрати на НДДКР 

займають досить велику частку в бюджеті 

більшості корпорацій. Унаслідок цього вплив ТНК 

на науково-технічний прогрес у світовому мас-

штабі досить значний, вони визначають напрями 

його розвитку і відповідно структурні зрушення у 

світовій економіці. Високий рівень інноваційного 

впливу потужних ТНК на світове господарство 

зумовлюється їх величезними фінансовими мож-

ливостями. Багато малих і середніх підприємств 

беруть активну участь у створенні нововведень, 

але для промислового освоєння винаходів потрібні 

непосильні для них витрати на модернізацію 

устаткування і виробничого процесу, на органі-

зацію збуту, враховуючи й витрати на рекламу. 

Тому ТНК не тільки самі створюють технічні но-

винки, а й купують винаходи у малих підприємств, 

щоб довести їх до масового виробництва, висту-

паючи у даному разі в ролі активних користувачів 

нововведеннями. 

Завоювання й утримання позицій на світових 

ринках високотехнологічної продукції досягається 

в жорсткій конкурентній боротьбі. Переваги в ній 



 
Наукові праці. Державне управління 

 14 

забезпечуються не стільки цінами на продукцію, 

скільки її споживчими властивостями та якістю, 

удосконалення котрих неможливе без опори на 

інновації. Оскільки інноваційні процеси інтенсифі-

куються лише при відповідній зацікавленості 

бізнесу і стимулюючій ролі держави, остільки за 

конкуренцією високотехнологічних товарів і 

послуг все чіткіше виявляється конкуренція подат-

кових систем і державного регулювання, наукових 

потенціалів, системи освіти, охорони здоров’я, 

рівня культури і людського потенціалу різних 

країн. У конкурентній боротьбі компанії і фірми 

використовують не тільки свою власну економічну 

потужність, але і всі національні конкурентні 

переваги і можливості держави [3, c. 252]. Слід 

зазначити, що налагодження зв’язків транснаціо-

нальних компаній із національними виробниками є 

важливою умовою позитивного впливу ПІІ на 

економіку країни-реципієнта та найбільш потуж-

ним каналом для трансферту навичок, знань і 

технологій від іноземних філій у національну 

економіку. Такі зв’язки вигідні як для іноземних 

філій, так і для вітчизняних постачальників, а 

також у цілому для економіки країни, де вони 

формуються. 

Для іноземних філій зв’язки з місцевими 

постачальниками забезпечують зниження вироб-

ничих витрат у країнах-реципієнтах, дають змогу 

підвищувати рівень спеціалізації та гнучкості при 

зорієнтованій адаптації технології та продукції для 

національних умов. Наявність розвинутих у техно-

логічному плані постачальників може відкрити 

іноземним філіям доступ до зовнішніх технологіч-

них і кадрових ресурсів й тим самим забезпечити 

стимулювання їх власних інноваційних зусиль. 

Прямим впливом таких зв’язків на націо-

нальних постачальників, як правило, є зростання 

виробництва і зайнятості. Ці зв’язки можуть також 

стати каналом для обміну знаннями і навичками 

між фірмами, які співпрацюють. Щільна мережа 

зв’язків може зробити внесок у підвищення 

ефективності виробничої діяльності, зростання 

обсягів виробництва, нарощування технологічного 

й управлінського потенціалу, а також у дивер-

сифікацію ринків. І, нарешті, для країн-реципієнтів 

у цілому такі зв’язки є поштовхом до економічної 

активності, а там, де місцеві ресурси заміщують 

імпортовані, – поліпшення стану платіжного балан-

су. Зміцнення позицій національних постачальни-

ків може привести до руху матеріальних та 

нематеріальних активів в інші галузі економіки і 

сприяти динамічному розвитку підприємницького 

сектора. 

Для ілюстрації позитивного впливу ПІІ на 

економіку країни-реципієнта можна навести прик-

лад Угорщини, де домінуючу роль в освоєнні 

економіки відіграли транснаціональні корпорації. 

Зі 100 найбільших ТНК світу стійкі позиції на 

угорському ринку мають 48. На частку транс-

національних корпорацій припадає 75-80 % іно-

земних інвестицій в економіку країни, їх дочірні 

підприємства і філії, засновані на території 

Угорщини, забезпечують близько 30 % ВВП і 65 % 

угорського експорту матеріалів та продукції 

обробної промисловості. У сфері фінансового біз-

несу ТНК перебуває в обігу до 63 % сумарного 

акціонерного капіталу угорських банків [6, с. 69]. 

Форсоване надходження іноземного капіталу 

зумовило докорінну зміну структури угорської 

економіки. У країні було створено такі нові для неї 

галузі промисловості, як виробництво легкових 

автомобілів, побутової електроніки, засобів мо-

більного зв’язку. Угорське автомобілебудування, 

наприклад, забезпечує сьогодні майже 8,5 % ВВП 

країни, а разом з усіма суміжними видами вироб-

ництва – 10-11 %. Ряд ТНК заснували на території 

країни свої виробничі центри. Усе це дало змогу 

зберегти за угорською обробною промисловістю 

роль важливого джерела економічного зростання 

та забезпечити випереджальний розвиток най-

більш перспективних підгалузей [6, c. 26]. 

Значне зростання потужності ТНК (у деяких з 

них обсяг виробництва порівнюваний за величи-

ною з ВВП досить великих країн) змінило розста-

новку сил на міжнародній арені, послабило роль 

національних держав. Якщо раніше основними 

гравцями у сфері міжнародних економічних від-

носин були держави, то в подальшому ситуація 

змінилась на користь міжнародних і деяких регіо-

нальних організацій, а останнім часом ТНК значно 

потіснили держави і зайняли свою нішу в системі 

міжнародних відносин. Очевидно, що сучасна сві-

това економіка розвивається в напрямі створення 

єдиного економічного простору, де основними 

суб’єктами господарських відносин стають уже не 

країни, а багатонаціональні компанії та їх альянси. 

Розвиток теоретичної бази міжнародної еконо-

міки почався зі створення теорії міжнародної тор-

гівлі товарами та послугами. Теорії ж прямих іно-

земних інвестицій фактично з’явились тільки у      

60-ті рр. минулого століття. Існуючі до цього нео-

класичні і неокейнсіанські концепції руху прямих 

іноземних інвестицій в основному мали відносний 

характер. 

Традиційне применшення значення іноземних 

інвестицій пояснюється і тим фактом, що регулю-

ванню руху інвестицій у світовій економіці і 

сьогодні приділяється менше уваги, ніж регулю-

ванню руху товарів. Зараз не існує єдиної 

міжнародної організації, яка займається регулю-

ванням іноземних інвестицій. Якщо у сфері 

міжнародної торгівлі від часів закінчення Другої 

світової війни існує ГАТТ/СОТ, чиїм глобальним 

правилам торгівлі підпорядковуються компанії 

всіх країн, то щодо прямих іноземних інвестицій 

поки що не прийнято жодного такого правила. 

Спираючись на вищевикладене, можна зробити 

висновок, що модель світової економіки, яка тра-

диційно склалася в науці і ґрунтується на пріори-

теті торговельних зв’язків, недооцінює значення 

інвестиційного співробітництва між країнами. Між 

іншим, нинішній стан речей дає змогу ствер-

джувати про те, що в глобальному економічному 

просторі формується новий тип економіки, який 
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ґрунтується на пріоритеті інвестиційних зв’язків у 

міжнародних відносинах. 

Українські компанії докладають зусиль для 

залучення капіталу солідних західних інвесторів, 

використовуючи нові для країни методи. Це, 

зокрема, упорядкування фірмового кредитно-

інвестиційного рейтингу головними західними 

інвестиційними компаніями і консалтинговими 

агентствами, вихід на основні фондові біржі 

високорозвинених країн (Нью-Йорк, Лондон, 

Франкфурт). Водночас успіх корпоративної стра-

тегії українських фірм щодо залучення іноземних 

інвестицій вирішальною мірою буде визначатися 

ефективністю заходів для поліпшення інвести-

ційного клімату в загальнодержавному масштабі. 

Позитивні аспекти нової моделі розвитку на-

ціональної економіки тісно пов’язані з перевагами 

глобалізації. Вона знижує і в кінцевому підсумку 

ліквідує будь-які бар’єри на напрямах транскор-

донного переміщення товарів, капіталу та послуг, 

що нормативно позначається на відносинах між 

країнами. Глобалізація виявляється і в уніфікації 

регулювання, що полегшує доступ на зарубіжні 

ринки, забезпечує стандартизацію вимог до пере-

міщення капіталу і платіжно-розрахункових опера-

цій. Звідси – інтенсифікація потоків інвестиційних 

і фінансових коштів. 

Процес глобалізації обов’язково призведе до 

того, що інвестори почнуть переорієнтовуватися на 

сектор світового ринку з підвищеною дохідністю і 

намагатимуться залишити сфери, які жорстко 

регулюються більш інтенсивною конкуренцією. 

Інвестори досить вимогливі й до якості інститу-

ціонального середовища. В умовах глобалізації 

інституціональна сфера виступає фактором конку-

рентних переваг. Ідеться про високорозвинутий 

фондовий ринок, без наявності якого інвестиційний 

капітал уже не матиме глобальних можливостей, про 

венчурний малий бізнес, що забезпечує ТНК 

вигідність інноваційного розвитку, про інвестиційно-

фінансовий стратегічний контур, без побудови якого 

вразливими виявляться найбільш важливі для країни 

довгострокові вкладення. 

Таким чином, основні результати глобалізації 

інвестиційних процесів у контексті їх впливу на 

економічне зростання можна звести до такого: 

– збільшення валових потоків капіталу. Дина-

міка співвідношення сум припливів і відпливів ін-

вестицій до номінального ВВП показує, що валові 

потоки капіталу за останні десять років істотно 

збільшилися. Міжнародні інвестиції виступають за 

рушійні механізми поліпшення внутрішньої струк-

тури національної економіки та підвищення її 

адаптаційного потенціалу до кон’юнктурних шоків 

на рівні міжнародної економіки; 

– синхронізація руху цін. Посилення міжнарод-

ного руху капіталу і пов’язане з ним зменшення 

різниці у відсоткових ставках на різних ринках 

призводять до синхронізації руху цін на активи. 

Наслідком такої синхронізації є поступове по-

слаблення міжнародної диверсифікації інвес-

тицій. Якщо ситуація на різних ринках буде розви-

ватися паралельно, то переваги від диверсифікації 

інвестицій почнуть різко зменшуватися. 

Фондові ринки стають факторами, що визна-

чають структуру фінансового сектора. Відомі 

моделі фінансування інвестицій – банківська і 

ринкова – ще нещодавно чітко розмежовувались 

залежно від регіонів локалізації. Зокрема, модель 

інвестування через фінансові ринки вважалась 

англо-американською, тоді як модель фінансу-

вання, в якій провідна роль належала банківській 

системі, – континентальною. 

Внаслідок процесу сек’юритизації банківський 

сектор втрачає свою роль як механізм перероз-

поділу фінансових коштів і віддає її фондовому 

ринку, причому самі банки переорієнтовуються з 

традиційних кредитних на фондові ринки. Чіткі 

гносеологічні та праксеологічні межі між цими 

двома моделями розмиваються, що пов’язується зі 

специфікою розподілу ринків. Тобто актуалізація 

схильності до ризиків як передумова швидкого 

економічного зростання на основі найоптималь-

нішої алокації ресурсів призводить до посилення 

ролі фондового інвестування; 

– зміна структури фінансових інструментів рин-

ку на користь інструментів реального сектора – 

корпоративних цінних паперів та їх похідних. 

Валюта як інструмент фінансового ринку поступо-

во втрачає самостійне значення. Зростання мас-

штабів руху капіталу дедалі більше позначається 

на тому, що валютні операції обслуговують рух 

потоків інвестицій. Швидко зростає в абсолют-

ному і відносному вираженнях сектор корпоративних 

цінних паперів. Одним із найсуттєвіших чинників 

його зростання, як відмічалося, стали останнім 

часом транскордонні операції (діяльність ТНК); 

– зростання масштабів глобального технологіч-

ного переозброєння фінансових ринків на основі 

інтернет-технологій. Інтернет-технології не лише 

усувають кордони між фінансовими ринками, а й 

сприяють встановленню безпосередніх зв’язків між 

інвестором та емітентом, що значно підвищує 

ефективність міжнародної інвестиційної діяльності. 

Висновки 

Вищевикладене безпосередньо пов’язане з 

інтегруванням економіки України в глобальний 

простір. Відсутність взаємної інтеграції є свід-

ченням закритості або інвестиційної непривабли-

вості. Україна повинна скористатися позитивними 

процесами глобалізації інституційних ринків і 

максимально інтегруватися в міжнародну ринкову 

систему. Однак Україна може стати рівноправним 

партнером у міжнародному співробітництві тільки 

шляхом інтеграції національної інвестиційної 

моделі у світову, поглиблення відповідно до 

міжнародних критеріїв лібералізації усіх сфер 

економічної діяльності. Такий підхід має стати 

основою інвестиційної привабливості української 

економіки. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

В статті розглядаються різні теоретико-методологічні підходи до поняття 
глобалізації. Визначено, що для дослідження процесів глобалізації повинна бути 
створена певна теоретико-методологічна база. Зазначено, що аналіз процесів 
глобалізації і вплив їх на Україну треба проводити не тільки з урахуванням 
ситуації, яка склалася в світі, але і з урахуванням історичного розвитку 
української державності. 

Ключові слова: глобалізація, метод, методологія, історичний і системний 
підходи, етнічна глобалізація, ідентифікація, самозбереження. 

 
В статье рассматриваются различные теоретико-методологические под-

ходы к понятию глобализации. Определено, что для исследования процессов 
глобализации должна быть создана определенная теоретико-методологическая 
база. Указано, что анализ процессов глобализации и влияние их на Украину надо 
проводить не только с учетом сложившейся ситуации в мире, но и с учетом 
исторического развития украинской государственности.  

Ключевые слова: глобализация, метод, методология, исторический и 
системный подходы, этническая глобализация, идентификация, самосохранение. 

 
The article discusses various theoretical and methodological approaches to the 

concept of globalization. Determined that for investigation of globalization should be 
established by a theoretical and methodological framework. Noted that analysis of 
globalization processes and their influence on Ukraine should be done not only with 
regard to the situation in the world, but taking into account the historical development of 
Ukrainian statehood.  
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approaches, ethical globalization, identity, self-preservation. 

 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослі-

дження полягає в тому, що процес глобалізації – 

це не тільки одна з основних тенденцій світового 

розвитку, але й нова система міжнародних еконо-

мічних і політичних відносин, яка формується в 

сучасному світі. Тому для дослідження процесів 

глобалізації має бути створена певна теоретико-

методологічна база, яка, на нашу думку, повинна 

враховувати, по-перше, систему понять, які харак-

теризують проблему, по-друге, закономірності, 

форми організації самого процесу глобалізації, по-

третє – певну методологію, яка поєднує методи, 

прийоми, техніку, процедури та операції дослід-

ження в певну систему, за допомогою якої можна 

найоптимальніше вирішити поставлені завдання; 

по-четверте, теорії і концепції, за допомогою яких 

обґрунтовується процес глобалізації, його пози-

тивні і негативні наслідки. 

Таким чином, теоретико-методологічне обґрун-

тування проблем глобалізації сьогодні – актуальне 

питання, тому що дозволяє не тільки усвідомити 

вплив процесів глобалізації на процеси збере-

ження державності, етнічної ідентичності, але й 

спланувати шляхи адаптування країни до нових 

реалій. Автор вважає, що аналіз процесів глоба-

лізації, їх теоретико-методологічне дослідження і 

обґрунтування треба проводити не тільки з 

урахуванням ситуації, яка склалася в світі, але і з 

урахуванням історичного розвитку української 

державності. 

Метою статті є вивчення теоретико-методо-

логічних підходів до вивчення процесів глобалі-

зації, усвідомлення впливів глобалізації на про-

цеси збереження української державності, ідентич-

ності, українського етносу. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми глоба-

лізації перебувають у центрі уваги багатьох сучас-

них українських та зарубіжних науковців, пред-

ставників різних соціально-гуманітарних наук, 

таких як А. Гальчинський [1], К. Гордєєв [2], В. Де-

мещенко [3], М. Ільїн [6], О. Картунов [7], І. Кон 

[8], В. Кувалдін [9], Л. Нагорна [12], А. Панарін 

[13], В. Пащенко [14], Ф. Фукуяма [17] тощо.  

Виклад основного матеріалу 

Глобалізація як явище виникла ще в період 

Нового часу. Термін «глобалізація» походить від 
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англійських слів «globe» – земна куля, «global» – 

світовий, всесвітній [7, с. 170]. Термін епізодично 

застосовувався впродовж багатьох десятиліть, 

проте лише на початку 60-х років XX ст. це 

поняття було введено в широкий науковий обіг. 

Згідно з визначенням Міжнародного валютного 

фонду, глобалізація – це «вільне пересування по-

токів ідей, людей, благ, послуг і капіталів, що 

ведуть до все більш зростаючої інтеграції еконо-

міки і суспільства» [10, с. 112], але сьогодні про-

грес глобалізації вже «охоплює не тільки еконо-

міку, сферу підприємницької діяльності, але і 

політичну, і соціальну сфери» [10, с. 124]. А. Пана-

рін вважає, що «глобалізацію можна визначити як 

процес ослаблення традиційних територіальних, 

соціокультурних і державно-політичних бар’єрів 

(ізолюючих народи один від одного і в той же час 

оберігаючих їх від неврегульованих зовнішніх дій) 

та становлення нової, «безпротекціоністської сис-

теми» міжнародної взаємодії і взаємозалежності» 

[13, с. 149]. 

Отже, наведені вище визначення глобалізації 

дозволяють зрозуміти, що термін «глобалізація» 

не має однозначного тлумачення. На думку дослід-

ників, до його визначення можна виділити чотири 

основні підходи. Перший: глобалізація – процес 

зміцнення зв’язків між найвіддаленішими куточка-

ми планети. Другий: глобалізація – процес поши-

рення по всій планеті єдиних, спільних для всього 

людства технологій, культури, ідей, ціннісних 

орієнтацій, способу життя, поведінки тощо. Тре-

тій: глобалізація – виникнення спільних для світо-

вого співтовариства проблем, зокрема, економіч-

них, політичних, мілітарних, екологічних та ін. 

Четвертий: глобалізація – процес зростання спіль-

них вселюдських інтересів у всіх сферах люд-

ського буття, породжуваних збільшенням взаємо-

зв’язків та взаємозалежності країн і народів [7, 

с. 170-171]. 

Системно-структурний аналіз, який застосо-

вуємо для аналізу процесів глобалізації, дозволяє 

на підставі аналізу функціонування елементів сис-

теми – суб’єктів діяльності структурувати проце-

си глобалізації, виявити між ними взаємозв’язки, 

їх характер, види, форми.  

Реалізація зазначеної в статті мети можлива, на 

нашу думку, завдяки застосуванню історичного і 

системного підходів. Історичний підхід використо-

вуємо для розгляду явища глобалізації, взаємо-

зв’язку його історичних форм. Це дає можливість 

прогнозувати процеси глобалізації, які існують 

сьогодні, за межі сьогодення для того, щоб на цій 

основі відтворити ще не існуючу модель майбут-

нього глобального світу. 

Застосовуючи історичний підхід, треба зазна-

чити, що процес глобалізації починається з XVI ст. 

і пов’язаний з колосальним накопиченням капі-

талу та посиленням політичних можливостей 

таких країн, як Іспанія, Голландія та Англія. У 

своєму розвитку процес глобалізації пройшов три 

основних етапи: 

– перший етап: XVI-XIX ст. – епоха станов-

лення індустріальної цивілізації (Великі геогра-

фічні відкриття, промислова революція, утворення 

колоніальних імперій, формування світового рин-

ку, виникнення міжнародної торговельно-еконо-

мічної співпраці); 

 другий етап: перша половина ХХ століття – 

епоха становлення імперіалізму (посилення бо-

ротьби за колоніальний перерозподіл світу, заро-

дження національно-визвольного руху в коло-

ніальних країнах і загальне панування державно-

монополістичного капіталізму на основі кейн-

сіанських уявлень про ринкові механізми регу-

лювання);  

 третій етап: друга половина ХХ століття 

– епоха краху колоніальної системи імперіалізму і 

формування основ постіндустріального суспіль-

ства (поява великої групи молодих незалежних 

держав, утворення ООН і розширення її функцій, 

виникнення і швидке розповсюдження транснаціо-

нальних корпорацій (ТНК), утворення наднаціо-

нальних валютно-фінансових органів (МВФ, Сві-

товий банк й ін.), створення НАТО, ВТО, Рим-

ського клубу та інших міжнародних організацій, 

різке посилення інформаційних потоків призво-

дить до завершальної стадії глобалізації, а закін-

чення холодної війни сприяє формуванню одно-

полюсного світу, в якому головну роль відіграє так 

званий «золотий мільярд» населення Заходу) [9, 

с. 13]. Отже, процес глобалізації з кінця 80-х років 

буквально «накрив» посттоталітарні країни [7, 

с. 171]. 

Таким чином, історичні форми існування гло-

балізації як явища означають, що сучасний стан 

глобалізації – це закономірний результат поперед-

нього розвитку і одна з основних тенденцій сучас-

ного світового розвитку, яка впливає на виникнен-

ня нової системи міжнародних економічних і 

політичних відносин. Політолог А. Панарін, визна-

чаючи сучасний світ як глобальний, відносить 

факт взаємозалежності країн і народів, перепле-

тення їх історій, зростання впливу зовнішніх 

чинників на внутрішній національний розвиток, 

поступове формування в якихось вимірюваннях 

єдиного економічного, інформаційного, науково-

технічного й інших «просторів» [13, с. 149].  

Аналізуючи процеси глобалізації з точки зору 

системного підходу, можна вважати, що вся світова 

історія – це свого роду «сукупність повільних і 

швидких кроків держав і народів у напрямі 

глобального зближення» [15, с. 232]. Сьогодні в 

умовах глобалізації влади створення наднаціо-

нальних фінансових (МВФ, Світовий банк), вій-

ськових (НАТО), торговельних (ВТО, Римського 

клубу) й ін. утворень призводить до створення 

нового світового порядку [2] та породжує нові 

питання, які раніше не були очевидними і 

безпосередньо не випливали із запропонованих 

для ознайомлення публіці аналітичних схем. Якщо 

спробувати їх узагальнити, то вони зводяться до 

наступного:  
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– по-перше, у контексті глобалізації влади та 

територіальної глобалізації хоча і не можна ви-

правдати, але можна зрозуміти інтервенцію проти 

суверенних держав, які не бажають жити під 

диктовку глобальних комісарів: перебудовувати 

свою економіку, політичний устрій тощо. Зрештою, 

відповідно до ідеології глобалістів, «узгоджена 

редукція незгодних» є одним із принципів «нового 

світового порядку» [2]. Тому на місці повалених 

«тоталітарних режимів» (так зазвичай виправдо-

вується агресія) будуть утворюватися території 

тотального беззаконня – зони адміністративного 

хаосу, чорні діри, які всмоктують в себе і без-

слідно розчиняють колосальні фінансові капітали, 

зате викидають у впорядкований «цивілізований» 

світ, як правило, деякий стратегічний сировинний 

ресурс, а, крім нього, наркотики, біженців та 

терористів. У Європі такими є Албанія і Косово. У 

Центральній Азії – Афганістан, на Кавказі – Чечня, 

на Близькому Сході – Палестина та Іран [2];  

– по-друге, процеси культурно-ідеологічної гло-

балізації, тобто «уніфікація культурних уподобань 

людства», породить не тільки примітивізацію 

культури взагалі, але її наслідком стане про-

тестний рух з боку людей, які не бажають уподіб-

нюватися амебам; 

– по-третє, за економічною глобалізацією, тобто 

«укрупненням організаційних структур економі-

ки», «провідною роллю великих компаній» та 

«створенням і діяльністю глобальних торгово-

економічних об’єднань і союзів» [2], насправді 

стоїть ні що інше, як трансформація глобального 

ринку з національно-державного в ринок, поділе-

ний між глобальними фінансовими групами і 

транснаціональними корпораціями та керований 

наднаціональними фінансовими, адміністратив-

ними і поліцейськими інститутами, створеними 

спеціально для цього елітами країн «великої вісім-

ки» [2]. О. Картунов такий вид глобалізації нази-

ває фінансово-економічною глобалізацією, яка 

призводить до того, що політика «опори на власні 

сили», економічного ізоляціонізму й автаркії – не 

просто не вигідна, а шкідлива і майже неможлива 

річ, але фінансово-економічна глобалізація ство-

рює матеріальну базу для всіх інших форм глоба-

лізації [7, с. 171]. 

З точки зору цивілізаційного підходу, на думку 

С. Хантінгтона, світова еліта «єдина в своїй вірі в 

індивідуалізм, ринкову економіку, політичну де-

мократію – загальні для західної цивілізації поняття. 

Люди Давосу контролюють практично всі між-

народні інститути, багато хто з них відіграють не 

останню роль у світових урядах, в їх розпо-

рядженні – основна частина світового економіч-

ного і військового потенціалу». Він вважає, що ця 

історична сила не може стати на чолі процесу 

зближення країн, об’єднаних мовою, релігією, 

традиціями, історією, заради самозахисту перед 

загрозою поглинання. Згідно з С. Хантінгтоном, 

новий світ змусив народи і країни повернутися до 

кореневих основ [18, с. 67]. 

На думку Ф. Фукуями, економічні сили,  

«раніше породили націоналізм, замінюючи клас 

національними бар’єрами, створюючи централі-

зоване, лінгвістично гомогенне співтовариство. Ці 

ж економічні сили тепер підштовхують до краху 

національних бар’єрів за допомогою створення 

єдиного інтегрованого світового ринку. Кінець 

націоналізму – лише питання часу» [17, р. 78]. 

Соціолог вважає, що глобальні економічні сили 

створюють новий світ, що відставляє держави на 

другий план, оскільки капіталізм вимагає адекват-

ної, освіченої робочої сили і мобільності як чинни-

ка зростання продуктивності праці, тому в майбут-

ньому індивідууми будуть позбавлені необхідності 

визнаватися іншими, що приведе до культурної 

єдності людей [17, р. 78-79]. Згідно з С. Хантінгто-

ном, «колишні джерела ідентичності і системи 

підкорення владі зруйновані. Люди на своєму 

шляху з сіл в міста відірвалися від своїх коренів, 

одержуючи нову роботу або залишаючись без-

робітними. Вони користуються впливом серед 

величезних натовпів людей, що позбулися свого 

коріння і створюють з ними нові взаємозв’язки. 

Вони потребують нового джерела ідентифікації» 

[18, р. 67]. 

З точки зору системного підходу, аналізуючи 

процеси глобалізації, можна зазначити, що про-

цеси глобалізації для України неоднозначні: 

– по-перше, процеси глобалізації впливають на 

становлення української державності (вибір моделі 

майбутньої держави);  

– по-друге, глобалізація в Україні не тільки 

уніфікує й інтернаціоналізує населення, але, внося-

чи у життя держави елементи західної демократії, 

стимулює процеси культурного і духовного від-

родження та прагнення до етнічної ідентифікації 

як титульної нації, так і національних меншин; 

– по-третє, загальносвітові тенденції етнічної 

глобалізації (міграційні процеси, міжкультурні 

обміни, «американізація» тощо) створюють для 

України небезпеку втрати етнічної, культурної, 

економічної багатогранності, стирання етнічних, 

культурних відмінностей, нівелювання національ-

них інтересів та цінностей. 

Дослідники, які вивчають етнічний аспект 

глобалізації, вказують на ускладнення ідентифі-

каційних процесів в умовах глобалізації, тому що, 

з одного боку, формується щось на зразок глобаль-

ної ментальності, поширюються схожий спосіб 

життя, стандарт поведінки, ціннісні та мовні упо-

добання. З іншого – інтенсифікується процес ут-

вердження народами групової, територіальної, 

етнічної ідентичності [12, с. 140].  

Отже, уніфікація, втрата своєї національної 

культури спонукає народи до сплеску етнічної 

активності, пробуджує інстинкт самозбереження 

національних спільнот. Така активність, на думку 

І. Кона, виникає тому, що «ситуація, коли від-

ступати вже нікуди, значно загострює почуття 

«малої батьківщини» і національної самоіденти-

фікації. У малих народів це відбувається гостріше 
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й швидше, ніж у великих, панівних націй. Ця 

тенденція є всесвітньою» [8, с. 62].  

А. Гальчинський вважає, що хоча глобалізація і 

впливає на зближення культур та національну 

ідентичність людей, проте таке зближення «ніякою 

мірою не означає формування будь-яких уніфіко-

ваних, кимось нав’язаних стандартів… Формула 

глобального суспільства базується на протилеж-

ному – зближення культур не шляхом універсалі-

зації, а, навпаки, – на основі саморозвитку і 

самозбагачення» [1, с. 276]. Тому збереження 

національної ідентичності, на думку А. Гальчин-

ського, – це «одна з принципових ознак індивідуалі-

зації суспільного прогресу, у тому числі й гло-

бального розвитку, його персоніфікації та олюд-

нення. Це водночас і системна прерогатива гло-

бального суспільства» [1, с. 276]. 

Глобалізація робить виклик ідентичності, що 

існувала раніше, об’єктивно впливає та трансфор-

мує етнічні процеси, але все ж таки «помітне 

посилення взаємопов’язаності світу через взаємо-

проникнення окремих його фрагментів (просторо-

вих, демографічних, мовних, культурних, політич-

них, економічних тощо) є поки що не результатом, 

а лише «обіцянкою» глобалізації». На думку 

М. Ільїна, «за всієї об’єктивності єдності світу його 

фрагментація – від екологічної та етнічної до циві-

лізаційної і соціально-класової – досі зберігається, 

а подекуди навіть загострюється через залучення 

до глобального контексту» [6, с. 188]. 

Не всі дослідники погоджуються з цими вис-

новками, зокрема, Е. Заграва зазначає: «Якщо ра-

ніше одні нації завойовувалися, придушувалися ін-

шими, то в умовах сьогодення глобальний, без-

ликий, технократичний світ загрожує самому 

існуванню націй як окремих спільнот людей, що 

мають свої духовно-культурні ознаки та прикмети 

і спільне, окреме від інших націй, господарство. 

Уся історія націй – це боротьба з іншими націями 

за волю, за домінування, за переваги, за першість» 

[5, с. 5]. Отже, у глобально цілісній системі етноси 

не збагачують один одного, а взаємопоглинаються, 

культури не отримують імпульс для самороз-

криття, а нівелюються, країни не коеволюціонують, 

співпрацюючи, а уніфікуються [11, с. 102]. С. Жижек 

вважає, що своєрідність народів відходить у мину-

ле, у традицію, у фольклор й існує як пережиток 

минулого. Отже країнам, їхній культурній ідентич-

ності, самому їх національному виживанню 

загрожує швидка атака культурної «американі-

зації» – ціна занурення в глобальний капіталізм» 

[4, с. 81; 11, с. 102]. Це свідчить про потенціал 

західної моделі розвитку, яка визначає й уособлює 

цю тенденцію глобалізації» [3]. 

В Україні загальносвітові тенденції етнічної 

глобалізації лише починають проявлятися в окре-

мих аспектах економічного, політичного та сус-

пільного життя. Проте їх уже не може «не 

помічати» ні уряд, який вирішує масштабні управ-

лінські завдання, ні громадяни, що стикаються з 

проблемами етнічних взаємин на побутовому 

рівні [14]. 

В Україні етнічна глобалізація до теперішнього 

часу виявилася, щонайменше, у двох суперечливих 

тенденціях. З одного боку, глобалізація уніфікує й 

інтернаціоналізує населення, а з іншого, вносячи у 

життя посттоталітарної держави елементи західної 

демократії, стимулює процеси культурного і ду-

ховного відродження, регіоналізацію і прагнення 

до етнічної ідентифікації як титульної нації, так і 

національних меншин. Отримавши можливість 

будувати власну національну й демократичну 

державу, Україна змушена рахуватися з правами 

національних меншин та забезпечувати їх реалі-

зацію. При цьому на державному рівні ще до сих 

пір не сформульовано чіткої концепції національ-

ної безпеки та етнічної політики, що не дозволяє 

вирішити цілий ряд проблем, пов’язаних із регу-

люванням зовнішньої міграції в Україну. Отже, 

сьогодні збереження етнічної особливості народів, 

які населяють Україну, треба оцінюватися як вище 

досягнення цивілізації.  

Автор вважає, що процеси глобалізації у світі й 

Україні однозначно трактувати не можна. Якщо 

глобалізація буде спрямована на природну спів-

працю між державами і народами, то це позитив-

ний напрямок, який дає нові можливості для 

комунікації і спільних дій між народами, але якщо 

в ході глобалізації пануючою стане ідеологія, яка 

легітимізує необмежені дії гравців глобального 

ринку, концентрацію влади в руках транснаціо-

нальних корпорацій, це створить небезпеку для 

самоіснування національних країн. Тому в умовах 

глобалізації національні держави та міжнародні 

структури повинні почати процес «локалізації», 

приділяючи більше уваги сподіванням, традиціям і 

способу життя людей у конкретних регіонах і 

місцевостях.  

Керівництвом до дії повинна стати думка, 

закладена у посланні християнських церков Єв-

ропи урядам та громадськості: «Глобалізація дра-

матично змінює природу влади. Демократично 

обрані уряди і їх делегати в міжнародних орга-

нізаціях усе більше втрачають владу, поступаю-

чись впливу міжнародній бюрократії, транснаціо-

нальним корпораціям, власникам засобів масової 

інформації та магнатам «глобального «фінансо-

вого капіталу». І далі: «Ми кидаємо виклик струк-

турам влади, вимагаючи, щоб вони стали більш 

прозорими, відповідальними та представницьки-

ми. Народи світу повинні отримати контроль над 

глобальними політичними і економічними про-

цесами» [16]. 

Зрозуміло, що документ має рекомендаційний 

характер, але сам факт включення християнських 

Церков до вирішення проблем глобалізації вима-

гає нових підходів до ролі глобалізації у світовому 

політичному житті. 

Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що 

неоднозначні підходи, думки щодо процесів, які 

відбуваються в умовах глобалізації, потребують 

розроблення нових теоретико-методологічних під-

ходів до вивчення впливу глобалізації на політич-

не, етнічне існування народів і українського 
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суспільства зокрема. Процес глобалізації, створю-

ючи глобальну за своїм масштабом взаємозалеж-

ність, не тільки містить небезпеку втрати куль-

турної та національної ідентифікації, але й може 

стати умовою самозбереження культур і етносів, 

якщо народи зрозуміють, що зближення культур 

може відбуватися не шляхом універсалізації, а, 

навпаки, на основі саморозвитку і самозбагачення 

народів. 

Подальшого вивчення потребують теоретико-

методологічні основи вивчення проблеми етніч-

ного самозбереження українського етносу. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ДО ЄС (У РАМКАХ ДІЇ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО 

І СПІВРОБІТНИЦТВО) 

 

 

У статті проаналізовано основні результати економічної інтеграції України до 
європейського економічного простору в рамках дії Угоди про партнерство і 
співробітництво за напрямками: технічна і фінансова допомога, торгівля, 
інвестиції. Показано, що, незважаючи на низку недоліків, процес реалізації УПС 
загалом привів до подальшого розширення економічних відносин між Україною та 
ЄС, а державна політика України щодо курсу на євроінтеграцію допомагала 
прискорити стабілізаційні процеси в економіці нашої держави. 

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, зовнішня політика, економічна 
інтеграція, економічне співробітництво, технічна і фінансова допомога, торгівля, 
інвестиції. 

 
В статье проанализированы основные результаты экономической инте-

грации Украины в европейское экономическое пространство в рамках действия 
Договора о партнерстве и сотрудничестве по направлениям: техническая и 
финансовая помощь, торговля, инвестиции. Показано, что, несмотря на некото-
рые недостатки, процесс реализации УПЦ в общем привел к последующему 
расширению экономических отношений между Украиной и ЭС, а государственная 
политика Украины относительно направления курса на евроинтеграцию помо-
гала ускорить стабилизационные процессы в экономике нашего государства. 

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, внешняя политика, эконо-
мическая интеграция, экономическое сотрудничество, техническая и финан-
совая помощь, торговля, инвестиции. 

 
The main results of the economic integration of Ukraine into the European economic 

area based on the Treaty on Partnership and Cooperation in the spheres of technical and 
financial assistance, trade, and investment are analyzed in the article. It is shown that 
apart from some insufficiencies, process of Treaty implementation generally brought 
further expansion of economic cooperation between Ukraine and the EU, and the state 
policy of Ukraine towards euro integration helped to speed up the stabilization processes 
in the economy of our state.  

Key words: Ukraine, the European Union, external politics, economic integration, 
economic cooperation, technical and financial assistance, trade, investment. 

 

 

Курс на вступ до Європейського Союзу є 

головним та незмінним зовнішньополітичним 

пріоритетом України, що закріплений у Законі Ук-

раїни «Про основи національної безпеки України» 

(2003 р.) [19], Постанові Верховної Ради України 

«Про основні напрями зовнішньої політики Украї-

ни» [21], що втратила чинність на основі Закону 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» (2010 р.) [20]. Базовим документом, що 

визначає правовий механізм двостороннього спів-

робітництва між Україною і ЄС, є Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною та 

ЄС (УПС). Однак у лютому 2008 р. термін дії 

Угоди закінчився, адже вона була підписана в 

червні 1994 р., а набула чинності 1 березня 1998 р. 

строком на 10 років. Після закінчення строку дії 

Угоди за згодою сторін вона або автоматично 

продовжується, або її повинна замінити нова 

оновлена чи більш посилена угода, переговори про 

яку ведуться між Україною та ЄС протягом 

останніх років. Однак саме УПС упродовж 

10 років була основою співробітництва між 

Україною та ЄС, а отже, доцільно проаналізувати 

її основні напрямки і головні результати реалізації 

з точки зору економічної інтеграції України до 

європейського економічного простору.  

Спеціалістами з державного управління роз-

глядалися економічні аспекти інтеграції України 

до Європейського Союзу. Так В. Попова дослід-

жувала шляхи удосконалення податкової політики 

 



 
Випуск 135. Том 147 

 23 

в умовах євроінтеграції [18], Л. Ільченко-Сюйва – 

державний механізм монетарної політики України 

в контексті європейської інтеграції [9], Г. Дми-

тренко – державне управління процесами адаптації 

податкової системи України до вимог Європей-

ського Союзу [5]. 

Наголос на національній безпеці України у 

зв’язку з євроінтеграційними процесами зробив у 

своїй науковій роботі з державного управління 

В. Жаховський [6]. Крім того, державні управлінці 

досліджують і державно-управлінський досвід 

інших країн, як наприклад, Т. Ілюк щодо урядових 

інформаційних компаній з європейської інтеграції 

в Польщі [10].  

Однак найбільш популярними і досліджува-

ними тематиками європейської інтеграції серед 

науковців з державного управління є врядування в 

Україні в контексті європейської інтеграції, в тому 

числі і його регіональні аспекти, а також соціальні 

і гуманітарні напрямки інтеграції України до 

Європейського Союзу.  

Розвиток європейського управління в контексті 

впливу на державне управління в Україні дослі-

джував І. Грицяк [4]. Регіональні аспекти євроінте-

грації України до ЄС аналізували І. Куліш [11], 

А. Лавренчук [12], Е. Топалова [24], О. Чумако-

ва [25].  

Ю. Бондаренко [2], О. Григор [3], Ю. Журав-

льова [7], Ю. Лагутов [13], О. Малиновська [14], 

Р. Сторожук [23], К. Шкумбатюк [26] – ці науковці 

з державного управління приділяли увагу соціаль-

ним та гуманітарним питанням європейської 

інтеграції нашої держави.  

Таким чином, можна говорити про те, що хоча 

економічні аспекти євроінтеграційних процесів є 

одними з найбільш важливих, порівняно з іншими 

напрямками інтеграції до ЄС, їм не приділяється 

достатньо уваги серед досліджень у сфері дер-

жавного управління. Тому метою даної статті є 

висвітлення певних загальних економічних момен-

тів європейської інтеграції України в рамках дії 

Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною та Європейським Союзом. Завданнями 

виступають виокремлення не лише загальних 

положень Угоди, а й наслідків її дії для еконо-

мічного розвитку нашої держави, а також голов-

них напрямків співробітництва між Україною та 

ЄС в економічній сфері.  

Насамперед, потрібно зробити наголос на тому, 

що положення Угоди про торгівлю і співро-

бітництво між ЄС і СРСР повністю поширювалися 

на Україну як республіку колишнього Радянського 

Союзу. Дана Угода, термін дії якої складав 10 ро-

ків, була зорієнтована на розвиток взаємного 

співробітництва в низці галузей економіки, 

важливих і для українського народного господар-

ства: вугледобувній промисловості, сільському 

господарстві, захисті довкілля, електроенергетиці, 

секторі послуг тощо. В Угоді підкреслювалося, що 

економічне співробітництво будуватиметься на 

принципах рівноправності, недискримінації і 

взаємності. Після розпаду СРСР у 1991 р. Угода 

про торгівлю і співробітництво між ЄС і СРСР 

була трансформована у двосторонні угоди між ЄС 

і СНД на основі обміну відповідними листами, які 

пізніше були замінені Угодами про партнерство і 

співробітництво. Головна мета УПС – створення 

сприятливих умов для інтеграції СНД у євро-

пейський і світовий економічний порядок. Угоди 

також розглядали проблематику політичного спів-

робітництва і мали у цілому комплексний харак-

тер. Специфічною рисою угоди було положення 

про збереження єдиного економічного простору 

між країнами-членами СНД.  

Щодо важливості підписання Угоди про парт-

нерство і співробітництво між Україною та ЄС для 

реалізації євроінтеграційної стратегії нашої дер-

жави свідчить той факт, що подібні підписані 

угоди про партнерство і співробітництво «мали 

проміжний характер між Угодою про торгівлю і 

співробітництво ЄС з СРСР від 1989 р. і дого-

ворами про асоціацію, підписаними з країнами 

Центрально-Східної Європи» [1, c. 27].  

16 червня 1994 р. Україна першою з країн СНД 

уклала Угоду про партнерство й співробітництво з 

ЄС. Потрібно зазначити, що відповідні угоди були 

укладені Європейським Союзом майже з усіма 

країнами-членами Співдружності незалежних дер-

жав (СНД), які виникли на терені колишнього 

СРСР. УПС була ратифікована Верховною Радою 

України 10 листопада 1994 р. і набула чинності 

1 березня 1998 р. після її ратифікації національними 

парламентами країн-членів ЄС.  

Угода охоплює чотири основних напрямки: 

політичний діалог та зовнішня політика і політика 

безпеки; питання юстиції, свободи і безпеки; 

економічне та секторальне співробітництво і 

створення глибокої та повномасштабної зони 

вільної торгівлі. УПС відкрила можливості для 

поступового зближення України з ЄС. У рамках 

УПС відбувається регулярний політичний діалог 

між Україною і ЄС на всіх рівнях, включаючи 

президентський. Таким чином, Угода визначила 

наміри та зобов’язання сторін із забезпечення 

партнерства та взаєморозуміння. Вона виявляє 

обопільну прихильність до демократії та ринкової 

економіки і водночас визначає перелік вимог для 

України у різних сферах життя [8, с. 14].  

Угода визначила 28 сфер, у яких ЄС і Україна 

мають наміри розвивати співробітництво, серед 

них: промислове співробітництво; сприяння інвес-

тиціям та їхній захист; державні закупівлі; стан-

дартизація і сертифікація; видобувна промисло-

вість і виробництво сировини; наука і технології; 

освіта і професійна підготовка; сільське госпо-

дарство; енергетика; використання атомної енергії 

в цивільних цілях; довкілля; транспорт; космічна 

промисловість; поштовий зв’язок і телекому-

нікації; фінансові послуги; боротьба з відмиванням 

грошей; грошово-кредитна політика; регіональний 

розвиток, включаючи контакти на регіональному 

рівні; співробітництво в соціальній сфері (охорона 

здоров’я, зайнятість і соціальний захист); туризм; 

малі та середні підприємства; інформація і зв’язок; 
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захист споживачів; митна політика; статистика; 

боротьба з наркобізнесом; культура. 

Сторони погодились надати одна одній режим 

найбільшого сприяння у торгівлі товарами. Це 

означає, що одна зі сторін не може встановлювати 

на імпорт або експорт іншої сторони вищі митні 

податки чи збори, ніж ті, що вона встановила для 

будь-якої іншої країни. Сторони зобов’язалися 

забезпечити свободу транзиту через свою тери-

торію товарів, що надходять із митної території 

іншої сторони. Україна зобов’язалася не обкладати 

митними зборами товари, що ввозяться на її 

територію тимчасово. Угода передбачила скасу-

вання кількісних обмежень на імпорт із ЄС в 

Україну, а також із України в ЄС.  

Економічна інтеграція і розвиток торговельних 

відносин між Україною і ЄС полягає у лібера-

лізації та синхронізованому відкритті ринків ЄС і 

України, у взаємному збалансуванні торгівлі, на-

данні на засадах взаємності режиму сприяння ін-

вестиціям із ЄС в Україну та українським експор-

терам на ринках ЄС, у запровадженні спільного 

правового поля і єдиних стандартів у сфері 

конкуренції та державної підтримки виробників.  

Згідно з УПС, при заснуванні українських ком-

паній на своїй території ЄС надає Україні статус 

найбільшого сприяння, тобто відкрити українську 

компанію на території Євросоюзу можна на тих 

самих умовах, як і компанію більшості інших країн. 

Будучи заснованою, українська компанія отримує 

національний режим, тобто вона має підпоряд-

кувати свою діяльність тим самим правилам, що й 

компанії ЄС. Для компаній ЄС, які діють на терені 

України, встановлено дещо інші правила діяль-

ності. Коли такі компанії започатковують свою 

діяльність в Україні, вони можуть на свій вибір 

отримати або національний статус (керуватися 

правилами, встановленими для українських компа-

ній), або статус найбільшого сприяння (керуватися 

найсприятливішими правилами, встановленими 

для іноземних компаній) залежно від того, які 

умови є більш сприятливими. Але в деяких галу-

зях такого вибору не існує, і режим, що пропо-

нується іншим іноземним компаніям, автоматично 

встановлюється і для компаній ЄС [22].  

Угода про партнерство і співробітництво 

доповнювалась галузевими угодами, укладеними 

між Україною і ЄС: Угодою між Європейськими 

співтовариствами й Україною про торгівлю тек-

стильними виробами (5 травня 1993 р.); Угодою 

між урядом України й Комісією Європейських 

співтовариств про створення Контактної групи з 

вугілля і сталі (8 червня 1994 р.); Угодою між 

ЄСВС і урядом України про торгівлю сталеливар-

ними виробами (15 липня 1997 р.); Багатосто-

ронньою рамковою Угодою INОGАТЕ між Ук-

раїною і ЄС щодо створення правових засад 

міжнародного співробітництва із забезпечення 

енергоносіями країн Західної Європи (22 липня 

1999 р.); Угодою про співробітництво між урядом 

України і Євратомом у галузі керованого термо-

ядерного синтезу (23 липня 1999 р.); Угодою про 

співробітництво між урядом України і Євратомом 

у галузі ядерної безпеки (23 липня 1999 р.); Угодою 

про безквотову торгівлю текстильною продукцією 

на 2001-2004 роки (грудень, 2000 р.). 

Угода надала значний поштовх розвитку 

взаємовідносин між Україною та ЄС. Так 6 грудня 

1996 р. Рада ЄС, враховуючи проголошення Ук-

раїною курсу на європейську інтеграцію, прийняла 

План дій щодо України, який передбачив шість 

головних напрямків діяльності ЄС і країн-членів 

щодо України: 1) підтримка політики макроеконо-

мічної стабілізації, а також сприяння поглибленню 

економічних реформ в Україні; 2) сприяння вход-

женню України у європейську систему безпеки; 

3) підтримка трансформації українського суспіль-

ства, допомога в проведенні адміністративної й 

законодавчої реформ; 4) підтримка регіонального 

співробітництва: сприяння розвитку співробіт-

ництва України з сусідами, зокрема, асоційовани-

ми членами ЄС, а також підтримка співробіт-

ництва країн Чорноморського басейну; 5) допомо-

га в реформуванні енергетичного сектора: сприян-

ня втіленню стратегії енергозбереження, реструк-

туризація вугледобувної галузі, диверсифікація 

джерел постачання палива, підвищення рівня без-

пеки атомних електростанцій, закриття Чорно-

бильської АЕС [16].  

Слід відзначити, що основними формами еко-

номічного співробітництва України і ЄС є техніч-

на і фінансова допомога, торгівля, інвестиційна 

діяльність. Розглянемо їх більш детально. 

За обсягами технічної допомоги з боку ЄС 

Україна в 1990-х рр. посідала серед пострадян-

ських республік друге місце після Росії. Технічна 

допомога здійснювалася через програми Тacis як 

основні механізми реалізації УПС. Під «технічною 

допомогою» в рамках Тacis мається на увазі 

система заходів, покликаних сприяти створенню й 

розвитку в країнах-реципієнтах структур, орієнто-

ваних на ринок, а також громадянського суспіль-

ства, із залученням західних експертів, консуль-

тантів, викладачів і радників. У рамках Тacis 

питання капітального будівництва, реконструкції 

виробництва, поставки технологічного обладнання 

і прямі інвестиції не передбачались. У рамках 

програми фінансувалося надання послуг і в обме-

женому обсязі – поставки допоміжного обладнання.  

Пріоритетними напрямами програми Тacis в 

Україні були визначені: ядерна безпека й охорона 

довкілля, зокрема, підтримка зусиль уряду Украї-

ни, спрямованих на закриття ЧАЕС і будівництво 

нових електростанцій для забезпечення держави в 

енергії, а також підвищення безпеки існуючих 

реакторів; реорганізація енергетичного сектора; 

впровадження енергозбереження; реструктуриза-

ція державних підприємств; розвиток приватного 

сектора; зміцнення фінансової системи; підвищен-

ня ефективності аграрного сектора, розвиток 

харчової промисловості; допомога у створенні 

сучасної транспортної інфраструктури; адміністра-

тивна реформа; розвиток людських ресурсів; 

освіта. У рамках двох пріоритетних цілей – під-
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тримки економічних реформ і зміцненні демо-

кратії – програма Тacis охоплювала всі сфери 

життя країн-реципієнтів: економіку, політику, пра-

вову систему, освіту, державні інституції й 

управління, громадські організації.  

Протягом 1990-х рр. спостерігалось посилення 

орієнтації України на ЄС у зовнішньоекономічній 

політиці. Якщо у 1995 р., за інформацією Мінеко-

номіки, експорт українських товарів у 15 країн-

членів ЄС складав 10,7 % від сукупного товарного 

експорту України, то у 2000 р. – уже 16,2 %; 

відповідні показники щодо імпорту становили 

14,9 % і 20,6 %. На початку XXI століття ЄС 

залишався найбільшим торговельним партнером 

України після країн СНД, на частку якого 

припадало 18 % зовнішньоторговельного обороту 

країни. Водночас, питома вага України в зовнішньо-

торговельному обороті ЄС залишалась незначною – 

0,42 %. Іншою негативною тенденцією в 1990-х 

роках було збереження негативного сальдо в 

торгівлі України з ЄС. Лише в 1998 р. негативне 

сальдо скоротилось до 727,7 млн дол США (у 

1997 р. – 1287,1 млн дол США). У 2000 р. нега-

тивне сальдо у торгівлі України з ЄС складало 

307,1 млн дол США. З 1998 р. намітилася тенден-

ція певної стагнації експорту українських товарів у 

ЄС, що вплинуло на позитивну динаміку поперед-

ніх років. Щодо імпорту з ЄС, то він скоротився у 

1997-1999 роках на 29 % і лише в 2000 р. виявив 

ознаки певного зростання [15]. На думку іноземної 

дослідниці В. Фріц, «у другій половині 1990-х рр. 

торгівля в Україні поступово почала збільшу-

ватися у напрямку Центрально-Східної Європи та 

Європейського Союзу, хоча Російська Федерація 

та країни СНД залишалися найбільшими торгі-

вельними партнерами України» [27, с. 148]. Отже, 

загалом динаміка зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС лишалася нестійкою і недостатньою 

для забезпечення прискореного входження в 

економічний простір ЄС.  

Лідером у торгівлі з Україною у 1990-х рр. була 

Німеччина. Далі йшли Італія, Франція, Іспанія, 

Австрія, Нідерланди. На ці країни припадало 

77,8 % товарообороту України з ЄС. Найменші 

обсяги торгівлі спостерігалися з Люксембургом, 

Бельгією, Швецією. Практично ті ж самі країни 

займали провідні позиції в українському імпорті. 

Так основними експортерами товарів з ЄС на 

український ринок наприкінці 1990-х були Німеч-

чина – 8,56 %, Італія – 2,77 %, Франція – 2,03 %, 

Великобританія і Нідерланди – по 1,09 % та 

Фінляндія – 0,78 % [15]. 

У галузі інвестування країни-члени займали 

здебільшого вичікувальну позицію. Це було 

обумовлено нестабільністю української економіки. 

Так, наприклад, Україну почали включати до 

міжнародних рейтингів лише в кінці 1990-х рр. і її 

відразу віднесли до найгірших категорій з 

можливих. У 1997 р., напередодні оприлюднення 

перших міжнародних рейтингів України, уряд 

нашої держави взяв великі кредити в міжнародних 

організаціях під надзвичайно високі відсотки. 

Фінансова криза в Росії у 1998 р. на деякий час 

призвела до закриття міжнародних кредитних 

ринків. У результаті цього зовнішній борг України 

досяг своєї найвищої точки у 1999 р., коли сягав 

приблизно 50 відсотків ВВП; надалі він поступово 

зменшувався через більш повільні темпи отри-

мання міжнародних кредитів та збільшення ВВП 

країни [27, с. 148]. 

Звідси станом на 1 січня 2001 р. лише чотири 

країни вклали в українську економіку, переважно в 

галузі харчової промисловості й внутрішньої 

торгівлі, капітал у сумі понад 100 млн дол США: 

Нідерланди – 361,8 млн дол США (9,3 % усіх 

прямих іноземних інвестицій в Україні), Велико-

британія – 299,4 млн дол США (7,7 %), Німеччина – 

237,9 млн дол США (6,1%), Австрія – 126,3 млн дол 

США (2,5%). Водночас, у 1990-х рр. ЄС залишався 

найбільшим іноземним інвестором в Україні, який 

інвестував більше, ніж США та Росія разом. За 

даними Міністерства статистики України, порів-

няно з початком 1995 р., загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій з країн-членів ЄС збільшився 

більш як у 6 разів і на 1 січня 2001 р. становив 

1415,7 млн дол США. Разом із тим частка прямих 

інвестицій з країн-членів ЄС в останні роки 

стабільно зменшувалася: з 45,6 % від загального 

обсягу прямих іноземних інвестицій на початку 

1998 р. до 36,6 % – на січень 2008 р. [16].  

Ці капіталовкладення були здійснені більше 

ніж у 2 тис. українських підприємств. Крім хар-

чової промисловості – 241,2 млн дол США (14,5 % 

від загального обсягу інвестицій) і внутрішньої 

торгівлі – 119,7 млн дол США (7,2 %), у євро-

пейських інвесторів інтерес щодо вкладання 

капіталу викликали такі галузі економіки України, 

як хімічна та нафтохімічна промисловість – 

81,8 млн дол США (4,9 %), машинобудування й 

металообробка – 63,2 млн дол США (3,8 %), фі-

нанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення – 

52,7 млн дол США (3,2 %), будівництво й вироб-

ництво будівельних матеріалів – 45,6 млн дол 

США (2,7 %) [22].  

За багатьма відносними та навіть абсолютними 

показниками іноземних інвестицій Україна зай-

мала одні з останніх місць серед країн Центральної 

та Східної Європи. В економічних зв’язках між 

українськими і європейськими фірмами у            

1990-ті рр. переважали прості експортно-імпортні 

операції, бартерний обмін, операції з даваль-

ницькою сировиною. Прямі іноземні інвестиції 

залишалися на достатньо низькому рівні в Україні 

в кінці 1990-х рр. як і в інших не багатих на 

ресурси країнах СНД. Така ситуація загалом була 

результатом несприятливого інвестиційного клі-

мату, незважаючи на деякі покращення у подат-

ковій системі для підприємств із іноземним 

капіталом [27, с. 148]. Звідси випливає, що «інте-

грація економіки України в європейський простір 

вимагає також створення сприятливого «інвести-

ційного середовища» для залучення і утримання в 

країні глобальних високотехнологічних інвести-

цій, реінвестування отриманих прибутків»               
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[8, с. 13]. Адже, як було показано, основними причи-

нами невисокої активності іноземного капіталу, в 

тому числі з країн ЄС, була відсутність в Україні 

сприятливого інвестиційного клімату.  

На думку європейської дослідниці В. Фріц, 

зовнішні впливи на процес державотворення в 

Україні дещо збільшилися у другій половині       

1990-х рр., але не стали домінантними порівняно з 

внутрішніми факторами. Щодо відносин України з 

ЄС вона відзначає, що на той період й досі було 

відсутнє серйозне зацікавлення як України в ЄС, 

так і ЄС в Україні [27, с. 148]. 

Однак, незважаючи на певні проблеми і недо-

ліки в інтеграції України до європейського ринку, 

на сучасному етапі необхідно інтенсифікувати 

економічну інтеграцію України до ЄС, адже до 

стратегічних інтересів України в Європі належать 

необхідність технологічної модернізації вітчизня-

ного виробництва, можливість оволодіння науко-

місткими технологіями. Потрібна зміна інерцій-

ного індустріального розвитку на розвиток іннова-

ційний, який би відповідав вимогам сучасного 

етапу науково-технічної революції. Цьому сприя-

тиме розвиток широкомасштабних економічних 

стосунків із високорозвинутими європейськими 

країнами. Україна зацікавлена в широких інвести-

ціях цих країн із метою технологічної перебудови 

свого народногосподарського комплексу. Необхід-

ні також відповідна фінансова підтримка з боку 

цих країн, розвиток фінансового співробітництва з 

ними [8, с. 13]. 

Таким чином, у підсумку ще раз наголосимо на 

тому, що стаття 6 «Пріоритети національних 

інтересів» із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2411-VI від 01.07.2010 Закону України «Про 

основи національної безпеки України», встановлює 

одним із пріоритетів «інтеграцію України в 

європейський політичний, економічний, правовий 

простір; розвиток рівноправних взаємовигідних 

відносин з іншими державами світу в інтересах 

України» [19]. Більш того, після закінчення строку 

дії УПС стаття 11 «Засади зовнішньої політики» 

Закону України «Про засади внутрішньої і зов-

нішньої політики» від 01.07. 2010 р. однією з 

основних засад зовнішньої політики України ви-

значає «забезпечення інтеграції України в євро-

пейський політичний, економічний, правовий 

простір з метою набуття членства в Європей-

ському Союзі» [20]. 

З 1998 р. до 2008 р. Угода про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС була осно-

вою економічної співпраці і відносин між двома 

сторонами Угоди. І саме поступова реалізація 

даного договору дозволила зараз говорити про 

значний прогрес у розвитку відносин між Украї-

ною та ЄС з точки зору економічної інтеграції 

України до ЄС. Незважаючи на низку недоліків, 

процес реалізації УПС загалом розвивався пози-

тивно і привів до подальшого розширення еконо-

мічних відносин між Україною та ЄС. Очевидно, 

що швидкість і масштаби економічної інтеграції 

залежать від багатьох факторів та послідовності 

заходів, ужитих Україною, її спроможності забез-

печити практичне втілення задекларованих пріори-

тетів. Загалом же державна політика України щодо 

курсу на євроінтеграцію допомагає прискорити 

стабілізаційні процеси в тому числі і в економіці 

нашої держави, адже стандарти ЄС є тотожними 

тим орієнтирам, які стоять перед Україною у 

побудові економічних відносин за зразком про-

відних європейських держав. 
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ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ ВІД ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Обґрунтовано шляхи та засоби адаптації освіти України до європейського 
освітнього простору. Визначено об’єктивні чинники проблеми якості освіти в 
Україні. Виокремлено принципові відмінності системи освіти України від вимог 
європейського простору вищої освіти. 

Ключові слова: державна політика, освітній простір, прогнозований попит, 
система управління, чинники, якість освіти. 

 
Обоснованы пути и средства адаптации образования Украины к европейскому 

образовательному пространству. Определены объективные факторы проблемы 
качества образования в Украине. Выделены принципиальные отличия системы 
образования Украины от требований европейского пространства высшего 
образования. 

Ключевые слова: государственная политика, образовательное пространство, 
прогнозируемый спрос, система управления, факторы, качество образования. 

 
Ways and means of adapting the educational system of Ukraine to the European 

educational space are explained. Objective factors of the problem of quality of education 
in Ukraine are determined. Principle differences of the Ukrainian system of education and 
the requirements of European space of higher education are defined. 

Key words: state policy, educational space, predicted demand, administrative 
system, quality of education. 

 

 

На теперішній час відсутня система держав-

ного розподілу випускників ВНЗ, а підприємства й 

організації самостійно визначають свою кадрову 

політику, яка ніяк не пов’язана зі змінами на ринку 

праці, і тому існує постійна загроза безробіття для 

молодих фахівців, що закінчують ВНЗ. Сьогод-

нішні випускники ВНЗ стають однією зі слабко-

захищених у соціальному відношенні груп на-

селення. 

Незважаючи на прийняття Закону України 

«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим міс-

цем з наданням дотацій роботодавцю» від 4 ли-

стопада 2004 року № 2150-І, проблему на теперіш-

ній час не вирішено, оскільки норми законові 

зорієнтовано не на упередження збиткової, над-

лишкової та неякісної підготовки кадрів, а нав-

паки, на зростання прихованого безробіття та 

низькопродуктивної зайнятості. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Наукові основи управлінської діяльності керів-

ників закладів освіти вивчали Є. С. Березняк, 

В. І. Бондар, Ю. В. Васильєв, В. І. Звєрєва, Л. І. Да-

ниленко, Г. В. Єльникова, Л. М. Калініна, Ю. К. Ко-

наржевський, М. І. Кондаков, Н. М. Островерхова, 

В. І. Маслов, В. С. Пікельна, Н. С. Сунцов, М. І. Сме-

танський, Р. Х. Шакуров, Т. І. Шамова та ін. 

Постановка завдань: 

– обґрунтувати шляхи та засоби адаптації освіти 

України до європейського освітнього простору; 

– визначити об’єктивні чинники проблеми 

якості освіти в Україні; 

– виокремити принципові відмінності системи 

освіти України від вимог європейського простору 

вищої освіти. 

Результати 

Колишня система навчання, що майже цілком 

визначалася навчальними планами і державним 

замовленням на фахівців, могла існувати тільки в 

рамках централізованої державної системи і вже не 

відповідає мінливим умовам ринкової економіки.  

В умовах ринкової економіки збереження 

централізованої і регульованої державою системи 

освіти втрати, які зумовлені тим, що випускники 

не затребувані на ринку праці, будуть накладатися 

на інтелектуальний потенціал країни і можуть 

бути пролонговані на багато років уперед. В 

остаточному підсумку вони можуть позначитися 

на національній безпеці країни. Тому у випадку 

систематичних помилок у методології управління 
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якістю освітнього процесу втрати можуть бути 

більш вагомі [1, c. 313]. 

Тому в даний час ВНЗ потрібно вчитися 

прогнозувати попит на фахівців того або іншого 

профілю на п’ять-десять років уперед і відповідати 

на нього змінами в навчальних планах і програмах.  

Міжнародний досвід функціонування вищої 

освіти в ринкових умовах показує, що в країнах 

Європейського співтовариства принципово інші 

основа і засади функціонування вищої школи. Це 

обумовлено тим, що надання освітніх послуг і 

необхідність задоволення особистих потреб в 

освіті можливі лише через ринок освітніх послуг, 

який сприяє підвищенню рівня гнучкості, безпе-

рервності і мобільності у системі вищої освіти. 

Реалізація цих властивостей для вітчизняної сис-

теми вищої освіти має бути пріоритетною. Вона 

має забезпечити реалізацію фундаментальних 

принципів її функціонування: 

 створення єдиних європейських стандартів 

вищої освіти, що базуються на трьох рівнях знань 

(бакалавр, магістр, доктор);  

 розроблення загальних критеріїв оцінюван-

ня якості освіти; 

 введення трансферно-накопичувальної си-

стеми освітніх кредитів; 

 взаємного визнання країнами ЄС дипломів 

європейських ВНЗ («Конвенція про визнання 

кваліфікацій, що належать до вищої освіти в 

Європейському регіоні», Лісабон, 1997 рік. В 

Україні ратифікована в 1999 році [Law, 1273-XIV, 

03-Dec-1999]) [3, c. 4]. 

Метою Європи є досягнення найбільш дина-

мічної у світі економіки (Лісабонська стратегія), 

заснованої на знаннях. Європейська вища освіта 

має продемонструвати, що якість освітніх програм 

і сертифікації враховується всерйоз і методи 

гарантії і прояву цієї якості знаходяться на 

належному рівні. 

Однією з умов ринкової конкурентоздатності 

результатів діяльності вищого навчального закла-

ду є наявність у неї системи якості, що відповідає 

загальновизнаним вимогам. 

Якість вищої освіти є основою створення євро-

пейського простору вищої освіти (ENQA – най-

більш авторитетна європейська організація, що є 

основним органом, який координує роботу зі 

створення системи гарантії якості вищої освіти в 

рамках Болонського процесу) [5, c. 58]. 

Ніколи ще проблема якості освіти в Україні не 

мала такого важливого ідеологічного, соціального, 

економічного і технічного значення, як у теперіш-

ній час. Висунення проблеми якості на перший 

план визначається низкою об’єктивних чинників: 

 по-перше, від якості людських ресурсів 

залежить рівень розвитку країни і її глобальної 

економічної конкурентоспроможності; 

 по-друге, якість освіти набуває все біль-

шого значення в забезпеченні конкурентоспро-

можності випускників вищої школи на ринку 

праці; 

 по-третє, специфіка управління якістю осві-

ти полягає в тому, що управління діяльністю лю-

дини, яка є об’єктом педагогічного впливу, здійс-

нюється через його психічну діяльність, внаслідок 

чого навчання несе в собі високу міру невизна-

ченості. 

В умовах глобалізації освіти, появи трансна-

ціональної освіти і потужних корпорацій, які її 

забезпечують, якість стає чинником, що визначає 

саму можливість існування того чи іншого нав-

чального закладу незалежно від форми власності.  

Політика щодо якості освіти, професійної 

підготовки і сертифікації фахівців спрямовується 

на досягнення оптимального ступеня упорядку-

вання педагогічної діяльності з врахуванням осо-

бистісних, соціальних, економічних і державних 

потреб та інтересів акціонерів освіти. 

Підвищення рівня відповідальності освіти ви-

могам сучасності й реалізації освітянської полі-

тики щодо якості можливе тільки з урахуванням 

функції сучасної школи як соціального інституту. 

Його функція проявляється в оновленні соціаль-

них цінностей і норм за рахунок відпрацювання 

нових та адаптації прогресивних цінностей зі 

світового освітнього досвіду, адекватних соціально-

історичним умовам України [4, c. 83]. 

Для вирішення проблем якості освіти за кордо-

ном останнім часом спостерігається зростання 

застосування стандартів ISO серії 9000 для побу-

дови і сертифікації систем управління якістю на-

дання освітніх послуг [6, c. 59]. 

З упровадженням в нашу економіку міжна-

родних стандартів ІSO серії 9000 зросли вимоги до 

підготовки кадрів. Це спричинило необхідність у 

сертифікації якості діяльності освітніх установ, у 

тому числі вищих навчальних закладів, і сприяло 

розвитку менеджменту якості – однієї зі складових 

менеджменту вищого навчального закладу. Роз-

виток теорії менеджменту якості спрямований на 

досягнення результатів, відповідно до цілей в 

галузі якості надання освітніх послуг, та задоволь-

няє різноманітні потреби, очікування і вимоги 

особистості, суспільства і держави, а також вищих 

навчальних закладів, які є самостійними зацікав-

леними сторонами. Цілі в галузі якості допов-

нюють інші цілі ВНЗ, що пов’язані з розвитком, 

фінансуванням, рентабельністю тощо.  

Менеджмент якості ґрунтується на концепції, в 

якій йдеться про застосування:  

 принципів моделі ділової досконалості 

European Foundation for Quality Management (EFQМ);  

 вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

Запровадження стандартів ISO відбувається 

складно. Це зумовлено тим, що система освіти 

України в даний час являє собою поки що певний 

конгломерат із характерними рисами як старої 

радянської системи, так і нової для України, євро-

пейської, англо-саксонської системи освіти, упро-

вадження якої зумовлено виконанням рекомен-

дацій Болонської декларації і переходом еконо-

міки України на ринкові принципи господарю-
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вання. На тлі цього формується внутрішньо-

системний конфлікт, що вимагає якнайшвидшого 

системного вирішення, оскільки відповідно зро-

стає напруженість на ринку праці. Підходи систем 

менеджменту якості, які діють у стандартах ISO 

9000, взаємозалежні з моделлю ділової доскона-

лості European Foundation for Quality Management 

(EFQМ) і засновані на загальних принципах. 

Побудова системи якості ґрунтується на трьох 

рівнях: індивідуальному (позиції 1, 2), командному 

(позиції 3-6) і корпоративному (позиції 7-9). Це 

означає, що система якості може «працювати» 

тільки при повному взаєморозумінні і налаго-

дженій взаємодії між співробітниками, командами 

і керівництвом організації, а також при обліку на 

кожному рівні критичних контекстних факторів.  

Ця модель є описом «ідеальної» організації 

європейського зразка. Вона підкреслює динаміч-

ний характер підходів щодо вдосконалення діяль-

ності, що приводить до поліпшення результатів    

[2, c. 249]. 

Шлях до ділової досконалості починається з 

лідерства, формування якого здійснюється через 

розвиток у цьому напрямі тих, хто вже працює у 

навчальному закладі, і тих нових співробітників, 

що приймаються на роботу та які володіють 

відповідними здібностями.  

Дана модель містить критерії, які дають змогу 

проводити порівняльне оцінювання діяльності 

вищого навчального закладу, що застосовується до 

всіх видів діяльності і до всіх зацікавлених сторін. 

Критерії оцінювання в моделях ділової доскона-

лості EFQМ забезпечують ВНЗ основу для порів-

няння його діяльності з діяльністю інших ВНЗ. 

Застосування цієї моделі, що базується на 

використанні критеріїв результатів і критеріїв 

можливостей вищого навчального закладу, при-

пускає, що в міру просування до досконалості в 

галузі можливостей, поліпшення будуть відбува-

тися стосовно споживачів, працівників, суспіль-

ства і ключових показників діяльності вищого нав-

чального закладу. І таким чином буде здійсню-

ватися стійкий розвиток ВНЗ. 

В основі ділової досконалості лежать чотири 

фактори:  

1) співробітники;  

2) партнерські відносини;  

3) процеси;  

4) продукція.  

Першочерговим стратегічним завданням на 

шляху до досконалості є «побудова якості, засно-

ваної на людях» як фундаменті і каталізаторі по-

ліпшення партнерських відносин, процесів і 

продукції. Його реалізація неможлива без глибо-

кого розуміння людської природи, потреб, психо-

логії і поводження людей.  

При розгляді методів підвищення якості люд-

ських ресурсів є найбільш важливим. На цьому, 

зокрема, наголошують рішення Лісабонської спе-

ціальної європейської Ради від 23-24 березня 2000 

року, які в подальшому отримали назву «Лі-

сабонська стратегія».  

Головною проблемою при впровадженні про-

цедур управління якістю в освіті, як правило, є 

персонал, оскільки процедури вимагають зміни 

корпоративної культури освітньої організації. У 

першу чергу, культури і кваліфікації керуючого 

персоналу середньої ланки. Саме від цієї групи 

залежить, вдасться чи ні втягнути рядових спів-

робітників у процес удосконалювання технологій і 

контролю якості, запровадити у свідомість пра-

цюючих розуміння того, що підвищення якості 

веде до високого рівня ділової досконалості. 

У цьому контексті досить важливою є під-

готовка і мотивація персоналу освітніх закладів, 

особливо ВНЗ, навчання вповноважених з якості, 

менеджерів і аудиторів.  

Досвід використання загального управління 

якістю (Total Quality Management – TQM) в інших 

країнах показує, що: 

 кожен співробітник ВНЗ має брати участь у 

досягненні високої якості навчання; 

 кожна кафедра, інститут повинні мати своїх 

«замовників» і «постачальників» і забезпечувати їх 

широким спектром освітніх послуг; 

 система управління якістю не може бути 

ефективною тільки за рахунок декількох одер-

жимих цією ідеєю співробітників; усі викладачі, 

усі кафедри й інші підрозділи ВНЗ повинні вико-

нувати свою щоденну роботу відповідно до 

стандартного процесу і його удосконалення; 

 колективна організація роботи дає змогу 

найбільш ефектно використовувати творчі можли-

вості кожного викладача і співробітника; 

 у традиційній технології навчання реалі-

зація ТQМ покладає на викладача значне наванта-

ження щодо оцінювання якості знань на основі 

великого набору показників; у нетрадиційній – діє 

комп’ютерна підтримка процедури оцінювання 

показників якості. 

Наступним кроком використання ТQМ є 

виховання персоналу в дусі прихильності базовим 

цінностям або прийняття на роботу співробітників, 

що розділяють такі цінності. Значущість у вищому 

навчальному закладі поняття «лідерське пово-

дження» стає вищим, якщо невід’ємною частиною 

корпоративної культури стануть довіра, повага, 

відкритість і т. ін.  

Формування партнерських відносин у вищому 

навчальному закладі означає створення команд, 

учасники яких володіють необхідними здібностями, 

пройшли належне навчання і можуть діяти від-

повідно до прийнятих базових цінностей.  

Лідери та учасники команд, спираючись на 

базові цінності й використовуючи необхідні здіб-

ності, будують свою повсякденну діяльність на 

принципі постійного поліпшення, місії, задачах, 

цілях і стратегії вищого навчального закладу.  

Оскільки потреби й очікування споживачів 

змінюються, вищі навчальні заклади також повинні 

постійно вдосконалювати свою продукцію і про-

цеси. Це можливо за умов застосування систем-

ного підходу до менеджменту якості в освіті, за 
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допомогою якого у вищих навчальних закладах 

аналізуються вимоги споживачів, визначаються 

процеси, що сприяють одержанню продукції, прий-

нятної для споживачів, а також ці процеси під-

тримуються в керованому стані. 

Розходження між системами менеджменту 

якості стандартів ISO 9000 і моделями доскона-

лості EFQМ полягає в їхніх галузях застосування. 

Зокрема, стандарти ISO 9000 мають розходження 

між вимогами до систем менеджменту якості і 

вимогами до продукції; концепція ISO полягає в 

тому, що вимоги стандарту до менеджменту орга-

нізації доповнюють вимоги до якості самої 

продукції. Основною продукцією ВНЗ є знання, 

вміння, методологічна культура, комплексна під-

готовка фахівців до самореалізації в суспільстві. 

Висновки 

Таким чином, стратегію сучасної педагогічної 

освіти становлять суб’єктивний розвиток і само-

розвиток особистості педагогічного працівника, 

здатного не тільки обслуговувати наявні педаго-

гічні й соціальні технології, але й виходити за 

межі їх нормативної діяльності, здійснювати 

інноваційні процеси, процеси творчості в 

широкому змісті. Тому важливими стратегічними 

завданнями системи управління інноваційним 

розвитком національної освіти нами визначено: 

використання для управління закладами освіти, у 

т. ч. вищими навчальними закладами, концепцій 

менеджменту якості (застосування принципів 

моделі ділової досконалості European Foundation 

for Quality Management (EFQМ) і вимог міжна-

родних стандартів ІСО серії 9000) та принципів 

індивідуалізації і підвищення гнучкості освітнього 

процесу, а також орієнтування системи освіти на 

особистий успіх фахівця.  
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Приходько І. П. 

 

 

МЕТОДИКА ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

Запропоновано методику державної експертизи вищих навчальних закладів. 
Розробити відповідні управлінські рішення на рівні вищого навчального закладу. 

Ключові слова: державне управління, інтеграція, європейський освітній про-
стір, методика, вищий навчальний заклад, процес, реформування. 

 
Предложена методика государственной экспертизы высших учебных заведе-

ний. Разработать соответствующие управленческие решения на уровне высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова: государственное управление, интеграция, европейское 
образовательное пространство, методика, высшее учебное заведение, процесс, 
реформирование. 

 
The method of state examination of higher educational establishments is suggested. 

To develop the proper administrative decisions at the level of higher educational 
establishment. 

Key words: state administration, integration, European educational space, methodo-
logy, higher education establishment, process, reformation. 

 

 

Актуальність проблеми. Сьогодні в широких 

колах громадськості та державно-політичних ко-

лах все більше обговорюється тема рейтингу ВНЗ 

залежно від їхніх досягнень у підготовці фахівців. 

Прихильники рейтингової системи вважають це 

одним із головних ланцюгів кооперації академіч-

ного співтовариства з роботодавцями. Будь-які 

починання в галузі рейтингів академічної якості 

неминуче натрапляють на складнощі, пов’язані з 

необхідністю кількісно охарактеризувати комп-

лекс складних процесів, який не має чітких меж, а 

саме: викладання, навчання і дослідження, ресур-

си, на яких базуються ці процеси. Крім вирішення 

методологічних проблем, що виникають на кож-

ному етапі підготовки рейтингу, виникають питан-

ня про те, що ранжувати, для кого рейтинг призна-

чений, хто його потенційний споживач, як підви-

щити достовірність показників і який спосіб 

перекладу інформації у формат рейтингу є най-

ефективнішим. 

Аналіз останніх наукових досліджень. 

Пошук ефективних механізмів державного уп-

равління реформування вищою освітою, оптималь-

ного розподілу повноважень між різними рівнями 

управління є предметом постійної уваги теоре-

тиків і практиків з державного управління. Серед 

них слід назвати таких зарубіжних і вітчизняних 

фахівців, як: Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Буре-

га, Д. Дзвінчук, В. Гамаюнов, В. Журавський, М. Ка-

рамушка, В. Князєв, В. Майборода, С. Майборода, 

В. Мартиненко, Н. Нижник, О. Поважний, С. По-

важний, Д. Табачник, В.Т ертичка, В. Цвєтков та ін. 

Мета роботи: 

– запропонувати методику державної експертизи 

вищих навчальних закладів; 

– розробити відповідні управлінські рішення на 

рівні вищого навчального закладу. 

Викладення основного матеріалу дослідження 

Основна проблема в оцінці роботи ВНЗ узагалі 

полягає в тому, що досягнення студента як про-

фесійного фахівця можна оцінити тільки через 

багато років. Однак ми вважаємо, що якість нав-

чального процесу згідно з європейським вектором 

реформи, а також стратегію подальшого розвитку 

вищого навчального закладу можна оцінити вже 

сьогодні. Таку оцінку ми розглядаємо, як об’єк-

тивну необхідність, тому що вона пов’язана з 

успіхом реалізації євроінтеграційної політики 

держави в галузі освіти. 

Ми запропонували організацію конкурсу на 

національному рівні на кращі ВНЗ щодо їхнього 

розвитку на сучасному етапі та представленої 

програми розвитку щодо інтеграції до європей-

ського освітнього простору. Конкурс (лат. concursus) – 

це змагання, метою якого є виділити найкращих із 

числа його учасників [6, c. 205]. Даний конкурс 

передбачає оцінку представленого євроінтегра-

ційного потенціалу ВНЗ, який подає заявку. У 

конкурсних документах або аплікаційних формах 

має проводитися розшифровка поняття «євроінте-

граційний потенціал ВНЗ». На нашу думку, це 

поняття є узагальнюючим і передбачає цілеспря-

мований розвиток вищого навчального закладу в 

усіх сферах діяльності – освітній, науковій, со-
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ціальній та міжнародній у контексті євроінтеграції. 

Заяви або аплікаційні форми мають відображати 

очікувані зміни в освітній, науковій та іннова-

ційній діяльності ВНЗ, а також у системі керу-

вання. Тобто це мають бути реальні стратегії, 

розроблені на коротко- та довгостроковий період 

із відповідним ресурсним забезпеченням. Таким 

чином, у конкурсі може взяти участь ВНЗ будь-

якого профілю, масштабу, часу заснування та 

інших відзнак. Передбачається, що в результаті 

конкурсу ВНЗ-переможці, (а їх, вважаємо, може 

бути декілька) отримують грант від держави, 

розрахований на три роки, який дозволить реалізу-

вати на практиці означену стратегію розвитку з 

використанням бюджетних коштів в обмежений 

період. Грантодавцем, на нашу думку, може бути 

міжнародна організація або створений спонсор-

ський національний фонд, зацікавлений у реалі-

зації освітніх проектів. Такий фонд організовує 

моніторинг реалізації експертизи, установлює 

преміальний фонд для переможців. Оператором 

проведення конкурсу та пошукачем спонсорської 

установи має стати Міністерство освіти і науки 

України як центральний орган виконавчої влади, 

який визначає фінансове забезпечення вищих 

навчальних закладів.  

Усі процеси оцінювання діяльності і розвитку 

ВНЗ розроблятимуться відповідно до визначених 

цілей і задач реформи вищої освіти та з ураху-

ванням усіх зацікавлених у реформі сторін. Підго-

товка вищим навчальним закладом аплікаційної 

форми проводиться як звіт-самооцінка відповідно 

до визначених критеріїв. Звіт має бути інформа-

тивним і аналітичним, із визначенням стратегічних 

напрямів ефективної освітньої діяльності у кон-

тексті державної політики з євроінтеграції Украї-

ни. На цьому етапі самооцінка ВНЗ є ключовою 

складовою процесу оцінювання і має велике 

значення саме для навчального закладу, бо забез-

печує повний аналіз стратегічного управління в 

навчальному закладі та сприяє істотним змінам 

освітнього середовища в ньому. Самооцінка також 

визначає поточний статус діяльності ВНЗ порів-

няно з критеріями експертної оцінки.   

Для проведення конкурсу треба розробити 

методику критеріальної оцінки розвитку вищих 

навчальних закладів та їхнього потенціалу. Мето-

дика заснована на аспектному підході, який перед-

бачає визначення пріоритетних аспектів освітньої 

діяльності та їх впливу на кінцевий результат. 

Методика має досить просту технологію реалізації 

і складається з системи відповідних критеріїв та 

показників прогресу, завдяки яким будь-який ВНЗ 

може самостійно оцінити свою готовність до 

інтеграції до європейського освітнього простору та 

визначитись за своєю поточною позицією з 

урахуванням глобальних процесів і тенденцій. 

Методика включає декілька етапів. 

Перший етап пов’язаний із формуванням групи 

експертів і обліком рівня: їхньої компетентності 

(ступеня знайомства кожного експерта з методо-

логією і методикою рішення поставленої задачі); 

зацікавленості (позитивним ставленням експертів 

до процедури експертизи); діловитості та об’єк-

тивності. 

На цьому етапі слід користуватися евристич-

ними, статистичними, тестовими та документаль-

ними методами, застосування яких визначається 

специфікою вирішуваної експертами задачі. 

До експертної групи повинні бути залучені 

представники професійних експертних організацій, 

академічних і галузевих установ, бізнесу на рівні 

керівництва промислових компаній, представники 

міжнародних освітніх організацій. З ними має бути 

укладений договір, де буде детально описано про 

їх особисту відповідальність за результати експер-

тизи. Тут, на нашу думку, є необхідним установ-

лення з боку Міністерства прямих зв’язків з 

акредитаційними агенціями європейських країн із 

метою підготовки експертів в освоюванні інстру-

ментарію та технології оцінки якості вищої освіти, 

а також проведення попереднього тренінгу для 

експертів. 

На другому етапі слід розглянути сутність 

власне поняття «критерій». Воно, як відомо, при-

пускає умову, на підставі якої проводиться оцінка, 

визначення, вибір або класифікація будь-якого 

феномена. Критерій – це показник, ознака, на 

основі якої формується оцінка якості об’єкта або 

процесу [3, с. 154]. 

Поліструктурність такого об’єкта, як вищий 

навчальний заклад, потребує великої кількості 

критеріїв для оцінки змістовних і організаційних 

аспектів діяльності ВНЗ, тому критерії потребують 

певної інтеграції. Під час розробки системи кри-

теріїв необхідно вирішити, що треба оцінювати. 

Критерії розподіляються за різними принципами, 

серед яких виділяємо такі групи. 

Кількісні та якісні. Кількісні критерії є най-

більш розповсюдженими показниками оцінки 

діяльності ВНЗ. Це прямий та об’єктивний спосіб 

оцінки, завдяки якому можна оцінити досягнуті 

результати. До якісних критеріїв відносять сучас-

ність освіти, відповідність змісту освіти вимогам 

розвитку країни та інтересам особи, що навчаєть-

ся, ступінь реалізації навчальним закладом задач 

вищої освіти [2, c. 171]. 

Зовнішні та внутрішні. Зовнішні критерії – це 

стандарти, нормативи, документи. Внутрішні – це 

внутрішній моніторинг якості, внутрішня оцінка 

керівництва ВНЗ [4, c. 125]. 

Комплексні та прості критерії. Якщо в одному 

критерії враховується інформація, комбінована в 

результаті оцінки різних характеристик, то це – 

комплексний критерій. Якщо оцінюються окремі 

види діяльності, то дані критерії є простими [1, 

c. 27]. 

У процесі розробки критеріїв слід враховувати 

зарубіжний досвід, особливо європейських країн, 

адже його узагальнення дає підстави для більш 

адекватного механізму визначення рівня готов-

ності ВНЗ до діяльності в сучасних умовах. Для 

зарубіжних систем оцінювання характерним є 

використання різноманітних шкал та критеріїв, за 
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допомогою яких здійснюється діагностика всіх 

видів діяльності ВНЗ, застосування прозорих, за-

здалегідь відомих методів оцінювання, а також 

постійне інформування громадськості про резуль-

тати освітньої діяльності [5, c. 15]. 

Варто зазначити, що точної та об’єктивної 

оцінки усіх критеріїв досягти практично немож-

ливо. Це пов’язано з неможливістю чітко зафіксу-

вати і кількісно виміряти деякі характеристики. У 

запропонованій нами методиці визначення кри-

теріїв оцінки діяльності ВНЗ використана бальна 

оцінка показників прогресу – від мінімального 

позитивного (1 бал) до максимального позитив-

ного (10 балів), тобто результати освітньої діяль-

ності в означеному напрямі вимірюються квалі-

метрично, де будь-якому балу відповідає певний 

рівень прояву якості.  

Третій етап – найскладніший і найбільш відпо-

відальний. Це обумовлено необхідністю введення і 

достатністю показників за кожним критерієм. 

Кожний критерій отримує інтегральну якість і 

розкладається на декілька основних показників, які, у 

свою чергу, ієрархічно пов’язані та розміщуються за 

відповідними рівнями. Під час вибору показників 

доцільно керуватися загальними уявленнями про 

їхню дієвість (чи дійсно показник характеризує той 

аспект, який він повинен характеризувати), надій-

ність (чи вільний цей показник від погрішності) і 

можливість порівняння (чи розуміється показник 

незалежно від типу програми або ВНЗ).  

Під час добору показників слід також оцінити 

їхню об’єктивність і суб’єктивність. Об’єктивними 

вважають ті показники, які не залежать від розроб-

ників. Наприклад, відношення кількості студентів 

до чисельності викладачів або кількість книг у біб-

ліотеці два незалежні експерти оцінять однаково. 

Суб’єктивні показники можуть змінюватися за-

лежно від думки респондента. Наприклад, якість 

навчальної програми буде відрізнятися привлас-

неною їй оцінкою. Суб’єктивним також буде 

експертне оцінювання організованості, технологіч-

ності, цілевизначеності, плановості освітнього 

процесу тощо. За інших рівних умов перевага 

віддається показникам, що описують процес, тобто 

якість освіти та її результати (наприклад, успішна 

кар’єра випускників).  

Четвертий етап включає розрахунок комплекс-

ної інтегральної оцінки діяльності ВНЗ. У нашому 

випадку такою інтегральною оцінкою виступає 

оцінка стратегії розвитку ВНЗ у контексті євро-

інтеграції. Така оцінка може бути отримана шля-

хом підрахунку показників та оцінки отриманої 

первісної інформації, представленої в аплікаційній 

формі або заявці. 

Кожна заявка окремого ВНЗ має оцінюватися 

2-3 незалежними експертами. Експертні висновки 

пропонується представляти у вигляді опису та 

бальної оцінки в межах єдиної встановленої шка-

ли. У випадку істотної розбіжності оцінок експер-

тів заявка може бути передана на додаткову екс-

пертизу. Крім цього, експерти можуть запросити 

інформацію у МОН України для підтвердження 

вірогідності показників, а також здійснювати виїз-

ди на місця для додаткової перевірки. До інстру-

ментарію роботи експертів входять аплікаційна 

форма ВНЗ, лист-спостереження та різноманітні 

анкети для студентів, викладачів, адміністративного 

складу, ректора ВНЗ. Для досягнення рівноваги між 

фактами та їх інтерпретацією подана інформація 

аналізується та перевіряється згідно зі встанов-

леними критеріями. Має бути створене програмне 

забезпечення для обробки даних. 

Необхідно ще раз підкреслити, що ідеєю запро-

понованого конкурсу має бути не оцінка ВНЗ (бо 

мається на увазі, що у конкурсі можуть взяти 

участь різнопрофільні ВНЗ), а його заява про євро-

інтеграційну програму діяльності, підтверджену 

потенціалом навчального закладу та визначену 

стратегією розвитку.  

Участь у конкурсі та заповнення аплікаційної 

форми як звіту-самооцінки ґрунтуються на таких 

засадничих принципах: зацікавленості студентів, 

викладачів, співробітників ВНЗ та суспільства у 

цілому в проведенні такого конкурсу; добровіль-

ності участі ВНЗ у конкурсі та добровільності і 

відкритості в поданні даних про свою діяльність, а 

також згода на їхню експертну оцінку; чіткості, 

послідовності і прозорості критеріїв та процедур 

експертизи; об’єктивності із забезпеченням висо-

кого рівня професіоналізму та загальною методич-

ною підготовкою експертів. 

Висновки та перспективи подальших наукових 

розробок у даному напрямі 

Підбиваючи підсумок, слід сказати, що участь 

вищого навчального закладу у конкурсі підтверд-

жується звітом із самооцінки з цілеспрямованого 

розвитку вищого навчального закладу в усіх сферах 

діяльності – освітній, науковій, соціальній та між-

народній – у контексті євроінтеграції. Це має бути 

безпристрасна та об’єктивна інформація про свою 

освітню діяльність відповідно до отриманих 

критеріїв. Представлена інформація повинна мати 

самокритичний та аналітичний характер і використо-

вуватися навчальним закладом не в якості маркетин-

гової акції, а насамперед із метою показати стратегіч-

ну позицію ВНЗ, його потенціал для входження до 

європейського освітнього простору. Передбачається, 

що весь процес оцінювання в межах конкурсу 

триватиме від трьох до шести місяців. 
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ВОТУМ ДОВІРИ ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ УРЯДУ: 

ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНА 

 

 

Статтю присвячено особливостям процесу формування уряду в країнах 
Європейського Союзу, проблемам, що існують у механізмі призначення прем’єр-
міністра та всього складу уряду в Україні. Автором проаналізовано основні зако-
нодавчі акти, що регулюють питання реалізації установчої функції парламенту 
шляхом висловлення вотуму довіри уряду в європейських країнах із парла-
ментською формою правління. Констатується той факт, що в Україні існує 
певна суперечність між процесом ухвалення/неухвалення програми уряду, 
прописаним у Конституції, та можливістю реалізації урядом власних функцій. 
Автор надає рекомендації задля вирішення даної проблеми з урахуванням досвіду 
країн ЄС та власне українських державно-управлінських традицій. Значну увагу 
приділено розгляду досвіду прийняття програм діяльності уряду в Україні і 
висловлено пропозиції щодо удосконалення їх змісту та механізмів реалізації.  

Ключові слова: вотум довіри, інвеститура уряду, програма діяльності уряду, 
взаємодія уряду і парламенту, функції уряду. 

 
Статья посвящена особенностям процесса формирования правительства в 

странах Европейского Союза, проблемам, которые существуют в механизме 
назначения премьер-министра и всего состава правительства в Украине. Ав-
тором проанализировано основные законодательные акты, которые регули-
руют вопрос реализации учредительной функции парламента путем выражения 
вотума доверия правительству в европейских странах с парламентской формой 
правления. Констатируется тот факт, что в Украине существует опреде-
ленное разногласие между процессом принятия/непринятия программы прави-
тельства, прописанным в Конституции, и возможностью реализации правитель-
ством собственных функций. Автор предоставляет рекомендации для решения 
данной проблемы с учетом опыта стран ЕС и украинских государственно-
управленческих традиций. Значительное внимание уделено рассмотрению опы-
та принятия программ деятельности правительства в Украине и высказаны 
предложения относительно усовершенствования их содержания и механизмов 
реализации.  

Ключевые слова: вотум доверия, инвеститура правительства, программа 
деятельности правительства, взаимодействие правительства и парламента, 
функции правительства. 

 
Article is devoted features of government formation in European Union countries and 

problems in the mechanism of appointment the prime minister and all structure of the 
government in Ukraine. Author has analysed the basic acts which regulate a question of 
realization of constituent function of parliament by expression the vote of confidence to 
the government in the European countries with the parliamentary system. Ukraine has a 
certain disagreement between process of acceptance of the government program 
registered in the Constitutio, and possibility of realization by the government it’s own 
functions. The author gives recommendations for the decision of the given problem taking 
into account experience of the EU countries and the Ukrainian state-administrative 
traditions. The attention given to consideration of experience of acceptance of 
government program in Ukraine also is stated offers concerning improvement of their 
maintenance and realization mechanisms.  

Key words: a vote of confidence, an investiture to the government, the government 
program, interaction of the government and parliament, government function. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими або прак-

тичними завданнями 

Процес формування уряду займає особливе 

місце в процесі взаємодії парламенту і уряду, тому 

що саме від того, наскільки правильним та актуаль-

ним для країни буде вибір урядовців вищого рівня, 

залежить її соціально-економічний розвиток, влас-

не подальша доля законодавчої і виконавчої влади, 

їх авторитет у державі. Висловлення парламентом 

вотуму довіри уряду слід розглядати як елемент 

контрольної функції парламенту, можливість зако-

нодавчої влади, обраної народом, контролювати 

виконавчу, покликану реалізовувати його волю в 

процесі управління державою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної пробле-

ми і на які спирається автор 

Здійснений аналіз історіографії за темою 

дослідження засвідчив, що проблемі висловлення 

парламентом вотуму довіри в процесі формування 

уряду присвячено недостатньо уваги з боку нау-

ковців. Окремі аспекти даної теми розглядаються у 

загальних розвідках, що аналізують проблеми 

реалізації парламентом функції контролю над уря-

дом (праці О. О. Майданник [23], І. К. Залюбов-

ської [11], Ю. Г. Барабаша [5], О. В. Ковряко-

вої [14]), парламентської відповідальності уряду 

(Р. М. Павленко [25-26]), взаємної відповідаль-

ності уряду і парламенту (Г. М. Малкіна [24]). 

Дослідження високого рівня, які торкаються           

питання, що нами розглядається, в контексті 

ширших за змістом проблем були здійснені і 

висвітлені у публікаціях експертами аналітич-

ного центру «Лабораторія законодавчих ініціатив» 

[27-28]. 

Незважаючи на те, що дослідники аналізували 

окремі питання обраної автором проблеми,  багато 

її аспектів залишаються недостатньо вивченими. 

Досі відсутні дослідження, які б висвітлювали 

особливості висловлення вотуму довіри пар-

ламенту в процесі формування уряду в країнах 

Європейського Союзу та їх порівняння з україн-

ськими реаліями, що є дуже актуальним. Саме на 

основі такої розвідки можна зробити висновок, 

наскільки українська ситуація в даній сфері від-

повідає стандартам країн ЄС, та висловити реко-

мендації щодо удосконалення процесу форму-

вання відповідального й ефективного уряду в 

державі.  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми, котрим присвячується озна-

чена стаття 

За наявності досліджень, присвячених загаль-

ним проблемам взаємодії уряду і парламенту, на 

сьогодні залишається актуальною необхідність 

комплексного вивчення проблеми реалізації уста-

новчої функції парламенту стосовно виконавчої 

гілки влади шляхом висловлення вотуму довіри 

уряду на основі досвіду країн ЄС та порівняння 

цих даних із ситуацією в Україні.  

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання) 

Проводячи дослідження, автор ставив наступні 

цілі: 

 проаналізувати особливості процесу фор-

мування уряду в країнах ЄС та роль парламентів у 

цьому процесі; 

 визначити особливості процедури форму-

вання уряду та висловлення довіри його програмі в 

Україні; 

 сформулювати пропозиції щодо удоскона-

лення процедури висловлення довіри уряду в 

Україні з урахуванням досвіду країн ЄС та ук-

раїнських традицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Взаємодія уряду і парламенту розпочинається 

вже у процесі формування уряду під час реалізації 

парламентом своєї установчої функції. Активну 

роль у цьому процесі, як свідчить досвід євро-

пейських країн, відіграє глава держави – президент 

або монарх залежно від форми державного прав-

ління. Для того, щоб уряд отримав повноваження, 

необхідне схвалення кандидатури прем’єр-міністра 

або всього складу уряду парламентом – надання 

вотуму довіри. Ця процедура має відмінності у 

різних країнах залежно від традицій та особли-

востей, закріплених у конституціях та інших 

законодавчих актах. У процесі висловлення воту-

му довіри уряду під час його формування велике 

значення має взаємна ефективна співпраця, робота 

для досягнення консенсусу, тому що парламент і 

уряд є взаємозалежними від ефективності роботи 

кожного. Парламент може висловити або не висло-

вити вотум довіри уряду, а уряд, у відповідь на 

другий варіант, може вплинути на розпуск пар-

ламенту.  

У значній частині країн ЄС надання інвести-

тури уряду ґрунтується на урядовій програмі. То-

му значну увагу в нашому дослідженні буде при-

ділено саме цьому стратегічному для процесу 

державного управління документу. Програму 

уряду можна визначити як нормативно-правовий 

акт, де визначаються пріоритети уряду у прове-

денні державної політики, дія якого розпочи-

нається з моменту його схвалення парламентом, 

відповідно до Конституції, а завершується із 

закінченням терміну діяльності самого уряду. 

Програма діяльності уряду займає ключове місце 

серед інструментів державного управління через 

те, що діяльність голови уряду та усієї виконавчої 

вертикалі державної влади спрямована на її 

виконання. Це повноваження уряду чітко пропи-

сане у статті 114 Конституції України: «Прем’єр-

міністр України керує роботою Кабінету Міністрів 

України, спрямовує її на виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

Верховною Радою України» [22]. Подібне тракту-

вання має ст. 102 Конституції Румунії, в якій 

зазначається, що уряд, відповідно до власної 
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програми, схваленої парламентом, забезпечує реа-

лізацію внутрішньої і зовнішньої політики країни 

та здійснює загальне керівництво публічною адмі-

ністрацією [20].  

Подібні норми якщо й не прописані у Консти-

туціях країн ЄС, але передбачені у якості основи 

діяльності урядової команди. Так із окремих стат-

тей Конституції Франції можна судити, наскільки 

велике значення має впровадження урядової про-

грами для реалізації процесу державного управлі-

ння. Зокрема, ст. 38 Конституції надає уряду право 

для виконання власної програми, з дозволу 

парламенту, видавати ордонанси (акти уряду, що 

приймаються у порядку делегованого законо-

давства) протягом обмеженого часу для реалізації 

заходів, які віднесені до сфери закону [15, с. 89].  

Невиконання урядом програми діяльності, 

схваленої парламентом, є підставою для постанов-

ки ним питання про відповідальність уряду. Тому 

в багатьох країнах ЄС визначено вимогу так званої 

парламентської інвеститури уряду, яка полягає у 

схваленні представницьким органом програми 

його діяльності, що водночас є схваленням і 

складу уряду. Лише уряд, що отримав довіру 

парламенту, через схвалення його програми може 

приступити до виконання своїх повноважень. Не-

схвалення програми уряду, як правило, призводить 

до його відставки. 

Взагалі країни з парламентською формою 

правління, залежно від механізму формування 

уряду, можна поділити на дві групи: 1. Країни, в 

яких прем’єр-міністр або сформований ним уряд 

має надати програму діяльності (загальнополі-

тичну декларацію), за результатами розгляду якої 

отримати вотум довіри – і це є підставою для його 

призначення. 2. Країни, в яких призначення 

прем’єр-міністра, який пізніше формує уряд, або 

всього складу уряду вимагає згоди парламенту 

(надання вотуму довіри). Слід зазначити, що схва-

лення відбувається у будь-якому випадку, лише 

різними способами. Обидва варіанти формування 

уряду тісно пов’язані із його парламентською 

відповідальністю, тому що наслідком може бути 

висловлення або вотуму довіри, або вотуму недо-

віри уряду.  

Процедура схвалення парламентом програми 

діяльності уряду або його декларації загальної 

політики після призначення (висунення кандида-

тури) керівника уряду або всього кабінету главою 

держави передбачена, зокрема, у Франції, Іспанії, 

Греції, Португалії, Польщі, Румунії, Литві, Фін-

ляндії та інших країнах Європейського Союзу. Для 

цього необхідна більшість голосів членів парла-

менту. Програма уряду, як правило, має бути 

схваленою і уряд повинен отримати вотум довіри 

від нижньої палати парламенту. Винятком з цього 

правила є Румунія, де схвалення програми уряду 

відбувається двома палатами. Процедура надання 

інвеститури уряду прописана у ст. 103 Конституції 

Румунії. Президент висуває кандидатуру Прем’єр-

міністра, який протягом 10 днів має отримати 

вотум довіри для власної програми і всього складу 

уряду. Програма і склад уряду обговорюються 

Палатою депутатів та Сенатом на спільному засі-

данні, на якому парламент більшістю голосів має 

висловити довіру [20].  

У Франції також відразу після призначення 

Прем’єр-міністра та інших членів уряду Пре-

зидент після обговорення Радою міністрів надає 

для схвалення Національних зборів Програму 

уряду або його загальнополітичну декларацію, 

ставлячи питання про довіру. Програма обгово-

рюється і виноситься на голосування палати, за 

результатами якого приймається постанова Націо-

нальних зборів абсолютною більшістю голосів 

депутатів. Схвалення програми уряду означає 

висловлення йому вотуму довіри. Слід зауважити, 

що програма уряду, за рішенням Прем’єр-міністра, 

може надаватися також на схвалення верхньої 

палати французького парламенту – Сенату. Однак 

рішення Сенату не має юридичних наслідків, а 

повинно лише зайвий раз продемонструвати авто-

ритет уряду. Прийнята нижньою палатою парла-

менту програма діяльності уряду стає для уряду 

політично та конституційно обов’язковим до вико-

нання документом. У випадку несхвалення про-

грами Національними зборами Прем’єр-міністр 

має надати Президенту заяву про відставку уряду 

[15, с. 95-96].  

У Португалії програма уряду подається до 

розгляду Асамблеї Республіки не пізніше ніж на 

10 день після призначення президентом Прем’єр-

міністра у вигляді заяви голови уряду. Дебати 

тривають не більше 3 днів, і за цей час будь-яка 

парламентська група може надати пропозицію про 

відхилення програми уряду. Для цього необхідна 

абсолютна більшість голосів депутатів (ст. 192). 

Конституція передбачає, що уряд не обов’язково 

має отримати висловлений еxpressis verbis вотум 

довіри. При цьому вистачає лише умовного його 

існування. Проте уряд з власної ініціативи може 

вимагати надання вотуму довіри власній програмі 

діяльності, який ухвалюється теж абсолютною 

більшістю голосів. У випадку відхилення про-

грами уряд має піти у відставку (ст. 195) [19].  

У Польщі процедуру розгляду програми уряду 

прописано у статті 154 Конституції 1997 року. Як і 

в інших вищеперерахованих країнах, у Польщі 

Прем’єр-міністр і члени Ради Міністрів призна-

чаються Президентом без згоди парламенту, проте 

протягом 14 днів після цього Голова Ради Мі-

ністрів надає Сейму програму діяльності і про-

понує висловити вотум довіри уряду. У випадку 

ненадання вотуму довіри новопризначеному уряду 

він вважається нествореним і у зв’язку з цим 

передбачені резервні процедури його обрання [3].  

У Іспанії, яка є конституційною монархією з 

парламентською формою правління, теж передба-

чено процедуру схвалення програми уряду парла-

ментом. Так у статті 99 Конституції 1978 року за-

значається наступне: «1. Після кожного оновлення 

складу Конгресу та в інших випадках, передба-

чених Конституцією, Король за узгодженням із 

представниками політичних фракцій, репрезен-
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тованих у парламенті, та за участю Голови 

Конгресу призначає кандидатуру голови уряду. 

2. Кандидат, висунутий згідно з положеннями 

попереднього пункту, повинен направити на 

розгляд Конгресу політичну програму уряду, який 

він має намір сформувати, та вимагати вотуму 

довіри» [18]. Якщо Конгрес абсолютною біль-

шістю голосів депутатів виразить кандидатові 

вотум довіри, то король призначає його на пост 

Голови уряду. Якщо більшість голосів не набрано, 

тоді, подібно як у Польщі, уряд вважається 

несформованим і Конституцією передбачено інші 

шляхи його формування.  

Навіть якщо процедура схвалення програми 

уряду або його складу законодавчо не закріплена у 

деяких країнах, традиційно вона існує. Наприклад, 

у Бельгії, яка за формою державного правління є 

конституційною парламентською монархією, тра-

диційно теж склалася процедура схвалення уря-

дової програми і отримання вотуму довіри двома 

палатами парламенту, хоча вона чітко й не пропи-

сана у Конституції. Всі призначені монархом 

члени уряду повинні користуватися довірою пар-

ламенту. Після призначення монархом членів уря-

ду прем’єр-міністр виступає у палатах парламен-

ту із викладом урядової програми і виносить її на 

голосування. Якщо програма не отримує підтрим-

ки більшості депутатів хоча б однієї з палат, уряд 

подає у відставку [30].  

У всіх розглянутих вище випадках призначення 

прем’єр-міністра і членів уряду здійснює прези-

дент без згоди парламенту (крім Румунії). Лише 

після призначення президентом парламент пови-

нен схвалити програмну декларацію новопризна-

ченого уряду. Несхвалення програми і, як наслідок, 

відмова у довірі тягнуть за собою відставку уряду.  

Проте не у всіх європейських країнах про-

цедура формування уряду поставлена у залежність 

від схвалення/несхвалення його політичної програ-

ми. В Німеччині, Австрії, Італії, Великобританії, 

Чехії, а також в Україні голова уряду або увесь 

його склад призначається за згодою парламенту. В 

Австрії Федерального канцлера, а за його пропози-

цією також і членів уряду, призначає Федеральний 

президент, але при цьому він бере до уваги думку 

нижньої палати парламенту – Національних Збо-

рів. У Конституції прописано, що Федеральний 

президент повинен представити новий Федераль-

ний уряд Національним Зборам (ст. 70). Фор-

мально підтвердження парламентом не є необхід-

ним, але зважаючи на те, що Національні Збори у 

будь-який час можуть висунути уряду вотум 

недовіри, Федеральний президент повинен врахо-

вувати думку більшості зборів [29].  

Також формально згода Палати общин необ-

хідна при призначенні прем’єр-міністра у Велико-

британії. І на практиці це відбувається без будь-

яких непередбачених ситуацій, тому що Королева 

призначає прем’єр-міністром лідера політичної 

партії, яка отримала більшість місць у Палаті 

общин. Питання довіри Палати общин для уряду 

регулюються неписаними нормами права, так 

званими конституційними угодами, юридично не 

зафіксованими, але такими, що регулюють важливі 

питання державної сфери. Так у них зокрема за-

значається, що уряд має володіти довірою Палати 

общин. У випадку, якщо така довіра відсутня під 

час обговорення основних питань політики, уряд 

повинен піти у відставку або порадити Королеві 

розпустити Парламент [15, с. 4]. Традиційно про-

грама уряду презентується королевою у її промові 

до парламенту після формування уряду. Тому 

прем’єр-міністр, якому доручено сформувати уряд, 

сам зацікавлений у підтримці парламенту. Вдалим 

прикладом досягнення політичної згоди може бути 

останній уряд Великобританії. Слід зазначити, що 

нині діючий уряд Д. Камерона є коаліційним 

вперше, починаючи з 1940 року, через те, що за 

результатами парламентських виборів жодна з 

партій не отримала абсолютної більшості у 

парламенті. 

Схвалення від Бундестагу без процедури обго-

ворення вимагає запропонована Федеральним 

президентом кандидатура Федерального канцлера 

в Німеччині (як правило, це керівник партії, що 

отримала більшість у Бундестазі). Лише після 

отримання більшості голосів членів Бундестагу 

обраний може отримати призначення від Феде-

рального президента. Хоча юридично Бундестаг 

може не затвердити кандидатуру, запропоновану 

Президентом, але на практиці він цим правом не 

користується, через загрозу розпуску парламенту. 

Адже якщо особа, запропонована Федеральним 

президентом, не підтримується Бундестагом, то 

протягом 14 днів у нижній палаті має бути за-

тверджена інша кандидатура абсолютною біль-

шістю голосів. Якщо ж протягом цього терміну 

обрання не відбулося, то проводиться новий тур 

голосування, після якого обраним вважається 

кандидат, який набрав найбільшу кількість голо-

сів. У тому випадку, коли кандидатура не набирає 

більшості голосів нижньої палати парламенту, 

Федеральний президент повинен протягом семи 

днів або призначити його, або розпустити Бун-

дестаг [1]. Таким чином, якщо запропонована 

особа не була обрана, то як в Польщі та Іспанії 

Конституцією передбачені інші шляхи обрання 

голови уряду (ст. 63 Конституції ФРН), які у 

підсумку можуть спричинити розпуск Бундестагу.  

Другий етап формування уряду – призначення 

міністрів. Канцлер відбирає кандидатури на поса-

ди міністрів і висуває обов’язкову для Президента 

пропозицію щодо їх призначення. А отже, канц-

леру належить право визначення персонального 

складу уряду. Формально Бундестаг не має безпо-

середніх правових можливостей впливати на 

призначення міністрів або усунення їх з посади, 

проте зважаючи на те, що уряд потребує під-

тримки парламенту, кандидатури міністрів узгод-

жуються з представниками різних політичних сил 

[7, с. 206-207]. Діяльність парламенту спланована 

дуже ефективно: оскільки фракції вже вели пере-

говори щодо складу Уряду, то Канцлер, найчас-

тіше вже в день свого обрання, пропонує Феде-
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ральному президенту кандидатури федеральних 

міністрів. На наступному пленарному засіданні він 

виступає з урядовою заявою, яка відображає 

основні положення програми нового уряду. Тільки 

Канцлеру надано право визначати загальний 

напрям і цілі роботи Уряду на період строку скли-

кання парламенту. Як зазначається в Основному 

законі, він «веде справи Уряду згідно з регла-

ментом, прийнятим Федеральним урядом і схва-

леним Федеральним президентом» (стаття 64). 

Водночас необхідно відзначити, що при коалі-

ційному Уряді дискреція Канцлера фактично 

обмежується коаліційними домовленостями (учас-

ники коаліції (партії) перед формуванням Уряду 

приходять до згоди з питань урядової програми, 

що отримує закріплення в коаліційній угоді) [6, 

с. 26]. Отже, програма діяльності уряду не є 

визначальним фактором для призначення канцлера 

і персонального складу уряду. Процедура призна-

чення канцлера надає йому інвеституру парла-

менту, і немає потреби ініціювати надання вотуму 

довіри для уряду.  

Подібна до німецької процедура формування 

уряду в Естонії. Право висування кандидата у 

Прем’єр-міністри також належить Президенту 

Республіки. При цьому кандидатура має бути 

схвалена парламентом республіки, оскільки протя-

гом 14 днів після висування кандидат має пред-

ставити перед Державними зборами доповідь про 

основи формування майбутнього уряду. Парла-

мент без обговорення відкритим голосуванням 

приймає рішення про надання йому довіри на 

формування уряду. Кандидат, якого парламент 

наділив довірою, в семиденний строк представляє 

склад уряду Президенту, який у триденний строк 

призначає склад уряду. Якщо кандидат у Прем’єр-

міністри не отримує довіри парламенту, то про-

цедура повторюється. У випадку чергової невдачі 

право пропонувати кандидатуру переходить до 

Державних зборів. Протягом 14 днів парламент 

висуває власного кандидата, який повинен сфор-

мувати склад уряду та представити його Прези-

денту. Якщо цього не станеться, то Президент 

оголошує позачергові вибори до парламенту 

(ст. 89 Конституції Естонії) [17]. 

Вотум довіри для уряду, як правило, вислов-

люється нижньою палатою парламенту. Проте в 

Італії в цьому випадку уряд має отримати вотум 

довіри від обох палат парламенту. Згідно зі ст. 92-

94 Конституції Італії, після призначення Прези-

дентом Голови Ради Міністрів і за його пропо-

зицією уряд міністрів повинен не пізніше ніж на 

10 день відрекомендуватися палатам і отримати їх 

довіру. Кожна палата висловлює довіру або 

відмовляє у ній шляхом прийняття вмотивованої 

резолюції, яка затверджується поіменним голосу-

ванням [15, с. 289]. В Італії за час дії Конституції 

1947 року мали місце 5 випадків відмови в інве-

ститурі однією з палат парламенту. 

Розглянувши практику формування уряду в 

країнах Європейського Співтовариства, зупини-

мося більш детально на особливостях процедури 

формування уряду в Україні. Прописана в Консти-

туції України процедура формування уряду та 

затвердження програми його діяльності не має 

аналогів у країнах ЄС. Спробуємо пояснити, чому.  

Україна має систему призначення Прем’єр-

міністра за згодою Верховної Ради України. Про 

це свідчить ст. 114 Конституції, згідно з якою 

Прем’єр-міністр України призначається Президен-

том України за згодою більше ніж половини від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Персональний склад Кабінету Міністрів України 

призначається Президентом України за поданням 

Прем’єр-міністра України [22].  

Згідно зі ст. 85. Конституції України, до повно-

важень Верховної Ради України належить розгляд 

і прийняття рішення щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України. Взагалі 

схвалення програми є своєрідним висловленням 

довіри прем’єр-міністрові та складу уряду, а також 

гарантією стабільної діяльності кабінету протягом 

визначеного часу, оскільки впродовж року після 

схвалення програми Верховною Радою не можна 

розглядати питання про відповідальність уряду.  

Особливості процедури подання та схвалення 

Програми конкретизовані у Законах України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 

року та «Про Регламент Верховної Ради України» 

від 10 лютого 2010 року. У них, зокрема, зазна-

чається, що Програма діяльності Кабінету Мініст-

рів України на строк його повноважень подається 

на розгляд Верховної Ради у місячний термін після 

сформування Кабінету Міністрів України. Питан-

ня про схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України розглядається на пленарному 

засіданні у 15-денний строк після її надходження 

до Верховної Ради. За результатами розгляду 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

Верховна Рада може:  

1. Схвалити Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України. Програма діяльності Кабінету 

Міністрів України вважається схваленою, якщо за 

неї проголосувала більшість від конституційного 

складу Верховної Ради України. 

2. Надати Кабінету Міністрів України можли-

вість доопрацювати Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України з урахуванням зауважень і 

пропозицій, висловлених при її обговоренні.  

Рішення про надання Кабінету Міністрів 

України можливості доопрацювати Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України може бути 

прийняте Верховною Радою лише один раз. У разі, 

якщо Верховною Радою за результатами розгляду 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

не прийнято жодного із рішень, Програма діяль-

ності Кабінету Міністрів України вважається 

несхваленою і протягом року цим Кабінетом Мі-

ністрів України не подається до Верховної Ради. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

може бути повторно внесена на розгляд Верховної 

Ради не раніше як через рік після дня її несхвалення 

[8-9]. Таким чином, в Україні схвалення Програми 
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діяльності Кабінету Міністрів не є обов’язковою 

вимогою призначення уряду. 

А отже, з проаналізованої законодавчої бази 

випливає, що несхвалення Програми не означає 

висловлення недовіри уряду і не матиме ніяких 

юридичних наслідків. Проте це суперечить тракту-

ванню ст. 114 Конституції України, у якій чітко 

зазначається, що Прем’єр-міністр України керує 

роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її 

на виконання Програми діяльності Кабінету Мі-

ністрів України, схваленої Верховною Радою Ук-

раїни. Таким чином, виконання урядом Програми 

діяльності є основоположною функцією Кабінету 

Міністрів. Несхвалення такої програми є немож-

ливим, з огляду на дану статтю, тому що незро-

зуміло, яку саме політику у такому випадку буде 

реалізовувати уряд.  

У цьому є певна суперечливість українського 

варіанта призначення уряду. З проведеного нами 

аналізу випливає, що в європейських країнах існує 

чітко визначений механізм призначення уряду, 

який включає або схвалення кандидатури Прем’єр-

міністра (складу уряду), або висловлення вотуму 

довіри уряду через схвалення його програми. В 

Українській Конституції передбачені обидва ва-

ріанти, але через те, що співіснувати вони не 

можуть, варіант схвалення програми уряду є дещо 

формальним, і її несхвалення не призводить до 

відставки уряду. Певною мірою, це логічно, тому 

що Верховна Рада змушена була б двічі у процесі 

призначення уряду висловлювати йому довіру. А 

отже, формально висловлення вотуму довіри в Ук-

раїні відбувається при схваленні Верховною 

Радою кандидатури Прем’єр-міністра, а програма 

діяльності відіграє вторинну роль у цьому процесі, 

як, зокрема, в Німеччині, Естонії та деяких інших 

країнах. 

На суперечність між законодавчим регулю-

ванням процесу схвалення програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та ст. 114 Конституції 

вказує значна частина дослідників. Політолог 

Р. Павленко акцентує свою увагу на тому, що 

чітко не зазначено, чи є підставою для відставки 

Кабінету Міністрів неухвалення Програми дій 

Кабінету Міністрів – це у той час, як, по суті, 

«відповідальність» кабінету настає саме за неви-

конання цієї програми. З цим, до речі, пов’язане 

те, що у більшості «змішаних» президентсько-

парламентських режимів парламент схвалює не 

кандидатуру прем’єра, а пропоновану урядом, 

який призначає президент, програму діяльності 

(Франція, Польща та ін.). Інвеститура уряду тут 

пов’язується з фактом висловлення довіри до його 

курсу – що у підсумку й дає підстави говорити про 

відповідальність за порушення схваленої про-

грами. В Україні ж допускається існування кабіне-

ту, не підтриманого парламентською більшістю 

[25, с. 27].  

На думку Д. Ковриженка, експерта аналітич-

ного центру «Лабораторія законодавчих ініціа-

тив», ситуація, за умов якої схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів не є обов’язковим, 

більше того, її несхвалення парламентом не озна-

чає відмову у довірі уряду і не веде до припинення 

повноважень Кабінету Міністрів України, з одного 

боку, дозволяє уряду працювати без будь-якої 

стратегії і чіткого бачення пріоритетів політики та 

засобів їх реалізації, а з іншого – дозволяє уникати 

політичної відповідальності за результати власної 

діяльності [12, с. 2]. Він також цілком слушно 

констатує, що за умови відсутності Програми 

діяльності уряду парламентський контроль стає 

безпредметним. Неврегульованість цих питань має 

важливе значення, оскільки предметом щорічних 

звітів Кабінету Міністрів України перед парла-

ментом є саме хід та результати виконання Про-

грами діяльності уряду (стаття 228 Регламенту) 

[13, с. 10]. 

Кожен із зазначених дослідників пропонує 

власні зміни до Конституції України та інших 

законів. Експертами Лабораторії законодавчих іні-

ціатив висловлюються пропозиції внесення до 

Конституції України змін, які передбачатимуть 

наступне: а) Програма діяльності Кабінету Мі-

ністрів України схвалюється парламентом в 

обов’язковому порядку на весь строк повноважень 

уряду і її схвалення є вотумом довіри новосфор-

мованому уряду; б) Програма діяльності Кабінету 

Міністрів подається на затвердження парламенту 

після призначення не менш як двох третин членів 

уряду і до складання ними присяги; в) у разі 

несхвалення Програми діяльності Кабінету Мі-

ністрів члени уряду, не набувають повноважень, і 

уряд вважається несформованим [13, с. 11].  

Р. Павленко пропонує удосконалити механізм 

інвеститури Уряду і передбачити, що Президент 

України після консультацій з уповноваженими 

представниками депутатських груп і фракцій про-

тягом 30 календарних днів після припинення 

повноважень попереднього складу Кабінету Мі-

ністрів (крім випадків оголошення парламентом 

уряду недовіри чи надання Президентом України 

згоди на відставку прем’єр-міністра) призначає 

кандидата на посаду Прем’єр-міністра України, 

який протягом 15 календарних днів має предста-

вити Верховній Раді проект Програми діяльності і 

склад Кабінету Міністрів. У разі неотримання 

Програмою і складом Кабінету Міністрів вотуму 

довіри від Верховної Ради, розширити її повно-

важення щодо обрання кандидатури голови уряду і 

надати можливість протягом 15 календарних днів 

призначити прем’єр-міністра самій. Якщо протя-

гом цього терміну Прем’єра не буде обрано, Пре-

зидент матиме право розпустити Верховну Раду і 

призначити нові вибори [26, с. 10-11]. Зокрема, 

зазначимо, що така резервна процедура, за якої 

відбувається переміщення повноважень від прези-

дента до парламенту, у випадку, якщо президент 

засвідчив свою нездатність сформувати уряд, який 

би задовольнив парламент, існує у Польщі та 

Німеччині.  

Зазначені пропозиції зміни процедури форму-

вання уряду в Україні мають на меті запрова-

дження механізму призначення уряду шляхом 
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отримання вотуму довіри на основі програми його 

діяльності, який широко практикується у значній 

частині країн Європейського Союзу з парламент-

ською формою правління.  

На переконання автора, проблема є складні-

шою, ніж зазначають дослідники. Не можна карди-

нально змінювати процедуру формування уряду 

через те, що на користь цього свідчить європей-

ський досвід. Є країни, в яких подібна до нашої 

система ефективно функціонує. До того ж в 

Україні встановилися вже певні традиції форму-

вання уряду і схвалення програми його діяльності. 

Головним критерієм при цьому має бути відсут-

ність суперечностей в Основному законі, які іс-

нують щодо процедури схвалення і реалізації 

програми уряду.  

На погляд автора, існують 3 можливих шляхи 

модифікації механізму формування уряду в Ук-

раїні з урахуванням досвіду країн Європейського 

Союзу: 

1) Призначення уряду шляхом висловлення 

довіри його складу і програмі діяльності (тоді 

необхідно вилучити пункт про схвалення канди-

датури Прем’єр-міністра парламентом).  

2) Призначення Прем’єр-міністра Президентом 

за згодою Верховної Ради, але при цьому слід 

ліквідувати розбіжності в питанні схвалення про-

грами діяльності уряду та можливості її виконання 

згідно зі ст. 114. Більш детально це питання буде 

висвітлено нижче. 

3) Запровадження процедури надання згоди 

парламенту не на призначення лише голови уряду, 

а на призначення всього складу уряду. Це дозво-

лить усунути закиди щодо того, що до влади у 

країні приходить уряд, не уповноважений Верхов-

ною Радою, а отже, народом.  

На думку автора, найбільш органічним є 

другий шлях.  

Аналізуючи суперечності стосовно формування 

уряду, схвалення програми його діяльності та її 

виконання, закладені в Конституції України, варто 

окремо зупинитися на якісних особливостях 

програми діяльності уряду як особливого доку-

мента, на основі якого здійснюється процес дер-

жавного управління. При цьому слід зауважити, 

що програма діяльності уряду в країнах ЄС не 

завжди означає чітко структурований документ, 

інколи це лише програмна декларація уряду, 

основні напрямки політики, які він планує 

реалізувати. Наприклад, у Польщі за традицією на 

форумі парламенту для отримання вотуму довіри 

новопризначений голова уряду виголошує еxposé – 

програмну промову, після якої посли Сейму 

можуть задати йому питання. Потім депутати 

голосують щодо вотуму довіри уряду.  

Цікавою в цьому контексті є практика прий-

няття програм діяльності уряду в Україні. Про-

цедура затвердження програми діяльності уряду 

парламентом почала своє існування ще до прий-

няття Конституції України. Так, згідно з Консти-

туцією УРСР 1978 року (зі змінами і доповнен-

нями, внесеними до прийняття Конституції Ук-

раїни 1996 року), яка продовжувала діяти в неза-

лежній Україні, Президент пропонував для затверд-

ження Верховною Радою України кандидатуру 

Прем’єр-міністра України. Щодо програми уряду 

у ст. 117 Конституції зазначалося: «Новоутворе-

ний Кабінет Міністрів України подає на розгляд 

Президента України і Верховної Ради України 

програму наступної діяльності на строк своїх 

повноважень» [21]. «Конституційний договір між 

Верховною Радою України та Президентом Ук-

раїни про основні засади організації та функціону-

вання державної влади і місцевого самоврядування 

в Україні на період до прийняття нової Кон- 

ституції України» 1995 року закріплював механізм 

прийняття програми уряду, який існує у більшості 

країн ЄС із парламентською формою правління. 

До речі, це саме такий механізм, до якого сьогодні 

апелює більшість ініціаторів зміни процедури 

формування уряду в Україні Отже, згідно зі ст. 22 

Договору, Президент України у місячний строк 

після вступу на посаду або з дня відставки 

попереднього складу Уряду призначає Прем’єр-

міністра України, формує новий склад Уряду 

України – Кабінет Міністрів України. У двомісяч-

ний строк від дня сформування Кабінет Міністрів 

України представляє Програму своєї діяльності на 

розгляд Верховної Ради України. У разі незгоди з 

поданою Програмою Верховна Рада України може 

виразити Кабінету Міністрів України недовіру 

[16]. Але вже у Конституції України 1996 року 

така норма була відсутня.  

Верховною Радою у вигляді спеціального 

програмного документа розглядалися й затверджу-

валися програми урядів під керівництвом прем’єр-

міністрів Є. Марчука, П. Лазаренка, В. Ющенка, 

В. Януковича, Ю. Тимошенко, М. Азарова. Уперше 

офіційно підготовлено, розглянуто й затверджено 

українським парламентом Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України під керівництвом 

Прем’єр-міністра Є. Марчука. Тоді ж було від-

працьовано схему, яка надалі стала традицією: під 

час розробки Програми діяльності Кабінету 

Міністрів одночасно готувати план заходів її 

реалізації, який пізніше затверджувати спеціаль-

ною постановою уряду. Як показує досвід, терміни 

підготовки й затвердження програм є різними. 

Наприклад, програма уряду Є. Марчука затвер-

джена парламентом через 124 дні після його при-

значення, П. Лазаренка – 140 днів, В. Ющенка –

106 днів, В. Януковича – через 118 днів. Програму 

уряду Ю. Тимошенко було прийнято парламентом 

4 лютого 2005 р., одночасно із затвердженням її на 

посаді Прем’єр-міністра України. Програму уряду 

В. Пустовойтенка було направлено до Верховної 

Ради лише за 15 місяців після призначення 

Кабміну, але її не розглянуто парламентом. Про-

граму уряду А. Кінаха парламент офіційно отри-

мав лише через рік після призначення прем’єра. 

Менш ніж через місяць після отримання її роз-

глянуто та відправлено на доопрацювання. Про-

граму першого уряду В. Януковича приймали 

терміном на 1 рік, тому за часів його прем’єрства у 
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2003-2004 році було прийнято 2 програми – «Від-

критість, дієвість, результативність» та «Послідов-

ність. Ефективність. Відповідальність». За часів 

другого уряду В. Януковича у 2006-2007 роках 

таку програму взагалі не було прийнято, причиною 

чого можна вважати той факт, що уряд діяв в 

умовах глибокої політичної кризи, спричиненої 

його протистоянням з Президентом В. Ющенком.  

Аналіз практики прийняття програм діяльності 

уряду в Україні, а також сформульовані в Консти-

туції України та інших законах характеристики 

цього документа дають підстави стверджувати, що 

уявлення про сутність програми, процедуру її 

прийняття та реалізації є спрощеними, припус-

кають неоднозначність трактувань та потребують 

суттєвого уточнення. Чинне законодавство не 

містить чітких вимог до змісту та структури 

Програми уряду, не склалося єдиної політичної 

традиції щодо цього, і це призводить до того, що 

кожен уряд трактує даний документ на власний 

розсуд, подає його до розгляду у такі строки, які 

вважає за потрібне. Прикладом може бути програма 

уряду М. Азарова. Зважаючи не те, що у регламенті 

Верховної ради, починаючи з 2006 року, чітко 

прописано, в які строки подається програма 

діяльності уряду і на який час розробляється, 

проте нинішній уряд запозичив практику першого 

уряду В. Януковича і прийняв урядову програму 

під назвою «Державна програма економічного і 

соціального розвитку України на 2010 рік» [10]. 

Наявність даної програми, або, напроти, відсут-

ність дійсної Програми діяльності уряду, тому що 

вищезазначена програма не має атрибутів необхід-

ного стратегічного документа уряду, є порушен-

ням ст. 227 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України». Проте, з точки зору 

стабільності уряду, прийняття Програми уряду 

щорічно є вигідним для уряду, тому що саме 

згідно зі ст. 87 Конституції України, питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України не 

може розглядатися Верховною Радою України 

протягом року після схвалення Програми діяль-

ності Кабінету Міністрів України. 

Потребує також удосконалення механізм відпо-

відальності за виконання програми та її окремих 

заходів. Переважна більшість урядових програм 

включає в себе лише загальнополітичні лозунги, 

механізм і засоби реалізації яких залишається 

незрозумілим. Часто залишається також невідо-

мим, за реалізацію яких розділів або положень 

програми конкретно відповідає кожний орган 

виконавчої влади та персонально член уряду. Як 

приклад, у цьому контексті може бути програма 

уряду Казимира Марцинкевича у Польщі, прийнята 

у 2005 році, у якій конкретно було розписано, за 

що відповідає кожний міністр уряду [4]. Знижує 

політичну і практичну цінність програм також те, 

що критерії їх виконання та терміни звітності 

уряду перед суспільством чітко не визначалися. 

Проблемою є також те, що програми попередніх 

урядів залишаються поза рамками розгляду, їх 

позитивний та/або негативний досвід фактично не 

аналізується і не враховується в нових документах. 

Отже, потребує удосконалення не стільки 

процес формування уряду в Україні, а вимоги до 

змісту урядової програми, механізми її схвалення, 

виконання та парламентського контролю за цим 

процесом. Дослідники та експерти теж акцентують 

увагу на зазначених проблемах і формулюють 

власні рекомендації. Зокрема, експерти Лабора-

торії законодавчих ініціатив рекомендують визна-

чити загальні вимоги до Програми діяльності 

уряду – програма повинна визначати заплановані 

заходи, а також початок і завершення реалізації 

кожного з них. І зазначають, що відповідні поло-

ження можуть бути закріплені не в Конституції, а 

в Законі «Про Кабінет Міністрів України» та 

Регламенті Верховної Ради України [13, с. 5]. 

Можна додати, що програма має містити кон-

кретні засоби і методи реалізації запланованих 

заходів. Пропонуються також можливі наслідки 

несхвалення Програми діяльності Кабінету Мі-

ністрів України: 1) припинення повноважень уря-

ду; 2) якщо у встановлений строк парламент не 

прийняв рішення щодо Програми, остання вважа-

ється схваленою [27, с. 5]. Зауважимо, що подібна 

процедура існує в Португалії. На переконання 

автора, саме другий шлях є найбільш оптимальним 

для України.  

Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку 

Проведене дослідження дозволяє автору сфор-

мулювати наступні висновки та рекомендації: 

1. Країни Європейського Союзу з парламент-

ською формою правління, залежно від механізму 

формування уряду, можна поділити на дві групи: 

а) країни, в яких прем’єр-міністр або сформо-

ваний ним уряд має надати програму діяльності 

(загальнополітичну декларацію), за результатами 

розгляду якої отримати вотум довіри, і це є 

підставою для його призначення; б) країни, в яких 

призначення прем’єр-міністра, який пізніше фор-

мує уряд, або всього складу уряду вимагає згоди 

парламенту (надання вотуму довіри). Переважна 

більшість країн формує свій уряд згідно з першим 

варіантом. Ефективність діяльності уряду не зале-

жить від процедури його формування, на користь 

цього свідчить той факт, що в переліках як першої, 

так і другої групи є стабільні країни з ефективною 

системою державного управління, як-то Німеч-

чина, Франція, Великобританія, Австрія, Бельгія, 

Естонія та інші (згідно з дослідженням Світового 

банку «Якість управління: показники ефективності 

державного управління в країнах світу за 1996-

2008 роки») [2]. 

2. Український варіант формування уряду пе-

редбачає надання згоди Верховної Ради на при-

значення Президентом України голови уряду. Це і 

є своєрідним вотумом довіри. Чітко не визначений 

механізм ухвалення програми діяльності уряду, 

тому що згідно з чинним законодавством така про-

грама може взагалі бути не ухваленою, і це не 

спричиняє відставки уряду. Такий стан справ супе-



 
Наукові праці. Державне управління 

 44 

речить ст. 114 Конституції України, у якій 

зазначається, що Прем’єр-міністр України спрямо-

вує роботу кабінету на виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

Верховною Радою України.  

3. Автор зазначає, що існує 3 можливих шляхи 

модифікації механізму формування уряду в Украї-

ні з урахуванням досвіду країн Європейського 

Союзу, але найбільш органічним для України є 

існуючий варіант призначення Прем’єр-міністра 

Президентом за згодою Верховної Ради. При 

цьому слід ліквідувати розбіжності в питанні схва-

лення програми діяльності уряду та можливості її 

виконання згідно зі ст. 114. При цьому слід взяти 

за зразок принцип негативного парламентаризму 

стосовно програми діяльності уряду – якщо у вста-

новлений строк парламент не прийняв рішення 

щодо Програми, остання вважається схваленою.  

4. Аналіз практики прийняття програм діяль-

ності уряду в Україні засвідчив недосконалість 

даного механізму, що виражається у порушенні 

строків надання їх парламенту, термінів, на які має 

прийматися даний документ. Особливі зауваження 

автор висловлює стосовно якості програм уряду, 

яка потребує суттєвого підвищення.  
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РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ 

ЯК УЧАСНИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ АБО ЗАГРОЗИ 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

 

У статті розглядається особлива роль регіональних управлінських кадрів у 
суспільно-політичних трансформаціях. Розроблено сегментно-кільцеву модель 
суспільно-владних відносин у контексті впливу професійної діяльності державно-
управлінських кадрів на функціонування політичної системи. Особлива увага 
приділяється виявленню загроз некомпетентності працівників органів державної 
влади та шляхам удосконалення системи підготовки управлінських кадрів.  

Ключові слова: регіональні управлінські кадри, суспільно-політична транс-
формація, професійна підготовка, професіоналізм. 

 
В статье рассматривается особая роль региональных управленческих кадров 

в общественно-политических трансформациях. Разработана сегментно-кольце-
вая модель отношений общества и власти в контексте влияния профес-
сиональной деятельности государственно-управленческих кадров на функциони-
рование политической системы. Особое внимание уделяется выявлению угроз 
некомпетентности работников органов государственной власти и путям 
усовершенствования системы подготовки управленческих кадров. 

Ключевые слова: региональные управленческие кадры, общественно-полити-
ческая трансформация, профессиональная подготовка, профессионализм. 

 
The special role of the regional administrative staff in the social and political 

transformations is being analysed in the article. The segmental and circular model of the 
relations between society and authorities in the context of the influence of professional 
activity of the state administrative staff on political system functioning was worked out. 
Special attention is paid to revealing of the threats of incompetence of state authorities 
employees and to the ways of improvement of the administrative staff training system. 

Key words: regional administrative staff, social and political transformation, 
professional training, professionalism.   
 

 

Постановка проблеми. Прискорені темпи 

процесів суспільно-політичної трансформації не 

тільки вимагають відповідних матеріальних, 

інформаційних ресурсів, а ще й характеризуються 

великим навантаженням на політико-управлінську 

еліту, а здебільшого на управлінський кадровий 

корпус, який має бути професійно підготовленим, 

компетентним, готовим до швидкого реагування 

на виклики часу, служіння народу України від 

імені держави в часи політичної кризи та еконо-

мічних коливань, подальшої суспільної трансфор-

мації на благо кожного громадянина. 

Отже, безпосередньою та прямою метою су-

часних змін, як відмічають науковці, є удоско-

налення суспільних інститутів, таких, як держава 

та громадянське суспільство, а одним з головних 

важелів зазначених процесів виступають профе-

сійно підготовлені державно-управлінські кадри, 

адже саме вони є виконавцями та ретрансляторами 

модернізаційного курсу, що формується за іні-

ціативи «верхів», забезпечують урахування інте-

ресів регіонів, мають сприяти розумінню населен-

ням позитивів і негативів суспільно-політичної 

трансформації [14, с. 23, 26-27]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми суспільно-політичної трансформації су-

часного українського суспільства досліджували такі 

науковці, як В. Бабкін, О. Бабкіна, В. Горбатенко, 

О. Дергачов, О. Кіндратець, І. Курас, М. Михаль-

ченко, О. Новакова, М. Поліщук, Ф. Рудич, В. Тер-

тичка, В. Токовенко, В. Трачук, В. Холод, В. Цвєт-

ков. Трансформаційні процеси, специфіка їх регу-

лювання ставали об’єктами досліджень і західних 

учених, зокрема, З. Бжезінського, Е. Вайнінга, 

Д. Веймера, С. Террі, Х. Тіммермана тощо. 
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Дослідженню проблеми професійної освіти 

управлінців та її модернізації, з огляду на видатну 

роль зазначеної категорії у державотворчих про-

цесах, у т. ч. управління регіонами, присвячували 

свої роботи О. Воронько, М. Іжа, В. Князєв, Ю. Каль-

ниш, В. Луговий, В. Малиновський, Т. Мотренко, 

Н. Нижник, О. Оболенський, В. Олуйко, А. Пой-

ченко, Л. Прудиус та ін. 

Невирішена раніше частина загальної проб-

леми. Треба відмітити значний внесок поперед-

ників у вивчення процесів суспільно-політичної 

трансформації в українському суспільстві та су-

часної моделі реформування державного управ-

ління. Але слід підкреслити наявність недооцінки 

ролі державно-управлінських кадрів у сталому 

функціонуванні політичної системи та іноді штуч-

не, не завжди доцільне відгородження управлін-

ського чинника у виявленні динаміки суспільно-

політичних перетворень, особливо на регіональ-

ному рівні. 

Метою статті є розгляд професійної підго-

товки регіональних управлінських кадрів як впли-

вового чинника успішності суспільно-політичної 

трансформації українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Політична ре-

форма, яка є чинником модернізації політичної 

системи, включає в себе реформи державного 

управління, суспільну трансформацію на шляху до 

кардинальних змін щодо побудови реальної демо-

кратії, забезпеченні верховенства права, прозо-

рості управління всіх рівнів, а також чіткої 

конструктивної взаємодії влади та політичних сил, 

підвищення їх відповідальності. Одним із наслідків 

процесу трансформації можна вважати початок 

формування групи професійної бюрократії, по-

слаблення традиційних еліт, їх зміну модер-

нізаторськими [11, с. 73]. Сучасні трансформаційні 

процеси, їх завершеність та дієздатність великою 

мірою залежать не лише від вироблення політико-

управлінською елітою механізмів їх реалізації, але 

й, як уже зазначалося, від самих виконавців, про-

фесійних державно-управлінських кадрів, від яких 

залежать темпи та кінцеві результати демокра-

тичних перетворень.  

За визначенням науковця Ю. Кальниша, тради-

ційний поділ державних посад на політичні, 

адміністративні й патронатні є досить умовним. 

Спираючись на твердження М. Вебера щодо того, 

що навіть на формально скромних посадах 

свідомість впливу на людей, участь у владі над 

ними, але, насамперед – відчуття того, що ти 

тримаєш у руках нерв історично важливого 

процесу, – здатні підняти професійного політика 

над повсякденністю, Ю. Кальниш робить цікаве 

припущення, що кожен державний службовець 

тією чи іншою мірою є політиком [7].  

На сучасному етапі трансформаційних пере-

творень українського суспільства саме державна 

служба займає чільне місце у виробленні та 

реалізації заходів щодо забезпечення виходу з 

кризового становища і здійснення конструктив-

них, дієвих кроків на шляху європейської інте-

грації України у світову спільноту. Повільність та 

суперечливість просування України шляхом 

суспільних перетворень значною мірою зумовлені 

недооцінкою стану, ролі та значення кадрового 

чинника у здійсненні реформ [23]. Ці висновки і 

досі не втрачають своєї актуальності. 

Одними з найактуальніших проблем розвитку 

сучасної української держави виступають: 

 подолання напруження та конфліктності в 

українському суспільстві, в тому числі шляхом 

розвитку взаємовідносин громадянського суспіль-

ства та влади; 

 побудова конструктивної взаємодії полі-

тичних сил та державної влади; 

 урегулювання і подолання протистояння 

регіонів; 

 підвищення рівня ефективності, відповіда-

льності державної влади і державного управління 

та самоуправління. 

На цей час політична трансформація, ініціативи 

реформаторського курсу «згори» поки що не 

досягли повною мірою відповідних кількісних і 

якісних результатів, але зовнішні ознаки модер-

нізації штучно підтримуються, імітуються, як від-

мічають науковці. До факторів, що не «працюють» 

на реформи, а гальмують їх, треба виділити низьку 

ефективність усіх гілок влади [13, с. 19-20].  

Не викликає сумніву твердження про те, що 

ефективна управлінська діяльність держави також 

є детермінантою стійкості, стабільності суспільних 

відносин, без чого неможливо досягти впорядкова-

ності суспільного життя і постійно підтримувати її 

в такому стані [36, с. 165]. Тому необхідність ре-

формування системи державної служби та її 

кадрової складової не викликає заперечень, бо 

суттєвий вплив на «внутрішні» показники транс-

формації суспільства справляють саме управлін-

ські кадри. Тож одним із головних модерніза-

ційних напрямів стало удосконалення системи 

професійної підготовки управлінських кадрів, 

зокрема, державних службовців, адже саме вони є 

рушійною силою здійснення назрілих реформ у 

країні. 

Дійсно, управлінським кадрам належить сьогодні 

визначна роль у процесі визначення стратегії й 

тактики суспільно-політичного розвитку країни. 

Сьогодні державно-управлінських кадри, особливо 

регіонального рівня, використовують організацій-

ні, інформаційні та інші ресурси для досягнення 

позитивного результату під час реалізації дер-

жавно-політичних рішень, забезпечують їх по-

пулярність серед населення, його готовність до 

виконання таких рішень. Немає фактично жодного 

питання організації та функціонування органів 

державної влади і державної служби в цілому, яке 

б не було пов’язане з професіоналізмом та 

компетенцією службовців [19, с. 331]. Саме від 

них залежить рівень і якість державно-управлін-

ських рішень та особливо їх громадська під-

тримка. Безперечно, успіх країни, її економічне і 

політичне благополуччя залежать від якості 
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політико-управлінської еліти – від її здібностей та 

вмінь, компетентності і професіоналізму. Полі-

тична еліта, в свою чергу, частіше формується з 

управлінських кадрів, тому готувати професійну 

владу потрібно, починаючи з кожного державного 

службовця. 

Хоча, за твердженням дослідника В. Олуйка, 

чинна публічна адміністрація в Україні поки що не 

відповідає критеріям стратегічного курсу держави 

до демократії та європейських стандартів належ-

ного врядування, оскільки залишається неефектив-

ною, схильною до корупції, внутрішньо супереч-

ливою, надмірно централізованою, закритою від 

суспільства, громіздкою і відірваною від потреб 

простої людини, внаслідок чого стала гальмом у 

проведенні соціально-економічних і політичних 

реформ [21, с. 24]. А державна політика щодо фор-

мування системи підготовки державних службов-

ців виявилась неефективною, що підтверджується 

недостатньою кількістю підготовлених службов-

ців та незадовільним рівнем їх кваліфікації [27].  

З кожним роком зростають вимоги до кадрів 

управління у міру того, як в Україні розши-

рюється і поглиблюється процес демократичних 

трансформацій, формування глобальних політич-

них інститутів та глобалізації менеджменту, стан-

дартизації та технологізації управлінської діяль-

ності. Потужність світових процесів визначається 

великою мірою обсягом інвестицій у розвиток 

людського капіталу, сферу знань та інфопростір. 

Людський капітал у дискурсі розглядуваних про-

цесів визначається найціннішим ресурсом і стра-

тегією державної кадрової політики України.  

Інноваційний вектор розвитку суспільства 

потребує передбачуваної динаміки політичного 

процесу та ефективного державного управління, 

ключовим елементом реалізації яких і є профе-

сійний та компетентний державно-управлінський 

персонал.  

Аналізуючи фактори, які суттєво гальмують 

регіональний розвиток, М. Павлов відмічає серед 

інших такий: 

 низький рівень підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

для роботи у складних, невизначених умовах, а 

також зниження престижу влади, що призводить 

до появи деструктивних тенденцій у суспільстві, 

некерованості на місцях [22, с. 197]. 

Отже, сьогодні в Україні у рамках здійснення 

адміністративної реформи відмічається зростання 

вимог і до управління регіонами, в тому числі до 

професійності регіональних управлінських кадрів. 

Зазначені тенденції включають також процеси: 

 децентралізації управління; 

 розширення повноважень місцевої влади; 

 підвищення ефективності впровадження 

державної політики на територіальному рівні; роз-

ширення видів державних (управлінських) послуг, 

підвищення їх якості; 

 перерозподілу значного масиву відповідаль-

ності від центру до регіонів. 

Тому дійсно, ефективна державна політика по-

винна базуватись на врахуванні особливостей 

регіонів. Передусім, мають бути вироблені за-

гальні принципи кадрового забезпечення регіонів. 

Вони можуть випливати лише з загально-

державних засад центр-периферійних відносин.  

Основними загрозами та наслідками некомпе-

тентності й низької підготовки управлінського 

кадрового корпусу можуть бути: 

 подальша дестабілізація політичної системи; 

 депрофесіоналізація державно-управлінських 

кадрів усіх рівнів; 

 погіршення соціально-економічних показ-

ників, зниження соціально-економічного розвитку, 

який особливо відчутним буде на рівні регіонів; 

 погіршення іміджу влади, зменшення рівня 

довіри громадян до органів державної влади; 

 сповільнення процесів демократичних 

перетворень у країні. 

Безперечно, слід навести і зворотну тезу про те, 

що професійна підготовка управлінських кадрів 

справляє сутнісний вплив на наступні процеси в 

країні: 

 зміцнення державної влади як у загально-

національному масштабі, так і на територіальному 

рівні; 

 забезпечення реалізації єдиного державно-

політичного курсу країни; 

 підвищення ефективності управлінської мо-

делі, дієвості механізмів державного управління; 

високого професійного рівня управлінських кад-

рів, особливо регіонального рівня. 

Отже, необхідно враховувати, що адміністра-

тивно-територіальні одиниці держави мають свою 

структуру, а люди там, природно, більш наближені 

до існуючих проблем свого регіону та його інфра-

структури і дивляться на речі реалістичніше. І 

ніхто інший, ніж державні службовці, повинні 

бути так званими «комунікаторами», тобто фахів-

цями, які володіють новітніми комунікативними 

технологіями і можуть не тільки забезпечувати 

легітимність виконавчої влади, а й бути єдналь-

ною ланкою між регіонами і центром [34, с. 265]. 

Регіональна управлінська еліта дійсно визна-

чає і вертикальні «Центр-периферійні» процеси у 

форматі державно-владних відносин, адже реаль-

ними суб’єктами внутрішньополітичних процесів 

постають територіальні утворення. Тож треба від-

значити, що на регіональні управлінські кадри в 

цьому дискурсі покладається також значна полі-

тична відповідальність у сфері: 

 компетенції, що перерозподіляється від 

центру до регіону та розширенні свободи прий-

няття рішень місцевими владами; 

 своєчасного, цілеспрямованого, належного 

здійснення владних повноважень; 

 збереженні стабільності та контрольова-

ності суспільних відносин, збереженні функціону-

вання суспільства як певної цілісності. 

Дослідник В. Тертичка [32, с. 276], а також, у 

свою чергу, і науковці В. Є. Романов, О. М. Рудік, 
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Т. М. Брус [29, с. 59], посилаючись на пред-

ставника напрямку консервативного неоелітизму 

Т. Дая, розглядають елітарні моделі процесу впро-

вадження державної політики, визначаючи еліту 

як верхівку піраміди, що спрямовує політику, 

управлінців (бюрократію), як групу, яка здійснює 

цю політику, а підґрунтя схематичної будівлі 

становлять так звані маси. Як бачимо, невід’ємною 

ланкою процесу впровадження державної політики 

виступає адміністративно-управлінський корпус, 

від професійності та компетентності якого за-

лежить життєздатність державного політичного 

курсу та суспільний добробут. 

На основі вищезазначених моделей автором 

удосконалено модель процесу вироблення та впро-

вадження державної політики в контексті впливу 

професійної діяльності державно-управлінських 

кадрів (особливо регіональних) на функціонування 

всієї суспільно-політичної системи та динаміку 

відтворюваних у ній процесів.  

  
Рис. 1. Сегментно-кільцева модель суспільно-владних відносин у контексті впливу професійної 

діяльності державно-управлінських кадрів на функціонування політичної системи 

 
У сегментно-кільцевій моделі (див. рис. 1) сер-

цевиною державно-владних відносин щодо ви-

роблення державно-політичних рішень виступає 

політико-управлінська еліта, а основними провід-

никами, виконавцями державної політики – управ-

лінські кадри, які є посередниками у взаємодії 

суспільства із вищими владними структурами. 

Цілісність заданої моделі визначається сталим, 

ефективним розвитком регіонів (див. сегменти з 

позначкою «Р»), суттєвий вплив на нього справляє 

діяльність регіональних професійно підготовлених 

управлінських кадрів, адже добробут держави 

складається з добробуту регіонів, тому державно-

управлінський кадровий корпус відіграє виняткову 

роль у процесі впровадження державно-політич-

них рішень, особливо на регіональному рівні.  

Некомпетентність, формальне відношення до 

посадових обов’язків, непідготовленість адмініс-

тративно-кадрового корпусу спричиняє загрозу 

поглиблення відчуженості влади від народу, 

знижує авторитет державної служби, гальмує про-

ведення суспільно-значимих реформ, а управ-

лінські кадри поступово перетворюються на своє-

рідну відокремлену структуру, касту, що не здатна 

до конструктивної співпраці. Бюрократія починає 

працювати в режимі автономності, у повній ізо-

ляції від вирішення проблем регіону. Основними 

ознаками діяльності стають засилля бюрократизму 

та свавілля чиновників. А це, в свою чергу, ство-

рює загрозу як легітимному існуванню регіональ-

ної влади, так і функціональній стабільності всієї 

політичної системи, спричиняє негативний вплив 

на динаміку фундаментальних суспільних транс-

формацій. 

Провідні західні науковці відмічають, що в 

сильних державах, наприклад, таких країнах, як 

Франція та Японія, бюрократія (управлінські 

кадри) має високий статус у владі та суспільстві, 

вона продовжує групування однорідної еліти, яка 

відіграє найважливішу роль у процесі політики, 

вона проходить довготривале навчання та домага-

ється служби в інститутах влади як життєвої 

кар’єри [4, с. 75].  

Водночас М. Говлет та М. Рамеш роблять 

висновок про те, що «в суспільствах з традиціями 

слабкої держави, з корупцією, низькими зарпла-

тами і поганими умовами роботи бюрократи часто 

не мають можливості працювати зі складними 

проблемами, на які їх направляють. Якщо такі 

умови створюються в державі, то дуже ймовірно, 

що держава матиме проблеми з розробкою та 

втіленням ефективної політики» [4, с. 76].
 
 

Дійсно, формуючи професійний кадровий кор-

пус апарату держави, слід пам’ятати, що раціо-
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нальна бюрократія – це одне з важливих та універ-

сальних соціальних винаходів цивілізації. Як 

стверджує О. Оболонський, при цьому вона може 

бути ефективною чи малорезультативною, корум-

пованою чи, навпаки, чесною [20, с. 57-58]. 

Продовжуючи висловлену думку, підкреслимо, 

що державна політика у сфері підготовки управ-

лінських кадрів в Україні сьогодні, в умовах 

політичної нестабільності, втрати владою довіри 

населення, вимагає створення високопрофесійної 

команди не тільки політиків, але й державних 

службовців в усіх сферах впливу, тобто управ-

лінців, здатних ефективно працювати в нових 

умовах на шляху до європейської та євроатлан-

тичної інтеграції країни, відданих своїй справі, 

здатних компетентно й відповідально виконувати 

управлінські функції, упроваджувати нові соціаль-

ні технології, сприяти інноваційним процесам [1].
 
 

Слушним є висловлення Л. Прудиус, яка за-

значає, що саме від професіоналізму чиновників, 

їхнього вміння правильно і своєчасно приймати 

управлінські рішення залежить сьогодення і май-

бутнє України [28, с. 42-43]. Отже, державно-

управлінські кадри стають активним акторами 

процесу суспільно-політичного розвитку країни, 

професійність яких стає фактором забезпечення 

легітимності державної влади, довіри до неї насе-

лення, сталості функціонування всієї політичної 

системи. 

Отже, можна зробити висновок про визначаль-

ну роль професійно підготовлених державно-уп-

равлінських кадрів у процесі функціонування полі-

тичної системи, формування авторитетної влади, 

забезпечення інституціональної спроможності влад-

них структур, консолідації суспільства задля про-

вадження виваженого політичного курсу країни. 

Тому ефективне регулювання державою сфери 

професійної підготовки управлінців, враховуючи 

їх вплив на реалізацію державно-політичних рі-

шень, сьогодні набуває національного значення.  

Законодавчі основи державної служби, складо-

вим елементом якої є інститут підготовки управ-

лінських кадрів, було закладено з прийняттям 

Закону України «Про державну службу» [25]. Але, 

враховуючи вимоги часу, сьогодні система дер-

жавної служби в Україні повинна вийти на якісно 

новий європейський рівень, стати інститутом 

взаємодії між державою та народом, через який 

реалізовуватиметься поєднання конституційно за-

кріплених цілей держави, відносин із кадровим 

потенціалом та ефективності діяльності державних 

органів.  

Зокрема, сучасний державний службовець-про-

фесіонал (управлінець-універсал – прим. Б. Н.) по-

винен добре орієнтуватися у конституційних заса-

дах і правових основах державного управління, 

законодавчих основах забезпечення місцевого са-

моврядування, соціально-політичних і економіч-

них питаннях, соціальному розвитку країни і 

захисті населення, охороні здоров’я і навколиш-

нього середовища, розвитку культури й освіти, 

відродженні національних традицій, у принципах 

функціонування державного апарату, в технології 

складання службових документів, в економіко-

статистичних методах аналізу тощо [3, с.123]. 

Необхідно відмітити, що існує тенденція зсуву 

пріоритетів у бік професіоналізації державної 

служби та модернізації системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, набли-

ження її до європейських стандартів, зміщення 

акцентів у бік підготовки національної управлін-

ської еліти. Але в коло проблем професійної освіти 

державних службовців, які потребують вирішення 

в ході модернізації системи, входять, зокрема, 

такі: 

 недієздатність системи безперервного нав-

чання; недостатній якісний рівень професійних 

знань, умінь та навичок державних службовців; 

брак спеціально підготовлених фахівців для робо-

ти в підрозділах, відповідальних за питання євро-

пейської інтеграції в органах державної влади; 

відсутність стажування в зарубіжних країнах;  

 професійні якості та фахові знання не завжди є 

провідними в кадрових призначеннях; відсутність 

мотивації працювати краще й ініціативно, оскільки 

кадрова політика не забезпечує просування по 

службі на основі кваліфікації та якості виконання 

службових повноважень; несформованість «кри-

тичної» маси висококваліфікованих працівників; 

плинність кадрів на державній службі.  

На нашу думку, система професійної підго-

товки управлінських кадрів сьогодні повинна мати 

такі суттєві риси: 

 бути цілісною (безперервною та циклічною), 

охоплювати всі складові навчального процесу: се-

редню та вищу освіту, післядипломну практику, 

аспірантуру, докторантуру, підвищення каліфіка-

ції, самоосвіту; безперервно поповнюватися та 

вдосконалюватись згідно з вимогами та динамікою 

суспільно-політичного життя країни; відповідати 

масштабу всієї держави [2]; 

 бути відкритою для залучення недержавних, 

приватних навчальних закладів, які могли б сфор-

мувати свої пропозиції на навчання державних 

службовців та посилити боротьбу за отримання дер-

жавного замовлення на їх підготовку. Це сприятиме 

забезпеченню конкурентоспроможності системи 

професійної підготовки управлінських кадрів. 

Першочерговим завданням виступає також 

прийняття окремого закону та інших нормативно-

правових актів про систему підготовки, перепід-

готовки та підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів, яким будуть вирішені завдання покращен-

ня фінансування системи, упорядкування організа-

ційної структури, визначення статусних ролей, 

окреслені тенденції удосконалення та диферен-

ціації змісту навчальних програм (у т. ч. фунда-

менталізація, індивідуалізація, практична спрямо-

ваність, технологізація підготовки) задля створен-

ня ефективної системи безперервної освіти дер-

жавних службовців, гідної європейських зразків 

[16; 26].  
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Висновки та перспективи подальших науко-

вих розвідок. Узагальнюючи, зазначимо, що нега-

тивні тенденції останніх років у сфері розбалансу-

вання політичної системи, зростання кризових 

явищ в економічній сфері, відчуженість влади та 

громадянського суспільства, регіональне проти-

стояння за принципом «схід – захід», «південь –

північ» викрили необхідність не лише поверхових 

змін, а й докорінної трансформації системи уп-

равління суспільством, країною, створення кри-

тичної маси професіоналів як у політичній, так і в 

управлінській сферах. Системні позитивні зрушен-

ня у сфері реформування державної служби та 

модернізації системи підготовки управлінських 

кадрів розпочато, але хід та темпи зазначених 

процесів не повинні гальмуватися, скорочуватися. 

Необхідність продовження досліджень проб-

леми підвищення ефективності діяльності органів 

державної влади у контексті сучасних трансформа-

ційних процесів в українському суспільстві не 

викликає сумніву. Добробут країни, насамперед, 

складається з добробуту кожного регіону, який 

залежить від професійності команди регіональних 

управлінських кадрів.  
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ З МОЛОДІЖНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

ЩОДО ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРШИМ 

РОБОЧИМ МІСЦЕМ 

 

 

У статті розглядаються соціальні комунікації органів державної влади з 
молодіжною громадськістю щодо питання забезпечення першим робочим місцем. 
Послідовно аналізуються лінійні, двоступеневі та циркулярні моделі комунікацій в 
контексті зазначеної проблематики. Автори доходять висновків, що бар’єри у 
комунікативному процесі між органами державної влади та молодіжною 
громадськістю є наслідком недостатньо розроблених механізмів зворотного 
зв’язку у реалізованих соціальних комунікаціях та використання у якості 
показника комунікативної ефективності кількісних критеріїв інформування 
замість якісних соціально-комунікативних показників.  

Ключові слова: соціальні комунікації у системі державного управління, 
зайнятість молоді, соціально-комунікативні канали, забезпечення першим 
робочим місцем, інформування. 

 
В статье рассматриваются социальные коммуникации органов государ-

ственной власти с молодежной общественностью по вопросам обеспечения 
первым рабочим местом. Последовательно анализируются линейные, двух-
ступенчатые и циркулярные модели коммуникаций в контексте указанной 
проблематики. Авторы приходят к выводам, что барьеры в коммуникативном 
процессе между органами государственной власти и молодежной общест-
венностью являются следствием недостаточно разработанных механизмов 
обратной связи в реализованных социальных коммуникациях и использования в 
качестве показателя коммуникативной эффективности количественных 
критериев информирования вместо качественных социально-коммуникативных 
показателей.  

Ключевые слова: социальные коммуникации в системе государственного 
управления, занятость молодежи, социально-коммуникативные каналы, обеспе-
чение первым рабочим местом, информирование. 

 
In the article social communications of the public administrative institutes with youth 

public about the first working place providing are explained. Linear, two-stage and circular 
models of communications according to this problematic are gradually analyzed. Authors 
come to the conclusion that barriers in the communicative process between the public 
administrative institutes and youth public are the consequences of unelaborated 
mechanisms of feed-back in realized social communications and using as a factor of 
communicative effectiveness quantitative criteria instead of qualitative socio-
communicative factors.  

Key words: social communications in the system of public administration, 
employment of the youth public, socio-communicative canals, the first working place 
providing, informing. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Розвиток системи 

державного управління в Україні в епоху інфор-

маційного суспільства актуалізує питання відкри-

тості державно-управлінських процесів, інформа-

ційної ефективності діяльності органів державного 

управління та формування конструктивної кому-

нікації органів державної влади (ОДВ) із громад-

ськістю. Це вимагає адаптування соціально-кому-

нікативних тенденцій сучасного інформаційного 

суспільства у налагодженні взаємовідносин влади 

та громадськості, підвищення ефективності ін-

формаційно-комунікативної діяльності суб’єктів 
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державного управління, покращення її інфор-

маційно-комунікативного забезпечення. Розбудова 

соціальних комунікацій з різними соціальними 

групами може бути ускладненою через наявність 

певних комунікативних бар’єрів та перешкод під 

час їх реалізації. Комунікації ОДВ із молодіжною 

громадськістю демонструють один з найвищих 

показників неконгруентності між комунікантом 

(ОДВ) та реципієнтом (молоддю), що, в свою 

чергу, знижує ефективність управлінського про-

цесу ОДВ по відношенню до молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної проб-

леми і на які опирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної пробле-

ми, котрим присвячується дана стаття. Різним 

аспектам розуміння соціально-комунікативного 

процесу в органах державного управління при-

свячено чимало наукових досліджень. Це, зокрема, 

праці авторів О. Бабінової [3], Т. Гаман [4], 

Н. Ільченко [5], Н. Дніпренко [6], О. Крутій [7] 

тощо. Соціально-комунікативна проблематика у 

працях дослідників розкривається у межах різних 

теоретико-методологічних підходів. Проте специ-

фіці комунікацій державно-управлінських органів 

саме з молодіжною громадськістю у працях до-

слідників майже не приділялося уваги. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Метою даної статті є аналіз тенденцій 

та механізмів реалізації соціальних комунікацій 

ОДВ із молодіжною громадськістю з урахуванням 

новітніх тенденцій електронного, інформаційно-

комунікативного забезпечення державно-управлін-

ського процесу. Предметом зазначеної комунікації 

при цьому виступає проблема забезпечення молоді 

першим робочим місцем у якості актуального 

інформаційного повідомлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

новим обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Помітний дисбаланс у сфері підготовки про-

фесійних кадрів, масове здобуття вищої освіти, 

формування державного замовлення кадрів не за 

критерієм запитів економічної системи країни, а за 

орієнтацією на молодіжний кадровий освітній 

попит без урахування реальних можливостей 

працевлаштування створюють умови для без-

робіття серед молоді. Однією з головних причин 

такої ситуації є соціально-комунікативні бар’єри у 

комунікаціях між компетентними ОДВ та молодіж-

ною громадськістю, що знижують ефективність 

державної політики зайнятості молоді. Саме тому 

дослідження даної проблематики, з точки зору 

механізмів реалізації соціальних комунікацій, є 

актуальним у науковому осмисленні державно-

управлінського процесу. 

Однією з можливостей вирішення питання 

зайнятості молоді, а саме випускників вищих та 

професійно-технічних закладів освіти, є забезпече-

ння гарантії першого робочого місця шляхом 

реалізації норм Закону України «Про забезпечення 

молоді, яка отримала вищу або професійно-

технічну освіту, першим робочим місцем з на-

данням дотації роботодавцю» [1].  

Проте вихідне повідомлення, що міститься у 

даному нормативно-правовому акті, не завжди 

успішно транслюється від комуніканта (ОДВ) до 

реципієнта (молоді) по соціально-комунікативним 

каналам, що викликає низький рівень поінформо-

ваності молоді про надані державою можливості 

працевлаштування.  

Дану проблематику доречно розглянути, вико-

ристовуючи відомі моделі соціальних комунікацій. 

Класичною лінійною моделлю соціальних комуні-

кацій у будь-якій сфері є модель Г. Лассуелла, за 

якою комунікація складається з наступних компо-

нентів: Комунікант (Комунікатор) – Повідомлен-

ня – Канал – Реципієнт (Адресат) – Ефект пові-

домлення [9, с. 28]. 

Тобто, у нашому випадку модель Лассуелла 

матиме наступний вигляд: 

ОДВ (Центр зайнятості певного рівня) – 

Можливість забезпечення першим робочим місцем – 

Канал (усний, документний, електронний) – 

Молодь – Працевлаштування адресата повідом-

лення. 

Якщо у якості ефекту повідомлення розглядати 

не лише якісні (працевлаштування), а й кількісні 

показники (поінформованість), то більш доречно 

звернутися до логічної моделі комунікації В. Пере-

верзєва, яка передбачає наступний комунікатив-

ний процес:  

Знання адресанта – вихідне повідомлення – 

передача повідомлення по каналах зв’язку – вхідне 

повідомлення – знання адресата [10]. 

Таким чином, щодо реалізації соціальних 

комунікацій ОДВ з молоддю модель В. Перевер-

зєва матиме наступний вигляд: 

Законодавча норма щодо визначення порядку 

надання роботодавцям дотації для забезпечення 

молоді першим робочим місцем – Інформація щодо 

розширення можливостей працевлаштування 

молоді шляхом надання дотацій роботодавцям – 

Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань 

можливості працевлаштування молоді на перше 

робоче місце за рахунок державних асигнувань – 

Порядок надання дотацій роботодавцям і перелік 

професій та спеціальностей, за якими робото-

давцям може надаватися дотація – Можливість 

працевлаштування без досвіду роботи за сприяння 

Державної служби зайнятості. 

Серед нелінійних моделей соціальних комуні-

кацій можна виділити двоступеневу та циркулярну 

моделі комунікацій. Зокрема, двоступенева модель 

комунікації П. Лазарсфельда відома залученням до 

наукового обігу поняття «лідерів громадської 

думки», сформульованого у результаті досліджень 

особистісного фактора в процесі реалізації кому-

нікацій. За Лазарсфельдом, трансляція повідом-

лення від джерела до реципієнта відбувається 

поетапно. При цьому виключна роль у цьому 

процесі належить ЗМІ та іншим лідерам гро-

мадської думки [8]. 
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У процесі комунікацій ОДВ з молоддю ЗМІ 

також відіграють суттєву роль. Закон України 

«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим 

місцем з наданням дотації роботодавцю» визначає, 

що «інформація про обсяги наданої дотації є 

загальнодоступною і підлягає вільному поши-

ренню та публікації в засобах масової інформації» 

[1]. Тобто ЗМІ також виступають ретранслятором 

повідомлення Державної служби зайнятості. 

Найбільш активно ОДВ використовує у цьому 

напрямку друковані засоби інформації, місцеві 

радіо та телеканали. Проте ефективність обраних 

каналів викликає сумнів через низький обсяг 

молодіжної громадськості у структурі реципієнтів 

обраних каналів комунікації. Тобто обрані «лідери 

думки» не є такими щодо саме молодіжної громад-

ськості. 

Крім того, Закон України «Про забезпечення 

молоді, яка отримала вищу або професійно-тех-

нічну освіту, першим робочим місцем з наданням 

дотації роботодавцю» вимагає від компетентного 

ОДВ – Державної служби зайнятості – викорис-

тання наступних комунікативних каналів: 

 проведення відповідної інформаційно-роз’яс-

нювальної роботи в системі професійно-технічної 

освіти та вищих навчальних закладах з питань 

можливості працевлаштування молоді на перше 

робоче місце за рахунок державних асигнувань 

(усна комунікація); 

 забезпечення надання повного обсягу проф-

консультаційних та профінформаційних послуг 

для випускників, у тому числі через інформаційну 

мережу державної служби зайнятості (усна, елек-

тронна комунікація). 

Водночас, серед недоліків моделі соціаль-них 

комунікацій П. Лазарсфельда можна виділити 

неврахування зворотного зв’язку, що суттєво 

зменшує ефективність комунікації. Цей недолік 

був виправлений у циркулярній моделі комунікації 

У. Шрамма та Ч. Осгуда, які відобразили реакцію 

комуніканта на відповідь джерела у вигляді зво-

ротного зв’язку. Саме зворотний зв’язок робить 

соціальну комунікацію двостороннім процесом 

(діалогом), дозволяючи кожному учаснику ко-

мунікації коректувати свої дії та цілі [9, с. 70-71]. 

Графічно модель двоступеневої комунікації 

представлено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Модель двоступеневої комунікації 

 

Концепція багатоступеневого комунікативного 

процесу передбачає існування як вертикального, 

так і горизонтального напрямків комунікації. По-

будова такої моделі передбачає створення загаль-

ної системи соціальних комунікацій. 

Якщо використовувати зазначену модель до 

соціально-комунікативного процесу між ОДВ та 

молодіжною громадськістю, то можна відмітити, 

що усний канал комунікації частіше за все зво-

диться до проведення Дня відкритих дверей 

центру зайнятості за участю керівництва та сту-

дентської молоді відповідних навчальних закладів, 

виїзних акцій Центру зайнятості (ярмарки вакансій 

тощо), а також у вигляді індивідуальних та групо-

вих профконсультаційних та профінформацій-

них послуг для випускників із застосуванням 

профдіагностичного обстеження.  

Проте статистика участі молоді у даних захо-

дах має скоріше кількісний, ніж якісний характер. 

Тобто спеціалісти державної служби зайнятості 

відстежують, яка кількість студентів взяла участь 

у проведеному комунікативному заході, який 

відсоток з них дійсно використав трансльоване 

повідомлення належним чином, тобто звернувся 

до Державної служби зайнятості для забезпечення 

першим робочим місцем. 

Отже, поінформованість випускників навчаль-

них закладів про можливість працевлаштування за 

отриманою професією залишається обмеженою, 

незважаючи на здійснення ОДВ процесу інформу-

вання. 

Вихідне повідомлення ОДВ щодо можливості 

надання молоді першого робочого місця виглядає 

наступним чином: «Першим робочим місцем з 

наданням роботодавцю дотації забезпечується мо-

лодь, яка звернулася до державної служби зайня-

тості не пізніше 6 місяців після закінчення 

навчального закладу. Дотація надається робото-

давцю в разі прийняття на роботу за направленням 

державної служби зайнятості молоді, якій на-

Кодування 

Комунікант А       Комунікант В 
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дається перше робоче місце за отриманою 

професією» [1]. 

Відповідно, в 2008 році від 19 березня № 223 

була прийнята Постанова Кабінету Міністрів Ук-

раїни «Деякі питання надання роботодавцям 

дотації для забезпечення молоді першим робочим 

місцем», за якою пізніше було розроблено «Поря-

док та строки надання дотації роботодавцю для 

забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим 

місцем у 2010 році» [2]. Даною постановою уряду 

було затверджено перелік професій та спеціаль-

ностей, за якими роботодавцям може надаватися 

дотація. 

Контекстом повідомлення виступають зобо-

в’язання роботодавця забезпечити гарантії зайня-

тості молоді, прийнятої на роботу з наданням 

дотації, та не розривати трудовий договір за ско-

роченням чисельності або штату працівників 

протягом двох років. 

Проте для системи державного управління, як і 

для інших соціально-комунікативних інститутів, 

пріоритет переходить від масової комунікації до 

діалогово-орієнтованих форм взаємодії. Саме тому 

кількісні показники інформування реципієнтів вже 

не можна розглядати як визначальні. Таким чином, 

наявність зворотного зв’язку стає домінантним 

показником ефективності проведеної комунікації.  

Електронний канал реалізації соціальних кому-

нікацій має значно більший потенціал для підви-

щення ефективності комунікативного процесу між 

ОДВ та молодіжною громадськістю, оскільки він є 

більш пріоритетним для молоді. На офіційному 

сайті державної служби зайнятості інформацію 

про можливість забезпечення першим робочим 

місцем практично не представлено. Проте для 

реципієнта передбачена можливість виступити у 

якості активної сторони та здійснити відповідний 

запит до відповідного регіонального центру 

зайнятості [11].  

Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, держава має сприяти молоді у працевлаш-

туванні шляхом всебічного та системного інфор-

мування випускників навчальних закладів. Проте 

замість збільшення кількості реципієнтів, які отри-

мали трансльоване відповідним ОДВ повідом-

лення, засобом оцінки комунікативної ефектив-

ності діяльності Державної служби зайнятості 

стосовно молодіжної громадськості повинна стати 

кількість реципієнтів, поведінка яких змінилась, 

тобто вони використали надану державною 

можливість на забезпечення першим робочим 

місцем. 

Виключне інформування випускників професійно-

технічних училищ шляхом інформаційних заходів, 

семінарів, через індивідуальне спілкування та че-

рез засоби масової інформації дозволяє збільшити 

кількість адресатів повідомлення, проте не впли-

ває на їх поведінку. Саме тому перспективою 

подальших досліджень у даному напрямку можна 

вважати розробку механізмів налагодження зво-

ротного зв’язку у комунікативному процесі між 

ОДВ та відповідною соціальною групою. 
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СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ, ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ І БІЗНЕСУ У СФЕРІ 

МЕЦЕНАТСТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА  

 

 

У статті розглядається питання співпраці громадських організацій з 
бізнесовими структурами та органами державної влади в Республіці Польща. 
Висвітлено особливості розподілу функцій між державою та недержавними 
інституціями. Стаття розкриває аспекти формування співробітництва у сфері 
меценатства між різними структурами та організаціями.  

Ключові слова: громадська організація, меценатство, держава, бізнес. 
 
В статье рассматривается вопрос сотрудничества общественных орга-

низаций с бизнесовыми структурами и органами государственной власти в 
Республике Польша. Отражено особенности распределения функций между 
государством и негосударственными институциями. Статья раскрывает 
аспекты формирования сотрудничества в сфере меценатства между разными 
структурами и организациями. 

Ключевые слова: общественная организация, меценатство, государство, 
бизнес. 

 
Тhe question of collaboration of public organizations with business structures and by 

public authorities in Republic of Poland is considered in the article. Features of 
distributing of functions between the state and non-state organizations is reflected. The 
article reveals the aspects of forming of collaboration in the field of patronage between 
different structures and organizations. 

Key words: public organization, patronage, state, regulation, business. 
 

 

Постановка проблеми. Формування громадян-

ського суспільства супроводжується підвищенням 

суспільно-громадської активності населення, яка 

знаходить свій прояв у створенні великої кількості 

недержавних організацій, що покликані вирішува-

ти значні соціально-культурні проблеми. Важли-

вим фактором у формуванні успішного суспіль-

ства стає створення незалежного громадського 

сектора. Розвиток доброчинності в державі знімає 

певний тягар фінансового забезпечення соціальної 

сфери з органів публічної влади, оскільки кризові 

виклики істотно впливають на рівень фінансової 

спроможності держави.  

Європейські країни протягом останніх деся-

тиліть приділяють значну увагу налагодженню 

партнерської співпраці між державою і комер-

ційним, приватним, громадським секторами для 

реалізації ефективної соціально-культурної полі-

тики. Громадські організації, залежно від специ-

фіки історичного розвитку країни, виробили різні 

моделі взаємодії з урядом і стали важливим парт-

нером у реалізації соціальної політики. 

В умовах переходу до нової системи організації 

суспільного життя однією з найважливіших функ-

цій держави є ефективне управління процесом 

змін. Досвід Польщі може бути корисним для 

України з огляду на трансформаційні процеси в 

нашій державі та прагення України до членства в 

Європейському Союзі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної проб-

леми. Дослідження доброчинності і меценатства в 

Польщі є, безперечно, актуальним і важливим. На 

сьогодні можна виділити наукові праці (у яких 

висвітлено діяльність органів державної влади та 

громадських організацій у сфері меценатства) 

таких дослідників, як Е. Леш (E. Leś), Й. Кру-

ліковська (J. Królikowska), Р. Мертон (R. Merton ), 

C. Кенпскі (C. Kępski) та ін.  

Мета та завдання даного дослідження. Ме-

тою статті є визначити сутність та значення спів- 

робітництва держави, громадських організацій та 

бізнесових структур у сфері меценатства в Рес-

публіці Польща. 

Для виконання поставленої мети автор ставить 

такі завдання: розкрити особливості діяльності 

громадських організацій у Польщі; визначити 

взаємозв’язок бізнесу і третього сектора; проана-

лізувати роль держави у розвитку доброчинності.  

 



 
Наукові праці. Державне управління 

 58 

Викладення основного матеріалу та обґрун-

тування отриманих наукових результатів. 

Феномен меценатства в Республіці Польща є до-

сить корисним та ефективним на сучасному етапі 

розвитку країни. Це явище пов’язують інколи 

виключно з меценатством у сфері мистецтва. 

Багато хто вважає, що благодійниками та мецена-

тами можуть бути лише забезпечені особи або 

власники великих корпорацій чи організацій. 

Дійсно, функцію мецената щодо культурних і 

спортивних акцій здійснюють переважно багаті 

міжнародні корпорації. Але кожен може бути 

меценатом у такій мірі, в якій йому дозволяє 

власний бюджет. Особи, менш заможні, можуть 

бути меценатами для поодиноких осіб, здібної 

молоді, що походить з бідних сімей тощо.  

Розвитку співпраці між громадськими організа-

ціями та бізнесом сприяє започатковане останнім 

часом поширення нової форми дії громадських 

організацій (локальні фонди), які поєднують у собі 

ознаки фінансових установ і недержавних орга-

нізацій. Вони повинні накопичувати локальні 

ресурси, що призначаються на громадські цілі, і 

розпоряджатися ними на професійному рівні. 

Локальні фонди, крім здобуття власних фінан-

сових ресурсів, повинні опиратися на фінансу-

вання з приватних джерел, тобто ресурси приват-

ного бізнесу. Закордонний досвід, як і нечисленні 

польські приклади функціонування локальних 

фондів, а також попередні дослідження щодо 

можливості їх створення в Польщі, вказують та 

той факт, що незабаром вони можуть становити 

істотну основу співробітництва недержавних орга-

нізацій і бізнесу.  

Дослідження вказують на «помірковану підтри-

мку» бізнесу на територіальному рівні, при цьому 

найбільш скептичними виявилися представники 

бізнесових структур у великих містах, які побою-

валися, що локальний фонд може виявитися ще 

одним зайвим і неефективним посередником у 

розвитку філантропії. Значної підтримки ця ідея 

набула поміж представників бізнесу в малих міс-

тах Польщі. Поширенню даної концепції заважає 

податкова політика держави, яка не заохочує до 

спонсорства громадський сектор. У Польщі має 

місце і закордонний приватний капітал, але він є 

значно слабкіший, ніж в інших країнах Заходу, де 

сектор бізнесу становить істотну частину третього 

сектора, наприклад, найбільший у світі Фонд 

Форда, що має капітал близько 3 млрд доларів [2]. 

Бізнес має таку тенденцію, яка ґрунтується на 

тому, що потрібно допомогати тій сфері, яка є 

більш популярною і яка входить до маркетингової 

стратегії фірми. Необхідно зазначити, що разом з 

розвитком приватного сектора в Польщі і фор-

муванням середнього класу співробітництво дер-

жавного сектора з недержавним значно погли-

биться. Даному процесу сприяє нове юридичне 

регулювання (податкові пільги, комерційний 

прибуток, публічна активність). 

Польський дослідник Й. Ріфкін (J. Rifkin) за-

значає, що важливим у розвитку третього сектора 

є заохочення населення до виконання корисних 

завдань поза державним сектором, що було б не 

тільки використанням їх енергії і талантів, але 

також створенням третьої сили, яка розвивати-

меться незалежно від ринку і публічної влади [2].  

Третій сектор відомий також як незалежна або 

добровільна сфера. У США цей сектор обіймає 

цілу гамму опікунських, освітніх, культурних, 

релігійних і юридичних організацій. Волонтери, 

часто з високими професійними кваліфікаціями, 

такі як юристи, лікарі, управлінці, вчителі, на-

дають ряд послуг, які не здатен виконувати дер-

жавний сектор. Волонтерські організації представ-

ляють інтереси населення, яке було зігнороване 

органами державної влади. Для означення такої 

діяльності французькі соціологи ввели термін 

«суспільна економіка», щоб відрізнити його від 

ринкової економіки, яка впроваджується через 

державний і приватний сектор. Суспільна еконо-

міка обіймає організації, в яких можна реалізувати 

особисті інтереси, досягти якогось статусу і 

створити спільноту, щоб здолати відчуття ізоляції 

тощо. Участь у третьому секторі дає можливість 

висловити власні погляди, розвивати вміння та 

здібності, дає відчуття належності до громади 

завдяки таким рисам, як організованість, комуніка-

тивність тощо. Практичні дослідження свідчать, 

що якби видатки, які призначаються для держав-

них адміністрацій, передати громадським органі-

заціям, тоді б користі було значно більше для 

соціально-культурної сфери [4]. 

Діяльність волонтерських організацій у сфері 

освіти, культури звертає на себе значно більше 

уваги на потреби населення і середовища та впли-

ває на зростання видатків держави на визначені 

цілі. Але важко і не погодитися з критикою волон-

терства – добродійна діяльності ставить у за-

лежність ті чи інші групи населення від постійної 

підтримки і підпорядковує одних іншим, пере-

творює людину на «предмет жалю», позбавлений 

властивій йому вартості, а також неліквідних прав 

(допомога держави). Не витримують проби часу 

погляди, що ґрунтуються на наступному: урядові 

програми створені для громадян, які мають повне 

право користуватися ними без обмеження своєї 

ідентичності й гідності. 

Визначають різні стратегії допомоги: стратегію 

звикання – надання фінансової підтримки орга-

нізаціям чи окремим громадянам, оскільки їм 

завжди надавали підтримку; стратегію політич-

ного контексту – керівництво має власні інтереси 

профінансувати ту чи іншу сферу тощо. 

Приватне меценатство є необхідним інстру-

ментом досягення ефективного розвитку держави, 

а його головний представник – бізнес – послуго-

вується конкретними схемами та методами. Тому 

вміння розкрити проблему і написати та підго-

тувати проект, що в результаті допоможе зрозу-

міти глибину проблеми, спонукали б представ-

ників бізнесу до широкої співпраці з інституціями 

культури, освіти тощо. По-перше, польський біз-

нес має інші преференції у своїх бюджетах: якщо 
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закладається у стратегії фірми суспільна відпові-

дальність та допомога, то це, перш за все, допомо-

га бідним та нужденним, а не підтримка культури і 

науки. По-друге, часто досвід співпраці бізнесу з 

представниками інституцій культури є малоефек-

тивним – спосіб, у який інституції представляють 

свої проекти, не заохочує іншу сторону до спів-

раці. 

Необхідно зазначити, що мотиви благодійної 

підтримки в сучасних умовах є іншими по відно-

шенню до тих, які існували раніше. У своїх старо-

давніх початках допомога і суспільна підтримка 

мали альтруїстичний характер і надавалася з лю-

динолюбських або релігійних намірів та пере-

конань; оскільки пізніше, на початку XX століття 

(від часу виникнення окремих держав і розвитку 

капіталізму) з’явилася бюрократична допомога, 

яка забезпечувала суспільний порядок. На сьогодні 

недержавна підтримка ґрунтується на принципах 

гуманізму та розуміння того, що якщо кожен з нас 

хоче безпечного життя, то повинен надавати до-

помогу та ділитися з тими, хто цього потребує.  

Сучасна суспільна підтримка не є копією мило-

сердя та патерналізму, як раніше, а виступає усві-

домленою формулою солідарності та морального 

співіснування. 

Громадська активність проявляється в Польщі 

на декількох визначених суспільних рінях. Згідно з 

даними Польського банку інформації про недер-

жавні організації КLON/JAWOR, найбільше (38 %) 

організацій займається, перш за все, наданням 

суспільних та освітніх послуг. На другому місці 

серед громадських організацій у Польщі знахо-

дяться ті, які займаються класичною діяльністю: 

суспільною допомогою (29 %); охороною здоров’я 

і реабілітацією (28 %); сім’єю і дітьми (20 %). Інші 

важливі галузі діяльності – це культура і мис-

тецтво (20 %); екологія і охорона середовища 

(14 %); регіональний і локальний розвиток (12 %); 

спорт і рекреація (11 %); права людини, а також 

наука і техніка – по 10 % [3, с. 95]. Вищенаведені 

дані не відображають повною мірою ті різноманіт-

ні функції, які реалізуються громадськими органі-

заціями. Дані визначають, перш за все, істотну 

роль недержавних оргнізацій у підтримці соціально-

культурної сфери. 

В сучасних умовах, коли держава не готова 

відповідати на всі виклики соціально-економічної 

кризи (безробіття, безпритульність), громадські 

організації перебирають на себе ряд соціально-

опікунських функцій від держави (замінюють, 

доповнюють або підтримують державні органи 

влади).  

Європейські країни, зберігаючи бюджетне 

фінансування організацій культури, освіти, науки 

різних форм власності (державних та приватних), 

сформували підходи до партнерської співпраці 

державного і громадського секторів. Громадські 

інституції допомагають розподіляти державні 

кошти серед соціально-культурних організацій і 

залучати додаткові кошти приватного і комер-

ційного секторів. 

Висновки. Таким чином, завдяки налагоджен-

ню співпраці з громадськими організаціями, уря-

дам зарубіжних країн вдалося залучити і зацікави-

ти комерційний і приватний сектори до фінансу-

вання соціально-культурної сфери та суспільних 

проектів.  

Громадські організації залучаються до реаліза-

ції державної політики, сприяють розвитку куль-

тури, науки та освіти в країні, беруть участь в 

освітніх програмах, позитивно впливають на нала-

годження міжкультурного діалогу. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

У статті розглянуто аналіз кадрової ситуації в регіоні. Проаналізовано 
інформацію щодо основних професійно-вікових груп, аналізу регіонального 
забезпечення управлінськими кадрами, гендерного складу, рівня освіти та підви-
щення кваліфікації. 

Ключові слова: кадрова ситуація, професійно-вікові групи, кадрова політика. 
 
В статье рассмотрен анализ кадровой ситуации в регионе. Проанализиро-

вана информация относительно основных профессионально-возрастных групп, 
анализа регионального обеспечения управленческими кадрами, гендерного 
состава, уровня образования и повышения квалификации. 

Ключевые слова: кадровая ситуация, профессионально-возрастные группы, 
кадровая политика. 

 
In clauses(articles) the analysis of a personnel situation in region is. The analysed 

information: The basic professional age groups; the regional security upravlenchiskimi 
personnel; analіz regional gender рolicy; level of education and training. 

Key words: Personnel situation, professional age groups, рersonnel рolicy. 

 

 

Однією з важливих складових розвитку Україн-

ської держави є кадрове забезпечення реформ, 

активізація і професіоналізм державних службов-

ців, нарощування та конструктивне використання 

кадрового потенціалу в регіонах [1]. 

Уряд прагне до побудови сильної держави че-

рез сильні регіони. А для цього не лише в центрі, а 

й на місцях потрібні компетентні та ініціативні 

кадри.  

Державна кадрова політика в регіоні повинна 

розглядатись як діяльність держави з регулюван-

ня її соціального, етнополітичного й економічного 

розвитку в просторовому (регіональному) аспекті. 

Відповідно, державна регіональна політика щодо 

кадрового забезпечення має будуватися диферен-

ційовано.  

Розробка науково обґрунтованої державної 

кадрової політики є нагальною потребою україн-

ського суспільства, найважливішою передумовою 

зміцнення держави. Зазначена проблематика пере-

буває в полі зору багатьох учених, її різні аспекти 

досліджувалися у працях українських (В. Д. Баку-

менко, Н. В. Грицяк, Т. Л. Желюк, В. М. Князєв, 

Г. І. Леліков, В. І. Луговий, Т. В. Мотренко, Н. Р. Ни-

жник, О. Ю. Оболенський, В. М. Олуйко, С. М. Се-

рьогін, Г. П. Ситник, В. М. Сорока, С. К. Хад-

жирадєва та ін.) і зарубіжних (Г. Атаманчук, 

М. Балогун, Г. Бертуччі, І. Василенко, Д. Вілмут, 

Б. Гурне, А. Гусєва, І. Крюгер, Ш. Линднер, 

Е. Литвинцева, Б. Литов, М. Майлс, Р. Маунтфілд, 

Є. Охотський, Г. Райт, О. Турчинов та ін.) фахівців 

з державного управління. 

Незважаючи на те, що в країні вже створені 

значні нормативно-правові засади щодо здійснен-

ня адміністративної реформи, організації держав-

ної служби, законодавчого визначення положень 

про місцеві державні адміністрації і органи місце-

вого самоврядування, процеси адміністративно-

кадрових реформацій в регіонах відбуваються 

вкрай повільно. Необхідність управлінських ре-

формацій в Україні викликана існуючими диспро-

порціями залишків минулих тоталітарних і су-

часних демократичних управлінських систем, 

неузгодженістю їх з новим соціально-політичним 

курсом національного державотворення та некон-

структивністю щодо переходу на шлях ринкової 

економіки [2]. 

Головна мета сучасної державної кадрової по-

літики – забезпечити високий професіоналізм уп-

равлінського процесу кваліфікованими, активно 

діючими, добросовісними службовцями, здатними 

забезпечити відродження України. Ця політика 

покликана визначити шляхи, засоби і механізми 

кадрового забезпечення реформ, максимально 

ефективно використовувати кадровий інтелек-

туальний потенціал, вироблення принципів і кри-

теріїв відбору та розстановки кадрів за об’єктив-

ними даними, стимулюючи їх службове і про-

фесійне зростання. 
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Ситуація з кадрами вкрай важка через об’єк-

тивні обставини: недостатньо високий авторитет 

роботи в державному управлінні, невідповідність 

якості послуг запитам населення, а також коруп-

ція, якою просякнуте суспільство, та не зовсім 

ясна перспектива державної служби. Важливим є і 

матеріальний фактор – низька заробітна плата 

держслужбовців. 

Однією з основних проблем у сфері кадрової 

політики є удосконалення національної системи 

професійної підготовки з урахуванням реальних 

потреб у персоналі у сфері державного управління. 

Згідно з проектом Стратегії державної кадрової 

політики України, серед основних проблем у сфері 

кадрової політики, які потребують невідкладного 

вирішення, є такі: 

– по-перше, невідповідність державної кадро-

вої політики вимогам трансформаційних процесів 

у державі. Значна частина наявного кадрового кор-

пусу державного управління та місцевого самовря-

дування не готова до роботи в умовах сьогодення і 

на перспективу; 

– по-друге, недосконалість законодавчої бази, 

яка не надає процесам управління персоналом пра-

вової обґрунтованості, врегульованості та захищ-

еності, не враховує європейські стандарти в кад-

ровій сфері; 

– по-третє, відсутність стратегічного спряму-

вання щодо підготовки персоналу відповідно до 

потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане 

здійснення прогнозування, планування, постійне 

оцінювання ситуації з персоналом у країні;  

– по-четверте, невпорядкованість, слабка функ-

ціональна визначеність структур щодо роботи з пер-

соналом, недостатня кваліфікація персоналу кадро-

вих служб, що веде до неефективності, неузго-

дженості підходів у кадровому менеджменті на 

всіх рівнях. Такий стан заважає активній профе-

сіоналізації багатьох видів економічної діяльності, 

професійній самореалізації людей практично в 

усіх сферах суспільного виробництва. Державна 

кадрова політика повинна спиратися на потужну 

систему щодо роботи з персоналом, сучасні тех-

нології з управління персоналом [3]. 

Згідно зі статистичним бюлетенем, виданим 

Головним управління статистики у Миколаївській 

області та відповідно до Закону України «Про 

державну службу», статус державного службовця 

в області станом на 31 грудня 2009 року мали 

7,9 тис. осіб. Кількість посадових осіб органів міс-

цевого самоврядування, права на службу яких 

регулюються Законом України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», на цю дату 

склала 2,6 тис. осіб (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Динаміка кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

(на кінець року, осіб) 
 

Роки Усього 
В тому числі 

керівники спеціалісти 

2003 8947 2922 6025 

2004 9280 2812 6468 

2005 9303 3040 6263 

2006 9528 3045 6483 

2007 9936 3253 6683 

2008 10268 3332 6936 

2009 10478 3364 7114 

 

Кількість державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування на кінець року 

За 2009 рік загальна кількість службовців обох 

зазначених категорій зросла на 2 % і на 31 грудня 

2009 року становила 10,5 тис., або 4,2 % від 

кількості працівників, зайнятих на підприємствах, 

в установах і організаціях області, без урахування 

найманих працівників статистично малих під-

приємств та зайнятих громадян у підприємців. 

Приріст кількості працівників відбувся здебіль-

шого за рахунок зміни штатного розкладу, ство-

рення нових посад і надання у звітному році 

статусу державного службовця працівникам, а 

також за рахунок прийнятих на період відсутності 

працівників, які перебувають у відпустках по 

догляду за дитиною в управліннях та відділах 

райдержадміністрацій, радах міст обласного зна-

чення, районних у містах радах, судовій аміні-

страції, в управліннях та відділах Держкомзему.  

Протягом 2009 року було прийнято 1,3 і ви-

було 1,1 тисячі державних службовців та посадо-

вих осіб місцевого самоврядування. Найбільш 

активно рух кадрів здійснювався в управліннях та 

відділах райдержадміністрацій, де за рік 156 осіб 

вибуло та 157 осіб були прийняті, в управліннях 

юстиції – відповідно 116 та 141 осіб, в радах міст 

обласного підпорядкування – 84 та 110 осіб, 

управліннях та відділах Держкомзему – 18 і 119 

осіб.  

Найбільша кількість працівників обох обстежу-

ваних категорій зосереджена в м. Миколаєві – 

4,2 тис. осіб, що зумовлено розташуванням в 

обласному центрі установ і організацій управлінь 

міського і обласного рівнів. Найменшу іх кількість 

зафіксовано в м. Очакові – 88 особи, у решті міст 

та районів кількість держслужбовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування коливалася від 229 

осіб – у Врадіївському районі до 370 осіб – у 

Жовтневому (табл. 2). 
 



 
Наукові праці. Державне управління 

 62 

Таблиця 2 

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кінець 2009 р. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

осіб 

у % до 

поперед-

нього 

року 

Область 8947 9280 9303 9528 9936 10268 10478 102,0 

міста         

Миколаїв 3845 3642 3634 3755 3956 4133 4198 101,6 

Вознесенськ 200 212 218 216 225 239 251 105,0 

Очаків  68 71 74 73 80 83 88 106,0 

Первомайськ 202 208 222 246 267 292 310 106,2 

Южноукраїнськ 236 267 249 244 260 263 267 101,5 

райони         

Арбузинський 201 223 230 241 240 241 248 102,9 

Баштанський 261 279 271 277 293 302 315 104,3 

Березанський 212 228 233 251 255 272 272 100,0 

Березнегуватський 202 223 225 235 236 241 246 102,1 

Братський 203 220 214 223 237 246 247 100,4 

Веселинівський 202 217 221 230 235 243 244 100,4 

Вознесенський 248 289 305 301 305 305 310 101,6 

Врадіївський 202 207 210 214 221 223 229 102,7 

Доманівський 204 217 213 221 230 240 236 98,3 

Єланецький 184 210 210 209 215 218 232 106,4 

Жовтневий 265 309 322 337 352 359 370 103,1 

Казанківський 225 239 247 255 255 262 265 101,1 

Кривоозерський 242 281 277 278 290 294 298 101,4 

Миколаївський 230 268 270 278 293 296 297 100,3 

Новобузький 237 262 255 264 270 278 289 104,0 

Новоодеський 264 283 280 291 303 305 310 101,6 

Очаківський 230 264 272 276 286 299 303 101,3 

Первомайський 293 337 330 308 308 307 315 102,6 

Снігурівський 291 324 321 305 324 327 338 103,4 
 

Кількість державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування по містах та райо-
нах у 2003-2009 роках 

На кінець 2009 року посади керівників обій-
мали 2,2 тис. державних службовців, або 28,1 % 
їхньої загальної кількості, в органах місцевого 
самоврядування їх кількість дорівнювала 1,2 тис. 
осіб, або 44,4 %.  

За гендерним складом серед службовців пере-
важали жінки. Їх кількість становила 8,3 тис. осіб 
або 79,1 % загальної кількості. Найбільш значною 
частка жінок була в органах прокуратури – 94,4 %, 
статистики – 94,1 %, пенсійного фонду – 93,2 %, 

інспекції з контролю за цінами – 92,9 %, Дер-
жавному казначействі – 88,6 % та в центрах 
зайнятості – 87,1 %. 

Частка жінок, зайнятих на посадах спеціалістів, 
склала 59,6 %, на керівних посадах – 20,1 %. 
Посаду керівника обіймала кожна четверта жінка у 
державній службі, у місцевому самоврядуванні – 
кожна третя. Серед чоловіків, навпаки, питома 
вага керівників була набагато вищою. Із за-
гального числа чоловіків – державних службовців 
кожний третій обіймав посаду керівника, у 
місцевому самоврядуванні – кожний другий 
(табл. 3, 4). 

Таблиця 3 

Кількість державних службовців за статтю по категоріях посад на 31.12.09 р. 

 

Усього, 

осіб 

Жінки Чоловіки 

осіб 

у % до облікової 

кількості 

державних 

службовців 

відповідної 

категорії посад 

осіб 

у % до облікової 

кількості 

державних 

службовців 

відповідної 

категорії посад 

Облікова кількість 

штатних працівників – усього 7885 6282 79,7 1603 20,3 

Керівники 2214 1584 71,5 630 28,5 

з них мають категорії посад: 

першу 1 – – 1 100,0 
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Закінчення табл. 3 

другу 2 1 50,0 1 50,0 

третю 30 9 30,0 21 70,0 

четверту 168 84 50,0 84 50,0 

п’яту 672 496 73,8 176 26,2 

шосту 1341 994 74,1 347 25,9 

Спеціалісти 5671 4698 82,8 973 17,2 

з них мають категорії посад: 

другу – – – – – 

третю – – – – – 

четверту 6 6 100,0 – – 

п’яту 485 340 70,1 145 29,9 

шосту 2426 1989 82,0 437 18,0 

сьому 2754 2363 85,8 391 14,2 
 

Переважна більшість державних службовців, 

які обіймали посади керівників і спеціалістів 

(82,7 %) мали найнижчі категорії посад – шосту та 

сьому, також значною ця група була і серед 

посадових осіб місцевого самоврядування (57 %). 

Майже три чверті державних службовців – 

6,1 тис. осіб (76,8 %) мають повну вищу освіту та 

близько чверті – 1,7 тис. осіб (22 %) – базову ви-

щу. Подібна ситуація щодо рівня освіти відзна-

чається і в органах місцевого самоврядування, де 

повну вищу освіту мають 1,8 тис. осіб (69,9 %), 

базову вищу, майже удвічі менше – 0,8 тис. осіб 

(29,2 %). Науковий ступінь на кінець року мали 

21 державний службовець і 2 посадові особи в 

органах місцевого самоврядування (рік тому, 

відповідно, 13 і 3), вчене звання мали 5 державних 

службовців, із яких 3 мали звання професора, і 

1 посадова особа – в органах місцевого самовря-

дування (тоді як рік тому – 3 державні службовці, 

з яких 3 – професори, табл. 5). 
 

Таблиця 4 

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування за статтю по категоріях посад 

на 31 грудня 2009 року 
 

 

Усього, 

осіб 

Жінки Чоловіки 

осіб 

у % до облікової 

кількості посадових 

осіб відповідної 

категорії посад 

осіб 

у % до облікової 

кількості 

посадових осіб 

відповідної 

категорії посад 

Облікова кількість 

штатних працівників – усього  2593 2007 77,4 586 22,6 

Керівники 1150 780 67,8 370 32,2 

з них мають категорії 

посад 

першу 1 1 100,0 – – 

другу 2 – – 2 100,0 

третю 34 6 17,6 28 82,4 

четверту 349 131 37,5 218 62,5 

п’яту 636 543 85,4 93 14,6 

шосту 128 99 77,3 29 22,7 

Спеціалісти 1443 1227 85,0 216 15,0 

з них мають категорії 

посад 

другу – – – – – 

третю – – – – – 

четверту – – – – – 

п’яту 93 75 80,6 18 19,4 

шосту 806 726 90,1 80 9,9 

сьому 544 426 78,3 118 21,7 
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Таблиця 5 

Кількість державних службовців за рівнем освіти по категоріях посад на 31 грудня 2009 року 

 

Облікова кількість працівників, які мають 

Кількість 

працівників, які 

здобули 

вищу освіту у 

звітному році 

повну вищу 

освіту 

неповну, 

базову вищу 

освіту 

науковий 

ступінь 

вчене 

звання 

осіб 

з них рівень 

магістра за 

напрямом 

підготовки 

«Державне 

управління» 

осіб 

у % до 

 облікової 

кількості 

працівників 

відповідної 

категорії 

осіб 

у % до 

 облікової 

кількості 

працівників 

відповідної 

категорії 

осіб 

з них 

докторів 

наук 

осіб 

з них 

профе-

сорів 

в 

НАДУ 

в 

інших 

ВНЗ 

Облікова кількість 

штатних праців-

ників – усього 6056 76,8 1734 22,0 21 4 5 3 151 1 33 

Керівники 1962 88,6 248 11,2 15 4 5 3 38 1 13 

з них мають 

категорії посад 

першу 1 100,0 – – 1 1 1 1 – – – 

другу 2 100,0 – – – – – – 1 – – 

третю 30 100,0 – – 1 1 1 1 1 – – 

четверту 149 88,7 16 9,5 10 2 3 1 1 – – 

п’яту 632 94,0 40 6,0 1 – – – 12 – 1 

шосту 1148 85,6 192 14,3 2 – – – 23 1 12 

Спеціалісти 4094 72,2 1486 26,2 6 – – – 113 – 20 

з них мають 

категорії посад 

другу – – – – – – – – – – – 

третю – – – – – – – – – – – 

четверту 5 83,3 1 16,7 – – – – – – – 

п’яту 414 85,4 64 13,2 2 – – – 7 – 1 

шосту 1871 77,1 479 19,7 4 – – – 43 – 10 

сьому 1804 65,5 942 34,2 – – – – 63 – 9 
 

У 2009 році спостерігалось зниження актив-

ності установ і організацій органів управління 

щодо підвищення кваліфікації своїх кадрів. На 

кінець 2009 року кількість осіб, які підвищили 

кваліфікацію, склала 1 тис., з яких 0,7 тис. – дер-

жавні службовці, решта – посадові особи місце-

вого самоврядування. Безумовно, це недостатньо, 

тому що за умови таких щорічних темпів охоп-

лення навчанням, кожний працівник зможе підви-

щити кваліфікацію 1 раз на 10 років при нор-

мативно встановленій періодичності – 1 раз на 

5 років (табл. 6). 

Із загальної кількості державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування за 2009 рік 

підвищили кваліфікацію 0,5 тис. керівників (15 %) 

та 0,5 тис. спеціалістів (7,5 %). Найбільш активно 

підготовка та підвищення кваліфікації кадрів 

здійснювалась у національному банку і 

Державному управлінні екології та природних 

ресурсів, де нею було охоплено кожного другого 

держслужбовця, в Державних службах карантину 

рослин, екологічної інспекції, в центрах зайнятості – 

кожного четвертого, в апараті міських, районних у 

містах радах та їх виконавчих комітетах – кожного 

п’ятого. 

Модернізація системи професійного навчання 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування є одним із основних напрямків 

реформування державного управління, яке в умо-

вах кризових явищ має розглядатися як головний 

чинник ефективності соціально-економічних реформ. 

У ст. 4. Закону України «Про державну службу» 

визначено, що право на державну службу мають 

громадяни України, які одержали відповідну освіту і 

професійну підготовку. Потрібно замінити «від-

повідну освіту» на «відповідну вищу освіту» [5]. 
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Таблиця 6 

Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за категоріями посад у 2009 році 

 

Усього з них 

видано 
направлень, 

одиниць 

навчено 
праців-
ників, 

осіб 

у % до 
загальної 
кількості 
праців-
ників 

в Україні за кордоном 

усього 

у тому числі пройшли 
навчання за напрямком 

підготовки 
«Державне управління» за 

програмами усього 

з них у 
порядку 
надання 
міжна-
родної 

технічної 
допомоги 

усього 
профе-

сійними 

тема- 
тичних 

се- 
мінарів 

стажу- 
вання 

Облікова 
кількість 
штатних 
працівників – 
усього, осіб 861 754 9,6 752 716 206 506 4 2 1 

Керівники 387 329 14,9 327 325 85 240 – 2 1 

з них мають 
категорії 
посад 
першу – – – – – – – – – – 

другу 1 1 50,0 – – – – – 1 – 

третю 6 3 10,0 3 4 – 4 – – – 

четверту 43 33 19,6 33 32 5 27 – – – 

п’яту 191 153 22,8 152 154 24 130 – 1 1 

шосту 146 139 10,4 139 135 56 79 – – – 

Спеціалісти 474 425 7,5 425 391 121 266 4 – – 

з них мають 
категорії 
посад 
другу – – – – – – – – – – 

третю – – – – – – – – – – 

четверту – – – – – – – – – – 

п’яту 67 52 10,7 52 50 18 31 1 – – 

шосту 184 156 6,4 156 125 43 79 3 – – 

сьому 223 217 7,9 217 216 60 156 – – – 
 

Для того, щоб забезпечити високий рівень про-
фесійної компетентності управлінських кадрів 
упродовж усієї їхньої професійної діяльності, 
необхідно здійснити перехід до безперервного 
навчання фахівців у сфері державного управління. 

Однак ще не до кінця вирішені проблеми 
кадрової ситуації в регіоні. Вони потребують по-
дальшого дослідження, розвитку та впровадження 
до життя. 

Важливу роль у запровадженні змін має зіграти 
затвердження та поетапна реалізація розробленої 
Концепції програми модернізації системи профе-
сійного навчання державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування, яка врахо-
вує загальні тенденції кращого світового досвіду 
щодо розвитку персоналу органів влади та орієн-
тується на удосконалення вітчизняної мережі нав-
чальних закладів системи професійного навчання. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СУДОВО-

ЕКСПЕРТНИМИ УСТАНОВАМИ В УМОВАХ 

ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

 

 

У статті розглядаються проблеми управління судово-експертними уста-
новами в умовах реформування їх системи, необхідність якого обумовлена 
удосконаленням правоохоронної та судової діяльності на сучасному етапі 
розбудови правової держави.  

Ключові слова: судово-експертна діяльність, державне управління, удоскона-
лення організації.  

 
В статье рассматриваются проблемы управления судебно-экспертными 

учреждениями в условиях реформирования их системы, необходимость которого 
обусловлена усовершенствованием правоохранительной и судебной деятель-
ности на современном этапе построения правового государства.  

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, государственное 
управление, усовершенствование организации.  

 
In the article the problems of management judicial expert establishments in the 

conditions of reformation of their system, the necessity of which is conditioned the 
improvement of law-enforcement and judicial activity on the modern stage of re-erecting 
of the legal state.  

Key words: judicial expert activity, state administration, improvement of organization. 
 

 

Із часу здобуття Україною незалежності проб-

лемі реформуванню судово-експертної діяльності 

приділялася значна увага, що обумовило прийнят-

тя окремих нормативно-правових актів програмно-

концептуального характеру. Наприклад, пунктом 1 

Розділу V Концепції судово-правової реформи в 

Україні, затвердженої Верховною Радою України 

у 1992 році, однією із важливих умов реформу-

вання органів розслідування, прокуратури, Адо-

катури та юстиції визнано створення судової 

експертизи як важливої і самостійної інституції, 

незалежної від органів попереднього (досудового) 

розслідування, діяльність якої повинна регулював-

тись процесуальним законодавством. Здійснення 

судово-експертного забезпечення Концепцією виз-

нано за необхідне покласти на Міністерство 

юстиції України [1]. Визначення Міністерства юс-

тиції у якості органу державної виконавчої влади, 

на який покладалося здійснення судово-експерт-

ного забезпечення, видавався досить обґрунто-

ваним на час ухвалення цієї Концепції. Незалежна 

Україна стояла на початку шляху розбудови своєї 

незалежності, і обраний напрямок реформування 

судово-експертної діяльності мав спрямувати його 

до приведення правоохоронної діяльності та пра-

восуддя до норм, визнаних та прийнятих у 

демократичному світі.  

Позбавлення судово-експертної діяльності під-

порядкованості, управління і контролю з боку ор-

ганів та установ, які здійснюють досудове слідство 

та дізнання, займаються оперативно-розшуковою, 

розвідувальною та контррозвідувальною діяль-

ністю, має своєю метою забезпечення судово-екс-

пертної діяльності незалежно від цих органів. На 

установи та підрозділи, що здійснюють судово-

експертну діяльність і при цьому перебувають у 

складі правоохоронних органів та силових струк-

тур, усе ще покладаються спільні з цими органами 

та структурами завдання, що так чи інакше 

позбавляє їх неупередженості та об’єктивності й 

утворює умови для порушення законності. Навіть 

коли останнє все ще інколи намагаються вип-

равдати необхідністю боротьби зі злочинністю, 

забуваючи з історичного досвіду, що злочинами 

влади злочинності у суспільстві не здолати.  

Незалежність судово-експертної діяльності бу-

ло визначено поряд із об’єктивністю, законністю 

та повнотою дослідження статтею 3 прийнятого у 

1994 році Закону України «Про судову експер-

тизу» у якості принципів здійснення цієї діяль-

ності. Згідно зі статею 4 цього Закону, однією з 

гарантій незалежності судового експерта та пра-

вильності його висновку є існування установ 

судових експертиз, незалежних від органів діз-

нання, досудового та судового слідства. Проте 
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статтею 7 цього Закону, всупереч прийнятій за два 

роки до цього Концепції судово-правової реформи 

в Україні, набула законодавчого закріплення на-

лежність експертних служб до Міністерства внут-

рішніх справ України, Міністерства оборони 

України та Служби безпеки України [2]. До того ж 

перелік органів державної виконавчої влади, у 

складі яких створюються та діють експертні служ-

би, у 2003 році було доповнено Державною 

прикордонною службою України [3]. Проте наве-

деним вище міністерствам та відомствам під-

порядковані міліція, органи безпеки, начальники 

органів управління Військової служби право- 

порядку у Збройних Силах України та їх заступ-

ники з питань провадження дізнання, командири 

(начальники) військових частин, з’єднань, началь-

ники військових установ, командири кораблів, 

органи прикордонної служби, які, згідно з пунк-

тами 1, 2, 3, 3-1 та 7 статті 101 Кримінально-

процесуального кодексу України є органами 

дізнання. Окрім цього, відповідно до статті 112 

КПК України, у складі Міністерства внутрішніх 

справ та Служби безпеки перебувають слідчі 

органів внутрішніх справ і слідчі органів безпеки 

[4]. Таким чином, експертні служби Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби 

безпеки та Державної прикордонної служби 

перебувають у якості підрозділів, підпорядко-

ваних цим міністерствам та відомствам поряд із 

підрозділами та службами, які безпосередньо 

здійснюють дізнання та досудове слідство.  

Питання про перехід від декларування рефор-

мування організаційних проблем судово-експерт-

ної діяльності до реальних дій у цьому напрямку 

назріло давно. Загальновизнаною є потреба у 

більш чіткому визначенні функцій та повноважень 

держави у регулюванні судово-експертної діяль-

ності, у правовому статусі судово-експертних 

установ, статусі судових експертів і вимог до їх 

кваліфікації, уніфікації проходження державної 

служби судовими експертами. Важливу роль у 

цьому відіграє правова реформа чинного законо-

давства держави, насамперед з організаційних 

питань судово-експертної діяльності. Також мають 

на це вплив процеси реорганізації діяльності пра-

воохоронних органів задля досягнення верхо-

венства права, демократизації і гуманізації су-

спільного життя країни. Досить важливим питан-

ням видається питання про управління судово-

експертними установами в умовах їх рефор-

мування та реформування системи правоохорон-

них та судових органів, суттєвих змін у проце-

суальному законодавстві, яке регламентує провад-

ження у цивільних, господарських, кримінальних 

та адміністративних справах.  

Станом на сьогодення ефективне управління 

сучасними організаціями стикається із серйозними 

проблемами, серед яких можна назвати: глобальну 

конкуренцію, інформаційний вибух, диверси-

фікацію робочої сили, комплексне управління 

якістю, успіхи в розвитку знання. Перераховані 

проблеми, на думку А. П. Міщенка, становлять 

реалії сьогоднішнього дня, з якими почали 

стикатися менеджери і з якими доведеться мати 

справу в майбутньому [5, с. 263]. Ці проблеми є 

актуальними й у питаннях управління судово-

експертними установами в період здійснення 

реформування їх системи в Україні.  

Більшість сучасних концепцій управління ба-

зується на системному підході до розуміння 

організацій і управління ними, згідно з яким 

організація розглядається як система – комплекс 

складових у взаємодії, яка формує їх цілісність 

стосовно навколишнього середовища. На переко-

нання Ф. І. Хмеля, найважливішою особливістю 

системи є наявність у неї таких якостей, які не 

можуть бути досягнуті простим підсумовуванням 

якостей її складових. Оскільки частини системи як 

цілого підпорядковані їй, їх називають підсис-

темами. Отже, підсистема є елементом системи чи 

групою цих елементів, і з цього слідує, що будь-

яка система може бути підсистемою більш високої 

ієрархічної системи [6, с. 23]. Система судово-

експертних установ в Україні є досить розгалуже-

ною завдяки належності підрозділів, служб, інсти-

тутів, бюро тощо до різних міністерств та відомств. 

На сьогоднішній день відсутня єдність судово-

експертних установ, немає єдиної їх системи. За 

такого стану речей управління судово-експертною 

діяльністю має певні проблеми.  

Управління, на думку В. Зігерт та Л. Ланг, – це 

таке керівництво людьми та використання засобів, 

яке дозволяє виконувати поставлені завдання 

гуманним, економічним та раціональним шляхом. 

Хто бажає досягти мети, той повинен знати її. Це 

абеткове правило, й саме тому не дотримуватися 

його – небезпечно. Неможливо намагатися керу-

вати людьми, коли і керівникам, і підлеглим цілі 

зовсім незрозумілі. Керувати – значить спонукати 

інших до досягнення цілі, а не примушувати інших 

робити те, що вважаєш правильним. Процес 

управління, як справедливо зазначають В. Зігерт 

та Л. Ланг, базується на знаходженні та постановці 

цілі. Лише той, хто планує, може організувати. 

Тільки він може визначити, хто за що відповідає, 

що та у якій послідовності слід зробити (хід 

процесу), які засоби для цього необхідні (забез-

печення процесу) тощо [7, с. 25]. Звичайно, досяг-

нення цілі без планування та розподілу обов’язків 

щодо виконання робіт з досягнення цілі, а також 

без ретельного контролю за правильністю та своє-

часністю виконання відповідних етапів плану є 

нереальним. Особливо в умовах реформування 

розгалуженої, різновідомчої системи судово-екс-

пертних установ у єдину стійку та гнучку органі-

зацію судово-експертної діяльності нового типу. 

З цього приводу варто визнати, що Г. Р. Лат-

фуллін та О. В. Райченко справедливо вважають, 

що наявність визначеної цілі на момент розробки 

та здійснення управлінського впливу обумовлює 

проведення попереднього процесу організації ціле-

положення, яке в окремому випадку може безпо-

середньо не входити в управління даним об’єктом. 

Навіть більше, для нижніх рівнів управління пере-
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важаюча більшість цілей спочатку делегується по 

ієрархії, обумовлюючи насичення змісту їх діяль-

ності функцією безпосередньої організації вико-

нання [8, с. 316].  

Реалізація обраної стратегії пов’язана зі здійс-

ненням в організації стратегічних змін. А. П. Мі-

щенко переконаний, що практика проведення 

таких змін показує, що найбільші труднощі вини-

кають при проведенні змін в організаційній струк-

турі і культурі організації. Поведінка менеджерів, 

відповідальних за реалізацію стратегії, і реакція 

співробітників на зміни можуть сильно відріз-

нятися. Роль менеджера полягає у проведенні 

необхідних організаційних змін, спрямованих на 

адаптацію фірми (установи, організації) до зовніш-

нього становища, з одного боку, передбачати 

події, ініціювати зміни, допомагати підлеглим 

усвідомити свої вигоди в результаті змін, з іншого 

боку – менеджер несе відповідальність за групову 

рівновагу в організації. При цьому слід врахо-

вувати, що зміни впливають на установки кожного 

працівника і викликають певні реакції, які зале-

жать від ставлення до змін. Організаційні зміни не 

завжди однаково прийнятні і вигідні як мене-

джерам, так і працівникам. Тому зміни дуже часто 

зустрічають опір, носіями якого можуть бути як 

керівники різних рівнів, так і рядові співробітники, 

якщо передбачувані чи вже проведені зміни 

стосуються їх інтересів [5, с. 266]. Враховуючи, 

що судово-експертні установи, служби, підрозділи 

перебувають у складі силових міністерств та 

відомств, звичайно, слід очікувати організованого 

та стійкого опору щодо проведення реформування 

організації судово-експертної діяльності, особливо 

коли її метою є позбавлення цих міністерств та 

відомств можливості впливати на судових експер-

тів та результати виконання ними експертиз.  

Ідея позбавлення силових міністерств та ві-

домств і їх служб та підрозділів функцій судово-

експертної діяльності не є новою. Наприклад, 

А. П. Заєць пропонує залишити відповідним під-

розділам зазначених відомств лише право про-

ведення криміналістичних досліджень до пору-

шення кримінальної справи, з метою встановлен-

ня, фіксації та збирання доказів [9, с. 12]. Е. Б. Сі-

макова-Єфремян, вважає що, враховуючи напра-

цьований досвід України у створенні та розвитку 

установ судових експертиз, є всі підстави для 

активного обговорення та втілення у життя кон-

цепції єдиної системи судової експертизи в Ук-

раїні [10, с. 19], що видається розумно обґрунто-

ваним в умовах реформування судової системи та 

реформи правоохоронних органів.  

Але, на жаль, кожне міністерство та відомство, 

у діяльності якого виникає законодавчо обумов-

лена необхідність застосування експертиз, додає 

зусиль до утворення власних або утримання вже 

утворених підпорядкованих їм експертних служб, 

заперечуючи можливість утворення єдиного дер-

жавного органу судової експертизи. Зокрема, 

І. П. Красюк виступає проти спроб вивести екс-

пертні підрозділи зі складу Міністерства внут-

рішніх справ. Він вважає, що достатнім було б 

удосконалити координацію діяльності судово-

експертних установ різних відомств, що має 

здійснюватися Координаційною радою з проблем 

судової експертизи при Міністерстві юстиції 

України. Головною особливістю діяльності Коор-

динаційної ради, на його думку, мають бути 

запобігання можливості монополізації судово-екс-

пертної сфери, а також створення передумов для 

активного розвитку та взаємозбагачення судово-

експертних установ різних відомств [11, с. 238-

239]. Така позиція пояснюється тим, що її автор 

очолює експертну службу МВС і має безпо-

середню зацікавленість у її збереженні у складі 

МВС України. Проте з цього приводу М. Я. Сегай 

звернув увагу на те, що співробітники експертних 

служб Міністерства внутрішніх справ України та 

Служби безпеки України поєднують судово-

експертні функції з функціями науково-технічного 

забезпечення оперативно-розшукової, розвідуваль-

ної та слідчої діяльності, що не узгоджується з 

головною метою судово-експертної діяльності як 

незалежного інституту правосуддя [12, с. 21]. 

Безумовно, М. Я. Сегай має рацію.  

У свою чергу, В. К. Лисиченко та М. Є. Шу-

мило вважають за необхідне і можливе здійснити 

планове і поступове створення в Україні єдиної 

системи судово-експертних установ. Це обумов-

люється тим, що в сучасних умовах стрімкого 

розвитку науково-технічного прогресу, технічних і 

гуманітарних наук постійно розвиваються і 

поновлюються знання. Водночас спостерігаються 

динамічні зміни у структурі злочинної діяльності 

на фоні підвищення професіоналізму злочинців. 

Це вимагає від правоохоронних органів більш 

ефективної протидії на базі сучасних наукових 

знань, у тому числі проведенні ускладнених екс-

пертних досліджень з кримінальних, цивільних та 

інших судових справ [13, с. 12]. Ця позиція ви-

дається цілком обґрунтованою з позицій розпо-

ділу функцій між органами виконавчої влади від-

повідно до їх призначення та основних повно-

важень.  

Із цього приводу варто згадати твердження 

Г. Форда про те, що немає такої ідеї, яка була б 

гарною лише тому, що вона стара, або поганою 

тому, що вона нова; але коли стара ідея 

виправдала себе, то це вагомий доказ на її користь. 

Самі по собі ідеї цінні, але будь-яка ідея, врешті-

решт, – лише ідея. Завдання полягає у тому, щоб 

реалізувати її на практиці [14, с. 11]. Ідея відокре-

мити судово-експертну діяльність від правоохо-

ронної, оперативно-розшукової, контррозвідку-

вальної, досудової діяльностей на теренах нашої 

країни є досить давньою, і вже давно настав час 

перевірити цю ідею на практиці.  

Таким чином, удосконалення судово-експертної 

діяльності має здійснюватися не лише поступово, а й 

комплексно. Не достатньо механічно перекласти 

обов’язки проведення судових експертиз лише на 

судово-експертні установи Міністерства юстиції 

України та Міністерства охорони здоров’я Ук-
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раїни. Слід позбавити експертні служби Міні-

стерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Міністерства оборони України та 

Державної прикордонної служби України права 

проведення судових експертиз не лише у цивіль-

них та господарських справах, а й у кримінальних 

справах та у справах щодо адміністративних 

правопорушень і справах за адміністративними 

позовами. Вирішення цих завдань неможливе без 

чіткого планування як загальної реформи, так і 

кожного з її етапів.  

Планування включає в себе комунікацію, 

елементи контролю, методи утримання організацій 

та людей від хибних кроків, методи виявлення 

сприятливих можливостей, методи вироблення 

даних, схеми для відповідей на питання «що, 

якщо?», засоби для зміцнення культурних цін-

ностей та багато чого ще. Перераховані завдання 

планування, на думку Р. Уотермена, не зовсім 

взаємопогоджуються одне з одним. Часто вони 

навіть протирічать одне одному. В тій мірі, в якій 

планування сприяє контролю, воно втрачає 

можливості, і навпаки. Занадто суворий контроль 

при надто вузьких комунікаціях може спутати 

організацію «по руках і ногах». Занадто широкий 

вибір можливостей при надто рідкому «що, як-

що?» призведе до вибору досить випадкового 

шляху розвитку. Компанії, що оновлюються, 

мають постійно перевіряти склад цілей плану-

вання, виправляючи невідповідності, коли ті 

виникають. Планування в тому вигляді, у якому 

його мають застосовувати компанії, що оновлю-

ються, має бути комплексним. Один із способів 

підходу до складного об’єкта – розділити його на 

шматки, управляти якими нібито легше, ніж цілим. 

Можливо, це самообман, але він спрацьовує [15, 

с. 74-75].  

Враховуючи наведене вище, слід визнати, що 

подальше існування судово-експертних установ у 

тому стані, в якому вони є, у нашій державі не-

можливе без належного реформування. При цьому 

саме реформування може проводитися двома 

способами: повільні еволюційні зміни і динамічні, 

різкі та за короткий час революційні зміни. Для 

багатьох судово-експертних установ процес по-

вільних еволюційних змін неможливий через 

відсутність належного матеріально-фінансового 

забезпечення. За таких умов реформування судово-

експертних установ може бути здійснено лише 

метод революційних змін, які мають забезпечити 

реформування організації судово-експертної діяль-

ності в Україні у цілому.  

Кардинальні зміни повинні відбутися в орга-

нізації всієї структури судово-експертних установ 

у державі, зі змінами у кадровому складі кожної 

установи. Реформування організації судово-

експертної діяльності в Україні може проводитися 

в різних стратегіях, зачіпаючи такі можливі напря-

ми діяльності судово-експертних установ, як:  

а) реорганізація всієї організаційної структури 

шляхом позбавлення органів державної виконавчої 

влади, наділених правоохоронними функціями, 

зокрема Міністерства внутрішніх справ, Міні-

стерства оборони, Служби безпеки та Державної 

прикордонної служби їхніх відомчих експертних 

служб, наділених правом виконання судових 

експертиз;  

б) проведення відповідних структурних змін в 

ієрархії судово-експертних установ шляхом утво-

рення при Кабінеті Міністрів України Державного 

департаменту судово-експертного забезпечення 

правосуддя з перепідпорядкуванням новоутво-

реному Департаменту існуючих науково-дослідних 

судово-експертних установ Міністерства юстиції, 

установ судово-медичних та судово-психіатричних 

експертиз Міністерства охорони здоров’я, екс-

пертних служб Міністерства внутрішніх справ, 

Служби безпеки, Державної прикордонної служби 

та Міністерства оборони;  

в) передача новоутвореному Департаменту 

судово-експертного забезпечення правосуддя при 

Кабінеті Міністрів України атестованих судово-

експертних кадрів, а також приміщень, устатку-

вання, приладів, технічних засобів, архівів, колек-

цій та бібліотек спеціальної наукової, довідкової та 

експертної літератури;  

г) проведення уніфікації організації судово-

експертної діяльності за рахунок стандартизації 

методик експертного дослідження, які мають бути 

визнаними науковою спільнотою та перевіреними 

на практиці, що має виключити можливість вико-

ристання неперевірених даних і науково не 

обґрунтованих методів досліджень при виконанні 

експертних досліджень, а також забезпечення 

відповідності управління якістю;  

ґ) здійснення організаційних змін у судово-

експертних установах у регіонах та на місцях, з 

метою оптимізації діяльності, відповідно до прак-

тичних потреб правоохоронних органів, право-

захисних організацій, органів судочинства, а також 

органів влади та громадських організацій;  

д) переатестація судових експертів усіх судово-

експертних установ відповідно до затвердженого в 

процесі реформування Положення про проход-

ження державної експертної служби, яким має 

бути передбачено єдиний підхід до присвоєння 

кваліфікаційних класів та класних чинів радників 

державної експертної служби, забезпечення про-

фесійних прав судових експертів, а також порядок 

та розміри грошового утримання і право на 

пенсійне забезпечення;  

е) забезпечення незалежності експертів від 

керівництва експертної установи при виконанні 

доручених їм на здійснення судових експертиз у 

виборі експертних методик, оцінці результатів 

дослідження та формулюванні висновків; забезпе-

чення компетентності експертів у застосуванні 

спеціальних знань у певній галузі науки, техніки, 

мистецтва для забезпечення правильного вирі-

шення поставлених перед експертизою питань; 

встановлення персональної відповідальності екс-

перта за якість та достовірність наданих експерт-

них висновків;  
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є) зміна напрямів судово-експертної діяльності 

за рахунок розширення можливостей судово-

експертних досліджень із застосування передових 

наукових досягнень та нових технологій;  

ж) зміна масштабу судово-експертної діяль-

ності за рахунок виконання експертних дослі-

джень для потреб органів влади, громадських 

організацій та окремих громадян, зокрема з пи-

тань захисту навколишнього середовища, проблем 

екології тощо.  

За таких умов управління судово-експертними 

установами, коли має бути здійснене реформу-

вання їх системи, обумовлене удосконаленням 

правоохоронної та судової діяльності, є важливим 

чинником. Від правильного добору та розстановки 

керівного складу судово-експертних установ за-

лежить не лише хід, але й результати реформи. Є 

люди, які схильні до консервативних поглядів на 

будь-які реформи і завдяки своїм переконанням та 

характеру можуть перешкоджати проведенню змін. 

Також особливої уваги заслуговують люди, які 

внаслідок особливостей свого характеру можуть 

настільки захопитися процесом змін, що їх 

радикалізм здатен звести нанівець усі добрі наміри. 

За будь-яких умов при реформуванні організації 

судово-експертної діяльності та системи судово-

експертних установ необхідно проаналізувати 

настрій як керівників, так і персоналу усіх судово-

експертних установ та виявити потенційні джерела 

можливого опору або, навпаки, підтримки рефор-

мам. Управління судово-експертними установами 

в умовах їх реформування неможливе без ураху-

вання усіх чинників та ретельного планування 

вирішення усіх розрахованих та передбачуваних 

можливих управлінських проблем.  
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Дацій О. І. 
 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 

 

 

Досліджено умови залучення інвестицій в Україні. Виділено ознаки інновацій. 
Визначено тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтовано 
напрями удосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю. 

Ключові слова: державне управління, інноваційна діяльність, пріоритетність, 
реалізація стратегії, чинники.  

 
Исследованы условия привлечения инвестиций в Украине. Выделены признаки 

инноваций. Определены тенденции развития инновационной деятельности в 
Украине. Обоснованы направления усовершенствования механизмов управления 
инновационной деятельностью. 

Ключевые слова: государственное управление, инновационная деятель-
ность, приоритетность, реализация стратегии, факторы. 

 
Conditions for attracting investments to Ukrine are explored. Characteristics of 

innovations are specified. Progress trends of innovations activity in Ukraine are deter-
mined. Directions for improvement of the innovations activity management mechanisms 
are explained. 

Key words: public administration, innovations activity, priority, strategy 
implementation, factors. 

 

 
Саме інноваційні зміни визначають циклічний 

характер соціально-економічної еволюції. Тому 
еволюційний процес в економічній системі відбу-
вається через інноваційний процес. Технологічні 
інновації стимулюють модернізацію і технічну 
перебудову суспільства, що змінюється під впли-
вом біфуркацій. Інноватори уособлюють собою 
механізм і головних дійових осіб «природного 
добору» шляхів розвитку соціально-економічної 
системи. Інноваційні зміни, з іншого боку, можуть 
розглядатися як фактор, що констатує соціально-
економічну парадигму суспільства, сприяє ство-
ренню його сучасної інноваційної моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблемам вибору форм, методів та інструмен-

тів державного регулювання економіки й іннова-
ційної діяльності приділяли увагу як вітчизняні 
вчені – В. Александрова, Ю. Бажал, О. Білорус, 
Д. Богиня, І. Галиця, А. Гальчинський, В. Геєць, 
Н. Гончарова, Г. Добров, М. Долішній, А. Корен-
ной, А. Поручник, В. Семиноженко, В. Філіпченко 
та ін., так і іноземні вчені – Г. Бакош, І. Балабанов, 
Р. Блейк і Дж. Моутон та ін. 

Постановка завдань: 
– дослідити умови залучення інвестицій в 

Україні; 
– виділити ознаки інновацій; 
– визначити тенденції розвитку інновацій-

ної діяльності в Україні; 

– обґрунтувати напрями удосконалення ме-

ханізмів управління інноваційною діяльністю. 

Результати 

Враховуючи пріоритетність структурної проб-

леми у контексті економічного зростання, страте-

гія структурної перебудови та відповідні програм-

ні заходи мають стати провідною складовою, яд-

ром загальнонаціональної стратегії і в цілому со-

ціально-економічного розвитку. Здійснення науково-

технологічного розвитку, реалізація завдань струк-

турно-інноваційної стратегії є найважливішою 

цільовою функцією інноваційного процесу. Інно-

ваційний процес як процес, що спирається на 

науку, техніку, економіку, підприємництво й 

управління, можливий тільки на основі зростання 

й реалізації інвестицій. Без ефективного розвитку 

цих складових суспільство приречене на дегра-

дацію [1, с. 46]. 

Підприємства перехідної економіки критич-

ніше ставляться до відбору інновацій, оскільки 

нова справа в українських умовах є дуже ризи-

кованою. З огляду на завдання інноваційної стра-

тегії, в Україні доцільною є модифікація критеріїв 

виокремлення інноваційних підприємств. Від виз-

начення технологічних пріоритетів (які нині 

встановлюються законодавчо) слід перейти до 

більш гнучкої системи встановлення критеріїв 
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відбору технологій та інноваційних проектів 

(ідей). 

При цьому мають бути сформовані відповідні 

внутрішні умови залучення інвестицій у країнах з 

перехідною економікою, в тому числі і в Україні. 

Економічні умови слід створити заздалегідь, у 

процесі розробки нової Концепції науково-техно-

логічного та інноваційного розвитку України. При 

цьому слід мати на увазі, що пошук нових 

принципових інновацій та їх упровадження не 

здійснюється за спрощеним сценарієм, коли має 

місце орієнтація на максимізацію прибутку. 

Україна вже сьогодні має бути готовою запро-

понувати світу нововведення саме радикального 

характеру, від використання яких можна очікувати 

значного ефекту. В іншому разі за відсутності 

інноваційного характеру нових технологій розви-

ватися за рахунок традиційних видів діяльності 

буде важко, оскільки у випадку відсутності ціле-

спрямованих дій, які забезпечують приплив капі-

талів до сфери високих технологій, не буде іннова-

ційних змін, а значить, модернізації національної 

економіки. 

Найефективнішими є інвестиції в інновації, де 

учасники інвестиційного ринку мають можливість 

одержати досить високий прибуток. Високий по-

тенціал ефективності інновацій забезпечує попит 

на нововведення з боку суб’єктів господарської 

діяльності, формуючи ринок науково-технічних, 

організаційних, економічних і соціальних ново-

введень. 

Вирішальною ознакою інновації є можливість 

використання нововведення на рівні одного під-

приємства. Отже, інновація – це нововведення, 

використання якого призводить до якісних змін у 

виробництві з метою отримання соціально-еконо-

мічної вигоди [2, с.13]. Інвестиції при цьому 

відіграють основну роль при переведенні нововве-

дення в якісні зміни у виробництво, механізмом 

якого є інновації. 

Більшість прогресивних нововведень знаходить 

застосування у складних, наукомістких продуктах, 

енергоощадних і високих технологіях, сфері 

послуг. За всієї різноманітності новацій досить 

важливою умовою для їхньої практичної реалізації 

у нововведеннях є своєчасне і достатнє виділення 

інноваційних інвестицій.  

На варіанти організації інноваційних процесів і 

напрямів інноваційної діяльності впливає велика 

низка чинників, у тому числі ціннісний аспект 

нововведень, наявність конкуренції і т. ін. Для 

того, щоб обґрунтовано виділяти інвестиції для 

здійснення інноваційних процесів, необхідно усві-

домити основні ознаки і принциповий зміст усієї 

різноманітності новацій та нововведень. Їхня кла-

сифікація за базовими ознаками й іншими харак-

теристиками допоможе у прийнятті рішень щодо 

управління інноваціями, визначення напрямів 

інноваційної діяльності. 

За ринкової системи економічних відносин 

основними складовими інноваційної діяльності є: 

новації, інвестиції і нововведення (інновації). 

Отже, до сфери інноваційної діяльності входять: 

ринок новацій; ринок чистої конкуренції ново-

введень (інновацій); ринок інвестиційних ресурсів, 

орієнтованих на сферу інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність в Україні поки що не 

набула такого ступеня теоретичного і практичного 

розвитку, який би сприяв змінам і в інвестиційній 

політиці, оскільки попередня була незадовільною 

передусім через високу питому вагу інвестицій у 

так звані базові галузі промисловості, а сама 

функціональна структура інвестицій радикально 

змінилася.  

Особливо актуальна ця проблема для галузей 

економіки України з традиційно високим інтелек-

туальним і промисловим потенціалом. Однак і в 

них не можна констатувати помітних успіхів у 

сфері інновацій, особливо щодо впровадження 

новацій у практику, що призводить до неухиль-

ного відставання від технічного і технологічного 

рівня розвитку індустріальних держав. У цьому 

контексті необхідно виділити такі негативні явища 

існуючої інноваційної політики країни: 

– невисоку частку радикальних, економічно 

вагомих нововведень; 

– велику тривалість освоєння нововведень 

виробництвом, що скорочує їхній життєвий цикл; 

– невелику кількість розробок, які мають 

високий попит на вітчизняних і зарубіжних 

ринках. 

Аналіз виникнення, розвитку і поширення 

нововведень у межах конкретної організації 

(підприємства) або в масштабах держави вказує на 

те, що необхідно застосовувати системний підхід, 

щоб визначити сутність інноваційної діяльності й 

стимулювати їх на перехідному етапі від ко-

мандно-адміністративної економіки до ринкової. 

З огляду на це, логічно розглянути поняття 

«інновація» та «інноваційний процес». На думку 

Ю. Бажала, інновація – це не просто нововведення, 

а нова виробнича функція. Це зміна технології 

виробництва, яка має історичне значення і є 

необхідною. Інновація є стрибком від старої ви-

робничої функції до нової, але не кожне ново-

введення, нове виробництво є інновацією [1, 

с. 125]. В економічній літературі можна зустріти й 

інші визначення, які частково розкривають суть 

інновацій, але за цими визначеннями можна зро-

зуміти суть предмета інновації.  

Тому однією з найактуальніших проблем су-

часного стану життя суспільства є розкриття внут-

рішньої сутності інформатизації як глобального 

інноваційного процесу і розроблення на цій основі 

стратегії соціально-економічного поступу. 

Використовуючи інноваційно-цільову страте-

гію, передові компанії країн зі сталою економікою 

у прагненні до лідерства сформували концепцію 

створення виробничих систем нового покоління, 

що працюють у режимі так званого інноваційного 

конвеєра, котрий являє собою процес прискореної 

реалізації різного роду прогресивних нововведень. 

Передумовою цієї концепції була підготовлена 

всією світовою практикою теза про єдність і 
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нерозривність духовного, інтелектуального, при-

родного, фізичного, соціального, політичного й 

економічного середовища буття людей та їхніх ці-

льових прагнень. 

Аналіз реалізації концепції на прикладі ба-

гатьох розвинутих країн (США, Канади, Німеч-

чини, Великобританії, Японії тощо) засвідчив її 

ефективність. Україна, тільки-но ступивши на 

шлях ринкової перебудови, зіткнулася із серйоз-

ними соціально-політичними, фінансово-економіч-

ними та іншими проблемами, які необхідно вирі-

шувати дуже швидкими темпами [3, с.16]. 

Інвестування інноваційної діяльності в Україні 

залишається на дуже низькому рівні, хоча в нашій 

державі вона може бути важливим важелем усу-

нення багатьох кризових явищ: стимулом у роз-

витку фундаментальної науки; протидією втраті 

наукового потенціалу внаслідок виїзду вчених за 

кордон; вирішенням екологічних проблем, сприян-

ням прискоренню конверсії військового вироб-

ництва з максимальним ефектом для перетворення 

технологічних основ цивільного виробництва; за-

безпеченням проведення структурної перебудови і 

господарського піднесення регіонів та окремих 

галузей народного господарства; сприянням вирі-

шенню проблеми послаблення залежності від 

імпорту нових технологій та скорочення бюджет-

ного дефіциту і платіжного балансу. 

Важливу роль інноваційна діяльність може ві-

діграти і в розвитку ринкових відносин, у подо-

ланні монополізму в країні. Як свідчить зарубіжна 

практика, інновації дають найбільший економіч-

ний і соціальний ефект. 

Перехід на інноваційний шлях розвитку немож-

ливий без економічних реформ. Сучасний вітчиз-

няний ринок інновацій передбачає створення 

реальних умов для переходу економіки на інно-

ваційно-інвестиційну модель розвитку та «впро-

вадження механізму диференційованого пільгово-

го оподаткування підприємств залежно від рівня 

їхньої інноваційної активності, стимулювання 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

установ і організацій до введення в господарський 

обіг нематеріальних активів, утворення галузевих 

інноваційних фондів» [3, с. 17]. Реалізація іннова-

ційно-інвестиційної моделі спонукає підприємства 

продукувати інноваційні товари і послуги. Саме на 

такому шляху, на нашу думку, слід активніше 

залучати економічні важелі впливу для оновлення 

виробництва, яке спроможне конкурувати на 

світовому ринку. Однак нині на більшості під-

приємств України інноваційна діяльність не здійс-

нюється, а окремі спроби впровадження інновацій 

стримуються безліччю перешкод на мікро- та 

макрорівні. Розвиток інноваційного підприєм-

ництва як складової формування ринкової еконо-

міки цілком залежить від стимулювання підприєм-

ницьких процесів, активізації діяльності в інвес-

тиційній сфері, наявності розвинутої інфра-

структури підприємств та опрацьованого механіз-

му фінансування інноваційних проектів. Вирі-

шення цих питань дасть змогу інноваційним 

підприємствам реалізувати потенційні можливості 

і виконувати своє призначення в умовах ринку. 

Освоєння підприємствами нових технологій та 

інновацій потребує об’єктивної оцінки їхніх пара-

метрів і визначення характеристик потенціалу, які 

мають важливе значення при здійсненні інвес-

тиційної діяльності шляхом розроблення та реалі-

зації нової інноваційної політики розвитку країни. 

Сьогодні в Україні іншого шляху розвитку, крім 

інноваційного, немає, оскільки старіння основного 

капіталу та методів управління дійшли крайньої 

межі за наявності значного інноваційного по-

тенціалу, який, на жаль, поступово руйнується. З 

огляду на це, аналіз інноваційного потенціалу та 

інноваційно-пріоритетних напрямів структурної 

перебудови економіки є актуальним.  

При формуванні інноваційної політики харак-

терним є активне вивчення й освоєння досвіду 

країн із розвинутою ринковою економікою з 

обов’язковою адаптацією до умов нашої країни, а 

також розвиток вітчизняної науки та практики з 

урахуванням набутих досягнень, традицій і 

особливостей. 

Докорінне реформування виробництва в Ук-

раїні неможливе без великомасштабних інститу-

ціональних та організаційно-економічних перетво-

рень. Здійснення структурних зрушень в економіці 

України передбачає активне перепрофілювання 

багатьох підприємств, формування нових коопера-

ційних зв’язків, що забезпечують можливість 

реалізації перспективних науково-технічних про-

грам розвитку виробництва. Це потребує залучен-

ня великого обсягу довгострокових інвестицій. 

Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, 

передусім у науково-виробничу сферу, дасть змогу 

багатьом підприємствам мати ефективні інстру-

менти прискорення розвитку пріоритетних сфер 

виробничої діяльності. 

Природно, що кожна така вихідна методоло-

гічна установка великою мірою визначає характер 

формування державою інвестиційного середови-

ща, у якому функціонує економіка. При цьому 

якісне підвищення згаданого середовища є умовою 

життєдіяльності й основою стабільності стану під-

приємств у ринковій економіці та позитивно впли-

ває на їхню фінансову стійкість.  

Достатній інноваційний потенціал підприєм-

ства дасть змогу трансформувати конкурентне 

середовище в економіці України. Саме конкурен-

ція є ефективним координаційним інструментом, 

дійовим механізмом відтворення інноваційного 

потенціалу, узгодження економічних інтересів 

різних суб’єктів. Крім того, конкуренція також 

генерує дійові стимули для того, щоб підтриму-

вати ініціативний характер інноваційної діяльнос-

ті, здійснювати науково-технічне оновлення ви-

робництва, а для економічних агентів забезпечує 

реальні можливості вільного вибору господар-

ського маневру, культивує ринковий компонент 

практичних навичок і знань. 

Держава може впливати на зовнішні й 

внутрішні чинники трансформації конкурентного 
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середовища, які пов’язуються, відповідно, з дією 

ринкових механізмів та реалізацією інноваційного 

потенціалу підприємства. Однак відсутність систе-

ми і програмного забезпечення стратегії інвести-

ційної діяльності вважається основною причиною 

повільного розвитку інноваційного потенціалу під-

приємств.  

Існують й інші причини, а саме: неопрацьо-

ваність методик та механізму управління інно-

ваційною діяльністю на рівні підприємств, що 

зумовлює їхню несприйнятливість до інновацій. 

Отже, щоб керування процесом залучення нових 

технологій у господарську діяльність стало комп-

лексним і системним, необхідно здійснити оцінку 

інноваційного підприємства. Призначення даного 

методу полягає в тому, що він дозволяє устано-

вити динамічну відповідність між поточною 

виробничою і стратегічною інноваційною діяль-

ністю підприємств і здійснити попередній фінан-

совий контроль на користь реалізації тієї або іншої 

технології. Такий підхід сприяє встановленню 

динамічної відповідності між фінансовим забез-

печенням поточних виробничих запасів і інвести-

ційних витрат на інноваційний розвиток підприєм-

ства. Визначення на цій основі інноваційного 

потенціалу дозволяє проконтролювати слушність 

обраного напрямку інноваційного розвитку з пози-

цій сучасного і подальшого фінансового стану 

підприємства. Такий метод може стати змістовною 

основою попереднього контролю і є заключною 

ланкою у визначенні стратегії інноваційного роз-

витку. 

Таким чином, з огляду на сучасний стан еко-

номіки України, необхідне удосконалення механіз-

мів управління інноваційною діяльністю підпри-

ємств на основі впровадження нових технологій 

управління. У нашій країні набув популярності 

контролінг – методика управління інноваційно-

інвестиційною моделлю розвитку підприємств, 

спрямована на вивчення тенденцій розвитку його 

мікро- і макросередовища, виявлення резервів і 

удосконалення координації систем управління 

інноваційною діяльністю з використанням нових 

інформаційних технологій і сучасних методів 

прийняття рішень для забезпечення реалізації 

інноваційного потенціалу підприємства. Однак 

ринкова ситуація в Україні не є достатньо стабіль-

ною для того, щоб методологічні нововведення, 

привнесені контролінгом, дали бажаний результат 

при підготовці й реалізації управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення поставлених підпри-

ємством економічних цілей. Спираючись на вище-

викладене, можна стверджувати, що концепція 

контролінгу має бути відповідним чином адапто-

вана до реалій перехідної економіки [4, с. 246]. 

Одним із способів такої адаптації є процес розроб-

лення і впровадження будь-якої інновації, метою 

якого є забезпечення потреб економіки у нововве-

деннях як економічних благах, необхідних для її 

розвитку [1, с. 106].  

Для багатьох вітчизняних підприємств уже 

скоординовані методичні підходи до реалізації 

їхнього інноваційного потенціалу. Вони не набули 

рис практичної методології, але в сучасних умовах 

дедалі більше з них досягають тієї стадії розвитку, 

за якої реалізація даної стратегії у поточній діяль-

ності перетворюється в найактуальнішу проблему 

управління інноваційним потенціалом підпри-

ємств. Серед причин повільного впровадження 

такого підходу у вітчизняних підприємствах – 

відсутність теоретико-методологічних досліджень, 

рекомендацій і формалізованого аналітичного 

інструментарію, адаптованих до реалій сьогоден-

ня, складність практичної реалізації теоретичних 

положень, недостатній рівень спеціальної підго-

товки менеджерів підприємств. З огляду на викла-

дене, очевидно, що на сучасному етапі вкрай 

актуальними є розробки у сфері інноваційної 

сприйнятливості й спроможності підприємств, які 

забезпечать підвищення ефективності інноваційної 

діяльності. 

На механізм управління процесом реалізації 

стратегії підвищення активності інноваційної 

діяльності впливають чинники зовнішнього і внут-

рішнього середовища підприємств. Під зовніш-

німи чинниками мають на увазі ті умови, що їх 

підприємці, як правило, не в змозі змінити, але 

повинні прогнозувати і враховувати, оскільки вони 

істотно впливають на інноваційну діяльність. 

Згідно із загальною теорією управління, зовнішні 

чинники доцільно поділити на дві групи. Перша 

група – це чинники безпосереднього впливу, ос-

новні з них: законодавство, що врегульовує під-

приємницьку діяльність; непередбачені дії органів 

державного управління; взаємодія з партнерами, 

конкуренція та ін. Друга група – чинники опосе-

редкованого впливу, основні з них: науково-тех-

нічний прогрес; політична ситуація; економічні 

зрушення в країні та галузі; зрушення на 

міжнародній арені та ін. 

На реалізацію стратегії управління інновацій-

ною діяльністю впливають такі групи чинників: 

цілі, завдання і стратегія підприємства, кваліфіка-

ційний, страховий та якісний склад працівників; 

управління й організаційні структури, їхнє інфор-

маційне й ресурсне забезпечення, оцінка внутріш-

ніх і зовнішніх можливостей та обмежень. 

Механізм упровадження методів реалізації 

інноваційного потенціалу передбачає наявність 

таких етапів: підготовчий етап, зміна системи 

управління, стабілізація. Крім того, механізм упро-

вадження методів реалізації інноваційного потен-

ціалу передбачає, що використання економічних 

методів має супроводжуватися ефективними меха-

нізмами їхньої державної підтримки та формуван-

ня фінансових і законодавчих стимулів для 

здійснення інноваційних технологій і підприєм-

ництва у сфері науки й науково-технічної діяль-

ності, що є найважливішим напрямом державного 

регулювання в інноваційній сфері. До стимулів 

державного регулювання в науковій та науково-

технічній діяльності належать: кредити, податкові 

та амортизаційні пільги; коригування антимоно-

польного законодавства; зовнішньоекономічні 
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преференції; інформаційно-консультаційна під-

тримка; інші фінансові пільги. 

Висновки 

Таким чином, ефективною формою державної 

підтримки інноваційної та наукової діяльності є 

створення за участю держави вузівсько-промисло-

вих дослідницьких центрів. Завдання полягає у 

стимулюванні об’єднання фінансових ресурсів і 

матеріально-технічної бази промисловості з квалі-

фікованими кадрами вузів. Засобами такого стиму-

лювання можуть бути фінансування початкових 

витрат вузівсько-промислових центрів із коштів 

державного бюджету; видача підприємствам-

учасникам безкоштовних ліцензій на викорис-

тання розроблених винаходів і відкриттів. Позна-

чення нових напрямів інноваційної діяльності, а 

головне – знаходження власної технічної пара-

дигми, потребує залучення інвестицій. Нароста-

ючий приплив інвестиційних ресурсів, що сприяє 

активізації інноваційної діяльності, стає своєрід-

ним вираженням внутрішньої економічної сили та 

фінансової безпеки країни. Залучення внутрішніх 

й іноземних інвестицій в інноваційну сферу 

дозволить багатьом підприємствам мати ефективні 

інструменти прискорення розвитку пріоритетних 

сфер виробничої діяльності, спрямованих на до-

сягнення поставлених підприємством інновацій-

них цілей. 
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СУТНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ 

ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВИ 

ЗРОСТАННЯ ДЕФІЦИТУ РЕСУРСІВ 

І ДЕГРАДАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ 

 

 

Визначено проблеми ресурсно-екологічної безпеки держави. Обґрунтовано 
сутність і результати взаємодії ринку та державного регулювання за умови 
зростання дефіциту ресурсів і деградації довкілля. 

Ключові слова: державне регулювання, інституціональне регулювання, 
екологічна орієнтація, природній потенціал, ресурсно-екологічна безпека. 

 
Определены проблемы ресурсно-экологической безопасности государства. 

Обоснована сущность и результаты взаимодействия рынка и государственной 
регуляции при условии роста дефицита ресурсов и деградации окружающей 
среды. 

Ключевые слова: государственное регулирование, институциональное регули-
рование, экологическая ориентация, природный потенциал, ресурсно-экологическая 
безопасность. 

 
The problems of environmental safety of the state are defined. The nature and results 

of co-operation of the market and state under the condition of growing deficit of resources 
and degradation of environment are explained. 

Key words: state regulation, institutional regulation, environmental commitment, 
natural resources potential, environmental safety. 

 

 

На сучасному етапі розвитку людства все 

більше проявляється взаємний вплив у системі 

«суспільство – природа»: суттєві зміни в довкіллі 

відображаються на кількісних та якісних пара-

метрах розвитку суспільства, а зростаючі масшта-

би діяльності суспільства викликають незворотні 

тотальні зміни в навколишньому середовищі. Це 

свідчить про те, що суспільство і природа – єдина 

динамічна система, для складових якої характерні 

взаємозалежність та активні зворотні зв’язки. 

Тобто простежується тенденція зростання залеж-

ності суспільства від природного середовища в 

силу вичерпування природних ресурсів, змен-

шення площі Землі на душу населення, зменшення 

асиміляційного потенціалу довкілля, втрати ним 

первинних властивостей як сприятливого середо-

вища життєдіяльності, що обумовлено посиленням 

антропогенного тиску на природу. Таким чином, 

екологічна криза набула системного характеру. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Дослідженню екологічних проблем природо-

користування присвячені праці А. М. Бронштейна, 

Б. В. Буркинського, С. А. Генсірука, М. І. Доліш-

нього, В. С. Кравціва, М. С. Нижник, С. М. Стой-

ка, А. І. Тарасова, К. К. Ткаченка, S. J. Callan, 

W. S. Gates. Соціально-економічні аспекти природо-

користування висвітлювались у роботах М. М. Амір-

ханова, А. Е. Бабинець, О. Ф. Балацького, О. В. Вруб-

левської, Т. П. Галушкіної, В. Н. Герасимовича, 

А. В. Гідбута, Е. В. Гірусова, А. А. Голуба, К. Г. Гоф-

мана, Л. С. Гринів, О. В. Живицького, В. М. Кис-

лого, Ю. Ю. Туниці та ін. Проте значна частина 

досліджень з удосконалення економічного меха-

нізму регулювання використання та охорони при-

родних ресурсів не враховує специфіки рекреа-

ційного природокористування. 

Постановка завдань: 

– визначити проблеми ресурсно-екологічної 

безпеки держави; 

– обґрунтувати сутність і результати взаємо-

дії ринку та державного регулювання за умови 

зростання дефіциту ресурсів і деградації довкілля. 

Результати 

Екологічна криза – це, насамперед, криза 

діючих механізмів адаптації соціуму до навколиш-

нього природного середовища. Постає нагальна 

потреба змінити вектори цієї взаємодії за допомо-

гою реформи інститутів управління. Йдеться про 

управління не лише економікою, а й усім історич-

ним процесом [7, с. 290]. Зауважимо, що існуючі 

сценарії реформ (американські, західно-європей-

ські) вичерпали себе, перенесення їх на інші те-
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рена не дали очікуваних результатів, а навіть по-

терпіли повне фіаско. Зокрема, нині визнано, що 

«невидима рука» ринку не справляється з проб-

лемами без спеціального керування. Концепція 

державного регулювання економіки, розвинута 

Дж. М. Кейнсом, свого часу показала всю серйоз-

ність ідеї прогнозованої та керованої економіки. 

Необхідність регулювання обумовлюється наяв-

ністю так званих «провалів ринку», хоча з части-

ною цих «звинувачень» і загальною позицією їх 

побудови важко погодитися. 

Вперше на ринкові провали звернув увагу А. Мар-

шалл, пізніше це питання активно розглядалось у 

теорії суспільного добробуту (В. Менсон, Ф. Хірш, 

А. Пігу, Г. Дейлі) [1, с. 169; 2, с. 170; 6, с. 255]. 

«Ринковими провалами» називають ситуацію, за 

якої ринок нездатний самостійно, без зовнішнього 

втручання виробляти ефективні для індивіда та 

суспільства рішення, внаслідок чого порушується 

економічна рівновага. Сучасне бачення ринкових 

провалів, що визначає необхідність регулювання 

ринкового механізму, обумовлене низкою причин. 

Кемпбел Р. Макконел і Стенлі Л. Брю, наводя-

чи аргументи проти ринкової системи, називають 

згасання контрольної функції та конкуренції, мар-

нотратне і неефективне виробництво, несправед-

ливість розподілу доходів, порушення ринкового 

механізму через наявність зовнішніх ефектів, 

невраховування суспільних потреб, нестійкість [1, 

с. 88-91]. 

Пол А. Самуельсон і Вільм Д. Нордхауз за-

значають, що ідеальною є та ринкова економіка, де 

всі товари і послуги добровільно за ринковими 

цінами обмінюються на гроші. Така система 

забезпечує отримання максимальних доходів без 

втручання держави. Але, вважають науковці, це 

практично недосяжний стан, і кожна ринкова 

економічна система має недоліки, які призводять 

до забруднення довкілля, безробіття, розшаруван-

ня суспільства на багатих і бідних, що харак-

теризує «неспроможність ринку», яка обумовлена 

недосконалою конкуренцією та інформацією, зов-

нішніми ефектами. Крім того, ринки не завжди 

справедливо розподіляють доходи і не завжди 

можуть забезпечити макроекономічне зростання та 

стабільність, особливо на довготермінову перспек-

тиву. Проте, повертаючись до проблеми пору-

шення справедливості в розподілі доходів, ці ж 

автори наголошують, що це недоліки власне 

розподілу, а не ринку [6, с. 67-79, с. 313-315]. 

Аналізуючи так звані ринкові провали чи недо-

сконалість ринку, вищевказані автори підкрес-

люють, що ефективність ринку не ставиться під 

сумнів. Окрім цього, використовуючи теорію 

суспільного добробуту та ринкової ефективності, 

вони обґрунтовують доцільність та межі регуля-

торної політики держави. Зокрема, А. Самуельсон 

і В. Нордхауз зазначають: «... для всіх промислово 

розвинених країн характерна змішана економіка, в 

якій ринок визначає обсяги виробництва і 

встановлює ціни … а держава управляє еконо-

мікою загалом… Обидві сторони – ринок і 

держава – важливі для безперебійного функціону-

вання економіки. Існування сучасної економіки 

без однієї з цих сторін – те ж саме, що спроба 

аплодувати однією рукою» [6, с. 78]. Автори 

виділяють три основні економічні функції держави 

у ринковій економіці: 

1) забезпечення ефективності шляхом прове-

дення активної екологічної та антимонопольної 

політики;  

2) перерозподіл доходів і використання подат-

ків для встановлення соціальної справедливості;  

3) стимулювання макроекономічного зростання 

та стабільності [6, с. 74-79]. 

Науковці різних країн вивчали ці проблеми й у 

сфері природокористування та охорони навко-

лишнього середовища. Зокрема, це відображено у 

працях таких дослідників, як Л. М. Черчик, Г. Б. По-

гірщук, які проаналізували не лише ринкові про-

вали, а й провали держави у цих сферах, розгля-

нули питання про співвідношення державного та 

ринкового регулювання економіки [9, с. 609; 4, 

с. 120]. Л. М. Черчик називає такі причини «про-

валів» ринку в екологічній сфері: екстерналії 

(зовнішні ефекти), відсутність або заниження цін 

на природні блага, відсутність ринків, суспільні 

блага, трансакційні витрати, права власності, 

невизначеність і недалекоглядність ринку. Він під-

креслює необхідність реалізації екологічної полі-

тики держави, спрямованої на суттєве коригуван-

ня провалів ринку. Поряд з цим учений наводить 

приклади неефективності державної політики: 

надання субсидій (на добрива, пестициди, гербі-

циди, енергію, воду тощо), неефективність подат-

кової системи, контроль цін, непослідовність у 

реформуванні прав власності тощо [9, с. 610]. 

Проте, як справедливо зауважує Л. Мельник, 

ринок є лише допоміжним механізмом, що покли-

каний обслуговувати потреби людей і керується 

волею людей. Тобто він працює так, як його 

налаштують у межах чітко окреслених функцій та 

в умовах точних режимів експлуатації [3, с. 260]. 

Автори «Економікс» застерігають: «Без сумні-

ву, ринок є могутньою рушійною силою економіч-

ного зростання. Але не намагайтесь … припусти-

ти, що держава – це непотрібний пережиток 

минулого. Держава відіграє ключову роль, забез-

печуючи безпечну атмосферу, в якій можуть про-

цвітати ринки, і допомагаючи уникати крайнощів, 

які виникають тоді, коли вони (ринки) нічим не 

обмежені. Процвітання сучасної економіки за-

лежить від підтримки потрібної рівноваги та пра-

вильного розподілу обов’язків між ринком і 

урядом» [6, с. 66]. 

Варто відмітити, що роль держави справді 

значно зросла, оскільки важливим результатом 

розвитку техногенної цивілізації стала глобаліза-

ція наслідків рішень влади, які можуть призвести 

(а іноді й призводять) до незворотності соціальних 

процесів і невідтворення життєво важливих 

природних ресурсів. «Ще ніколи у світовій історії 

на державну владу не покладалася така велика 

відповідальність, як сьогодні, тому що вона 
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завдяки досі небаченим технологічним потуж-

ностям набула такого панування над людьми, над 

навколишнім середовищем і навіть над усім жи-

вим на землі, якого не мала ніколи» [8, с. 520]. Але 

це має і негативні наслідки: гіпертрофована відпо-

відальність держави знижує міру відповідальності 

окремих людей, усуває громадянську відповідаль-

ність за прийняті рішення та результати їх реалі-

зації. Очевидно, необхідно знайти консенсус у діях 

громадянського суспільства та держави, визначити 

ступінь і форми державного впливу на ринкові 

механізми.  

Співвідношення державного регулювання та 

ринкової економіки схематично представив П. Са-

мольотов [5, с. 158]. Погоджуючись із запропоно-

ваними умовами доцільності втручання держави, 

які полягають у тому, що, по-перше, таке втру-

чання повинно створювати передумови для поліп-

шення функціонування ринку; по-друге, позитив-

ний ефект має перевищувати витрати для органі-

зації цього втручання. Зауважимо, що держава як 

власник природних ресурсів в особі державних 

підприємств, установ і закладів, сама є повно-

цінним суб’єктом ринку, а тому повинна своєю 

діяльністю відповідати умовам ринкових відносин, 

на загальних умовах виконувати закони та вста-

новлені правила гри, забезпечувати контроль за їх 

виконанням і відповідальність за недотримання. 

Якщо розглядати зазначені проблеми більш 

глобально, то окреслюється проблема ресурсно-

екологічної безпеки держави, обумовлена деграда-

цією природних ландшафтів та катастрофічним 

зменшенням природно-ресурсного потенціалу. 

Основними причинами цього визнані: 

 інтенсивні антропогенні зміни природно-

ресурсного потенціалу через прийняття екологічно 

необґрунтованих рішень; 

 неефективне використання природних 

ресурсів; 

 споживацьке ставлення до природних ре-

сурсів, домінування поточних інтересів над перс-

пективними; 

 недосконале екологічне обґрунтування 

проектів; 

 недосконалість системи державного уп-

равління, законодавчого забезпечення, органі-

заційних механізмів у природокористуванні. 

Погоджуючись з кожною із перелічених проб-

лем, ще раз наголошуємо на принциповому поло-

женні: ринок – це суто економічний механізм, 

відповідно звинувачувати його у невиконанні не-

економічних функцій несправедливо і непра-

вильно. Хоча повторимось, що при відповідному 

корегуванні та налаштуванні він успішно може 

вирішувати екологічні та соціальні проблеми. 

Тому, на нашу думку, такі звинувачення ринку, як 

нездатність забезпечувати соціальну справед-

ливість, екологічну безпеку, суспільні потреби, не 

можуть мати прямого відношення до нього, вони 

не можуть (у принципі) вирішуватись засобами 

лише ринкового механізму. 

Вирішення таких питань є прерогативою зовсім 

інших інституцій, у першу чергу – держави. 

Практично, висуваючи ці звинувачення, науковці 

розглядали ринок як глобальний регулятор соціо-

екологоекономічної системи, що є неправильним. 

Висновки 

Таким чином, суто ринкова економіка не вирі-

шує проблем, пов’язаних із надмірним викорис-

танням природних ресурсів, швидким вичерпан-

ням невідновних ресурсів, деградацією ландшаф-

тів, кон’юнктурним використанням земельних ді-

лянок для розвитку тих видів підприємництва, які 

забезпечували б максимальну віддачу в коротко-

терміновому періоді без урахування потреб 

наступних поколінь, екологічної безпеки, сталості 

розвитку. Тому в 60-70 роках, коли екологічні 

проблеми дуже загострились, ринково орієнтовані 

країни почали активний пошук ефективних ринко-

вих і державних регуляторів, їх оптимального 

поєднання. В економічно розвинених країнах 

сформувалися і функціонують моделі змішаної 

економіки з потужним державним сектором. Дер-

жава, корпорації, банки, бізнес, громадські органі-

зації є рівноправними вагомими атрибутами рин-

кової економіки, а поєднання, взаємодія держав-

них, ринкових, інституційних механізмів забезпе-

чують позитивні результати у сфері природокорис-

тування та охорони довкілля. Економічний роз-

виток не повинен бути самоціллю. Це вимагає 

перебудови суспільної моделі на основі посилення 

інституціонального регулювання та екологічної 

орієнтації розвитку.  
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ДЕРЖАВНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА 

В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ 

 

 

Проведено системне дослідження паливно-енергетичного комплексу України. 
Розглянуто особливості структурних елементів паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК) та їх взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. Визначено роль 
російських транснаціональних компаній у розвитку вітчизняного ПЕКу. 

Ключові слова: державна політика, енергетична політика, паливно-енерге-
тичний комплекс, транснаціональні компанії. 

 
Проведено системное исследование топливно-энергетического комплекса 

Украины. Рассмотрены особенности структурных элементов топливно-энерге-
тического комплекса (ТЭК) и их взаимосвязей с внешней средой. Определена роль 
российских транснациональных компаний в развитии отечественного ПЭКа. 

Ключевые слова: государственная политика, энергетическая политика, 
топливно-энергетический комплекс, транснациональные компании. 

 
The author conducted a systemic research of the fuel-energy complex of Ukraine. She 

considered the peculiarities of structural elements of fuel-energy complex, their 
interconnectedness with the environment, and defined the role of Russian transnational 
companies in the development of domestic fuel-energy complex. 

Key words: state policy, energy policy, fuel-energy complex, transnational 
companies. 

 

 

Сьогодні розвиток світового господарства захо-

диться під випливом багатьох факторів. Одним з 

них є діяльність інституцій. З огляду на особ-

ливості їх впливу на розвиток паливно-енергетич-

ного комплексу України, ми вважаємо доцільним 

дослідження наступних питань. По-перше, об’єк-

том аналізу визначено сукупність економічних та 

геополітичних інтересів окремих держав, до 

реальної чи потенційної сфери впливу яких нале-

жить Україна. По-друге, аналізуються економічні 

інтереси великих компаній, які діють на території 

нашої держави або активно співпрацюють з її 

підприємствами. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Досить активно ведеться розробка проблем 

підвищення ефективності системи державного 

регулювання ринку енергопостачання у працях 

таких науковців, як О. Амоша, В. Богданович, 

В. Бушуєв, А. Воїнов, М. Гнідий, В. Жовтянський, 

В. Коновалюк, Ю. Лега, В. Микитенко, О. Ново-

сельцев, В Пілюшенко, А. Праховник, Г. Ситник, 

О. Суходоля, С. Фареник, А. Чемерис, О. Чилікін, 

А. Шевцов, А. Шидловський та ін. 

Постановка завдань: 

– провести системне дослідження паливно-

енергетичного комплексу України; 

– розглянути особливості структурних еле-

ментів ПЕКу та їх взаємозв’язків із зовнішнім 

середовищем; 

– визначити роль російських транснаціо-

нальних компаній у розвитку вітчизняного ПЕКу. 

Результати 

Розвиток паливно-енергетичного комплексу 

України напряму залежить від іноземних поста-

чальників палива. Тому слід розглянути передусім 

особливості функціонування та стратегії розвитку 

таких держав: Російська Федерація, Туркменістан, 

Казахстан, Польща, країни КТК, Чехія, Німеччина, 

Австрія, Молдова, Румунія, країни-учасники 

проекту «Дружба-Адрія».  

Російську Федерацію можна вважати найбільш 

потужним фактором впливу на розвиток і 

функціонування паливно-енергетичного комплексу 

України. Геополітичні інтереси Росії визначають 

як внутрішню, так і зовнішню економічну полі-

тику цієї держави. Мету загальної економічної 

стратегії РФ щодо України можна охарактери-

зувати словосполученням «економічна експансія». 

Крім того, слід враховувати геополітичну стра-

тегію Російської Федерації. Адже, як було зазна-

чено, в Росії «нафта і газ – це дуже гостра і 

ефективна зовнішньополітична зброя» [4, с. 10]. 

Сьогодні можна стверджувати, що цей вид зброї 

Російська Федерація використовує досить успіш-

но. В тому числі і щодо України. 

Остання редакція енергетичної стратегії Росій-

ської Федерації певною мірою відображає загаль-

ну тенденцію, однак має свої особливості. 
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Аналізуючи вплив російської енергетичної стра-

тегії на паливно-енергетичний комплекс України, 

треба враховувати поточні тенденції розвитку 

паливно-енергетичного комплексу Росії, а також 

напрями його реформування. Виходячи з необхід-

ності вирішення проблеми надзалежності Росії від 

природного газу, енергетична стратегія Росії перед-

бачає наступні зміни у загальному обсязі вироб-

ництва первинних енергоресурсів: частку природ-

ного газу заплановано заменшити приблизно до 

42-45 % до 2020 року. Частка вугілля повинна 

зрости до 21-23 %, а частка ядерної енергії під-

вищиться до 6 % у 2020 році, у той час як частка 

нафти запланована як практично незмінна [8, 

с. 55]. Такі цифри, очевидно, випливають з орієн-

тирів енергетичної стратегії Росії. Аналіз Міжна-

родної Енергетичної Асоціації (МЕА), викладений 

у перспективах світової економіки (ПСЕ), навпаки, 

прогнозує зростання частки нафти у загальному 

обсязі виробництва енергоресурсів до 27 % у 2020 

році. ПСЕ також прогнозує збільшення обсягів 

виробництва газу в Росії до 850 млрд куб м до 

2020 року [1, с. 73]. Автори ПСЕ піддають сумніву 

спроможність вугільної і ядерної промисловості 

збільшити їх частки у загальному обсязі вироб-

ництва електроенергії в період з 2000 до 2020 року 

до таких значних величин [8, с. 75]. У той час як 

російські аналітики беруть за основу орієнтири 

енергетичної стратегії держави, експерти МЕА 

роблять прогнози, виходячи з існуючих тенденцій. 

Подібна ситуація характерна і для прогнозів 

щодо споживання Росією енергоносіїв. Прогноз 

Міністерства енергетики Росії щодо споживання 

енергоресурсів містить такі дані: збільшення 

загального обсягу споживання первинних енерго-

ресурсів на рівні 0,5 % в рік (або 1,13 % при 

сприятливому варіанті розвитку російської еконо-

міки) і зниження енергоємності в середньому до 

2,8...4 % в рік. За прогнозами ПСЕ, попит на 

первинні енергоресурси досягне рівня 1992 року і 

складе 780 млн тонн нафтового еквіваленту лише 

до 2020 р. Споживання первинних енергоресурсів 

протягом періоду, що прогнозується, буде зрос-

тати у середньому по 1,5 % в рік, що набагато 

менше прийнятого росту ВВП у розмірі 2,9 %. У 

зв’язку з тим, що енергоємність знизиться в серед-

ньому до 1,4 % в рік [8, с. 72-73], вказані прог-

нозні зміни у виробництві і споживанні енерго-

носіїв Росією безпосередньо вплинуть на паливно-

енергетичний комплекс нашої держави. Тому Ук-

раїна, формуючи власну енергетичну стратегію, 

повинна відштовхуватися від синтезу запланова-

них Росією дій щодо реформування свого енер-

гетичного сектора та поточних тенденцій його 

розвитку.  

Аналізуючи поточні тенденції розвитку паливно-

енергетичного комплексу Росії, слід враховувати і 

регіональні тенденції. Наприклад, основний партнер 

НАК «Нафтогаз України» у справі купівлі-

продажу природного газу – ВАТ «Газпром» 

прогнозує подальше зниження виробництва, яке 

може у кращому випадку стабілізуватися до 2020 

року на рівні виробництва 1999 року. Якщо 

розрахунки будуть вірними, ріст виробництва 

російського газу у промислових регіонах здійсню-

ватиметься не за рахунок ВАТ «Газпром», а за 

рахунок нових розробок у Східному Сибіру і 

Далекого Сходу (де сьогодні виробництво газу 

погано налагоджено) незалежними виробниками і 

спільними підприємствами [8, с.136]. Такі зміни 

можуть суттєво вплинути на обсяги і ціну росій-

ського газу, що реалізується в Україні. Адже до 

нашої держави надходить природний газ із родо-

вищ Західного Сибіру, які розміщені відносно 

недалеко від нашої держави. Збільшення довжини 

маршруту природного газу в результаті транспор-

тування його з інших регіонів Росії може суттєво 

вплинути на його кінцеву вартість. 

Комплексний аналіз впливу російського паливно-

енергетичного комплексу на ПЕК України обов’яз-

ково повинен містити дослідження експортної 

політики Російської Федерації. Енергетична стра-

тегія Росії прогнозує збереження обсягів експорту 

нафти, нафтопродуктів і вугілля на період до 2020 

року, не враховуючи поточні тенденції до підви-

щення обсягів експорту. Однак поки ціни на 

зовнішньому ринку будуть перевищувати ціни на 

внутрішньому, експорт залишиться дуже приваб-

ливим для російських виробників вугільного сек-

тора. Аналізуючи тенденції експорту російської 

нафти і нафтопродуктів, слід враховувати ціни на 

цю продукцію на європейському і світовому 

ринках. Так експорт російської сирої нафти і 

нафтопродуктів виріс з 1999 до 2001 року, стиму-

льований високими цінами на енергоресурси на 

зовнішньому ринку [8, с.62].  

Прогноз ВАТ «Газпром» щодо експорту газу 

можна порівняти з прогнозом Енергетичної стра-

тегії Росії на 2000-2020 роки. Згідно з прогнозом 

«Газпрому», обсяги експорту в країни СНД і Балтії 

будуть відносно стабільними. Експорт у Європу у 

2006-2030 роках буде зростати. У період після 

2006 року «Газпром» очікує збільшення експорту 

лише на 20 млрд куб м, що менше, ніж повна по-

тужність одного трубопроводу великого діаметру. 

Енергетична стратегія Росії передбачає дещо 

більший ріст. Подальше збільшення експорту буде 

залежати від розвитку попиту на газ і ціно-

утворення у Європі в умовах лібералізації ринків 

на континенті. Звичайно, можливим є й те, що інші 

експортери російського газу у Європу вирвуться 

вперед з незалежними проектами [8, с.171]. Згідно 

з даними основних положень Енергетичної стра-

тегії Росії, загалом обсяг експорту Росією природ-

ного газу зростатиме. Основна частка зростання 

припадатиме на країни, розташовані поза межами 

СНД і Балтії, обсяги експорту газу у країни СНД 

дещо зменшаться [8, с.171]. Існуючі тенденції ви-

робництва і споживання первинних енергоресурсів 

в Росії, а також її стратегія, спрямована на корек-

цію цих тенденцій, є і залишаться вагомими факто-

рами впливу на розвиток паливно-енергетичного 

комплексу нашої держави. 
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Енергетична стратегія Росії передбачає провід-

не місце держави у процесі реформування з метою 

досягнення конкурентноздатної системи з цінами, 

що відображають світові ринки. Заплановано, що 

держава буде реалізовувати свої плани за допо-

могою власного суверенного права видавати закони і 

керувати майном як власник суттєвої частки 

капіталу у пануючих енергетичних компаніях. У 

Стратегії не вказано, чи залишиться держава 

власником майна після завершення запланованих 

реформ і чи будуть великі пануючі компанії роз-

дроблені. Очевидно, що План Уряду передбачає 

подальше втручання держави у ринкові відносини. 

План може бути реалізовано за посередництва 

установлення податкових і інших привілеїв 

окремим гравцям на ринку [8, с. 52]. З цього можна 

зробити висновок про подальшу нестабільність ро-

сійського законодавства, що обов’язково позна-

читься на функціонуванні українського ПЕКу як 

галузі, яка значною мірою залежить від російських 

енергоносіїв. 

Основні положення структурної реформи у 

сферах природних монополій стосуються сфер 

діяльності, що містять транспортування нафти, 

газу й електричної і теплової енергії. Зокрема, Ос-

новні положення спрямовані на встановлення 

більш чітких кордонів областей, що не потрап-

ляють до сфери природних монополій, а також 

формування конкурентноздатних ринків усередині 

цих областей. План спрямовано на подрібнення 

вертикально інтегрованих природних монополій із 

виділенням потенційно конкурентних видів гос-

подарчої діяльності і наступним перетворенням їх 

у незалежні підприємства [8, с. 52]. Така реформа 

обов’язково позначиться і на українських спожи-

вачах природного газу. Адже даний план безпо-

середньо стосується ВАТ «Газпром», яке є єдиним 

постачальником російського газу в Україну. 

«Газпром»/«Газекспорт» має монополію на експорт 

газу в Європу. У зв’язку з тим, що ринок газу в 

Європі більшою мірою функціонує за правилами 

конкуренції з укладенням короткострокових угод і 

прозорим ціноутворенням, для продавців росій-

ського газу на європейських ринках виникають 

сприятливі умови [8, с. 29]. При цьому вони 

можуть зустріти серйозні перепони після виходу 

на цей ринок у зв’язку з обмеженим доступом до 

використання потужностей експортних трубо-

проводів.  

Зміни правил доступу недержавних компаній 

до російських транспортних потужностей також 

впливають на стан українського ПЕКу. Ратифі-

кація Договору до Енергетичної Хартії і прийняття 

Росією і сусідніми державами передбаченого у її 

рамках режиму транзиту енергоресурсів допо-

можуть зменшити політизованість у переговорах 

про транзит між державами колишнього СРСР. 

Така політика повинна допомогти уникнути 

будівництва коштовних обхідних трубопроводів, 

як, наприклад, в обхід України. Ратифікація 

Договору до Енергетичної Хартії повинна забез-

печити використання загальної законодавчої бази 

для транзиту газу з країн СНД, включаючи 

держави з Центральної Азії, і через їх територію. 

Це, у свою чергу, дозволить усім зацікавленим 

сторонам використовувати міжнародну законодав-

чу базу, включаючи механізм міжнародних угод з 

вирішення суперечок, на яких базуються претензії 

щодо транзиту і здійснюються компенсації за 

порушення при його проведенні [8, с. 30]. Все 

сказане повною мірою стосується і України, як 

одного з основних партнерів Росії з транзиту 

енергоносіїв.  

Інтереси Туркменістану і Казахстану щодо 

України певною мірою співпадають. Це – експорт 

енергоносіїв до нашої держави. Перепоною на 

шляху реалізації цих інтересів є відсутність таких 

шляхів транспортування енергоносіїв, які б не 

контролювалися Росією – головним конкурентом 

Казахстану і Туркменістану у цій справі. Такий 

стан справ спонукає Казахстан і Туркменістан до 

пошуку альтернативних ринків збуту і нових 

шляхів транспортування енергоносіїв. Оскільки 

експерти очікують подальшого зростання європей-

ського ринку енергоносіїв, особливо Центрально-

Східної Європи, обидві держави, як Казахстан, так 

і Туркменістан, зацікавленні в Україні не лише як 

в імпортері їх нафти і газу, а й як у державі-

транзиторі цих енергоносіїв до країн Європи.  

Республіка Польща весь імпортний газ із Росії 

отримує через Україну, а весь обсяг імпорту нафти – 

через Білорусь. Таким чином, Росія відіграє значну 

роль у забезпеченні Польщі енергоносіями. Необ-

хідність дотримання власної енергетичної безпеки 

зумовлює потребу Польщі у диверсифікації 

джерел надходження енергоносіїв. З цим питанням 

також пов’язаний запланований вступ Польщі до 

Європейського Союзу, який проявляє особливу 

увагу до власної енергобезпеки.  

Позиція Польщі щодо диверсифікації надхо-

дження енергоносіїв особливо актуальна для Ук-

раїни, перш за все, з точки зору транспортування 

нафти. Очікується, що проект транспортування 

каспійської нафти «Одеса – Броди» матиме найви-

щий рівень рентабельності саме у випадку його 

продовження до польського міста Плоцьк, а звідти – 

до німецького порту Вільгельмсхавен. Польща 

цікавить Україну, перш за все, як транспортер 

нафти, оскільки її нафтопереробні заводи з самого 

початку розраховані на суміш, що майже на 90 % 

складається з російської нафти [7, с. 9].  

Також очікується ріст ролі Польщі як 

газотранспортної країни. Це пов’язано з проектом 

Ямал – Європа, що орієнтований на транспорту-

вання російського газу до Німеччини. Сьогодні 

російський газ рухається до Німеччини через 

Україну, Словаччину та Чехію. Тому викорис-

тання польського маршруту може спричинити 

падіння обсягів транспортування газу через Ук-

раїну. Польща, як і будь-яка європейська країна, 

прагне диверсифікації газопостачання і, у зв’язку з 

цим, розробляє проект постачання газу з Пів-

нічного моря. Цей проект може двояко позначи-

тися на українському нафтогазовому комплексі. З 
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одного боку, це також призведе до зменшення 

транзиту газу з України у польському напрямку. З 

іншого – з’являється теоретична можливість ди-

версифікувати джерела газопостачання і для 

України.  

Німеччина – держава, політика якої також 

впливає на паливно-енергетичний комплекс Ук-

раїни. Це напрями зовнішньої політики щодо 

забезпечення Німеччини нафтою і газом. Адже 

певні обсяги нафти і особливо газу, що імпорт-

туються цією державою, надходять транзитом 

через Україну. Німеччина зацікавлена у диверси-

фікації джерел надходження енергоносіїв, а також 

у їх низькій ціні та високій якості. Тут Україна 

виступає як можливий партнер Німеччини у 

реалізації програми диверсифікації зовнішнього 

забезпечення енергоносіями. А також, користу-

ючись своїм розміщенням між виробниками і 

споживачами енергоносіїв, Україна може запропо-

нувати Німеччині короткий, а отже дешевий, шлях 

транспортування енергоносіїв (складова транс-

портних витрат займає значну частку остаточної 

ціни енергоносія, що транспортується). Так 

сьогодні для України особливо актуальним є реалі-

зація проекту транспортування каспійської нафти 

«Одеса – Броди». За оцінками компанії PriceWater-

houseCoopers, Німеччина є одним з потенційних 

споживачів каспійської нафти, що транспортува-

тиметься нафтопроводом Одеса – Броди. Згідно з 

оцінками PriceWaterhouseCoopers, до потенційних 

споживачів каспійської нафти нафтопроводу 

Одеса – Броди також належать Чехія, Австрія та 

Румунія, нафтопереробні заводи яких розраховані 

на малосірчисті сорти нафти.  

Зовнішня енергетична політика партнерів Ук-

раїни по проекту «Дружба-Адрія» – Росії, Біло-

русі, Хорватії, Словаччини, Угорщини – також 

здійснює вплив на паливно-енергетичний комп-

лекс України як учасника цього проекту. Цей 

проект передбачає створення експортного марш-

руту транспортування нафти з Росії до інших країн 

СНД на світові ринки, включаючи північно-

американський, через хорватський порт Омішаль. 

Однією з транзитних держав є Україна.  

Діяльність учасників каспійського трубо-

провідного консорціуму – Росії, Казахстану, Ома-

ну, а також компаній Chevron, ЛУКойл/Lukarco 

JV, «Роснефть»/Shell, ExxonMobil, British Gas, ENI 

(Agip), KerrMcGee (Oryx) і Казахойл/BP Amoco, 

також впливає на ПЕК України, оскільки маршрут 

КТК є найбільш ймовірним шляхом постачання 

каспійської нафти в Україну і подальшого 

транспортування її територією далі в Європу. 

Для формування зовнішньоекономічної політи-

ки України велике значення має стратегія розвитку 

Європейського Союзу. Подана на обговорення 

Європейською Комісією 29 листопада 2000 року 

праця «Зелена книга: на шляху до європейської 

стратегії надійності поставок енергоносіїв» визна-

чає довгострокову енергетичну стратегію Євро-

пейського Союзу, що спрямована на диверсифі-

кацію, підвищення надійності, екологічну безпеку 

та економічну ефективність енергопоставок у ЄС. 

Ця стратегія передбачає два основні напрями: 

контроль над зростаючим попитом на енергоносії 

та управління залежністю від їхніх поставок. 

Останнє передбачає, зокрема, важливість вибору 

способу транспортування енергоносіїв і їхніх 

джерел постачання [5, с. 9]. Сьогодні ЄС в силу 

різних причин не має можливості наростити обся-

ги імпорту газу від своїх традиційних постачаль-

ників, окрім Росії. Це спонукає ЄС до збільшення 

поставок зрідженого природного газу та пошуку 

нових джерел постачання, наприклад, з При-

каспійських країн, Ірану. Вартість газу, що надхо-

дить з цих країн, а також зрідженого газу, значно 

вища, порівняно з Алжиром, але потреба дивер-

сифікації джерел постачання переважає суто 

економічну вигоду [6, с. 9]. 

Аналіз політики Європейського Союзу дає 

підстави зробити наступні висновки щодо стра-

тегії цього суб’єкта ринку енергоносіїв.  

По-перше, ЄС має намір дотримуватися прин-

ципу диверсифікації джерел надходження енерго-

носіїв, про що свідчить участь у програмі 

INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to 

Europe), підтримка ЄАНТК (сприяння з боку 

Європейської Комісії Україні у реалізації проекту 

ЄАНТК здійснюється через програму INOGATE 

[3, с. 9]), віднесення до пріоритетних проекту 

будівництва нової газової мережі «Прикаспійські 

країни – Близький Схід – ЄС» [6, с. 9]. Як правило, 

Країни Західної Європи намагаються побудувати 

свою імпортну стратегію так, щоб імпорт з будь-

якого одного джерела не перевищував 10-15 % [2, 

с. 8]. Питання диверсифікації джерел імпорту 

енергоносіїв постає особливо актуальним для 

Євросоюзу, з огляду на вступ до ЄС низки 

постсоціалістичних країн. Адже відомо, що вони 

значною мірою залежать від одного зовнішнього 

постачальника енергоносіїв – Росії.  

Роль Росії, як пріоритетного постачальника 

газу до ЄС, буде зберігатися, про що свідчить 

віднесення до числа пріоритетних проекту 

будівництва газових мереж «Німеччина – Росія». 

У пріоритетних проектах ЄС участь України не 

передбачається, що можна пояснити дотриманням 

Євросоюзом принципу диверсифікації шляхів 

надходження газу. 

ЄС має намір отримати доступ до російських 

надр на власних умовах: увійти до реформованої 

природної монополії ВАТ «Газпром»; добитися 

ратифікації Росією Договору до Енергетичної 

Хартії, що дозволить іншим виробникам газу з 

СНД вийти на європейський ринок [6, с. 9]. 

Висновки 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

кожна держава (чи інтеграційне угруповання) 

прагне високого рівня власної енергетичної без-

пеки. Стратегії досягнення цієї мети відріз-

няються, і завдання кожної держави полягає у 

тому, щоб у процесі формування міждержавної 

співпраці максимально задовольнити власні стра-

тегічні інтереси. Це такою ж мірою стосується і 
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діяльності компаній, з тією різницею, що остан-

німи керують виключно економічні інтереси. 

Оскільки до кола інтересів згаданих суб’єктів 

європейського ринку палива належить і наша дер-

жава, Україні слід формувати свою енергетичну 

політику, з огляду на поточну діяльність і 

стратегічні орієнтири цих суб’єктів. 
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ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

 

Досліджено підвищення ефективності державного регулювання інвестиційної 
діяльності в промисловому виробництві. Визначено механізми регулювання 
інвестиційної діяльності. Обґрунтовано заходи державного регулювання інвести-
ційної діяльності в промисловому виробництві. 

Ключові слова: амортизаційна політика, державне регулювання, заходи, 
інвестиційна діяльність, механізми, напрями активізації. 

 
Исследовано повышение эффективности государственной регуляции инвес-

тиционной деятельности в промышленном производстве. Определены меха-
низмы регуляции инвестиционной деятельности. Обоснованы мероприятия 
государственной регуляции инвестиционной деятельности в промышленном 
производстве. 

Ключевые слова: амортизационная политика, государственное регулирова-
ние, меры, инвестиционная деятельность, механизмы, направления активизации. 

 
The increase in efficiency of the state’s adjustment of investment activity in industrial 

production is explored. The mechanisms of investment activity adjustment are deter-
mined. The measures of the state’s adjustment of investment activity in industrial 
production are justified. 

Key words: deprecation policy, state regulation, measures, investment activity, 
mechanisms, activation. 
 

 

Ефективне державне регулювання є важливою 

передумовою підвищення ефективності реального 

інвестування. До форм державного регулювання 

інвестиційної діяльності слід віднести [3, с. 196; 6, 

с. 102]: визначення пріоритетних сфер та об’єктів 

інвестування; податкове регулювання інвестицій-

ної діяльності; регулювання інвестиційної діяль-

ності через надання фінансової допомоги інвестор-

рам, проведення відповідної кредитної та аморти-

заційної політики; регулювання участі інвесторів у 

приватизації; регулювання форм і умов фінанси-

вого інвестування; експертизу інвестиційних про-

екттів у процесі розроблення державних інвести-

ційних програм; забезпечення захисту інвестицій; 

регламентування умов вивозу капіталу для здійс-

нення інвестицій за кордоном.  

Аналіз останніх наукових досліджень 

Питанням визначення та підвищення ефек-

тивності реальних інвестицій у ринкових умовах 

присвятили роботи відомі зарубіжні та вітчизняні 

вчені: Беренс В., Бірман Г., Брігхем Ю. Ф., Ко-

вальов В. В., Норткотт Д., Холт Р., Хорн Д., 

Бланк І. О., Гриньова В. М., Савчук В. П., Хобта В. М., 

Яковлев А. І., Ястремська О. М. та ін. 

 

 

Постановка завдань: 

– дослідити підвищення ефективності дер-

жавного регулювання інвестиційної діяльності в 

промисловому виробництві; 

– визначити механізми регулювання інвес-

тиційної діяльності; 

– обґрунтувати заходи державного регулю-

вання інвестиційної діяльності в промисловому 

виробництві. 

Результати 

В Україні розвиток інвестиційної діяльності 

стримується через корупцію у владі, нестабіль-

ність політичної ситуації, непрозорість репривати-

заційних процесів та податкове навантаження 

малого підприємництва. Реприватизація в Україні 

знаходиться у затягнутому стані і проводиться з 

грубим порушенням законодавства, що негативно 

впливає на імідж держави. 

Сьогодні в Україні актуальним є розв’язання 

проблем інвестування так званих ризикованих 

проектів, тобто спрямованих на освоєння нових 

технологій або випуск нової продукції. Розробкою 

названих проектів головним чином займаються 

організації малого та середнього підприємництва. 

Такого роду діяльність пов’язана зі значним ризи-

ком банкрутства: як правило, з 10 інноваційних 
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проектів лише один виявляється вдалим [2; с. 22]. 

В Україні потрібно створити систему державної 

підтримки венчурного бізнесу, використовуючи 

досвід США та країн ЄС. У зазначених державах 

інноваційну діяльність малих та середніх підпри-

ємств всебічно підтримують органи державної 

влади та місцевого самоврядування. Зокрема, у 

США прийнято федеральний закон, згідно з яким 

урядові відомства повинні субсидувати діяльність 

малих підприємств, спрямовану на реалізацію 

ризикових проектів, а також бути замовниками їх 

продукції. Крім того, для забезпечення діяльності 

венчурних фірм використовуються кошти банків, 

вклади пенсійних і благочинних фондів, страхових 

компаній та інших організацій. Для задоволення 

фінансових потреб ризикових підприємств ство-

рюються спеціалізовані інвестиційні банки та 

фонди. 

В Україні розвиток венчурного бізнесу почався 

в 1992 р. Нині на території України діють такі 

фонди, як «Україна», «Black Sea Fund», «Western 

NIS Enterprise Fund». Їх фінансування здійс-

нюється за рахунок коштів Європейського банку 

реконструкції та розвитку, а також уряду США. 

Слід зазначити про відсутність в Україні банків та 

фондів, які виконували б аналогічні функції. З 

одного боку, це пов’язано з тим, що українські 

бізнесмени не мають необхідних для цього коштів. 

З іншого – ризиковий бізнес передбачає наявність 

ефективного законодавства, а в Україні воно поки 

що недосконале. 

Як свідчить аналіз, держава не поспішає брати 

на себе зобов’язання щодо захисту та підтримки 

венчурного бізнесу. 

Держава повинна брати активну участь в інвес-

туванні малого та середнього підприємництва, 

особливо якщо це стосується реалізації венчурних 

проектів. Без такої підтримки сумнівно очікувати 

їх ефективної діяльності. Разом з тим, з огляду на 

сталу практику розподілу Державного бюджету 

України, інноваційному підприємництву розрахо-

вувати на серйозну фінансову підтримку держави 

навряд чи доцільно. 

У регулюванні інвестиційної діяльності заслу-

говує на увагу досвід Тайваню. Уряд цієї країни 

понад два десятиліття практикував надання подат-

кових знижок за цільові результати. Так протягом 

50-х років здійснювалося адміністративне і 

фінансове сприяння розвитку імпортозамінюваль-

ного виробництва. Починаючи з 1960 року, сти-

мулювалося нарощення експортного потенціалу. 

Тільки тоді, коли в країні значно розвинулася 

промисловість, інфраструктура, зріс рівень реаль-

них доходів громадян, первинним об’єктом регу-

лювання уряд Тайваню почав розглядати умови 

здійснення інвестиційної діяльності. Це виявилося 

у тому, що замість формування цільових завдань 

він почав визначати пріоритетні галузі залучення 

інвестицій. 

Досвід уряду Індії для України корисний тим, 

що завдання з реформування економіки цієї країни 

у 60-х роках і завдання, які сьогодні необхідні 

виконати в Україні, принципово не відрізняються. 

В Індії, як і в Україні, результати інвестування не 

визнавалися первинним об’єктом регулювання. 

Законодавство регламентувало умови вкладення 

коштів, їх використання, оподаткування тощо. 

Регулювалася галузева спрямованість інвестицій, 

іноземний капітал розглядався як один із основних 

засобів підвищення загального технологічного 

рівня економіки. При цьому чи не найважливішим 

пріоритетом було зберегти незалежність націо-

нальної економіки від впливу іноземних транс-

національних компаній. 

У процесі реалізації «нового курсу» у США 

після 1932 року ефективним виявилося посилення 

державного контролю над інтенсивністю вироб-

ництва продукції промисловими підприємствами, 

що привело до припинення спаду цін унаслідок 

надвиробництва. 

Контроль, як головна складова програми 

виходу з економічної кризи, використовувався у 

таких державах, як Англія і Франція. На початку 

30-х років у Англії втілювалася політика контролю 

над обсягом іноземних інвестицій, над обсягом і 

характеристиками імпорту, а також над експортом 

готової продукції. Критерієм ефективного контро-

лю був баланс між товарно-інвестиційними по-

токами в країну і рівнем збуту товарів як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Приблизно 

таку ж політику в період великої депресії провадив 

уряд Франції. 

Високою контрольованістю інвестиційних 

потоків характеризується й економічна система 

Японії. Шляхом стимулювання високого рівня 

заощаджень Японія контролює обсяг внутрішніх і 

зовнішніх інвестицій (ідеться про період 1982-

1985 рр.). Розміщуючи вклади за кордоном, вона 

здатна підтримувати високий рівень внутрішнього 

споживання і заощаджень. Висока норма заоща-

джень забезпечує контроль над грошовою масою. 

Стимулювання вкладень за кордон приводить до 

постійного перевищення експорту над імпортом. 

Аналіз цілей, механізмів, інструментів держав-

ного регулювання інвестиційної політики, які про-

понуються в наукових роботах і використовуються 

на практиці, показує, що ніякі з них не є ідеаль-

ними і не можуть претендувати на винятковість. 

Тому часто використовуються різні змішані ва-

ріанти цієї політики з урахуванням змінної 

економічної ситуації. Загальновизнано, що ефек-

тивна інвестиційна політика є умовою економіч-

ного зростання: існує така політика – є і зростання, 

і навпаки. Немає інвестиційної політики – під 

питанням економічне зростання. Інвестиційну 

політику України слід диференційовано, та ще й 

взаємозалежно аналізувати на трьох рівнях: дер-

жавному (макро-), регіональному (мезо-) і під-

приємницькому (мікро-). 

Виходячи з аналізу існуючих у даний час 

інструментів регулювання інвестиційної діяль-

ності, визначаються задачі інвестиційної політики 

держави, з яких основними стають безпосередня 

його участь у капіталовкладеннях і формування 
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сприятливого середовища для зростання інвес-

тиційної активності, надання підтримки підприєм-

ствам «життєзабезпечення», об’єктам соціальної 

сфери, заохочення приватних інвестицій у пріори-

тетні сфери розвитку виробництва. Це просте-

жується, як показав аналіз державного регулюван-

ня інвестиційної діяльності, через законодавчі акти 

з державного регулювання інвестиційної діяль-

ності. 

При виробленні інвестиційної політики не-

обхідно встановити пропорції фінансування інвес-

тиційних проектів із різних джерел (державних, 

регіональних, місцевих, позабюджетних). Роз-

робку інвестиційної політики доцільно здійсню-

вати не тільки для країни і регіону, але і для 

кожного району, міста окремо. Кожен район, місто 

основну частину своєї інвестиційної політики фор-

мує самостійно, з урахуванням економічних на-

прямів, розроблених на державному і регіональ-

ному рівнях. 

У формуванні інвестиційної активності важ-

ливу роль відіграє структура джерел інвестицій за 

секторами економіки, яка відображається в раху-

нку капіталу системи національних рахунків, 

окремі елементи якого змінюються під дією гро-

шово-кредитної політики держави [1, c. 85]. 

Перелік та вплив засобів державного регулю-

вання на інвестиційну діяльність можна продов-

жити формуванням лізингових відносин в Україні. 

Лізинг є формою непрямого державного регулю-

вання. Для становлення лізингу необхідне одно-

часне проведення стимулюючої бюджетно-подат-

кової і грошово-кредитної політики.  

Дослідження міжнародної практики лізингу й 

тенденцій його світового розвитку доводить, що 

лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і 

важливим елементом державної інвестиційної 

політики. 

Проведені дослідження світової практики 

доводять, що від 20 до 40 % усіх інвестицій в 

країнах з розвиненою ринковою економікою здійс-

нюється через лізинг. Питома вага лізингу в 

інвестиціях в основний капітал підприємств в 

Австралії доходить до 20 %, в Канаді – до 24 %, у 

США – до 30 %.  

Світовий досвід свідчить, що лізинг розви-

вається швидко, тільки одержавши податкові сти-

мули. Так, однією з основних передумов швидкого 

розвитку лізингу в США, Німеччині, Франції та 

Росії були саме податкові стимули: прискорена 

амортизація та інші інвестиційні податкові пільги.  

В Україні ж і досі не створено налагодженого 

механізму прискореної амортизації обладнання, 

отриманого за лізингом, діють неефективні ставки 

амортизаційних відрахувань за предметами 

лізингу. 

Узагальнюючи досвід Росії та інших країн, з 

метою стимулювання розвитку лізингу в Україні 

за рахунок надання додаткових пільг лізинго-

отримувачам у рамках фінансового лізингу, автор 

пропонує застосувати диференційовані коефіцієн-

ти 1,3 (для 2 та 3 групи основних засобів) та 

1,1 (для 1 та 4 групи) до діючих норм податкової 

амортизації для об’єкта лізингу, який значиться на 

балансі лізингоотримувача, що дасть змогу змен-

шити оподатковуваний прибуток. Із урахуванням 

цих коефіцієнтів квартальні норми амортизації 

об’єктів лізингу будуть складати за групами: 1 – 

2,2 %; 2 – 13 %; 3 – 8,125 %; 4 – 16,5 %, замість 

діючих 2 %, 10 %, 6,25 % та 15 %. Крім того, при 

оподаткуванні лізингових операцій доцільно для 

лізингодавця забезпечити зменшення ставки 

податку на прибуток з 25 % до 20 %, а ПДВ – з 

20 % до 15 %. Реалізація вищезазначених заходів 

прискорить розвиток лізингу в Україні, що дозво-

лить активізувати та підвищити ефективність 

реального інвестування на підприємствах, а також 

буде сприяти створенню нових робочих місць та 

більш швидкому подоланню наслідків фінансово-

економічної кризи [5, c. 89]. 

Істотною перешкодою на шляху розширення 

ринку лізингових послуг, які надають іноземні 

лізингові компанії, є діюча в Україні практика 

оподатковування податком на прибуток повного 

обсягу лізингових платежів нерезиденту. У сві-

товій практиці оподатковуванню підлягають 

тільки відсотки й комісійні, які і є безпосередньо 

«прибутком» лізингодавця, а не загальна сума 

лізингового платежу.  

Таким чином, в Україні на сьогоднішній день 

не існує діючих економічних та податкових сти-

мулів, які сприяли б розвитку лізингу. 

Банкам необхідно рекомендувати зменшення 

або скасування податку на прибуток при наданні 

довгострокових кредитів під реалізацію лізинго-

вих контрактів. Грошово-кредитну політику дер-

жави бажано було б спрямувати на сприяння 

відкриття мережі спеціалізованих банків, компа-

ній, фондів, які б займалися лише лізинговими 

послугами на пільгових умовах оподаткування та 

одержанням державних кредитів. 

Виникає необхідність у конкретнішому обґрун-

туванні заходів у сферах податкової, бюджетної, 

грошово-кредитної, амортизаційної і митної 

політики. 

На нашу думку, передбачені законом пені за 

прострочення сплати податків за своїм розміром 

носять характер покарання і не обмежуються 

своєю істинною метою щодо компенсації збитку. 

Податкове законодавство передбачає також штра-

фи, які накладаються на платника податків у будь-

якому випадку несплати без урахування обставин 

кожного конкретного випадку. 

Необхідно законодавчо чітко розмежувати 

технічну помилку й умисне уникнення від сплати 

податків, а на час судового розгляду з питань 

сплати податків повинна існувати можливість 

відстрочення виконання до ухвалення остаточного 

рішення. 

Для цілей оподаткування виробничі витрати 

віднімаються з бази оподаткування лише частково. 

Зокрема, до таких витрат відносяться витрати на 

рекламу. Створюється враження, що кожен під-

приємець, охочий створити на українському ринку 
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виробниче підприємство і таким чином зберегти 

або створити нові робочі місця, карається за це 

підвищенням податкового тягаря. Передбачивши в 

Податковому кодексі більш широкі можливості 

для вирахування виробничих витрат, можна усу-

нути одну з головних перешкод активізації інвес-

тиційної діяльності. 

Бюджетна політика повинна орієнтуватися на 

посиленні інвестиційного потенціалу і зростанні 

власних бюджетних доходів суб’єктів держави та 

органів місцевого самоврядування. Чинне держав-

не законодавство не вирішує вказаних проблем. У 

зв’язку з цим необхідно передбачити наступні 

заходи: 

– збільшення нормативів відрахувань від 

державних регулюючих податків для бюджету 

суб’єктів держави в цілях повного забезпечення 

фінансування рішень державних органів влади на 

території регіонів; 

– передача частини повноважень з фінан-

сування проектів, одночасно з передачею джерел 

щодо забезпечення їх фінансування на регіональ-

ний рівень; 

– рішення проблеми сплати податків від-

особленими структурними підрозділами підпри-

ємств за місцем їх фактичної діяльності; 

– вдосконалення міжбюджетних відносин 

на основі закріплення витратних повноважень за 

кожним рівнем бюджетної системи і нормативів 

бюджетних витрат з кожного збільшеного розділу 

бюджетної статі. 

У грошово-кредитній політиці разом з під-

тримкою помірного рівня інфляції і валютного 

курсу гривні, що враховує інтереси вітчизняних 

товаровиробників, слід звернути увагу на прове-

дення валютних операцій. Усяка, навіть найпрос-

тіша експортна або імпортна операція, підко-

ряється безлічі складних регламентацій валютного 

законодавства, доступних хіба що фахівцям. Для 

кожної експортної або імпортної операції обов’яз-

кове оформлення «паспорта операції» [4, c. 36], і 

лише чотири види платежів дозволено виконувати 

у порядку поточних валютних операцій без лі-

цензії і реєстрації в Національному Банку. Вся 

решта видів платежів в іноземній валюті автома-

тично потрапляє під положення про обов’язкове 

ліцензування або реєстрацію як операція руху 

капіталу. У зв’язку з цим необхідна велика ясність 

у валютному законодавстві, оскільки існує небез-

пека в багатьох операціях того, що платіж, який 

представлявся на перший погляд легко здійснен-

ним без ліцензій Центрального банку, згодом 

перетворювався на валютну операцію, що підлягає 

обов’язковому ліцензуванню. 

У амортизаційній політиці необхідно дати пра-

во підприємствам скористатися пільгою з капі-

тальних вкладень у частині сплати податку на 

прибуток при інвестуванні в нематеріальні активи. 

Використання такого власного джерела виробни-

чого розвитку, як амортизація нематеріальних 

активів, і об’єднання всіх нарахувань підпри-

ємства за майном, що амортизується, до єдиного 

амортизаційного фонду, створить могутнє джерело 

фінансування капіталовкладень. 

У митній політиці, на нашу думку, негативну 

роль виконують установлені Урядом мінімальні 

планові завдання митним органам зі збору митних 

платежів, що підлягають перерахуванню до дер-

жавного бюджету. Здійснюваний таким чином 

тиск підсилює існуючі і без того тенденції україн-

ських митних органів до свавілля і зловживань при 

стягуванні митних платежів. 

Висновки 

Таким чином, дослідженнями встановлено, що 

в Україні система державного регулювання реаль-

них інвестицій знаходиться в стані затягнутого 

становлення як на макро-, так і на мікрорівні. 

Рекомендовані механізми регулювання інвестицій-

ної діяльності дозволять підвищити обґрунтова-

ність проведення державної інвестиційної полі-

тики. 
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ОРІЄНТАЦІЯ НА ВІДНОВЛЕННЯ 

ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

У ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

 

 

Визначено поняття державної промислово-інноваційної політики. Визначено 
завдання державної промислово-інноваційної політики. 

Ключові слова: державне управління, інноваційний чинник, конкуренто-
спроможність, напрям, промислова політика, стратегія. 

 
Определено понятие государственной промышленно-инновационной полити-

ки. Определены задачи государственной промышленно-инновационной политики.  
Ключевые слова: государственное управление, инновационный фактор, 

конкурентоспособность, направление, промышленная политика, стратегия.  
 
The concept of state industrial innovations policy is defined. The task of state 

industrial innovations policy is determined. 
Key words: public administration, innovations factor, competitiveness, direction, 

industrial policy, strategy. 
 

 

Роль держави в реалізації промислової політи-

ки полягає у формуванні оптимальної структури 

виробництва та виробничої інфраструктури, що 

відповідає повному інноваційно-інвестиційному 

циклу; забезпеченні формування збалансованого 

нормативно-правового поля для ефективного роз-

витку промисловості та прискореного розвитку 

промисловості за рахунок розширеного інвесту-

вання, подальшого збільшення внутрішніх і зов-

нішніх ринків збуту. 

Подальший аналіз існуючих підходів науковців 

та практиків до проблем розвитку промислового 

комплексу реального сектора економіки дозво-

лить нам виділити основні особливості цього 

процесу та здійснити порівняльну характеристику 

концептуальних підходів до формування держав-

ної промислової політики з урахуванням регіо-

нальних аспектів та інноваційних чинників еконо-

мічного зростання. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

У своїх дослідженнях вплив даного чинника на 

формування промислового комплексу пост-

індустріального типу розглядали О. Кондрашов, 

Ю. Бажал, М. Якубовський, А. Гальчинський, В. Геєць, 

В. Семиноженко, Л. Федулова, М. Пашута, В. Алек-

сандрова, О. Лапко, М. Данько та ін. Проведений 

аналіз зазначених наукових праць показав одно-

стайність думок, що сучасна промислово-іннова-

ційна політика формується під впливом підви-

щення інтелектуального потенціалу населення. 

Постановка завдань: 

– дати визначення поняття державної про-

мислово-інноваційної політики; 

– визначити завдання державної промислово-

інноваційної політики. 

Результати 

Слід зазначити, що жодна тема в концепціях 

економічних реформ України не відрізнялась по-

лярністю думок так, як питання про актуальність і 

тип промислової політики нашої держави. Зо-

крема, на початку 90-х років минулого століття 

про промислову політику не писали взагалі, вважали 

це явище зниклим у минуле разом із радянською 

системою. З 1994 р. концепції державної промис-

лової політики України формувалися в двох 

напрямах. Перший розвивався в рамках так зва-

ного «сучасного монетаризму» [9, с. 402]. Другий – 

концептуальний напрям державної промислової 

політики – базується в основному навколо питань 

про роль держави в економічному розвитку і має 

назву «немонетаристський» [9, с. 402]. Зокрема, 

представники першого напряму, такі як В. Кушлін, 

виступають проти державної «жорсткості» в 

промисловій політиці [6, с. 274] і наполягають на 

непрямому державному регулюванні економіки за 

допомогою інституційних (регуляторних) засобів. 

Ще один представник «монетаристського» напряму 

Б. Заблоцький зазначає, що оскільки ринкова 

економіка передбачає створення передумов для 

вільного підприємництва, то промислова політика 

уряду має набувати таких рис, за яких підприємці і 

бізнесмени зможуть вільно здійснювати організа-

цію виробництва, капіталовкладень, завойовувати 

позиції на ринку. Тобто, це означає перехід від 

вертикальної до горизонтальної промислової полі-

тики. Держава може надати економіці певну 
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підтримку, наприклад, у вигляді фінансової допо-

моги науково-дослідницькій діяльності, однак 

державна бюрократична машина не спроможна 

прогнозувати майбутні ринкові умови краще, ніж 

самі підприємства. Схожу думку зустрічаємо і у 

О. Нестеренка. «За державою, – зазначає автор, – 

зберігаються завдання організації діяльності ба-

гатьох економічних, наукових, освітніх і культур-

них структур, забезпечення незалежності країни, 

дотримання громадського порядку і законності 

тощо. Отже, держава набиратиме важливого 

значення і має бути сильною, але не тоталітарною» 

[8, с. 39]. 

Дослідження показало, що протягом 1991-

2002 рр. в Україні відбувався пошук моделі про-

мислового розвитку. Як взірець, пропонувалися 

моделі країн Латинської Америки, окремих країн 

Центральної та Західної Європи, Південно-Східної 

Азії, оскільки, на думку деяких економістів, їх 

швидкий розвиток, зокрема країн Південно-Схід-

ної Азії, пояснюється ефективною вертикальною 

промисловою політикою – активною роллю дер-

жави у визначенні пріоритетних напрямів капі-

таловкладень в економіку. Однак це не зовсім так, 

оскільки, по-перше, загального рецепту успіху не 

існує, є тільки багатий і різноманітний досвід; по-

друге, у своєму розвитку країни Південно-Східної 

Азії спиралися на цивільне (для споживчого 

ринку) виробництво, що перебувало у приватній 

власності. В Україні, навпаки, за радянських часів 

сформована високомілітаризована промисловість, 

що належить державі, тому промислова політика 

має набагато менше шансів на успіх; по-третє, 

державне планування не завжди давало очікувані 

результати. У Японії, наприклад, одні державні 

плани забезпечували відповідне зростання, а інші – 

були лише засобом підтримання «на плаву» збит-

кових підприємств [4, с. 351]. 

Другий концептуальний напрям державної про-

мислової політики підтримують багато україн-

ських і зарубіжних учених [2, с. 10, та ін.]. Як 

відмічає Ю. Гончаров, жодна економічно розви-

нена країна світу кінця ХХ століття не заохочує 

стихійної ринкової економіки і навіть так званого 

вільного ринку. Розвинена система ринкових 

відносин потребує безпосереднього впливу з боку 

держави [2, с. 80]. Потрібна послідовна державна 

політика, спрямована на концентрацію та ефек-

тивне використання економічних ресурсів для 

зростання й розвитку промисловості. 

При реалізації промислової політики важливо, 

щоб її складові були логічно взаємопов’язані, про 

що й свідчить минулий досвід. Так у 50-60-ті роки 

ХХ століття у світовій практиці переважав галу-

зевий підхід до здійснення промислової політики – 

захист та стимулювання розвитку певних галузей, 

протекціонізм у міжнародній торгівлі. У 80-ті роки 

промислова політика переноситься в горизон-

тальну плоскість: держава не віддає переваги 

окремим галузям, а створює сприятливі умови, які 

дозволяють забезпечити конкурентоспроможність 

підприємств на світовому ринку. Це, безперечно, 

пов’язано з поширенням процесу глобалізації 

економіки, збільшенням її взаємозалежності. 

Досвід реформування 90-х років показав, що рин-

кові реформи, які не підтверджені промисловою 

політикою, здатні не тільки привести до втрати 

країною її технологічних позицій на світовому 

ринку, але й до розвитку таких негативних 

процесів, як значний спад виробництва, зростання 

безробіття тощо. Це також доводить доцільність 

перенесення промислової політики в економічних 

реформах на перший план. 

Слід зазначити, що інноваційне спрямування 

світового розвитку, яке стає переважаючим у 

підходах до формування національної економіки, 

все більше впливає на визначення промислової 

політики держави. У ХХІ столітті врахування 

інноваційного фактора стає вирішальною умовою 

подальшого розвитку сучасних економічних сис-

тем. Тому одностайно на сьогодні сприймається 

думка, що стале промислове зростання в Україні 

може бути досягнуте тільки на інноваційній основі 

при активному використанні сучасних науково-

інноваційних розробок. Лише в цьому випадку 

реалізуються плани високої якості зростання, 

ресурсозбереження, ефективності виробництва, 

випуску конкурентоспроможної на внутрішньому і 

світовому ринках продукції. 

З цих позицій сьогодні слід розглядати і реа-

лізовувати саме промислово-інноваційну політику. 

Вона одночасно є складовою промислової та інно-

ваційної політики держави, тобто має надавати 

інноваційну спрямованість промисловому розвит-

ку національної економіки. 

Головна мета формування промислово-іннова-

ційної політики полягає у створенні сучасного, 

інтегрованого у світове виробництво, здатного до 

саморозвитку промислового комплексу, який 

відповідає аналогічним утворенням розвинутих 

держав світу. Слід зазначити, що не є новими два 

перших підходи до формування промислової полі-

тики стосовно імпортозаміщення та орієнтування 

на експорт. Імпортозаміщуюча промислова по-

літика – це витіснення з внутрішнього ринку ім-

портних товарів і послуг, за структурно деформо-

ваної, низько ефективної національної промисло-

вості, яка може стати об’єктивною необхідністю, 

оскільки попит на внутрішньому ринку високий, а 

значний за кількістю промисловий потенціал не 

спроможний задовольнити його (хоча на сьогодні 

політика імпортозаміщення втратила свою зна-

чущість як засобу створення відносно відособленої 

національної економічної системи). 

Що стосується експортоорієнтованої політики, 

то специфічним у цьому напрямі є трактування 

сучасних перетворень у системі промислової полі-

тики. Так, наприклад, В. Кушлін подає розгорнуту 

характеристику п’яти можливих варіантів про-

мислової політики [6, с. 5]: 1) «стара індустрія» – 

це промислові підприємства, які побудовані в 

радянські часи; галузі національної економіки, в 

першу чергу, – ті, які зазнають труднощі в 

адаптації до глобального ринку. Основна мета 
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сучасних перетворень – забезпечення конкуренто-

спроможності існуючих індустріальних підпри-

ємств; 2) інтегровані бізнес-групи – це окремі 

підприємства, що успішно адаптуються до умов 

праці на відкритому ринку і мають сировинну 

спеціалізацію. Їх головна мета – експансія ефек-

тивно діючих національних корпорацій у неефек-

тивних секторах економіки; 3) промислові регіони – 

це органи влади старих промислових регіонів, які 

підтримують територіально-виробничі комплекси. 

Їхня ціль – збереження рівня індустріального 

виробництва й занятості в старих промислових 

регіонах; 4) технологічне лобі – це окремі техно-

логії або інноваційні компанії. Головна стратегічна 

задача тут – експансія національної індустрії у 

сфері високотехнологічних виробництв; 5) сектор, 

що адаптований до глобального ринку, – підприєм-

ницька активність. Необхідний для усунення дис-

пропорцій у розвитку ринкових процесів. 

Третій концептуальний напрям формування 

промислової політики – орієнтація на відновлення 

відтворювального процесу – полягає у зосеред-

женні ресурсів держави на галузях промисловості, 

які виготовляють продукцію, що користується 

попитом. 

Наступний відокремлений концептуальний 

підхід – це орієнтація на структурну перебудову на 

основі інноваційної моделі розвитку. В публіка-

ціях М. П. Денисенко, А. П. Гречан [3, с. 10] під 

«структурною політикою» розуміють промислову 

політику, як «сукупність заходів, що впливають на 

економічне життя та становище галузей і під-

приємств, або груп підприємств через спеціальні 

державні рішення». Тобто при визначенні поняття 

«промислова політика» акцентується увага на 

засобах, які вона застосовує, і сфері їх використання. 

Сьогодні очевидно, що сталий розвиток реаль-

ного сектора в Україні не може бути забезпечений 

лише структурними перетвореннями чи організа-

ційними змінами, як і іншими окремими елемен-

тами та механізмами. Необхідний цілий комплекс 

економічних механізмів, найважливіші з яких – 

інвестиційні, грошово-кредитні, бюджетні, подат-

кові, науково-технічні, інноваційні. Ще одна умова – 

діяльність відповідних інститутів, створення яких 

ініціює держава, і які органічно вписуються в еко-

номічну систему, забезпечуючи її ефективне функ-

ціонування. Розглядають напрями формування 

структурно-промислової політики, найважливішим 

із яких вони називають інституціолізованою про-

мисловою політикою, «за якої регулятивні функції 

держави спрямовані на створення сприятливого 

макроекономічного, інституціонального середови-

ща та законодавчого поля» [7, с. 54]. 

Для того, щоб сформувати п’ятий напрямок – 

промисловий комплекс постіндустріального типу, 

зокрема, Ю. Гончаров пропонує зосередити увагу 

на активізації структурної перебудови економіки 

[2, с. 75]. Ще один пріоритетний напрям у цьому 

аспекті відмічають Л. Антонюк, А. Поручник, 

В. Савчук [1, с. 191] – це створення умов для 

сталого економічного зростання на базі іннова-

ційного оновлення. Погоджуємося із загальною 

для цього напряму думкою, що промисловий 

комплекс постіндустріального типу повинен бути, 

перш за все, конкурентоспроможним на світовому 

ринку. Стратегічною рушійною силою для цього 

виступає гуманітарний або соціально-психоло-

гічний чинник, що «в діяльності виявляє себе 

через інформаційно-інтелектуально-інноваційний 

ресурс» [1, с. 50]. 

Цьому процесу мають сприяти такі принципи 

розвитку, як свобода творчості, недоторканість 

інтелектуальної власності, непротиставлення ін-

телектуалізації суспільства загальній ході про-

гресивних змін, їх синхронізація та взаємо-

доповнення, взаємоув’язування інтелектуалізації 

та інформатизації, надання нового змісту його 

структурним утворенням, активне включення до 

міжнародного поділу праці. Головна мета стратегії 

промислово-інноваційної політики України – 

забезпечення модернізації і структурної перебу-

дови виробничого потенціалу з урахуванням 

усіляких факторів, що впливають на ефективне 

функціонування підприємств [7, с. 55]. 

У напрямку промислово-інноваційного розвит-

ку А. Гальчинський, В. Геєць, А Кінах, В. Семи-

ноженко пропонують новаторську концепцію роз-

витку економіки, орієнтовану на майбутнє, 

«теорію інтелектуального лідерства» [5, с.187], яка 

спрямовує потенційні можливості розвитку конку-

рентних виробництв із знанням та навичками 

людей (інтелектуальним капіталом) на форму-

вання перспективного ринку високотехнологічної 

продукції. 

При формуванні державної промислової полі-

тики слід також ураховувати наслідки економічної 

кризи в Україні, на подолання яких, як зазначає 

В. Ландик [7, с. 53], вона повинна зважати. На 

відміну від циклічних криз на Заході, у нас криза 

виникла і поширилася у зв’язку з перетворенням 

планової господарської системи в ринкову. Дру-

гою її особливістю є те, що вона розвинулася в 

усіх галузях економіки, а особливо впливовою 

була у матеріальному виробництві (промисловості, 

сільському господарстві). Третьою особливістю 

української кризи було масштабне поширення 

корумпованості, тінізація й олігархизація економі-

ки. Ці особливості вказують на необхідність фор-

мування промислової політики, яка б об’єднувала 

державне регулювання і ринкове саморегулювання 

та була спрямована на підвищення ефективності 

промислового комплексу України. 

Структурна перебудова у промисловому сек-

торі економіки має пріоритетне значення для 

національної економіки та передбачає орієнтуван-

ня на розвиток пріоритетних галузей промисло-

вості, державне стимулювання наукомістких і 

високотехнологічних виробництв, повне та ефек-

тивне використання науково-технічних розробок. 

Насичення вітчизняного ринку конкурентоспро-

можною промисловою продукцією можливо за-

безпечити також заходами ефективної інвести-

ційної, грошово-кредитної та податкової політики. 
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Так, податкова політика має стимулювати інвес-

тиції та інновації у високо-технологічні галузі; а в 

заходах грошово-кредитної політики повинно бути 

кредитування пріоритетних галузей промисловості 

під державні гарантії тощо. 

Сьогодні суттєво змінюється характер і зростає 

роль промислової політики, яка є головною скла-

довою економічної політики держави. Вона все 

більше спрямовується на виконання завдання 

вироблення чіткої інноваційної стратегії, націленої 

на розвиток прогресивних технологічних укладів, 

застосування усього арсеналу інструментів пря-

мого і непрямого стимулювання інноваційного 

процесу, а також формування комплексу інфра-

структури з використанням новітніх комунікацій 

та інформаційних технологій. У свою чергу, інно-

ваційна політика – комплексна система заходів 

щодо стимулювання розробки, супроводу, управ-

ління, планування і контролю процесів іннова-

ційної діяльності в сфері науки, техніки і мате-

ріального виробництва, пов’язаних з адекватними 

заходами у важливих сферах життєдіяльності 

суспільства, що забезпечують у сукупності ство-

рення усіх необхідних умов реалізації поточних та 

перспективних цілей соціальної складової роз-

витку держави. Отже, на нашу думку, це невід’єм-

на складова і багато в чому визначальна частина 

загальної промислової політики, яка в умовах 

переходу до постіндустріальної економіки змінює 

свій зміст. Сьогодні її головною метою є підви-

щення конкурентоспроможності країни на основі 

розвитку високотехнологічних та наукомістких 

виробництв. 

Висновки 

Зважаючи на вищезазначене, можна дати на-

ступне визначення державної промислово-інно-

ваційної політики: державна промислово-іннова-

ційна політика – це взаємопов’язана діяльність 

держави та недержавних інститутів, яка включає 

організацію та координацію промислових вироб-

ництв, що мають вирішальний вплив на соціально-

економічний розвиток; підприємств, що належать 

до різних форм власності, розвиток яких потребує 

регулюючого державного впливу, та спрямована 

на реалізацію стратегічних завдань держави щодо 

удосконалення існуючої структури промисловості, 

забезпечення прискорення її інноваційного роз-

витку, підтримки інтересів національного товаро-

виробника і підвищення конкурентоспроможності 

промислової продукції до світового рівня. Головне 

завдання такої політики – забезпечення здійснення 

структурних зрушень в бік пріоритетного розвитку 

високотехнологічних секторів економіки. 
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Темиргалієв Р. І. 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРОЗ 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ 

 

 

Запропоновано принципову схему дій при нейтралізації низки загроз безпеці в 
регіоні. Виявлено аспекти прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
забезпечення динамічного відтворювального процесу.  

Ключові слова: державний контроль, механізм, національна безпека, 
регіональна політика, ризик, управлінські рішення. 

 
Предложена принципиальная схема действий при нейтрализации ряда угроз 

безопасности в регионе. Выявлены аспекты принятия эффективных управлен-
ческих решений относительно обеспечения динамического воспроизводи-
тельного процесса.  

Ключевые слова: государственный контроль, механизм, национальная 
безопасность, региональная политика, риск, управленческие решения. 

 
Principle scheme of neutralizing a number of threats to safety in a region is suggested. 

Aspects of effective administrative decision-making in regards to providing a dynamic 
reproductive process are determined.  

Key words: state control, mechanism, national secutiry, regional politics, risk, 
administrative decision-making. 

 

 

Серйозний дисбаланс у розвитку фінансово-

економічних відносин породжує недостатня інте-

грованість фінансового ринку в загальну еконо-

мічну систему. Можна констатувати, що сьогодні 

в Україні фінансовий ринок та реальний сектор 

економіки фактично існують автономно один від 

одного. Операції, що відбуваються на фінансовому 

ринку, в основному забезпечують реалізацію 

інтересів самих учасників цього ринку; фінансові 

ресурси циркулюють нібито в замкнутому колі, не 

доходячи до реального сектора. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Істотний внесок у розвиток теорії державного 

регулювання розвитку регіонів зробили такі вітчиз-

няні вчені, як О. Ю. Амосов, С. О. Біла, В. Г. Бод-

ров, М. П. Бутко, В. Є. Воротін, О. І. Дацій, 

А. О. Дєгтяр, М. Х. Корецький, В. М. Мартиненко, 

Ю. О. Ульянченко та інші. 

Постановка завдань: 

– запропонувати принципову схему дій при 

нейтралізації низки загроз безпеці в регіоні; 

– виявити аспекти прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо забезпечення динаміч-

ного відтворювального процесу. 

Результати 

Діагностика загроз економічної безпеки регіону 

можлива тільки в межах економічної безпеки 

України в цілому. Очевидно, що більшість де-

структивних процесів носять міжрегіональний ха-

рактер та пов’язані з економічними прорахунками 

(негативними наслідками рішень) на державному 

рівні. 

В теперішніх умовах інтереси Центру та 

регіонів мають двоякий характер: по-перше, регіон 

виступає полігоном з локалізованими соціально-

економічними, екологічними, демографічними та 

іншими процесами, які можуть загрожувати еконо-

мічній безпеці України та мати територіально-

диференційний характер їх прояву; по-друге, 

регіон – суб’єкт регулювання з боку Центру 

процесів, пов’язаних з забезпеченням економічної 

безпеки держави, в рамках наявного кола повно-

важень – провідник власної економічної політики. 

Ключовим постулатом діагностики загроз 

економічної безпеки є теза про те, що національна 

безпека України залежить від стану української 

економіки та раціонального поєднання інтересів 

Центру та регіонів, а оцінка економічної безпеки 

повинна представляти комплекс параметрів, що 

характеризують стан усіх сфер життєдіяльності 

регіону. Вплив заходів з нейтралізації загроз еконо-

мічної безпеки регіону на формування активної 

економічної політики забезпечує стійкий розвиток 

економіки. 

Виявлення загроз економічній безпеці дозволяє 

перейти до практичного етапу нейтралізації їхньої 

дії. Як правило, це складний процес, що залежить 

від реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів, 

що ціленаправлено орієнтовані на конкретні 

загрози безпеці економіки [4, c. 59].  
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Як приклад, можна запропонувати принципову 

схему дій при нейтралізації низки загроз безпеці. 

1. Заходи з нейтралізації загрози: погіршення 

енергозабезпечення регіону: 

а) заходи державного рівня: 

 корекція перспективної енергетичної полі-

тики України та механізмів її реалізації; 

 державний контроль за рівнем цін та 

тарифів; 

 переборення залежності України від 

ситуації на світовому ринку енергоносіїв; 

 ліквідації дискримінації вітчизняних 

товаровиробників; 

б) заходи регіонального рівня: 

 стабілізація цін на енергоносії; 

 виключення факторів подорожчання про-

дукції: затримка платежів, бартер тощо; 

 індексація цін на енергоносії; 

 заходи з енергозбереження; 

 забезпечення економічного зростання 

шляхом підтримки та розвитку енергогазопоста-

чання; 

 накопичення резервів енергетики; 

 здійснення енергопостачання у всіх сфе-

рах економіки. 

2. Заходи з нейтралізації загрози: критичний 

спад виробництва. 

Умови: 

 нейтралізація загроз загального порядку: 

порушення прав власності, неефективне управ-

ління державною власністю; слабкий контроль за 

виконанням прийнятих рішень тощо; 

 стабілізація фінансового обслуговування 

виробництва; 

 стимулювання інвестування: випуск акцій, 

мінімізація акціонерних ризиків, іпотечне кредиту-

вання тощо. 

Головний інструмент: державний протекціонізм 

шляхом реструктуризації бюджету та реорганізації 

фінансово-кредитної системи. 

Основа: впровадження та підтримка проектів 

проривних технологій; держзамовлення на вико-

нання ризикових, венчурних проектів; викорис-

тання амортизаційних засобів за прямим призна-

ченням; збереження відносної закритості внутріш-

нього ринку; підтримка ланцюга імпортозамі-

щення; гнучке маневрування ресурсами; зняття 

«соціальної навантаження» з виробництва. 

Заходи – реальний контроль за державною про-

мисловою політикою. 

3. Загроза – хронічне недоінвестування роз-

витку реального сектора економіки: 

а) заходи щодо залучення необхідних обсягів 

інвестицій: 

 розробка та прийняття системи заходів, 

що стимулюють трансформацію додаткових дохо-

дів громадян та економічних суб’єктів в інвестиції; 

 активізація механізму допоміжних надто-

джень доходів на основі удосконалення управ-

ління державними активами; 

 посилення переорієнтації бюджетних ви-

трат на інвестиційні цілі, що стимулюють приско-

рення економічного зростання; 

 покращення технології планування дер-

жавних витрат; 

 зростання участі держави у встановленні 

відтворювальних умов в економіці, удосконалення 

грошово-кредитної та валютної політики; 

б) заходи з реалізації існуючих резервів попов-

нення бюджетних доходів: 

 покращення збору доходів; 

 більш ефективне використання державної 

власності; 

 збільшення надходжень у бюджет від 

прибутку підприємств; 

 посилення контролю за готівковим обо-

ротом з причини великих втрат бюджетних до-

ходів; 

 закріплення доходної бази відповідних 

бюджетів, чітке розмежування бюджетних повно-

важень між рівнями державної влади; 

 упорядкування бюджетних витрат у зв’яз-

ку з усуненням дублювання функцій регулювання 

рівними відомствами. 

З метою реалізації намічених основних направ-

лень інвестиційної політики з нейтралізації вияв-

лення загроз економічної безпеки необхідне ство-

рення та задіяння економічного механізму як 

найважливішого елементу реалізації будь-яких 

рішень, що приймаються. Економічні механізми 

визначаються в загальному вигляді як необхідні 

об’єднуючі інструменти, що забезпечують взаємо-

зв’язок між різними економічними явищами [2, 

с. 53]. 

Проблема необхідності нейтралізації загроз 

економічної безпеки об’єктивно обумовлює карди-

нальне переосмислення реалізації державної полі-

тики, що пов’язане з необхідністю переходу до 

принципів «активного, реального впливу політи-

ки», на відміну від принципів пасивного присто-

сування розвитку економіки до ринкових умов, що 

сьогодні пропагуються. Практично мова йде про 

перехід до політики впливу на ринок на основі 

підвищення впливу державної промислової по-

літики. 

Похідними передумовами для реалізації даного 

підходу є: 

 перетворення фінансових ресурсів в ін-

струмент активної політики підтримки вітчизня-

них виробників; 

 максимально можливе використання збе-

реженого виробничого капіталу; 

 активізація інвестиційно-інноваційного 

потенціалу для модернізації потужностей, що 

впливають на процес розширеного відтворення; 

 проведення інвентаризації основних ви-

робничих фондів; 

 розробка та реалізація заходів з активізації 

внутрішнього попиту, впровадження сучасних 

методів стимулювання продажів. 
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Можна в достатній мірі обґрунтованості 

стверджувати, що реалізація даного підходу 

дозволяє знизити ризики в економіці по мірі 

нейтралізації загроз безпеки та задіяння механізму 

активного впливу на розвиток ринкових відносин 

у країні та регіонах. 

Необхідною умовою правильного вибору конкрет-

них засобів та методів впливу є проведення 

глибокого якісного і кількісного аналізу поточної 

ситуації. Залежно від характеру причин, що 

викликали появу загроз безпеки регіону, а також 

глибини їхніх негативних наслідків (потенційних 

або виявлених на момент аналізу) визначаються 

головні суб’єкти (державні або регіональні органи 

державної влади, інші інститути та структури), 

відповідальні за рішення проблеми ліквідації 

загроз безпеки. Так головною причиною пору-

шення фінансового потенціалу сфери матеріаль-

ного виробництва – похідного ланцюга системи 

безпеки країни та регіонів, є проведена макроеко-

номічна політика. Тому функція відображення цієї 

загрози об’єктивно належить державним органам 

законодавчої та виконавчої влади за активної та 

зацікавленої допомоги органів державної влади 

регіонів України (в межах їхньої компетенції) [1, 

с. 45]. 

Одночасно регіональне життя стало більш са-

мостійним. Державна влада досі володіє великим 

авторитетом, але вона стає так би мовити цере-

моніалом, а не відображенням реальних надій на 

допомогу центральних органів у вирішенні місце-

вих проблем. У регіонах все чіткіше розуміють: 

головне джерело рішень знаходиться в самому 

регіоні, а не в Центрі. Причому якщо раніше таке 

відкриття бентежило багатьох регіональних полі-

тиків, то сьогодні відношення до цього на місцях 

набагато спокійніше та конструктивніше – як до 

життєвої обставини, від якої потрібно відходити 

щодня.  

Слід підкреслити, що сформульовані положен-

ня не повинні бути просто ідеєю. Вони стають 

«матеріальною силою», коли перетворюються в 

реальну форму практично реалізованих програм-

них документів. 

При цьому необхідне поєднання адміністративно-

правових та економічних методів. Запропоновані 

заходи з реалізації переходу до сталого розвитку 

регіону можуть бути представлені наступним 

чином [3, c. 106]. 

Практика показує доцільність використання 

блочної схеми реалізації комплексу заходів із за-

безпечення сталого розвитку та безпеки економіки 

регіонів. До основних блоків відносяться такі: 

1. Структурна перебудова регіональної еконо-

міки для припинення спаду та поступового зрос-

тання промислового виробництва з пріоритетним 

формування наукоємних, ресурсозберігаючих ви-

робництв, відтворенням та створенням науково-

виробничих та науково-освітньо-виробничих ре-

гіональних (галузевих) комплексів; 

 випуск конкурентоспроможної продукції 

підвищеного попиту; 

 зниження безробіття за рахунок розши-

реного залучення трудового потенціалу в будів-

ництво та реконструкцію інфраструктури регіону; 

 модернізація, диверсифікація та санація 

регіональних виробництв при збільшенні об’єд-

наності регіонального виробничого комплексу 

тощо. 

2. Зміна відносин власності через проведення 

переатестації підприємств промислового, сільсько-

господарського виробництва і торгівлі на предмет 

соціально-економічної та екологічної ефектив-

ності виробництва і жорсткості податкової систе-

ми, збереження державних казенних підприємств, 

якщо вони забезпечують більш високий рівень 

конкурентоспроможності сучасним вимогам щодо 

технології та екології і забезпечують своєчасну 

виплату заробітної плати. 

3. Державний контроль за дотриманням на 

території: 

 мінімальних соціальних стандартів (МСС) 

при скороченні соціально небезпечних відмін-

ностей у доходах різних груп населення зі вста-

новленням нормативного рівня цих відмінностей; 

 забезпечення гарантованих прав на охо-

рону здоров’я та життя, праці; 

  мінімальну заробітну платню не менше 

прожиткового мінімуму та своєчасну її індексацію, 

житло, освіту, відпочинок, захист материнства та 

малозабезпечених сімей із метою стимулювання 

підвищення народжуваності. 

4. Впровадження протекційних тарифів та по-

датків у напрямку активної підтримки віт-

чизняних виробників та продавців товарів. 

5. Удосконалення податкової системи: 

 впровадження природно-ресурсних рент-

них податків із метою вилучення у корпорацій, 

компаній надприбутків, отриманих від експлу-

атації природних ресурсів, у дохід держави й 

регіонів та використання їх на оновлення та 

створення модернізованих ресурсозберігаючих 

основних фондів та підвищення реальних доходів 

громадян як власників цих ресурсів; 

 зміна системи оподаткування шляхом змі-

щення податкового тиску виробництва на сферу 

торгівлі, грошового обороту та накопичення. 

6. Розподіл бюджетних та позабюджетних 

ресурсів: 

 на конкурсній основі при обов’язковому 

соціально-економічному обґрунтуванні ефектив-

ності та конкурентоспроможності проектів; 

 проведення об’єктивної соціально-еколо-

гічної експертизи проектів незалежно від форми 

власності. 

7. Створення регіонального банку з контроль-

ним пакетом акцій в адміністрації регіону з правом 

пільгового кредитування місцевих виробників, 

науки, освіти та охорони здоров’я, мобілізація пев-

ного проценту приватних та комерційних банків 

для суспільно необхідних інвестицій; переорієн-

тація кредитної політики з торгівельно-посеред-
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ницьких операцій на пріоритетну підтримку 

виробників товарів та послуг. 

Висновки 

Виявлено, що для прийняття ефективних уп-

равлінських рішень щодо забезпечення динаміч-

ного відтворювального процесу необхідний ре-

тельний аналіз та контроль за потенційними 

загрозами на регіональному рівні. Різноманітність 

видів загроз фінансової безпеки обумовлює до-

цільність їхньої класифікації за різними ознаками. 

Виявляється доцільним на доповнення до вже 

існуючих у літературі класифікацій загроз зазна-

чити про такі ознаки, як реальність загроз, рівень 

загроз, характер впливу. В основу уточненої та 

доповненої класифікації загроз фінансової безпеки 

запропоновано покласти не тільки розподіл їх за 

групами залежно від різних ознак, але й підпо-

рядкованість цих груп за їхньою значимістю для 

розвитку економіки. Використання даної класи-

фікації дозволить здійснювати ранжування загроз, 

що має величезне практичне значення для органів 

управління з позиції виявлення та знешкодження 

причин найбільш шкідливих загроз. 
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Драган І. О. 
 

 

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСОМ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

У статті досліджено принципи державного управління процесом розширеного 
відтворення житлово-комунального господарства, які узгоджені з принципами 
розміщення продуктивних сил, а також відображають специфіку терито-
ріального розміщення житлово-комунального господарства та вдосконалення 
його територіальної структури в умовах розвитку ринкової економіки. 
Обґрунтовано відтворення соціальної інфраструктури, зокрема житлово-
комунального господарства, яке підпорядковано загальним та специфічним 
закономірностям відтворення створеного продукту, капіталу та ресурсів праці. 

Ключові слова: відтворення, державне управління, житлово-комунальне 
господарство, принципи, регіон.  

 
В статье исследованы принципы государственного управления процессом 

расширенного воссоздания жилищно-коммунального хозяйства, которые согласо-
ваны с принципами размещения производительных сил, а также отображают 
специфику территориального размещения жилищно-коммунального хозяйства и 
совершенствования его территориальной структуры в условиях развития 
рыночной экономики. Обосновано воссоздание социальной инфраструктуры, в 
частности жилищно-коммунального хозяйства, которое подчинено общим и 
специфическим закономерностям воссоздания созданного продукта, капитала и 
ресурсов труда. 

Ключевые слова: воссозданиея, государственное управление, жилищно-
коммунальное хозяйство, принципы, регион. 

 
Principles of state administration of the process of extended restoration of housing 

and communal economy, which are concerned with principles of the distribution of 
productive forces, specifics of territorial placement of housing and communal economy, 
and improvement of its territorial structure under the conditions of market economy 
development are explored in the article. The restoration of social infrastructure, in 
particular the housing and communal economy, which is subject to general and specific 
requirements of the principles of restoration of created product, capital and labor 
resources, is explained. 

Key words: restoration, public administration, housing and communal economy, 
principles, region. 

 

 
Недосконалість системи управління житлово-

комунальним господарством України, зволікання з 
його реформуванням призвели до того, що під-
приємства галузі не спроможні ефективно працю-
вати в ринкових умовах і надавати споживачам 
послуги належних рівня та якості. Складність і різ-
номанітність процесів реформування ЖКГ, наяв-
ність великої кількості суперечливих (часто проти-
лежних) поглядів на управління об’єктами діяль-
ності ЖКГ вимагають подальшого дослідження 
цих проблем. 

Постановка проблеми 
Дослідити принципи державного управління 

процесом розширеного відтворення житлово-
комунального господарства. 

Результати 

Ринкова система, як система різноманітних 

економічних відносин між людьми, що виникають 

у процесі виробництва, розподілу, обміну, засно-

вана на певних принципах. Основу розвитку ЖКГ 

як специфічної сфери діяльності також повинні 

складати певні правила (принципи). 

На основі аналізу літературних джерел з проб-

лем розвитку житлово-комунального господарства 

[1; 2; 3] можна зробити висновок, що в сучасних 

дослідженнях з означеної проблематики переважає 

функціональний підхід. На жаль, цей методо-

логічний підхід не дає змоги детально розглянути 

всі складні взаємозв’язки і взаємозалежності, що 
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формуються в господарській системі, зокрема на 

рівні регіону. Виходячи з цього, ми вважаємо за 

доцільне застосувати в дослідженні відтворю-

вальний підхід, як найбільш придатний для вияв-

лення закономірностей розміщення, функціонуван-

ня і розвитку житлово-комунального господарства 

та визначення напрямів удосконалення його тери-

торіальної організації в умовах розвитку ринкової 

економіки.  

Важливо зазначити, що відтворювальний під-

хід є класичним методом наукового аналізу, який в 

абстрактно-логічному плані передбачає дослід-

ження будь-якого об’єкта з позицій розвитку. 

Таким чином, він акумулює у собі всі аспекти, 

пов’язані з постійною підтримкою цілісності до-

сліджуваного об’єкта, та зрушеннями, які відбу-

ваються в утворюючих його структурах. Отже, він 

є придатним для оцінки взаємозв’язків і взаємо-

залежностей, що забезпечують формування і 

успішне функціонування територіальної органі-

зації будь-якого господарського комплексу та його 

структурних складових. 

Удосконалення державного управління розвит-

ком житлово-комунального господарства на фоні 

суттєвих зрушень у соціально-економічній сфері 

країни неможливо здійснити без виявлення і 

наукового обґрунтування специфічних закономір-

ностей його розширеного відтворення. Їх глибоке 

пізнання дозволить інтенсифікувати процес фор-

мування ефективного ЖКГ в Україні. 

Судячи з основних положень сучасних управ-

лінської та економічної науки, поки що, на жаль, 

не сформовано цілісної теорії розширеного від-

творення територіальних цільових комплексів, у 

тому числі і стосовно ЖКГ. Це пов’язано з тим, що 

тривалий час відкидалися будь-які спроби виявити 

особливості прояву закономірностей ринкового 

господарювання у територіальних підрозділах 

суспільного виробництва. 

У загальнометодологічному плані під «терито-

ріальним відтворенням» ми розуміємо заснований 

на різноманітті форм власності процес розширення 

й удосконалення територіального господарства 

(матеріального і нематеріального виробництва) з 

метою забезпечення нормативних умов праці і 

побуту населення, зростання його добробуту. 

Оскільки будь-який територіальний господар-

ський комплекс являє собою структурне ядро 

регіону, то відносини і пропорції його розши-

реного відтворення є визначальними для всього 

соціально-економічного розвитку території. Від-

творення ЖКГ у територіальному плані доцільно 

розглядати як розширення його меж, залучення в 

цей замкнутий кругообіг засобів і ресурсів тих 

суб’єктів, що раніше діяли відокремлено. Необхід-

но відмітити таку обставину, що територіальне 

відтворення господарських комплексів приводить 

до підвищення рівня комплексності розвитку 

регіону; успішність цього процесу визначається 

тим, наскільки повно реалізуються можливості 

інтеграційних процесів. Для наукового обґрунту-

вання основних закономірностей управління 

процесами відтворення ЖКГ необхідно чітко 

окреслити основні принципи і вихідні положення, 

якими доцільно керуватися в цьому процесі. 

Перший з них передбачає виявлення усталених 

взаємозв’язків і взаємозалежностей, які форму-

ються під час функціонування і розвитку житлово-

комунального господарства. 

Разом з тим практичне застосування абстракт-

ної теорії до оцінки та прогнозування конкретних 

явищ і форм територіального розвитку потребує 

класифікації різноманіття економічних, природно-

кліматичних, демографічних, соціальних та інших 

чинників. Пізнання закономірностей відтворення 

житлово-комунального господарства та вдоско-

налення його територіальної організації тим 

успішніше, чим глибше цей аналіз охоплює тери-

торіальну і галузеву структуру всього господар-

ського комплексу, чим повніше пізнані мотива-

ційні основи його суб’єктів, можливі ресурси і 

резерви розвитку. 

Досліджуючи територіальний відтворювальний 

процес стосовно окремих його господарських 

комплексів та структурних ланок, необхідно праг-

нути до якомога повної оцінки кількісних і якісних 

характеристик, що дає змогу безпосередньо 

пов’язати цей аналіз із рекомендаціями щодо вдо-

сконалення територіальної організації цього струк-

турного утворення. Водночас необхідно відмітити, 

що можливості кількісного вираження законо-

мірностей дуже обмежені, оскільки процес відтво-

рення територіальних господарських комплексів за 

своєю природою еластичний і залежить від значної 

кількості чинників. Однак потреби оцінки най-

більш загальних, типових характеристик відтво-

рення не дозволяють надмірно заглиблюватися в 

часткові його прояви. Тому в цьому підрозділі 

роботи поставлено на меті виявити тільки най-

більш загальні закономірності відтворення ЖКГ та 

вдосконалення його системи державного управ-

ління. 

В цьому контексті важливо підкреслити, що 

відносна економічна відособленість територіаль-

них господарських комплексів, у тому числі ЖКГ, 

визначає єдність двох завдань. 

По-перше, вона потребує комплексного роз-

витку територіального господарства, посилення 

взаємозв’язку між виробничими і соціальними 

об’єктами, що знаходяться на такій території. Це 

завдання вирішується, як буде показано нижче, у 

результаті того, що велика частка послуг ЖКГ 

споживається все-таки всередині тієї території, де 

вони виробляються. 

По-друге, розширене територіальне відтворен-

ня ЖКГ має забезпечити вагомий внесок у со-

ціально-економічні результати функціонування 

всієї економічної системи. Комплексність соціально-

економічного розвитку та посилення процесів 

регіоналізації призводять до того, що усе більша 

кількість фаз і операцій як власне виробництва, 

так і соціальної інфраструктури концентрується в 

конкретному регіоні. Але внесок у загально-

господарські результати виражається у збільшенні 
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обсягів кінцевого споживання товарів і послуг в 

самому регіоні, у підвищенні рівня життя місце-

вого населення. Посилення економічної самостій-

ності регіонів в умовах розвитку місцевого 

самоврядування безпосередньо пов’язане з роз-

ширенням їхнього самофінансування, вдоскона-

ленням територіальних форм організації вироб-

ництва та соціальної інфраструктури, якісним 

наданням матеріально-побутових послуг. 

Економічна самостійність окремих територій 

обумовлює специфіку перебігу процесів відтво-

рення територіальних комплексів та самих вироб-

ничих відносин, у тому числі й тих, що «обслу-

говують» відтворення територіального ЖКГ і 

формування його територіальної організації. Від-

носна відособленість та автономність цього 

процесу внаслідок незрілості сучасного господар-

ського механізму недостатньо враховується при 

розподілі і використанні створеного в регіоні 

додаткового продукту з таких причин. По-перше, 

діючі ціни не дозволяють об’єктивно визначити 

його споживані обсяги, а загальні неплатежі поз-

бавляють виробників можливості ним скориста-

тися. По-друге, велика частка створеного додат-

кового продукту за допомогою податків перероз-

поділяється у бюджети вищого рівня [5]. Такий 

розподіл звужує можливості економічної самостій-

ності територій, їхньої ініціативи і зацікавленості у 

нагромадженні і, таким чином, негативно впливає 

на потенціал саморозвитку соціальної інфраструк-

тури території. 

Розглядаючи відтворення (розподіл, обмін і 

споживання) як єдність окремих фаз руху ство-

реного територіального продукту, необхідно від-

значити два важливі моменти. По-перше, це 

висока обумовленість усіх цих фаз способом 

організації всього суспільного виробництва. По-

друге, це специфічні закономірності руху тери-

торіального продукту за окремими фазами, кожна 

з яких має власні закономірності існування. 

Необхідно відмітити, що при аналізі суспіль-

ного і територіального відтворення виділяють такі 

складові його елементи: відтворення матеріаль-

них благ, робочої сили і виробничих відносин. 

Звичайно, цей розподіл дуже умовний – немож-

ливо окремо дослідити відтворення, наприклад, 

засобів виробництва і відтворення робочої сили, 

відокремити останнє від відтворення предметів 

споживання тощо. Виробничі відносини, як відо-

мо, відновлюються й удосконалюються в резуль-

таті розвитку виробничих сил, і тому роз’єднати ці 

процеси під час дослідження неможливо. Але 

відновлення всіх цих елементів має свої специ-

фічні особливості, закономірності і стадії руху, 

тому їх необхідно повною мірою враховувати при 

характеристиці територіального відтворення ЖКГ 

та змін в основних формах його територіальної 

організації. 

В сучасних теоретичних розробках, присвя-

чених проблемам розширеного суспільного та 

територіального відтворення [6; 7; 8], а також 

відтворення окремих господарських комплексів, 

наголошується на тому, що це якісно новий рівень 

перебігу процесів руху і взаємодії основних 

елементів продуктивних сил, який характери-

зується принциповими змінами у режимі їх функ-

ціонування. 

Враховуючи викладене вище, можна ствер-

джувати, що розширене відтворення житлово-

комунального господарства та радикальне вдоско-

налення його територіальної організації передба-

чає якісні зміни у формуванні, розподілі і викорис-

танні основних матеріально-речових елементів та 

робочої сили, залучених до цієї сфери господарю-

вання. У практиці регіонального господарювання 

завжди спостерігається поєднання екстенсивного 

та інтенсивного типів, причому домінувати у 

певний проміжок часу може кожний з них. 

На методологічних засадах суспільного відтво-

рення [9, с. 68] можна визначити ознаки екстен-

сивного типу відтворення житлово-комунального 

господарства, серед яких доцільно виділити такі: 

до господарської діяльності залучаються низько-

продуктивні ресурси, у тому числі морально заста-

ріле та фізично зношене обладнання і низькоква-

ліфікована робоча сила; приріст виробничих 

фондів потребує ще більшого приросту чисель-

ності робочої сили; збільшуються питомі витрати 

усіх видів ресурсів, що негативно позначається на 

продуктивності цієї галузі; не відчувається істот-

них змін у якості послуг, що надаються на-

селенню. 

За умов інтенсивного відтворення ЖКГ не 

тільки істотно підвищуються кількісні та якісні 

показники його розвитку і розміщення, але, що 

найголовніше, покращуються показники рівня 

життя населення певної території та соціально-

економічного розвитку країни в цілому. Така 

ситуація є результатом позитивних змін у тери-

торіальній організації та управлінні житлово-

комунальним господарством, оновленні його 

матеріально-технічної бази, підвищенні рівня 

професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів, що 

працюють у цій сфері. 

У нових умовах господарювання методологічні 

аспекти відтворювального підходу повинні реалі-

зовуватись через дослідження і оцінку таких пара-

метрів, як рівень збалансованості структурних 

елементів, які формують територіальну організа-

цію ЖКГ; відповідність кількості та якості послуг 

цієї сфери господарювання реальним потребам 

населення; внесок ЖКГ у соціальний розвиток 

території. 

На основі оцінки усіх зазначених параметрів 

повинні бути виявлені шляхи досягнення збала-

нсованості структурних елементів та територіаль-

них пропорцій житлово-комунального госпо-

дарства, за яких відтворення здійснюється уста-

лено, з випередженням одержаних результатів 

порівняно з обсягом залучених ресурсів. Саме 

такий підхід спроможний надати нового імпульсу 

розвитку методології регіональних досліджень, 

пов’язаних з удосконаленням територіальної 

організації ринку ЖКП. 
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Розвиваючи цю думку, було визначено основні 

методологічні положення, через які реалізовувався 

відтворювальний підхід у дослідження процесів, 

що проходять у територіальній організації ринку 

ЖКП в умовах його реформування. Його сутність 

полягає в наступних положеннях. 

По-перше, основу дослідження становить комп-

лексна оцінка структурно-динамічних зрушень, які 

відбуваються у територіальній організації ринку 

ЖКП регіону під впливом сучасних структурних 

та інституційних перетворень, передбачених прог-

рамними документами щодо реформування націо-

нальної економіки. 

По-друге, принципового значення набуває 

виявлення і обґрунтування тих елементів регіо-

нального господарського механізму, які спро-

можні позитивно вплинути на динаміку, темпи і 

пропорції розвитку житлово-комунального госпо-

дарства та досягнення прогресивних зрушень у 

його територіальній організації. 

По-третє, оскільки розміщення, функціону-

вання і розвиток житлово-комунального госпо-

дарства значною мірою визначається загальним 

рівнем соціально-економічного розвитку території 

його розташування, особливої уваги та відповідної 

оцінки потребують регіональні умови і фактори 

формування цієї сфери відносин. 

Важливим об’єктом дослідження та оцінки є 

ступінь синхронізації зрушень у режимах відтво-

рення капіталу та робочої сили, залучених для 

ефективного розвитку і функціонування та вдалого 

розміщення житлово-комунального комплексу, а 

також їх відповідність ринковим вимогам. 

Вирішення проблеми розширеного відтворення 

житлово-комунального господарства та вдоскона-

лення його територіальної організації тісно пов’я-

зане із забезпеченням якісних змін у системі 

виробничих відносин, що безпосередньо визна-

чається функціонуванням господарської системи 

та її окремих складових. 

Таким чином, розвиток методологічних основ 

дослідження процесів, пов’язаних з державним 

управлінням житлово-комунальним господар-

ством, виявлення закономірностей його розши-

реного відтворення повинно відбуватися у тісному 

взаємозв’язку як з аналізом основних елементів, 

що входять до складу продуктивних сил, так і з 

оцінкою характеру відтворення відповідної систе-

ми організаційно-економічних відносин. Із цією 

метою звернемося до стислого розгляду деяких 

окремих особливостей суспільного відтворення та 

відтворення окремих елементів продуктивних сил, 

які безпосередньо пов’язані з потенційними 

можливостями розширеного відтворення усіх 

структурних елементів соціальної інфраструктури. 

Важливе методологічне значення має те поло-

ження, що натурально-речовинні пропорції ство-

рюваного сукупного продукту повинні макси-

мально відповідати прискореному розвитку цільо-

вих міжгалузевих комплексів, тобто обсяги і 

номенклатура виробленої продукції мають 

задовольняти потреби як розширеного відтворення 

всіх цільових підкомплексів, так і внутрішньо-

регіонального обігу. 

Узагальнене уявлення про сформовану вартісну 

і натурально-речовинну структури сукупного 

продукту дають звітні регіональні баланси про-

дукції – міжгалузеві (міжкомплексні і внутріш-

ньокомплексні) вартісні і натуральні, міжпродук-

тові (шахові) таблиці, баланси розподілу продукції 

тощо. 

Відтворення основних і оборотних фондів 

регіонального господарства також підпорядковано 

певним закономірностям. Розвиток галузей спе-

ціалізації, поглиблення комплексності і розши-

рення внутрішньорегіональної кооперації – тобто 

основні моменти відтворення територіального 

комплексу – визначають пропорції і темпи понов-

лення фондів. Специфіка відтворення основних і 

оборотних фондів полягає в особливому підході до 

визначення їх структури залежно від можливостей 

і ресурсів самої території, а також нормативів 

витрат цих фондів на одиницю продукції, витрат 

ресурсів на поновлення фондів тощо. Ця спе-

цифіка у вигляді відповідних нормативів і 

коригуючих коефіцієнтів має бути врахована під 

час обґрунтування основних закономірностей від-

творення соціальної інфраструктури території, 

вдосконалення розміщення її об’єктів. 

Відтворення виробничих відносин ґрунтується 

на постійному поновленні суспільних відносин, 

які формуються в процесі відтворення матеріаль-

них благ і робочої сили, у процесі виробництва, 

розподілу, обміну і споживання сукупного про-

дукту. Вони забезпечують вирішення як зовніш-

ніх, так і внутрішніх завдань розвитку терито-

ріальних господарських комплексів. 

Усі виробничі відносини, що виникають у про-

цесі відтворення господарського комплексу і 

впливають на територіальну організацію соціаль-

ної інфраструктури, можна класифікувати за 

такими групами. Перша – це специфічна система 

відносин з приводу формування, використання і 

розвитку комунальної власності, що пов’язані з її 

функціонуванням на основі самоокупності, само-

фінансування і самоврядування. У цю ж групу 

можна включити відносини з приводу вироб-

ництва, розподілу, обміну і споживання сукупного 

продукту, а також відносини щодо використання 

сукупної робочої сили території. Друга група – це 

зовнішні відносно комунальної власності зв’язки й 

умови, що регламентують її існування і розвиток. 

У третю групу можна включити відносини, що 

складаються в межах господарських об’єктів і 

формують самі територіальні господарські комп-

лекси. У найближчій перспективі необхідно досяг-

ти розширеного відтворення цих відносин, а на їх 

основі – постійного комплексного економічного і 

соціального розвитку території. Мають набути 

розвитку нові за змістом відносини між сектор-

ними підрозділами регіонального господарства, 

наприклад, між приватними, комунальними і 

державними підприємствами. 
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Отже, відтворення продуктивних сил і вироб-

ничих відносин безпосередньо впливає на ЖКГ 

цієї території і є відносно самостійною підсис-

темою, що характеризується специфічними особ-

ливостями. Відтворення територіального гос-

подарського комплексу ми розуміємо як плано-

мірний процес безупинного поновлення, розши-

рення й удосконалення його основних характери-

тик, що неминуче супроводжується підвищенням 

рівня усуспільнення і зниження відомчих бар’єрів. 

В умовах економічної самостійності регіонів 

неможливо забезпечити їх комплексний еконо-

мічний і соціальний розвиток без виявлення об’єк-

тивних закономірностей регіонального відтво-

рення соціальної інфраструктури. 

Узагальнюючи викладене вище, можна зробити 

висновок, що відтворення соціальної інфраструк-

тури, зокрема житлово-комунального господар-

ства, має бути підпорядковано загальним та 

специфічним закономірностям відтворення ство-

реного продукту, капіталу та ресурсів праці. 

Спираючись на обґрунтовані закономірності 

розширеного відтворення житлово-комунального 

господарства та враховуючи специфічні законо-

мірності сучасного етапу розвитку ринкової еконо-

міки, важливо сформулювати принципи, керу-

ючись якими необхідно сформувати новий тип 

системи державного управління житлово-кому-

нальним господарством. 

При цьому ми вважаємо за доцільне виходити з 

принципів розміщення продуктивних сил, які 

найбільш повно викладені у наукових працях 

В. А. Поповкіна, і до яких віднесено, зокрема такі, 

як принцип обмеженого централізму, комплекс-

ності, оптимальності, збалансованості і пропор-

ційності, варіантності, етапності, програмно-

цільового розвитку [4, с. 17]. Подальший розвиток 

ця проблема одержала в наукових публікаціях 

Л. Г. Чернюк та М. І. Фащевського, в яких основні 

принципи зведені до таких, як: забезпечення 

стабільності розвитку продуктивних сил, комп-

лексності, єдності і мультиплікаційної залежності 

функціонування продуктивних сил регіону, відпо-

відності розвитку продуктивних сил та вироб-

ничих відносин, обмеження централізму, збере-

ження екологічної рівноваги, принцип розміщення 

і комплексного розвитку продуктивних сил згідно 

з раціональними і прогресивними формами сус-

пільної організації виробництва. 

Не викликає сумніву той факт, що принципи 

державного управління процесом розширеного 

відтворення житлово-комунального господарства 

повинні бути узгоджені з названими вище прин-

ципами розміщення продуктивних сил, а також 

відображати специфіку територіального розмі-

щення житлово-комунального господарства та 

вдосконалення його територіальної структури в 

умовах розвитку ринкової економіки. Виходячи з 

наведеного, до основних принципів державного 

управління процесом розширеного відтворення 

житлово-комунального господарства можна 

віднести наступні.  

По-перше, принцип соціальної орієнтованості, 

який визначає націленість галузевої, функ-

ціональної та територіальної структури ЖКГ на 

якомога повне задоволення зростаючих потреб 

населення у якісних послугах, а в кінцевому 

підсумку – на загальне підвищення життєвого рів-

ня населення.  

По-друге, принцип пріоритетності, який спря-

мований на забезпечення відповідності між цілями 

державної соціально-економічної політики, фінан-

сивоми можливостями території та нагальними 

потребами інтенсивного розвитку житлово-кому-

нального господарства території. Чітке дотриман-

ня цього принципу дає змогу зосередити необхідні 

матеріально-технічні, фінансові та трудові ресурси 

на пріоритетних і найбільш соціально важливих 

напрямах розвитку житлово-комунального госпо-

дарства відповідно до прийнятих рішень щодо 

перспектив соціально-економічного розвитку те-

риторії. Значущість цього принципу зростає в 

умовах розвитку ринкової економіки, дефіциту 

фінансових ресурсів.  

По-третє, принцип збалансованого і пропор-

ційного розвитку. Передбачає формування і збе-

реження економічно обґрунтованих пропорцій між 

основними структурними елементами та окремими 

компонентами територіальної організації ЖКГ, а 

також їх відповідність завданням збалансованого 

соціально-економічного розвитку. Цей принцип 

потребує якомога повного врахування усіх взаємо-

зв’язків і взаємозалежностей між галузями 

соціальної інфраструктури, сфери матеріального 

виробництва, мультиплікаційної залежності між 

галузями господарського комплексу. Не менш 

важливе значення має врахування тієї обставини, 

що кожний об’єкт соціальної інфраструктури 

утворює в просторі власну зону тяжіння (тери-

торію дії), яка залежить від щільності населення, 

транспортної мережі та інших чинників. 

По-четверте, принцип сталого розвитку, сут-

ність якого логічно випливає з новітніх положень 

теорії сталого розвитку, яка передбачає високу 

здатність будь-яких соціально-економічних систем 

до самовідтворення.  

По-п’яте, принцип оптимальності, який ґрун-

тується на тому, що розвиток ЖКГ та вдоскона-

лення його структурних характеристик має здійс-

нюватися на оптимальній основі, тобто з наймен-

шими фінансовими і ресурсними витратами у 

найкоротші строки з орієнтацією на реальні 

потреби споживачів цього виду послуг. Дотриман-

ня цього принципу передбачає побудову альтерна-

тивних варіантів розвитку цієї сфери господарю-

вання з існуючою системою економічних і со-

ціальних обмежень. 

По-шосте, принцип комплексності розвитку, 

який передбачає, що територіальна організація 

житлово-комунального господарства має формува-

тися не тільки з урахуванням усього комплексу 

соціальних, економічних, екологічних, науково-

технічних факторів. Це передбачає, з одного боку, 

розвиток ЖКГ на системних засадах, з іншого – 
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формування необхідних умов для комплексного 

розвитку усієї господарської системи.  

По-сьоме, принцип ефективності, що виступає 

результативним стосовно інших принципів і пе-

редбачає поточну і перспективну оцінку еконо-

мічної і соціальної ефективності розміщення та 

функціонування ЖКГ на основі зіставлення одер-

жаних результатів та вкладених коштів. Для 

сталого розміщення і розвитку житлово-комуналь-

ного господарства в умовах ринку необхідна не 

тільки висока соціально-економічна, а й еколо-

гічна ефективність.  

Висновки 

Наведена система принципів не є статичною. В 

процесі соціально-економічного розвитку вона до-

повнюється і збагачується новими елементами, 

враховуючи реалії економічної і екологічної 

ситуації в країні та її регіонах. Основною пере-

вагою запропонованої системи принципів є те, що 

загально-економічні аспекти переведені в площи-

ну специфічних рис та взаємозв’язків терито-

ріальної організації житлово-комунального госпо-

дарства.
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ 

ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 

 

Проаналізовано відносини, які виникають з приводу створення інновацій та їх 
упровадження в практику суспільного життя. Визначено завдання державної 
інноваційної політики як пріоритету національного розвитку. 

Ключові слова: державна політика, інноваційна політика, інновації, національ-
ний розвиток, державний рівень, національний рівень. 

 
Проанализированы отношения, которые возникают по поводу создания 

инноваций и их внедрения в практику общественной жизни. Определено задание 
государственной инновационной политики как приоритета национального 
развития. 

Ключевые слова: государственная политика, инновационная политика, инно-
вации, национальное развитие, государственный уровень, национальный уровень. 

 
The relations between the creation of innovations and their introduction into the 

practice of public life are analyzed. The task of state innovations policy is argued to be 
paramount for national development. 

Key words: state policy, innovations policy, innovations, national development, state 
level, national level. 

 

 

Формування інноваційної політики як особи-

вого напряму державної соціально-економічної 

політики зумовлено різким зростанням у сучасній 

світовій економічній системі ролі технологічних 

чинників у забезпеченні добробуту населення й 

національної безпеки держав. Ці процеси, у свою 

чергу, пов’язані з глобалізацією економіки та 

початком переходу розвинених країн до так званої 

інноваційної стадії розвитку (кінець 70-х – початок 

80-х рр. XX ст.). 

Особливістю цієї стадії є становлення іннова-

ційного сектора й форсований розвиток високо-

технологічних виробництв. Фірми не тільки адап-

тують і вдосконалюють запозичені інновації, а й 

самі їх генерують. Конкурентні переваги на 

інноваційній стадії ґрунтуються головним чином 

на спеціалізованих і високотехнологічних чинни-

ках, роль традиційних чинників виробництва іс-

тотно знижується. У результаті економіка стає 

мобільнішою і менш чутливою до коливань світо-

вого ринку. 

На інноваційній стадії формується широке коло 

галузей, здатних до міжнародної конкуренції, але 

велика частина з них отримує свої конкурентні 

переваги від галузей, які історично сформувалися і 

є традиційно сильними в цій країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Існує досить значний за обсягом та спектром 

пласт сучасних досліджень регулювання інвести-

ційно-інноваційних процесів в економіці України. 

Не зменшуючи значущість внеску інших дослід-

ників, можна відзначити праці О. Алимова, С. Бі-

лої, В. Бабича, В. Бесєдіна, В. Воротіна, А. Галь-

чинського, В. Гейця, М. Герасимчука, М. Доліш-

нього, В. Дорофієнка, І. Лукінова, В. Лушкіна, 

В. Мартиненка, А. Мерзляк. 

Постановка завдань: 

– проаналізувати відносини, які виникають 

з приводу створення інновацій та їх упровадження 

в практику суспільного життя; 

– визначити завдання державної іннова-

ційної політики як пріоритету національного 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу 

Особлива актуальність інноваційного присто-

сування економіки України зумовлена, головним 

чином, наростаючою технологічною відсталістю 

виробництв, необхідністю швидкого завоювання 

ринків для обробного сектора вітчизняної еконо-

міки і збереження науково-технічного потенціалу 

країни. Інноваційна діяльність сьогодні стає одним 

з найважливіших чинників забезпечення стійкого 

соціально-економічного та екологічно безпечного 

розвитку як окремих країн, так і світу в цілому. 

Державна політика як діяльність з викорис-

тання державної влади [1, с. 6] виявляється через 

визначення органами державної влади й управ-

ління:  
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– цілей, які мають бути досягнуті; 

– об’єктів (сфер і видів діяльності, суб’єктів 

діяльності), які повинні бути схильні до дії для 

досягнення мети;  

– складу і розмірів ресурсів, які залучаються 

до процесів дії на стан і поведінку виділених 

об’єктів;  

– засобів (способів) задіювання ресурсів. 

Іншими словами, державна політика включає 

постановку цілей, стратегію, а також конкретні 

шляхи їх досягнення в рамках повноважень, які є в 

суб’єктів управління, політичних, фінансових та 

інших можливостей. 

Під «державною інноваційною політикою» про-

понується розуміти сукупність цілей, завдань, 

пріоритетів інноваційної діяльності країни і 

механізмів їх реалізації. При виборі державою 

інноваційного шляху розвитку інноваційна полі-

тика стає одним з ключових елементів соціально-

економічної політики. 

Інноваційна політика держави спрямована на 

забезпечення конкурентоспроможності національ-

ної продукції і послуг, підвищення якості життя і 

забезпечення його зайнятості [3, с. 39] за рахунок 

створення сприятливих умов для збереження, роз-

ширеного відтворення й активного використання 

інноваційного потенціалу на користь розвитку 

країни (регіону).  

Основними інтегральними критеріями ефек-

тивності державної інноваційної політики є рівень 

конкурентоспроможності обробного сектора еко-

номіки на світовому і внутрішнім ринках; відпо-

відність продукції, яка випускається, і застосо-

вуваних технологій наявним міжнародним стан-

дартам (прийнятим нормам, а за їх відсутності – 

кращим зразкам) якості, технологічної і еколо-

гічної безпеки [2, c. 182]. 

Предметом державної інноваційної політики є 

відносини, які виникають з приводу створення 

інновацій і їх упровадження в практику суспіль-

ного життя, а основним суб’єктом – законодавчі та 

виконавчі органи державної влади. 

Враховуючи жорсткий зв’язок в інноваційному 

процесі науково-технічної, інноваційної і вироб-

ничої діяльності, а також соціальний аспект 

інноваційних перетворень, інноваційна політика 

держави не може обмежуватися власне інно-

ваційною сферою і включає також проблеми від-

творення науково-технічного потенціалу, управ-

ління технологічним розвитком виробництва, ряд 

аспектів культурно-освітньої політики (у частині 

виховання смаку до інновацій). Тобто інноваційна 

політика стає консолідуючим началом усієї со-

ціально-економічної політики держави. 

Інноваційна політика території зазвичай має 

багаторівневу структуру. Кількість рівнів управ-

ління визначається особливостями політичного 

устрою країни. В Україні сьогодні існують два 

рівні державної інноваційної політики: державний 

і регіональний. Крім того, існують певні правові й 

організаційно-фінансові можливості регулювання 

інноваційних процесів на рівні органів місцевого 

самоврядування [4, c. 85]. Таким чином, іннова-

ційна політика регіону є сукупністю дій двох 

рівнів управління – державного та регіонального. 

На державному рівні визначаються пріоритети 

розвитку країни в цілому, загальний правовий 

простір здійснення інноваційної діяльності в 

країні, принципи і механізми управління, готу-

ються й реалізуються програми і проекти, що 

мають загальнодержавне значення. 

Завдання регіональних рівнів полягає в тому, 

щоб максимально «підстроїти» цей механізм під 

вирішення завдань конкретної території за рахунок 

введення додаткових заходів з регулювання 

інноваційної діяльності на підлеглій території. 

Роль регіонів в управлінні територіальним роз-

витком сьогодні майже виключно обмежена 

контрольно-координуючими функціями. Серед 

функцій, які надані регіонам, найбільший інтерес, 

з погляду впливу на розвиток інноваційних про-

цесів у регіоні і їх активізації, становить розробка 

програм соціально-економічного розвитку регіонів 

і організація контролю за їх виконанням. Цим 

закладаються основи для формування регіональної 

соціально-економічної політики, зокрема іннова-

ційної.  

На регіональному рівні визначаються пріоритети 

інноваційною розвитку регіону, формуються й 

реалізуються регіональні програми, можуть вводи-

тися в рамках його компетенції додаткові податкові 

пільги, інші механізми впливу на розвиток інно-

ваційних процесів у регіоні. Регіональне правове 

поле суб’єктів інноваційної діяльності може бути 

закріплене у відповідних законодавчих актах. 

Інноваційна політика органів місцевого само-

врядування великих міст, де зосереджений знач-

ний науково-технічний потенціал, може відігравати 

істотну роль у стимулюванні інноваційної діяль-

ності підвідомчих територій. Щодо малих і 

середніх міст, а також районних центрів іннова-

ційна політика зводиться в основному до вико-

нання конкретних разових заходів з надання допо-

моги структурам, які працюють на їх територіях, і 

особливого впливу на загальну ситуацію не 

справляє. 

Крім державного та регіонального рівнів, у 

структурі державної інноваційної політики виділя-

ються ще два додаткові рівні: державно-регіо-

нальний і міжрегіональний, у завдання яких вхо-

дить узгодження дій по вертикалі і по горизонталі 

управління. Слід зазначити, що це зовсім не рівні 

управління, а організаційно-функціональні зв’яз-

ки. Так їх і треба розглядати. 

Формування інноваційної політики регіону 

відбувається одночасно у двох напрямах: згори 

вниз і знизу вгору. Регіони подають свої пропо-

зиції у вищі органи. Згори доводяться установки, 

склад програм, рівень і форми участі вищого 

суб’єкта управління в реалізації інноваційної 

політики регіону. Потім, в принципі, можливе 

узгодження дій.  

Донорами є регіони і території, які потребують 

інноваційного перетворення економіки, але не 



 
Наукові праці. Державне управління 

 106 

мають для цього достатнього власного інновацій-

ного потенціалу (в основному, це промислові й 

сільськогосподарські райони, розташовані далеко 

від культурних центрів). Технологічний розвиток у 

цьому разі здійснюється за рахунок запозичення 

готових інновацій з інших регіонів власної країни 

та із-за кордону, а також шляхом залучення фа-

хівців «зі сторони» для вирішення власних проб-

лем. У зв’язку із цим головний акцент державної 

інноваційної політики таких регіонів має бути 

зроблений на формуванні дієвих стимулів до 

модернізації та диверсифікації виробництва у 

підприємств – виробників масової продукції. 

У регіонах змішаного типу, які володіють 

досить розвиненими як інноваційним, так і вироб-

ничим потенціалом, і, таким чином, одночасно є і 

генераторами інновації, і їх споживачами, інно-

ваційна політика повинна будуватися на поєднан-

ні двох вищеперелічених стратегій. 

За ступенем готовності до інноваційних пере-

творень регіони можна поділити на: інноваційно 

активні; зі слабко вираженою інноваційною уста-

новкою; консервативні. 

Інноваційно активні регіони характеризуються 

високим інтересом до інновацій і сприятливим, по-

рівняно з іншими регіонами, інноваційним клі-

матом. Регіони цієї групи мають найбільш високу 

готовність до проведення інноваційних пере-

творень і мають непогані шанси стати в перспек-

тиві опорними точками інноваційного розвитку 

регіону. 

Серед регіонів із слабко вираженою іннова-

ційною установкою також можуть бути об’єкти, 

які мають хороший інноваційний потенціал, але їх 

перетворення в «точки інноваційного зростання» 

пов’язане з певними труднощами, головним чи-

ном, із відсутністю сприятливих умов для роз-

витку інноваційної діяльності [5, c. 69]. 

До консервативних слід віднести регіони, які 

відмовляються від інновації. Відмова від ново-

введень може бути зумовлена як соціально-еконо-

мічною відсталістю (низький рівень культури, 

передусім, технологічної, бідність), так і розба-

лансованістю економічної системи (нестійкість 

ситуації, відсутність здорової конкуренції, можли-

вість отримання надприбутків при екстенсивних 

способах господарювання або спекулятивних опе-

раціях). Вирішення цих проблем передбачає 

коректування загальної системи державного уп-

равління соціально-економічними процесами, при-

ведення її у відповідність з інтересами техно-

логічного розвитку. 

Реалізація принципів інноваційної економіки в 

тому вигляді, як це здійснено на Заході, в Україні 

неможлива: дуже велика різниця в світосприй-

манні (відома проблема українського менталітету), 

у стартових умовах і спонукальних причинах до 

проведення інноваційних перетворень, можливос-

тях і шляхах їх проведення. 

Проблема інноваційного перетворення України 

ускладнюється тим, що, за оцінками фахівців, вона 

сьогодні перебуває на стадії розвитку, що ба-

зується на традиційних чинниках виробництва. У 

результаті нашій країні при проведенні іннова-

ційних перетворень доведеться максимально 

поєднувати стадії інвестиційного та інноваційного 

розвитку. 

Інша особливість інноваційного розвитку Ук-

раїни полягає в тому, що технологічний розвиток 

традиційно здійснювався за принципом «наздога-

няючої модернізації», оскільки багаті природні 

ресурси та великий внутрішній ринок тривалий 

час надавали країні великі можливості для 

екстенсивного розвитку. Відставання в матеріаль-

ному розвитку від Заходу пов’язане із загостреним 

усвідомленням тимчасовості мирського буття, 

характерним для православ’я, певним аскетизмом 

в облаштуванні життя [6, c. 47]. Наслідком цього 

шляху стало те, що, незважаючи на окремі видатні 

технічні досягнення в ряді галузей (космосі, 

ракетобудуванні, оптичних системах), у цілому 

Україна в технологічному плані хронічно відстає 

від розвинених країн Заходу. Крім того, якщо при 

органічній модернізації нові технології природно 

вростають у соціально-економічну тканину, то в 

Україні виробництво різних технологічних устроїв 

мало пов’язане між собою, чому сприяла відомча 

роз’єднаність, і практично не впливають одне на 

одного. Бажаного тендера, коли більш передові в 

технологічному плані виробництва автоматично 

«підтягують» за собою інші, не виходить: розрив 

між ними дуже великий і становить часто декілька 

поколінь техніки. Ця причина все частіше стає 

непереборною перешкодою на шляху передачі 

технологій «подвійного призначення» з оборон-

ного комплексу, де зосереджено значну частину 

інновацій, у цивільний сектор. Тому сьогодні 

видається правильнішим говорити не про перехід 

України на інноваційний шлях розвитку (до 

реалізації класичного варіанта інноваційної еко-

номіки вона поки ні економічно, ні технологічно 

не готова), а до інноваційного підстроювання 

української економіки. 

У рамках забезпечення випереджального тех-

нологічного розвитку державна інноваційна полі-

тика покликана до вирішення таких основних 

завдань:  

– створення ділового клімату, що сприяє 

діяльності приватного сектора у сфері інновацій і 

підвищенню конкурентоспроможності; 

– заохочення розробки й комерціалізації 

новітніх технологій; 

– створення сучасної інфраструктури, необ-

хідної для підтримки інноваційного процесу; 

– інтеграція оборонних і цивільних вироб-

ництв, що забезпечує економічне й ефективне 

вирішення завдань, що стоять перед ними, у сфері 

розробки й упровадження нових технологій, 

модернізації виробництв;  

– формування робочої сили, здатної брати 

участь у швидкозмінній і заснованій на знаннях 

економіці. 

Цілі і пріоритети державної інноваційної полі-

тики вибираються з урахуванням особливостей 
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інноваційної діяльності як об’єкта державного уп-

равління, виходячи із загальних завдань соціально-

економічного розвитку країни (регіону) і мають 

бути підпорядковані ним. 

Основоположними принципами державної 

інноваційної політики є: 

– підхід до інноваційного потенціалу як до 

національного надбання, найважливішого політич-

ного і стратегічного ресурсу країни; 

– етапність у досягненні мети; 

– пріоритетність підтримки інноваційної 

діяльності в базових галузях економіки; 

– селективна підтримка найбільш перспек-

тивної для соціально-економічного розвитку, а 

також високорезультативної частини вітчизняного 

інноваційного потенціалу (з урахуванням пріори-

тетних для території напрямів інноваційної 

діяльності); 

– соціальна орієнтація політики, її спрямо-

ваність на задоволення запитів споживачів і 

підвищення якості життя; 

– сприяння інтеграції науки, виробництва, 

освіти й інноваційної підприємницької діяльності; 

– системний характер державної підтримки 

інноваційної діяльності і її суб’єктів (забезпечення 

правової, фінансово-економічної та організаційної 

підтримки інноваційного процесу у всіх галузях 

суспільного життя); 

– узгодження інтересів органів державної 

влади області й суб’єктів інноваційної діяльності; 

– використання переважно економічних 

методів регулювання інноваційних процесів; 

– надання прямої державної підтримки 

інноваційної діяльності на конкурсній основі. 

Визначення пріоритетів інноваційного розвит-

ку є одним з найважливіших завдань державної 

інноваційної політики. Необхідність вибору пріо-

ритетів зумовлена обмеженістю ресурсів, які дер-

жава може спрямувати на підтримку інноваційної 

діяльності, обмеженістю самого інноваційного 

потенціалу й необхідністю узгодження напрямів і 

рівня інноваційної активності із завданнями 

соціально-економічного розвитку та вимогою за-

безпечення конкурентних переваг економіки 

регіону на довгострокову перспективу. Проведен-

ня цього заходу забезпечує зниження ризику 

інноваційної діяльності і створює необхідні перед-

умови для стійкого розвитку регіону (насамперед, 

технологічного). 

Пріоритети інноваційної політики можуть 

розглядатися у двох напрямах: пріоритети іннова-

ційної діяльності (пріоритети тематичного харак-

теру) і пріоритети управління цією діяльністю 

(пріоритети заходів, форм і способів дії на інно-

ваційні процеси регіону з боку суб’єктів управ-

ління), які вибираються з урахуванням вимог 

ефективної реалізації пріоритетів першої групи. 

Проблема вибору пріоритетів інноваційної 

діяльності території є виключно складним і багато-

критерійним завданням. При їх визначенні мають 

враховуватися тенденції й закономірності розвит-

ку світової економічної системи, загальнодержавні 

інтереси, можливості та інтереси конкретного 

регіону.  

До основних критеріїв, які впливають на вибір 

пріоритетів інноваційної діяльності, нами відне-

сено чотири: науково-технологічний, економічний, 

соціальний і екологічний.  

Науково-технічний критерій – це технологіч-

ний прорив і формування нових технологічних 

сукупностей на вищій технологічній базі. 

Економічний – створення економічної бази для 

розширеного відтворення (стійке економічне зрос-

тання). 

Соціальний – підвищення якості життя населення. 

Екологічний – екологічно чисті виробництва й 

наближення до екологічно безпечного стану нав-

колишнього середовища. 

При цьому рівень значущості кожного з кри-

теріїв при виборі та розстановці пріоритетів визна-

чається ситуацією й коливається залежно від наяв-

них проблем технологічного розвитку, наявності в 

регіонах розробок високого ступеня готовності, 

структури економіки, ситуації, стану внутрішнього 

і зовнішнього ринку, досягнутого рівня добробуту 

суспільства, рівня забруднення навколишнього 

природного середовища тощо. 

Враховуючи сучасні проблеми України і стан 

науково-технічного потенціалу, на сьогодні голов-

ними критеріями є економічний і науково-техно-

логічний. Соціальні й екологічні критерії при 

визначенні пріоритетів інноваційної діяльності 

тимчасово відходять на другий план. Надалі, 

залежно від виходу з кризи, їх значущість знову 

зростатиме. 

Пріоритети інноваційної політики регіону 

вибираються, виходячи з потреби технологічного 

й соціально-економічною розвитку та можливос-

тей зі створення інновацій, що існують у науково-

технічній сфері регіону. Перші орієнтовані, голов-

ним чином, на зміцнення конкурентних позицій 

традиційних галузей, другі – здебільшого на 

окрему перспективу. 

Слід зазначити, що поширена думка про те, що 

інноваційна економіка – це, головним чином, 

високотехнологічні виробництва, а добування і 

переробка мінеральної сировини – доля країн, що 

розвиваються, відповідно з чим і інноваційну 

стратегію Україну також пропонується розробляти 

саме в парадигмі високих технологій, не відпо-

відає дійсності. Насправді пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності будуються з урахуванням 

як технологічних можливостей, так і наявної 

природно-ресурсної бази. У зв’язку з цим у краї-

нах, що володіють значними сировинними ресур-

сами, інноваційна політика сьогодні спрямована не 

стільки на створення принципово нових галузей, 

скільки на зміцнення конкурентоспроможності 

базових виробництв, підвищення глибини пере-

робки сировини й раціоналізацію процесів його 

здобичі, використання й відтворення. Цей підхід 

знаходиться в руслі концепції стійкого розвитку та 

відповідає здоровому глузду. 
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Враховуючи особливість інноваційної діяль-

ності як об’єкта управління, ядром механізму 

реалізації державної інноваційної політики є сис-

тема правових, фінансово-економічних і організа-

ційно-технічних заходів підтримки суб’єктів 

інноваційної діяльності й забезпечення сприятли-

вих умов для перебігу та відтворення інноваційних 

процесів. У своїй сукупності ці заходи утворюють 

механізм державної підтримки інноваційної діяль-

ності. У кризові періоди роль цього механізму 

особливо зростає, оскільки дефіцит власних інвес-

тиційних ресурсів і нестабільність ситуації зму-

шують підприємців згортати інноваційну діяль-

ність. 

Висновки 

Отже, проблеми регулювання інноваційної 

діяльності для України актуальні і мають свою 

специфіку: інноваційна діяльність венчурна, і 

тому, як було показано вище, потребує підтримки 

з боку держави, проте держава сьогодні відчуває 

крайній дефіцит фінансових засобів; система 

державного управління країни перебуває у стадії 

формування; в Україні тільки починають скла-

датися ринкові відносини, тому на ринок ми все 

ще дивимося як на панацею, одночасно плутаючи 

його з анархією. У результаті в нас поки не 

люблять, не практикують проведення цілеспрямо-

ваної політики з підтримки суб’єктів інноваційної 

діяльності. 

Ці і багато інших проблем розвитку іннова-

ційної діяльності та інноваційного підприємництва 

потребують свого вирішення, зокрема державного 

втручання. Інноваційна діяльність потребує комп-

лексної підтримки, причому ця підтримка має 

здійснюватися як на державному, так і на 

регіональному рівнях. Одним із серйозних питань 

формування системи державного управління інно-

ваційною діяльністю в трансформованій економіці 

України є розробка ідеології і механізмів управ-

ління інноваційною діяльністю. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

 

У статті розглянуто та проаналізовано законодавчу базу із забезпечення 
державної політики розвитку інноваційного потенціалу. 

Ключові слова: державна політика, інноваційний потенціал, законодавче 
забезпечення. 

 
В статье рассмотрено и проанализировано законодательную базу по обес-

печению государственной политики развития инновационного потенциала. 
Ключевые слова: государственная политика, инновационный потенциал, 

законодательное обеспечение. 
 
The article focuses on the legal basis for the state policy with regard to the 

development of innovations potential. 
Key words: state policy, innovations potential, legal guarantees. 

 

 

Постановка проблеми. Про необхідність 

посиленої державної підтримки науково-техноло-

гічного й інноваційного сектора в Україні загово-

рили дуже давно. Одним із найперших законів, 

прийнятих Верховною Радою України, був Закон 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

13 грудня 1991 року [3]. Приблизно в цей же 

період, наприклад, Фінляндія почала свій стрімкий 

зліт з глибокої економічної депресії до вершин 

світових рейтингів конкурентоспроможності. Це 

хрестоматійний приклад, і роль фірми Nokіa й 

технологій мобільного зв’язку в успіху Фінляндії 

широко відома. Єдина різниця між нашими 

країнами полягає в тому, що в Україні продов-

жують говорити про інноваційну модель розвитку, 

а у Фінляндії вона вже реалізована. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 

1999 до 2004 року було прийнято низку найваж-

ливіших законів і постанов – «Про концепцію 

науково-технологічного і інноваційного розвитку 

України», «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-

ності», «Про загальнодержавну комплексну 

програму розвитку високих технологій», «Про 

фінансову підтримку інноваційної діяльності 

підприємств, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави» [2; 3; 4; 5]. Нині 

прийнято ряд державних наукових цільових 

програм, що стосуються розвитку перспективних 

напрямів науки і техніки. Проведено безліч парла-

ментських і суспільних слухань щодо проблем 

науково-технічного та інноваційного розвитку. Ця 

проблематика виносилася на обговорення Ради 

національної безпеки і оборони України. Закони, 

що стосуються науково-технічного та інновацій-

ного розвитку, так і не стали повноцінним законо-

давчим фундаментом. Це скоріше така прибудова, 

в яку ніхто не заходить, оскільки прибутки 

обертаються зовсім в інших сферах економіки. 

Постановка завдання. Дослідити реальний 

стан законодавчого забезпечення науково-техно-

логічного та інноваційного сектора в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Не можна 

заперечувати, що всі ці роки Україна періодами 

відчутно просувалася в інноваційному напрямі. 

Проте за кожним кроком уперед неодмінно 

слідувало кілька кроків назад. У 1996 році було 

створено Міністерство науки і технологій, яке вже 

через 4 роки ліквідували, а його функції передали 

у відання Міністерства освіти, де вони поступово 

«розчинилися», й залишилася лише мала їх 

частина. Наприкінці 1999 року ухвалено закон про 

спеціальний режим інноваційної діяльності техно-

логічних парків. Проте в 2005 році він був 

скасований. Встановлена законом норма бюджет-

ного фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності в 1,7 % ВВП ніколи не виконувалася 

навіть у половинному обсязі. В середньому на 

науку в державному бюджеті України виділяється 

не більше 0,4 % ВВП. 

Проти прийнятої низки законодавчих доку-

ментів, на жаль, прогресу не досягнуто. Швидше 

навіть навпаки, ситуація значно погіршилася. 

Кількість інноваційно-активних підприємств до 

2009 року скоротилася з 25 % до 10 %. Частка 

інноваційної продукції в загальному обсязі 

промислової продукції впала до 4,8 %. Питома 
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вага виконаних наукових і науково-технічних 

робіт у ВВП в 1996 році складала 1,36 %, в 2009 

році – 0,95 %. Порівняно з 1991 роком, кількість 

винахідників і раціоналізаторів зменшилася у 

понад 20 разів. Ступінь зношеності основних 

фондів у науці складає майже 45 %. Витрати на 

роботу одного вченого в Україні втричі менші, ніж 

у Росії, у 18 разів менші, ніж у Бразилії, у 34 – ніж 

у Південній Кореї, у 70 разів менші, ніж у США. 

У всьому світі саме наука, технології та інно-

вації є головним джерелом капіталізації. Особливо 

це проявляється нині, коли криза позначила 

технологічну вичерпаність нинішньої економіки. 

Тому всі рішення, що приймаються на законодав-

чому і нормативному рівнях щодо економіки, не-

минуче орієнтовані на інтереси секторів зростання. 

Цю формулу ще в ХІХ столітті озвучив Авраам 

Лінкольн, говорячи про необхідність підливати 

«олію комерційного інтересу у вогонь людського 

генія». 

Одним з найбільш дієвих механізмів держав-

ного впливу на забезпечення інноваційної перебу-

дови структури економіки є законодавче стимулю-

вання інноваційної діяльності на всіх її етапах і 

створення нормативно-правового середовища, най-

більш сприятливого для високотехнологічних га-

лузей виробництва, становлення та розвитку спе-

цифічної інфраструктури інноваційної діяльності. 

В Україні формування нормативно-правової 

бази наукової, науково-технічної, інноваційної 

діяльності не завершене і позбавлене системного 

підходу, що підтверджує відсутність цілеспрямо-

ваної, послідовної державної політики у цих 

сферах і стримує створення інноваційної інфра-

структури. 

За підрахунками, законодавство, що стосується 

інноваційної діяльності, налічує 13 законодавчих 

актів, понад 50 нормативно-правових актів Уряду, 

близько 100 різноманітних відомчих документів. 

Ухвалені також Концепція науково-технологіч-

ного та інноваційного розвитку України (1999 р.) і 

Загальнодержавна комплексна програма розвитку 

високих наукоємних технологій (2004 р.). 

Водночас нормативно-правова база іннова-

ційної діяльності є фрагментарною, суперечливою 

і неповною мірою відповідає засадам економіки, 

«що ґрунтується на знаннях». До цього часу 

відсутні: достатня ефективність захисту прав 

інтелектуальної власності; не створені правові 

умови для функціонування венчурного капіталу як 

ринкового інституту; процедури створення окре-

мих суб’єктів інноваційної діяльності безпідставно 

ускладнені. 

Відсутні також законодавчо встановлені кри-

терії інноваційності проектів і розмежування ін-

вестиційних та інноваційних проектів. Недостатньо 

внормовані питання об’єктивної експертизи та 

конкурсних засад у бюджетному фінансуванні на-

укових, науково-технічних, інноваційних програм 

і проектів. Так Закон України «Про державні 

цільові програми» передбачає обов’язкову дер-

жавну експертизу проектів державних цільових 

програм «згідно із законодавством», яке відсутнє. 

У Законі йдеться про наукові та науково-технічні 

програми, експертизу яких здійснює центральний 

орган виконавчої влади в галузі науки і освіти, – 

отже, розробку та експертизу програм фактично 

віднесено до повноважень одного органу. Закон не 

визначає також цілісної системи управління про-

грамами; у переліку ініціаторів програм відсутні 

галузеві академії наук, підприємства, наукові 

організації та об’єднання, органи місцевого само-

врядування, громадяни. 

Існує неузгодженість термінології чинних за-

конодавчих актів, що зумовлює можливість різ-

ного трактування закону та викривлює статистич-

ну звітність у сферах наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності. 

Вихідні правові передумови державної інно-

ваційної політики закладено в Конституції Ук-

раїни. Ст. 54 гарантує громадянам свободу науко-

вої і технічної, а також інших видів творчості, 

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських 

прав. У цій самій статті визначено, що держава 

сприяє розвиткові науки, встановленню наукових 

зв’язків України зі світовим співтовариством [1]. 

Крім Конституції України, норми щодо інно-

ваційної діяльності містяться в багатьох актах 

різних галузей законодавства. Їх умовно можна 

поділити на дві групи. 

До першої групи належать акти законодавства, 

які визначають засади державної політики у сфері 

інноваційної діяльності. Законодавче забезпечення 

цієї сфери діяльності в Україні започатковано 

Законом України «Про основи державної політики 

у сфері науки і науково-технічної діяльності». 

Крім названого вище закону, слід назвати 

прийняту Верховною Радою України «Концепцію 

науково-технічного та інноваційного розвитку Ук-

раїни». Концепція містить основні цілі, пріори-

тетні напрями та принципи державної науково-

технічної політики, механізми прискореного інно-

ваційного розвитку, орієнтири структурного 

формування науково-технологічного потенціалу та 

його ресурсного забезпечення. Вона визначає 

засади взаємовідносин між державою та суб’єк-

тами наукової та науково-технічної діяльності, які 

ґрунтуються на необхідності пріоритетної держав-

ної підтримки науки, технологій та інновацій як 

джерела економічного зростання, складника націо-

нальної культури, освіти та сфери реалізації 

інтелектуального потенціалу громадян. Дія Кон-

цепції розрахована на період стабілізації еконо-

міки та досягнення постійного її розвитку. 

Засадничими правовими документами, що ре-

гулюють інноваційну діяльність, є наступні закони. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» 

[5] (із наступними змінами та доповненнями), що 

зазначає мету та принципи державної інноваційної 

політики, а також правові, економічні й органі-

заційні засади державного регулювання іннова-

ційної діяльності. 

У Законі України «Про інвестиційну діяль-

ність» [4] інновації вперше трактуються як 
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специфічна форма інвестицій. Зокрема, у ст. 3 

закону вказано, що інноваційна діяльність як 

форма інвестування здійснюється з метою впро-

вадження досягнень науково-технічного прогресу 

у виробництво та соціальну сферу і включає: 

випуск і розповсюдження принципово нової тех-

ніки, технологій; прогресивні міжгалузеві струк-

турні зрушення; реалізацію довгострокових науково-

технічних програм; фінансування фундаменталь-

них досліджень для забезпечення якісних змін у 

виробничих засобах; розробку і впровадження 

нових ресурсозберігаючих технологій, призначе-

них для поліпшення соціального і екологічного 

стану виробництва. 

Державні пріоритети інноваційної діяльності 

викладені в Законі України «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні» [2]. 

Цей закон визначає правові, економічні й орга-

нізаційні засади формування та реалізації пріори-

тетних напрямів інноваційної діяльності в країні. 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні зобов’язують органи виконавчої влади всіх 

рівнів створювати режим найбільшого сприяння 

виконанню робіт, спрямованих на реалізацію 

відповідних пріоритетних напрямів, та концен-

трацію на них фінансово-економічних та інтелек-

туальних ресурсів. 

Закон України «Про спеціальний режим інвес-

тиційної та інноваційної діяльності технологічних 

парків» (зі змінами та доповненнями, внесеними в 

2002-2009 роках), визначає правові та економічні 

засади запровадження і функціонування спеціаль-

ного режиму інвестиційної та інноваційної діяль-

ності технологічних парків. 

Закон України «Про державні цільові про-

грами» визначає засади розроблення, затверд-

ження та виконання державних цільових про-    

грам. 

Сучасна нормативно-правова база (закони, 

укази Президента, підзаконні акти у формі 

постанов уряду, наказів центральних органів 

виконавчої влади й інші нормативні документи) 

стосовно науково-технічної та інноваційної 

діяльності налічує близько 200 документів. 

До другої групи законодавчих актів належать 

такі, за якими інновації, науково-технічна й 

інноваційна діяльність є лише складником про-

цесів функціонування соціально-економічних про-

блем країни. 

Важливим кроком на шляху формування 

державної інноваційної політики в Україні було 

прийняття Законів «Про спеціальний режим 

інвестиційної та інноваційної діяльності техноло-

гічних парків», «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні», цілого ряду 

постанов Уряду щодо забезпечення реалізації цих 

Законів, а також інших законодавчих актів, які 

регулюють окремі аспекти інноваційної діяль-

ності. 

Прийняття у 2006 р. Закону України «Про дер-

жавне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» дає змогу ефективніше викорис-

товувати науково-технічний та інтелектуальний 

потенціал України, зупинити несанкціоноване 

використання об’єктів інтелектуальної власності, 

неконтрольоване передавання за межі України 

вітчизняних результатів науково-технічної діяль-

ності, запобігти проникненню в Україну морально 

застарілих технологій і неліквідної продукції, а 

також розширити міжнародне науково-технічне 

співробітництво в цій сфері. 

Цими документами та численними підзакон-

ними актами в Україні було створено досить 

солідну нормативно-правову базу, якою не тільки 

передбачалась загальна орієнтація на інноваційний 

розвиток економіки, але й окреслювались основні 

механізми втілення в життя такого курсу дер-

жавою. Проте реальне включення в дію більшості 

цих механізмів в Україні не відбулося. 

Нормативно-правова база інноваційної діяль-

ності є досить суперечливою, крім того, неповною 

мірою відповідає засадам економіки, що ґрун-

туються на знаннях. До цього часу відсутня дос-

татньо ефективна правова основа захисту прав 

інтелектуальної власності, функціонування вен-

чурного капіталу як ринкового інституту; про-

цедури створення окремих суб’єктів інноваційної 

діяльності безпідставно ускладнені. До того ж 

законодавчо не встановлені критерії іннова-

ційності проектів і розмежування інвестиційних та 

інноваційних проектів. Недостатньо внормовані 

питання об’єктивної експертизи та конкурсних 

засад бюджетного фінансування наукових, науково-

технічних, інноваційних програм і проектів. Так, 

Закон України «Про державні цільові програми» 

передбачає обов’язкове проведення державної 

експертизи проектів державних цільових програм 

згідно з нормами законодавства, які відсутні. 

Недосконалість правової бази посилює прак-

тика «призупинення» окремих статей чинних 

законів, що стосуються наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, законодав-

чими або ж підзаконними актами. Так, Закон 

України «Про інноваційну діяльність» передбачав 

стимулювання інноваційної діяльності шляхом 

встановлення податкових пільг. 

Проте чинність його відповідних статей була 

«призупинена» спочатку на 2003 р., а потім і на 

2004 р. Закон України «Про спеціальний режим 

інвестиційної та інноваційної діяльності техно-

логічних парків» дозволяє технопаркам, їх учас-

никам, дочірнім та спільним підприємствам здійс-

нювати за рахунок сум податків на додану вартість 

та податку на прибуток рефінансування власних 

інноваційних проектів. 

Окремою проблемою є недотримання чинного 

законодавства та недієздатності судової системи в 

частині відновлення порушених прав суб’єктів 

економічної діяльності. 

Усе це зумовлює нестабільність законодавчого 

поля, призводить до відчутних втрат Державного 

бюджету (отже – суспільної інноваційної діяль-

ності), не створює належних стимулів для інно-

ваційної діяльності і не сприяє нарощуванню 
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інвестицій в інноваційний процес і високо-

технологічні виробництва. Недостатність нормативно-

правового забезпечення супроводжується і нечос-

татньою інфраструктурою інноваційної діяльності, 

яка представлена в Україні лише окремими типами 

інноваційних інститутів. При цьому переважна 

більшість з тих інститутів, які є визначально 

важливими для розвитку інноваційної діяльності 

(зокрема, технопарки та венчурні фонди), не 

справляють відчутного впливу на впровадження 

інновацій у вітчизняну економіку.  

Висновки. Шляхами розв’язання та вирішення 

проблем можуть стати: 

– вдосконалення нормативно-правової бази 

для забезпечення розвитку інноваційної системи 

України;  

– необхідність системного і послідовного 

впровадження функціональних принципів держав-

ного управління інноваційною діяльністю;  

– органічне включення всіх окремих еле-

ментів інноваційного розвитку в єдину активно і 

цілеспрямовано функціонуючу національну інно-

ваційну систему, що можливо лише за умови дії 

потужних системоутворюючих факторів. 

Такими факторами могли б стати загально-

державні пріоритети інноваційної політики за 

умови їх усвідомлення на всіх рівнях як основного 

засобу реалізації загальнонаціональної ідеї, досяг-

нення єдиної і спільної для всіх мети. 
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МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

Досліджено особливості формування моделі інвестиційного розвитку в 
соціально-економічній системі України. Обґрунтовано емпіричну слабкість інвес-
тиційного середовища в Україні, яке характеризується високим рівнем аміні-
стративних бар’єрів і перешкод, що виникають на шляху іноземних інвесторів. 

Ключові слова: державне управління, іноземний інвестор, інвестиційна 
політика, національна економіка, сприятливі умови, формування. 

 
Исследованы особенности формирования модели инвестиционного развития 

в социально-экономической системе Украины. Обоснована эмпирическая сла-
бость инвестиционной среды в Украине, которая характеризуется высоким 
уровнем административных барьеров и препятствий, возникающих на пути 
иностранных инвесторов. 

Ключевые слова: государственное управление, иностранный инвестор, 
инвестиционная политика, национальная экономика, благоприятные условия, 
формирование. 

 
Peculiarities of the model of investment development formation in the socio-economic 

system of Ukraine are explored. The empirical weakness of investment environment in 
Ukraine, which is characterized by a prevalence of administrative barriers and obstacles 
for foreign investors, is explained. 

Key words: public administration, foreign investor, investment policy, national 
economy, favorable conditions, formation. 

 

 

В умовах «концепції постіндустріального роз-

витку України» сприятливі перспективи розвитку 

національної економіки нерозривно пов’язані з 

підтримкою всього «складу» галузей, що існували 

до початку 90-х рр. Можна припустити, що у міру 

подолання структурних диспропорцій, характер-

них для централізованої і замкнутої економічної 

системи, і зміни її галузевої структури потреба в 

інвестиціях знижується (як за рахунок скорочення 

обсягу, так і за рахунок прискорення оборотності). 

Ці процеси стримуються за рахунок збереження 

«витратного характеру» економіки – високої 

капіталоємності, матеріаломісткості і енергоєм-

ності виробництва. Непрямим підтвердженням 

цього явища може служити той факт, що при 

загальному падінні обсягів промислового вироб-

ництва в Україні обсяги виробництва електро-

енергії знизилися в найменшій мірі. В цілому 

структурні зміни у національній економіці носять 

швидше негативний, ніж позитивний характер. 

Таким чином, можна припустити, що продовження 

спаду при відносно високій нормі накопичення 

пов’язане, перш за все, з низькою ефективністю 

інвестицій і високою інерційністю економіки, яка 

виявляється, зокрема, в існуванні високої частки 

збиткових підприємств, у незначній кількості 

банкрутств підприємств. 

Отже, має сенс основні зусилля з боку дер-

жавних органів управління зосередити не в області 

пошуку нових джерел інвестицій і не у збільшенні 

їх обсягів, а в створенні механізмів підвищення їх 

ефективності, до числа яких відноситься стиму-

лювання створення ринкових інститутів. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Проблеми державної інвестиційної політики на 

національному та галузевому рівнях дослід-

жуються як зарубіжними, так і вітчизняними вче-

ними. Серед зарубіжних науковців слід відмітити 

праці Г. Дж. Александера, Дж. Бейлі, Л. Дж. Гітам-

на, М. Д. Джонка, П. Самуельсона, А. Сміта, І. Фі-

шера, Д. Хікса, У. Шарпа; вітчизняних – О. М. Али-

мова, О. І. Амоші, В. Д. Базилевича, І. А. Бланка, 

М. П. Бутка, О. Д. Василика, В. М. Гейця, Б. М. Да-

нилишина, О. М. Іваницької, Д. В. Карамишева, 

М. Х. Корецького, М. І. Крупки, М. А. Латиніна, 

А. С. Лисецького, В. М. Мартиненка, Ю. Є. Пащен-

ка, А. А. Пересади, В. Л. Пілюшенка, Л. М. Пісьма-

ченко, О. С. Поважного, С. Ф. Поважного, А. М. Фе-

дорищевої та інших. 
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Постановка завдань: 

– дослідити особливості формування моделі 

інвестиційного розвитку в соціально-економічній 

системі України; 

– обґрунтувати емпіричну слабкість інвес-

тиційного середовища в Україні, яке характери-

зується високим рівнем адміністративних бар’єрів 

і перешкод, що виникають на шляху іноземних 

інвесторів. 

Результати 

Перехід від стагнації до економічного зрос-

тання неможливий на основі відновлення засторі-

лого виробництва. Оскільки можливості зростання 

в рамках способу виробництва, що склався в 

Україні, були вичерпані до кінця 80-х років, то 

зростання може бути засноване тільки на прин-

ципово новому інноваційному типі виробництва, 

орієнтованому на конкурентоспроможність, на 

попит і вищий рівень ефективності. 

Водночас існує вірогідність, що формування 

сприятливих умов на макрорівні сприятиме 

розширенню капіталовкладень на підприємствах, 

які зберегли колишні підходи до виробництва і 

інвестування, тобто розпилювання фінансових 

ресурсів, розтягання в часі введення в дію 

основних засобів, невміння розробляти економічно 

обґрунтовані інвестиційні проекти і бізнес-плани 

[4, c. 89]. Отже, однією з умов економічного зрос-

тання є нова організація інвестиційного процесу, в 

основі якої лежить узгодження інтересів різних 

груп інвесторів, орієнтованих на ринкові прин-

ципи відбору напрямів інвестування та оцінки їх 

результатів, і одержувачів-реципієнтів інвестицій, 

для яких розширяються можливості використання 

альтернативних джерел і форм залучення ін-

вестицій. 

Організація інвестиційного процесу в країнах з 

ринковою економікою спирається на розвинений 

ринок цінних паперів, що є одночасно об’єктом і 

інструментом інвестицій у нові галузі і під-

приємства. Це вимагає формування деталізованої 

державної інвестиційної політики, а також відпо-

відної інституційної бази, яка дозволяє оперативно 

перерозподіляти інвестиційні ресурси на ринку 

цінних паперів. Наявність розвиненого і добре 

організованого ринку державних цінних паперів 

дає можливість інвесторам розмістити засоби у 

високонадійні і ліквідні державні зобов’язання, а 

уряду – одержати додаткове джерело неінфляцій-

ного залучення грошей до бюджету [5, c. 166]. 

Дослідження особливостей формування моделі 

інвестиційного розвитку в соціально-економічній 

системі України безпосередньо призводить до 

того, що всякий інвестиційний процес, утілюваний 

в конкретний інвестиційний проект, в аспекті його 

запуску має потребу у наявності інвестиційних 

ресурсів і їх більш менш ефективному комбіну-

ванні. В аспекті окупності він спирається на 

ринкову нішу, в якій може бути реалізована про-

дукція, яка створюється на виробничих потуж-

ностях, уведених в дію в результаті інвестиційного 

проекту. При цьому з позиції внутрішнього 

господарювання в країні, у тому числі і внут-

рішнього ринку, існують одні набори і комбінації 

інвестиційних ресурсів, а також одні умови окуп-

ності інвестиційних проектів. З позиції зов-

нішнього ринку існують зовсім інші їх набори і 

комбінації. Виходячи з таких об’єктивних від-

мінностей внутрішніх і зовнішніх економічних 

умов господарювання, випливає необхідність та 

доцільність здійнення двох груп інвестиційних 

проектів. Одна група орієнтована на внутрішні 

інвестиційні ресурси і на внутрішній ринок. Інша 

група орієнтована на зовнішній ринок і на істотне 

додавання до внутрішніх інвестиційних ресурсів 

зовнішніх інвестиційних ресурсів. Ці дві осно-

воположні групи інвестиційних проектів при-

пускають використання двох різних моделей 

інвестиційного процесу щодо відособлених один 

від одного [2, c. 116].  

Виділення цих двох груп не виключає наяв-

ності змішаних інвестиційних проектів на прикор-

донній сфері двох груп. 

Двомодельна система інвестиційного процесу 

може будуватися тільки на основі соціально 

орієнтованої ринкової економіки, схильної певною 

мірою до державного регулювання. Без такого 

регулювання не можна сформувати дві відносно 

особливі моделі інвестиційного процесу. 

Проведене дослідження визначає стосовно 

України застосування двох моделей інвестицій-

ного розвитку, яке могло б здійснюватися нижче-

наведеним чином. Першу групу інвестиційних 

проектів можна здійснювати головним чином на 

базі внутрішніх інвестиційних ресурсів з емісією 

грошей пропорційно до їх наявності. Продукції і 

послуги – кінцевий висновок таких інвестицій –

повинні цілком орієнтуватися на внутрішній 

ринок. Це масове житлове будівництво, пара-

лельне з будівництвом доріг і об’єктів побутової і 

культурної інфраструктури; застосування суспіль-

них робіт з наданням усім їх учасникам без 

винятку сучасного комфортабельного житла; 

інвестиції в сільське господарство та інфра-

структурні об’єкти, необхідні для життєдіяльності 

населення (електро-, водо-, теплопостачання, 

утилізація побутових відходів і т. ін.). 

Перша група інвестиційних проектів повинна 

здійснюватися під протекцією держави, із їх захис-

том від негативної дії світового ринку, при без-

умовному дотриманні правила: експорт паливно-

енергетичних і сировинних ресурсів дозволяється 

тільки після повного забезпечення ними інвести-

ційних проектів першої і другої груп. 

Другу групу інвестиційних проектів складають 

масштабні наукоємні проекти, які здійснюються 

крупними українськими корпораціями, зокрема, 

фінансово-промисловими групами (ФПГ). До 

таких проектів у міру можливості і доцільності 

потрібно підключати інвестиційні ресурси, що 

імпортуються, які не можуть бути вироблені на 

належному рівні усередині країни, або їх внут-

рішнє виробництво доцільне унаслідок дуже 
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великих витрат і неможливості їх зниження най-

ближчим часом. 

Оскільки Уряд є однією з небагатьох консолі-

дуючих сил, то для цілей розвитку він повинен 

більшою мірою узяти на себе функції підтримки 

становлення й ефективного функціонування при-

ватного сектора, а також забезпечення стабільності 

економіки (передбаченість і визначеність змін у 

законодавстві, обмеження спекуляцій, попере-

дження криз) і зниження нерівномірності розпо-

ділу доходів між громадянами і територіями. 

Прямі іноземні інвестиції можуть іноді гаран-

тувати більш-менш стійке економічне зростання 

через свою специфіку. Перевага ПІІ, порівняно з 

іншими формами інвестування, полягає у тому, що 

вони є найстійкішим джерелом зростання економ-

міки (на відміну від девальвації національної 

валюти або позитивного торгового сальдо). Крім 

того, їх прихід супроводжується притокою техно-

логій і «ноу-хау» [3, c. 102]. 

Сучасний світовий досвід показує, що більшого 

зростання досягають країни, найуспішніші з 

погляду притоки в них капіталів. Як правило, вони 

мають позитивне сальдо за рахунком капіталів при 

стабільній валюті. І це багато в чому допомагає 

інвесторам достовірніше прораховувати можливі 

вигоди у разі інвестування в «чужу» економіку. 

Економіка України демонструє протилежний шлях 

розвитку – велике позитивне торгове сальдо при 

низькому (заниженому) курсі валюти. На підставі 

цього можна зробити висновок про необхідність 

проведення політики, спрямованої на залучення 

прямого іноземного капіталу [1, c. 80]. 

Цей напрям пов’язаний зі ступенем відкритості 

торгового режиму України, водночас характер 

цього зв’язку неоднозначний. З одного боку, 

активна і відкрита торгівля допомагає пошуку 

надійних партнерів, налагодженню відносин і 

згодом «легшому» проникненню на інший ринок 

за допомогою здійснення прямих інвестицій. З 

іншого – в добре захищеній від імпорту країні при 

інших рівних цінах на імпортозаміщуючу про-

дукцію є стимулом для іноземних інвесторів 

проникати на зовнішні ринки. З вищевикладеного 

характеру зв’язків випливають дві стратегії щодо 

прямих іноземних інвестицій. Перша – імпорто-

заміщуюча – припускає серйозний захист потенцій-

но конкурентноздатних секторів (принаймні, на 

певному тимчасовому відрізку). Друга стратегія 

(якої, судячи з усього, в даний час дотримується 

український уряд) – це придбання довгострокових 

переваг у цілому для економіки в торгівлі 

товарами і послугами – членство в СОТ, і воно є 

виправданим. У відомому значенні імпортозамі-

щення – це стратегія минулого, яка в сучасній 

світовій практиці має швидше негативне тлума-

чення. Наприклад, щодо Бразилії прийнято вва-

жати, що саме вона «винна» в активному 

утворенні олігополістічних ринків і серйозної 

зовнішньої заборгованості, результатом чого стала 

криза [6, c. 137]. Крім того, закритість внутрішніх 

ринків знижує конкурентоспроможність підпри-

ємств галузей, які захищаються, за рахунок втрати 

потенційних конкурентних переваг, що утворю-

ються при виході на світовий ринок. У разі 

України перша стратегія також буде малоефек-

тивною через високий рівень корупції (у явному 

вигляді наявні стимули роздавати субсидії і 

вводити мита); в результаті держава стане тільки 

ще неефективнішою. 

Імпортозаміщуюча стратегія чинить негатив-

ний ланцюговий вплив на суміжні галузі. Оскільки 

її реалізація приводить до встановлення вищих, 

порівняно зі світовими, цін на кінцеві товари, то 

ростуть і ціни постачальників, що відштовхує 

інвесторів із суміжних галузей. Імпортозаміщення 

також сприяє створенню сильного лобі з боку 

місцевих виробників, які намагаються впливати на 

ухвалення рішень, перешкоджаючих проникненню 

іноземних інвесторів. Крім торгового режиму, на 

залучення ПІІ чинить вплив валютний курс. Курс 

гривні по відношенню до долара істотно зани-

жений, що має два негативні наслідки: занижений 

курс сприяє прогресуванню «голландської хво-

роби»: випереджаючий розвиток сировинних 

галузей економіки порівняно з оброблювальними. 

При цьому в сировинну галузь потрапляє не тільки 

непропорційно висока частка інвестиційних ресур-

сів, але і кращі управлінські кадри; занижений 

курс є бар’єром для імпортних товарів і тим самим 

сприяє ослабленню конкуренції і підвищенню цін 

на внутрішньому ринку. 

Проте державна політика зміцнення гривні 

разлива, оскільки на період позбавлення від 

сировинної спрямованості економіки вона істотно 

залежить від світових цін на основні експортні 

товари, які, по суті, є гарантом даної політики. У 

разі падіння доходів від експорту Національному 

банку України доведеться здійснювати масштабні 

інтервенції, щоб уникнути девальвації. Проте 

якщо зниження рівня цін на сировинних ринках 

носитиме довгостроковий характер, то НБУ буде 

вимушений відмовитися від політики плавного і 

поступового зміцнення гривні, оскільки це 

неминуче виснажуватиме золотовалютні резерви. 

Слід підкреслити, що звертає на себе увагу 

низький сукупний попит у країнах із перехідною 

економікою. Це спонукає певною мірою усі країни 

змагатися між собою у сфері імпорту за залучення 

сучасних технологій та стимулювати реалізацію 

вітчизняних товарів і послуг у сфері експорту. 

Загальновизнано, що при збільшенні доходу 

країни зростає її імпорт. Так зростання імпорту 

Польщі та Угорщини призводило до погіршення 

рахунку поточних операцій платіжного балансу. 

Однак у цілому така тенденція не викликала 

значного занепокоєння. 

Дослідження дозволяє провести принципове 

узагальнення. Традиційно торговельний надлишок 

розглядається як позитивний чинник підтримки 

національної валюти, джерело наповнення валют-

них резервів і виконання зовнішньоекономічних 

зобов’язань країни. Дефіцит сприймається як 

небезпечний фактор стабільності національної 
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валюти. Разом з тим в Україні за 2000-2009 роки, у 

зв’язку з широкою лібералізацією потоків капі-

талів, ситуація значно змінилася – торговельний 

надлишок тепер практично не має ніякого зна-

чення для стабільності національної валюти, 

приватні іноземні капітали (зокрема, прямі іно-

земні інвестиції) в східноєвропейські країни, що 

розвиваються, значно перевищують рівень ра-

хунку поточних операцій платіжного балансу і 

дають змогу як фінансувати поточне сальдо, так і 

поповнювати валютні резерви цих країн. Саме 

таким чином від приватних капіталів залежить і 

рівень тиску на національну валюту країн, що 

розвиваються. Тому практично всі східноєвропей-

ські країни і, насамперед, ті, що прагнуть до 

європейської інтеграції, на чільне місце своєї 

економічної політики ставлять створення приваб-

ливого інвестиційного середовища, що стимулю-

вало б проплив в економіку капіталів, які не тільки 

забезпечують нові технології та новий менедж-

мент, а й створюють умови для стабільної і 

передбачуваної динаміки валютного курсу. 

Проведене дослідження емпірично підтвердило 

слабкість інвестиційного середовища в Україні, 

яке характеризується високим рівнем адміністра-

тивних бар’єрів і перешкод, що виникають на 

шляху іноземних інвесторів. Це свідчить, що в 

Україні не існує єдиного економічного простору, 

немає «єдиного ігрового поля», вказує про не-

достатність напрямків, що можуть підвищити 

ефективність правової системи, а також про 

невдалі спроби покращити інвестиційний клімат. 

Висновки 

Підбиваючи підсумки викладеного вище, наве-

демо наші висновки щодо зовнішніх джерел 

інвестування. В економіці зі слабким регулятор-

ним середовищем адміністрування та запровадження 

правил є таким важливим, як і поліпшення якості 

цих правил, оскільки вони формують структуру 

стимулів для іноземних інвесторів. Надання рівних 

можли-востей іноземним інвесторам щодо захи-

щеності прав власності та виконання контрактів, а 

також забезпечення їх рівними обов’язками 

стосовно сплати податків є основною передумо-

вою збільшення надходження прямих іноземних 

інвестицій до країн із перехідною економікою. Їх 

залучення під програми і проекти, що сприяють 

розвитку в Україні передусім наукоємних галузей, 

які демонструють високий технологічний рівень і 

конкурентоспроможність, а отже, і готовність 

стати «локомотивами» високотехнологічного зрос-

тання, потребує удосконалення механізму регулю-

вання діяльності іноземних інвесторів в Україні. 

Тому з метою забезпечення інноваційної спрямо-

ваності іноземних інвестицій мають бути здійснені 

такі заходи:  

– зниження рівня оподаткування підпри-

ємств з іноземними інвестиціями у галузях еко-

номіки, які належать до пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності та забезпечують упровад-

ження сучасних інноваційних технологій у галузі 

національної економіки; 

– заохочення спільного фінансування інвес-

тиційних проектів вітчизняними і зарубіжними 

інвесторами, спрямованих на залучення сучасних 

виробників, управлінських та організаційних 

інновацій; 

– удосконалення організаційно-правових ме-

ханізмів міжнародного трансферу технологій; 

– формування загальнонаціональної інфор-

маційної мережі спеціальних інституцій, ауди-

торських, консалтингових фірм, які виступають 

джерелом достовірної інформації про інвестиційні 

перспективи, умови діяльності іноземних капіталів 

на території України, становище на ринках, 

виробничий, науково-технологічний, кадровий 

потенціал, макроекономічне середовище, правове 

середовище тощо. 
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Драган І. В. 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Визначено основні завдання ресурсозбереження з урахуванням останніх тен-
денцій розвитку національної економіки та глобалізаційних процесів. Обґрун-
товано принципи державної політики екологізації та ресурсозбереження. 

Ключові слова: державний механізм, екологічне навантаження, природне 
середовище, раціональне природокористування, ресурсозбереження. 

 
Определены основные задания ресурсосбережения с учетом последних тен-

денций развития национальной экономики и глобализационных процессов. 
Обоснованы принципы государственной политики экологизации и ресурсо-
сбережения. 

Ключевые слова: государственный механизм, экологическая нагрузка, при-
родная среда, рациональное природопользование, ресурсосбережение. 

 
The basic tasks of resource conservation with consideration for the latest trends in the 

development of national economy and globalization processes are determined. Principles 
of state environmental policy and resource conservation are explained. 

Key words: state mechanism, environmental stress, environment, rational resource 
management, conservation. 

 

 

Науково-технічний прогрес призвів не тільки 

до величезних масштабів розвитку продуктивних 

сил суспільства, а й до надмірних антропогенних 

навантажень на навколишнє природне середови-

ще. Тепер довкілля, як найважливіший природний 

фактор виробництва і нормального життя людини, 

потребує всебічного захисту й охорони від 

деградації та забруднення. Вичерпання та висна-

ження окремих природних ресурсів, техніко-

економічна відсталість економіки України, велика 

природомісткість, екологонебезпечність постійно 

вимагають пошуків нової науково-технічної стра-

тегії, яка б передбачала розробку і реалізацію 

соціально зорієнтованих екологобезпечних і еко-

номічно ефективних напрямів науково-технічного 

прогресу. Впровадження досягнень науково-тех-

нічного прогресу при проведенні політики ре-

сурсозбереження призведе до високих економіч-

них і соціальних показників, зниження екологіч-

ного навантаження в країні. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Істотний внесок у розвиток теорії та практики 

оцінювання ефективності природокористування і 

господарської діяльності зробили такі вчені: 

А. Аганбегян, Л. Абалкін, Б. Буркинський, В. Мі-

щенко, О. Царенко, Л. Мельник, М. Хвесик, С. Ха-

0річков, В. Степанов, А. Аксененко, О. Амоша, 

Т. Бень, І. Булєєв, О. Василик, Н. Коніщева, 

А. Турило, Л. Червова, М. Чумаченко, А. Шеремет 

та інші. 

 

Постановка завдань: 

– визначити основні завдання ресурсозбе-

реження з урахуванням останніх тенденцій роз-

витку національної економіки та глобалізаційних 

процесів; 

– обґрунтувати принципи державної політи-

ки екологізації та ресурсозбереження. 

Результати 

Зниження антропогенного навантаження на 

довкілля можна досягнути за рахунок підвищення 

технологічної дисципліни і культури виробництва, 

впровадження нових природозберігаючих техно-

логій, проведення природоохоронних заходів, 

структурної перебудови економіки та інших інно-

вацій. Вибір оптимального варіанта повинен 

спиратися на результати комплексного еколого-

економічного аналізу альтернатив. Велике зна-

чення повинно надаватися економічним стимулам: 

платі за користування природними ресурсами, за 

скиди забруднюючих речовин підприємствами 

тощо. 

Цілком справедливою є висунута теза одним із 

засновників екологічної економіки Германом 

Дейлі, лауреатом альтернативної Нобелівської 

премії «Right Livelihood Award», про те, що 

створена людиною економіка є «вмурованою в 

природну екосистему нашої планети і цілком від 

неї залежить». Французький філософ ХVII ст. 

Ш. Монтеск’є зазначав, що природа завжди діє 

повільно, бережливо, та її дії ніколи не бувають 

насильницькими. П’єр Тейяр де Шарден у книзі 
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«Феномен человека» (1946) писав, що тільки один 

раз у ході свого існування як планети Земля могла 

покритись оболонкою життя і тільки раз життя 

було у змозі піднятися на ступінь мислення. І саме 

з цього моменту вершину складає людина, в якій 

зосереджені надії на майбутнє ноогенезу, тобто 

біогенезу, а в кінцевому рахунку – космогенезу. 

Людина незамінна. Значить, якою неймовірною не 

була б перспектива, вона повинна досягнути 

наміченої мети, без сумніву, не за необхідністю, 

але неминуче. 

Найважливішим пріоритетом сучасної економ-

мічної політики України є створення необхідних 

умов для переходу економіки на енерго- та 

ресурсозберігаючий шлях розвитку, виробництва і 

реалізації продукції екологічного призначення 

(ПЕП). Дотримання такого пріоритету сприятиме 

забезпеченню країни енергоносіями та іншими 

необхідними ресурсами, зменшенню негативного 

впливу об’єктів виробництва на навколишнє при-

родне середовище, підтриманню потенціалу про-

мислового та паливно-енергетичного комплексів, 

розширенню експорту продукції. 

Перехід національної економіки до еколо-

гічного і ресурсозберігаючого шляху розвитку 

можна здійснити на основі: 

– законодавчого та іншого нормативного 

забезпечення виробництва і реалізації продукції 

екологічного призначення, ресурсозбереження, що 

ефективно діє в умовах переходу економіки до 

ринкових відносин; 

– системи фінансово-економічних механіз-

мів, що стимулюють виробництво і реалізацію 

ПЕП, економію енергетичних та інших ресурсів; 

– приведення стандартів, норм і правил у 

відповідність з вимогами екологізації виробниц-

тва, транспорту, сфери послуг і побуту; 

– політики ціноутворення, що відбиває 

дійсне співвідношення витрат на виробництво та 

доставку ресурсів до споживачів з цінами на інші 

види продукції, товарів і послуг; 

– державної нормативно-правової та фінан-

сової підтримки екологізації виробництва і ре-

сурсозбереження зі створенням з цією метою на 

державному та регіональному рівнях фондів для 

відповідних проектів і програм, що виправдало 

себе в розвинених країнах зі сталими ринковими 

відносинами;  

– інформаційного забезпечення та пропа-

ганди провідного вітчизняного і світового досвіду.  

Державна політика екологізації виробництва 

може здійснюватися за такими напрямками: 

– розробка і прийняття законодавчих актів, 

спрямованих на регулювання відносин у сфері 

виробництва, ощадливого використання ресурсів 

та енергії; 

– фінансова підтримка проектів виробниц-

тва і реалізації ПЕП. Спад виробництва, взаємні 

неплатежі, відсутність стимулів для капіталовкла-

день поки що не дозволяють вітчизняним підприєм-

ствам знайти власні оборотні кошти для достат-

нього фінансування таких проектів; 

– кредити українських банків, що видаються 

на прийнятних умовах для підприємств і фірм, які 

виробляють продукцію екологічного призначення, 

та іноземні інвестиції. 

Реалізація політики екологізації потребує ство-

рення дієвого економічного механізму. Економіч-

ний механізм має орієнтуватися на довгострокову 

роботу, досягнення мінімальних витрат ресурсів 

на виготовлення одиниці продукції, збереження 

природних комплексів. Метою впровадження 

економічного механізму в господарську практику 

є інтенсифікація і розширення виробництва та 

реалізації ПЕП в умовах становлення й розвитку 

ринкових відносин в економіці. 

Завданням економічного механізму є стиму-

лювання виробництва ПЕП, раціонального вико-

ристання та економії природних ресурсів, ство-

рення виробництва й широкого залучення енерге-

тично ефективних технологічних процесів, устат-

кування і матеріалів. В основу економічного 

механізму має бути покладений принцип протек-

ціонізму на основі розроблених економічних 

регуляторів: податків, пільгового кредитування 

найбільш ефективних проектів, цін. 

Економічні інструменти у сфері виробництва і 

реалізації ПЕП покликані регулювати відносини 

між суб’єктами господарської діяльності, а також 

між державою та юридичними особами, пов’язані 

із транспортуванням, переробкою, збереженням, 

виробництвом ресурсів, а також забезпечувати 

зацікавленість підприємств, організацій у розроб-

ленні й виробництві ПЕП, упровадженні енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій. 

Активізація екологізації з боку місцевих ор-

ганів самоврядування полягає у формуванні 

середовища, в якому прибутковість та екологізація 

виробництва стануть рівнозначними поняттями. 

Необхідною умовою для цього є економічна 

значимість виробництва ПЕП для рентабельності 

виробництва, що забезпечується упорядкуванням 

цін на продукцію, виробничі ресурси. Останнє 

досягається приведенням цін на ресурси у від-

повідність з реальними витратами (з урахуванням 

соціального та екологічного збитків), які несе 

суспільство у зв’язку з виробництвом і викорис-

танням ресурсів. Разом з тим стимулююча 

екологізацію функція цін на продукцію, ресурси 

може повною мірою виявитися тільки при 

розвинених ринкових відносинах. У ринковій 

економіці конкуренція стримує зростання цін на 

продукцію і не дозволяє без збитку для її збуту 

компенсувати зростання витрат простим збіль-

шенням цін. Однак уже на даному етапі розвитку 

ринку інтенсифікації процесів можна досягти 

шляхом створення цілісного економічного меха-

нізму з регламентацією економічних, адміністра-

тивних, правових та інших заходів. 

Упорядкування цін означає врахування в цінах 

екологічної і соціальної складових витрат, спо-

живчих властивостей найбільш якісних видів 

продуктів, ресурсів, їх дефіцитності. Виробництво 

ПЕП зумовлене розумінням економічної вигоди 
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від зниження забруднення навколишнього природ-

ного середовища і раціонального використання 

природних ресурсів [2, с. 197]. 

Успішність реалізації процесів екологізації 

суб’єктами підприємництва великою мірою зале-

жить від створення екоінноваційної інфраструк-

тури, яка передбачатиме: 

– поєднання соціально-економічних та при-

родоохоронних інтересів суб’єктів підприєм-

ництва; 

– вибір оптимальних варіантів ресурсоко-

ристування та ресурсозабезпечення; 

– прогнозування та оцінку екологічних 

наслідків у господарсько-підприємницькій діяль-

ності; 

– раціональне і комплексне використання 

природних ресурсів; застосування інноваційних 

технологій у природокористуванні; 

– розробку та реалізацію програм відтво-

рення природних ресурсів з метою зменшення 

забруднення довкілля і забезпечення оптималь-

ного соціально-економічного ефекту. 

Запропонована інфраструктура має забезпечити 

результативність інноваційно-екологічної спрямо-

ваності підприємництва, яке поступово охоплює 

всі сфери суспільного розвитку, змінюючи таким 

чином саме середовище життя людини, умови 

забезпечення її існування та самореалізації. 

Реалізація цього напрямку передбачає дотримання 

таких принципів: 

– комплексного прогнозування інновацій-

них складових у процесі екологізації підприєм-

ництва; 

– системного впровадження новітніх техно-

логій у взаємопов’язаних сферах підприємницької 

діяльності; 

– поєднання інвестицій з інноваціями як 

чинниками активізації процесу екологізації 

підприємництва; 

– здійснення аналізу результативності ново-

введень і прибутковості реалізованих видів еко-

логічного підприємництва. 

Перехід суб’єктів підприємництва на еколого-

інноваційний шлях розвитку має бути спрямо-

ваний, насамперед, на задоволення матеріальних 

потреб за умов екологізації підприємництва, 

еволюція яких включає такі стадії: 1) виробництво 

та застосування засобів захисту довкілля від 

забруднення; 2) заміна екологічно несприятливих 

виробів і послуг екологічно більш досконалими чи 

такими, які сприяють зменшенню матеріало- та 

енергоємності систем. 

Екологічне підприємництво в Україні, на думку 

О. О. Веклич, має розвиватися за такими напрям-

ками: виготовлення, установка й експлуатація 

природоохоронних (очисних) засобів; розробка та 

впровадження екологічно чистих технологій; ви-

робництво екологічно чистих продуктів; перероб-

ка, транспортування та ліквідація відходів; тор-

гівля новітніми екологічними технологіями, про-

дуктами й відходами; енергозбереження, ресурсо-

заощадження, збереження земельних ресурсів; 

водний, повітряний контроль, екоаудит і еко-

експертиза; екотуризм, екологічна медицина та 

професійна безпека; інформаційні екотехнології 

тощо [1, c. 62]. 

Специфічні та суперечливі умови трансфор-

маційних перетворень в Україні зумовлюють 

розкриття нових можливостей підприємницького 

потенціалу, який має бути здатним виконувати 

функції генератора соціально-екологічної політики 

та стратегії розвитку суспільства. Це, відповідно, 

спричинить пошук нових джерел отримання 

доходів від діяльності, пов’язаної з охороною та 

оздоровленням навколишнього природного сере-

довища, раціональним використанням і відтво-

ренням природних та людських ресурсів [3, 

c. 235]. 

Однією з основних передумов отримання кон-

курентних переваг в умовах мінливої ринкової 

кон’юнктури є ефективна політика ресурсо-

збереження, що дозволить підприємствам викону-

вати виробничу програму і зменшувати при цьому 

питому ресурсомісткість.  

Ресурсозбереження – процес послідовної та 

комплексної реалізації організаційних, економіч-

них і технічних заходів, спрямованих на забез-

печення економії та раціонального використання 

матеріально-сировинних ресурсів у всіх галузях 

національної економіки. Необхідність ресурсо-

збереження, перехід до якісно нового рівня ре-

сурсоспоживання в період формування соціально-

ринкової економіки зумовлені тим, що, по-перше, 

більшість видів матеріально-сировинних ресурсів – 

невідтворювані, а динаміка споживання цих 

ресурсів на сучасному етапі свідчить про при-

скорення вичерпання їх розвіданих запасів; по-

друге, ускладнюються умови видобутку первин-

них ресурсів, що збільшує їхню вартість на світо-

вому ринку, і до того ж залучення до господар-

ського обігу дедалі більшого обсягу матеріально-

сировинних ресурсів призводить до погіршення 

екологічної ситуації; по-третє, економія цих ре-

сурсів істотно впливає на підвищення ефектив-

ності виробництва, оскільки питома вага мате-

ріальних витрат у загальній собівартості промис-

лової продукції становить 60-90 %; по-четверте, 

величезні матеріальні витрати у процесі вироб-

ництва продукції, низькі експлуатаційні параметри 

вітчизняних виробів роблять їх неконкуренто-

спроможними на світовому ринку, що ускладнює 

залучення України до процесу міжнародного 

поділу праці. 

Отже, об’єктивною умовою економічного роз-

витку в процесі переходу до соціально орієнто-

ваної ринкової економіки є створення та реалізація 

економічного механізму ресурсозбереження, що 

має забезпечити економічні умови, за яких 

раціональне ресурсоспоживання було б вигідним 

для всіх суб’єктів господарювання, а пошук і 

реалізація ресурсозбереження стимулювалися [2, 

c. 198].  

Ресурсозбереження передбачає комплексний 

підхід, органічне поєднання технологічних, еко-
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номічних і соціальних напрямів інтенсифікації 

використання ресурсів. Однак на етапі переходу 

до інтенсивної економіки, в період створення від-

повідного господарського механізму, необхідні, 

зокрема, досягнення повної і постійно підтриму-

ваної збалансованості потреб та ресурсів суспіль-

ного виробництва; єдиний підхід до забезпечення 

ефективності взаємопов’язаної системи фінансо-

вих і матеріальних ресурсів; запровадження 

платності всіх видів ресурсів уречевленої праці. 

Збалансованість суспільного виробництва сама 

по собі виступає фактором ресурсозберігаючого 

розвитку. Заздалегідь визначається, скільки і які 

види матеріальних благ та послуг мають бути 

вироблені і спожиті в цілому суспільством. На 

основі цього розраховуються норми витрати на 

кожну одиницю потреб та розміри видобутку і 

використання природно-сировинних та паливно-

енергетичних ресурсів. У цьому випадку дося-

гається соціально-економічна ефективність і 

ефективність використання всіх ресурсів. 

Забезпечення максимальної ефективності ре-

сурсозбереження практично неможливе без зміни 

пропорцій між оборотами матеріальних і фінан-

сових ресурсів, без плати за ресурси та стимулів 

економного використання ресурсів. Лише на 

основі нової системи господарського управління 

можлива матеріалізація ресурсозберігаючих фак-

торів економічного росту. 

Планування суспільного виробництва повинно 

здійснюватися на основі формування показників 

кінцевих суспільних потреб і реальних можли-

востей їх задоволення, а не на початково заданих 

показниках темпів економічного розвитку, вихо-

дячи з переважного росту продукції галузей групи. 

Завдання мають вирішуватися, виходячи з крите-

ріїв максимального задоволення кінцевих суспіль-

них потреб і дотримання довготермінових соціально-

економічних, в основному натурально-вартісних 

нормативів. При цьому всі без винятку планові 

нормативи максимально повинні відображати 

об’єктивно необхідні вимоги до ефективності 

суспільних затрат за умови вирішення намічених 

завдань збалансованості розвитку національної 

економіки. Тільки таким чином можна на науковій 

основі вирішити проблеми забезпечення ресурсо-

зберігаючої орієнтації суспільного виробництва і 

досягнення ефективної господарської збалансова-

ності. Нормативна база планування на всіх рівнях 

господарювання ув’язується із системою еконо-

мічного стимулювання ефективного використання 

всіх ресурсів, у першу чергу мінеральних. 

Безпосередньо для підвищення масштабів ре-

сурсозбереження слід: 

1) запровадити науково обґрунтовану систему 

рентних платежів, поширивши її не лише на 

добувну, а й на переробну промисловість; 

2) розробити систему комплексних заходів з 

широкого залучення в господарський обіг вторин-

них ресурсів як на галузевому, так і на регіо-

нальному рівнях; 

3) розробити систему матеріального стимулю-

вання ресурсозбереження (на рівні галузей, об’єд-

нань, виробничих колективів); 

4) перейти до системи економічного стимулю-

вання за кінцевий результат ресурсозбереження, 

відмовитися від стимулювання «за приріст» [2, 

с. 126-127]. 

Мотиваційна основа ресурсозбереження – узгод-

ження індивідуальних, колективних і державних 

інтересів у питаннях використання матеріально-

сировинних ресурсів. Домінування державних 

інтересів у ресурсоспоживанні (за командно-адмі-

ністративної економіки) не забезпечує раціональ-

ного ресурсоспоживання, оскільки зацікавленість 

у цьому трудових колективів та окремих 

працівників є незначною; панування індивідуаль-

них інтересів ігнорує інтереси державні, тяжіючи 

до хижацького, марнотратного використання ре-

сурсів. З огляду на це, для раціонального ресурсо-

споживання і ресурсозбереження оптимальним є 

поєднання індивідуальних, колективних та дер-

жавних інтересів. Колективні й індивідуальні 

економічні інтереси можуть бути задоволені лише 

за оптимального поєднання державної, колектив-

ної та приватної власності на засоби виробництва, 

оскільки результати ресурсозбереження безпосе-

редньо впливають на доходи власників засобів 

виробництва.  

Тому важливою умовою забезпечення ресурсо-

збереження є конкурентоспроможний і недержав-

ний сектор економіки. Основні напрями ресурсо-

збереження: зменшення обсягів видобутку мате-

ріальних ресурсів і заміна їх раціональнішими 

видами; збільшення корисного виходу матеріаль-

них ресурсів; зниження норм витрат матеріальних 

ресурсів на одиницю продукції; комплексне 

використання матеріальних ресурсів у виробниц-

тві; використання відходів, вторинних ресурсів; 

поліпшення якості та збільшення тривалості 

експлуатації матеріальних ресурсів. Найсуттє-

вішого результату ресурсозбереження досягають 

за умови, що цей процес охоплює всі стадії 

життєвого циклу ресурсу, на кожній з яких 

визначають відповідні напрями і способи ре-

сурсозбереження. У системі ресурсозбереження 

використовують такі основні способи: впрова-

дження прогресивної ресурсоощадної техніки і 

технології; вдосконалення конструкції продукції; 

використання нових видів сировини та матеріалів; 

розробку нових видів ресурсів; організацію техно-

логічного використання відходів, застосування 

раціональних пакувальних матеріалів і конструкт-

цій упаковки; вдосконалення технології склад-

ського зберігання і створення умов для зберігання 

матеріальних ресурсів; упровадження раціональ-

них видів транспортування, скорочення відстані 

транспортування матеріальних ресурсів [3, c. 236]. 

При цьому необхідно дотримуватись основних 

принципів політики ресурсозбереження, щоб не 

посилювати перекоси в ресурсних балансах та 

господарських ланках національної економіки. 
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У справі подальшого вдосконалення господар-

ського механізму раціонального природокорис-

тування особливої гостроти й актуальності набу-

вають нині моменти, безпосередньо пов’язані з 

розробкою і практичним утіленням планових 

завдань з охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів 

на регіональному рівні. До них належать: визна-

чення необхідного обсягу ресурсів (трудових, ма-

теріальних, фінансових) на охорону навколиш-

нього середовища; розподіл цих ресурсів за різни-

ми напрямками природоохоронної діяльності 

(охорона повітряного басейну, відтворення земель-

них, водних, лісових ресурсів і т. д.); здійснення 

природоохоронних заходів з урахуванням конкрет-

них ресурсних та інших обмежень; співвимірення 

затрат і результатів у сфері природокористування. 

Правильне вирішення цих питань неможливе без 

чіткого та обґрунтованого визначення об’єкта пла-

нування, критеріїв соціально-економічної ефектив-

ності природоохоронних заходів і кінцевого 

продукту у сфері природокористування. 

З вищеназваних, як і з багатьох інших, питань 

природокористування економісти не мають єдно-

сті в поглядах. Як переконаний Г. Шалабін, кінце-

вим результатом природоохоронної діяльності є 

якість навколишнього середовища. Суть останньої – 

у його здатності протягом необмеженого періоду 

часу виконувати основні функції середовища 

мешкання, джерела відтворюваних природних ре-

сурсів, сховища генофонду різноманітних рослин і 

тварин. Така здатність дозволяє навколишньому 

середовищу задовольняти різні потреби ниніш-

нього та прийдешніх поколінь [6, c. 78]. 

Якість навколишнього середовища залежить не 

тільки від природних процесів, а й від діяльності 

людини. Тому об’єктом планування та управління 

при розробці планових завдань з охорони навко-

лишнього середовища є процеси природокорис-

тування як єдність процесів споживання природ-

них ресурсів і умов їх користування, охорони та 

відтворення. У процесі такого планування має 

використовуватися система екологічних нормати-

вів і стандартів, що розроблятиметься з урахуван-

ням як потреб населення, так і потенціальних 

можливостей територіальних природних комплек-

сів (ландшафтів) регіону. 

Серед особливо важливих завдань – посилення 

перспективного, стратегічного начала у плану-

ванні охорони навколишнього середовища. У 

зв’язку з цим істотно зростає роль і значення 

передпланових досліджень та документів. Голов-

ними передплановими документами тут повинні 

стати територіальні комплексні схеми охорони 

навколишньої природи і цільові комплексні 

програми охорони навколишнього середовища, 

котрі необхідні в усіх економічних районах та 

великих промислових центрах, незалежно від 

гостроти екологічної ситуації. Вбачається, що 

основне призначення зазначених документів – у 

розробці довготривалої екологічної концепції роз-

витку регіону та обґрунтуванні набору й черго-

вості здійснення природоохоронних заходів, 

включених до проекту плану розвитку економіч-

ного району. Складова частина цієї концепції – 

екологічна стратегія як система взаємопов’язаних 

цілей та завдань у галузі охорони навколишнього 

середовища, методів і засобів їх вирішення. 

Відсутність такої стратегії або недостатня її об-

ґрунтованість – серед основних причин такого 

становища, коли природоохоронна діяльність у 

регіоні здійснюється на догоду лише миттєвим 

госпрозрахунковим інтересам, що базуються на 

однобокому, утилітарно-споживацькому ставленні 

до природи. 

Втрати і збитки, що виникають у національній 

економіці внаслідок перевищення нормативного 

рівня забруднення, є, по суті, шкодою від забруд-

нення навколишнього середовища. Суворе та 

послідовне розмежування такого власне економіч-

ного збитку й додаткових затрат в умовах 

нормативного забруднення навколишнього середо-

вища має важливе не лише теоретичне, а й суто 

практичне госпрозрахункове значення. Економіч-

ний збиток підлягає компенсації у формі штрафу, 

що накладається на ті підприємства (організації), з 

вини яких відбулося наднормативне забруднення 

навколишнього середовища, і виплачується з 

фондів економічного стимулювання. При цьому 

розмір штрафу необхідно встановлювати так, щоб 

він значно перевищував можливу госпрозра-

хункову вигоду від порушення підприємством 

установлених контролюючими організаціями норм 

викиду забруднюючих речовин у навколишнє 

середовище. Тому економічний збиток від пору-

шення таких норм визначає лише нижню (міні-

мальну) межу величини штрафу. Що стосується 

подібних штрафів, котрі накладаються нині на 

посадових осіб, то вони мають в основному суто 

символічний характер. Крім того, в умовах не-

достатньо оперативного контролю за забруднен-

ням середовища вони, по суті, стають платою за 

право перевищувати встановлені норми викидів, 

свого роду індульгенцією на забруднення [4, 

c. 244]. 

Важливим елементом механізму раціонального 

природокористування є економічна оцінка природ-

них ресурсів. У госпрозрахунковій практиці ця 

оцінка має форму плати за їх використання. 

Остання в літературі часто розглядається як один з 

основних регуляторів раціонального використання 

цих ресурсів [5]. В останні роки із запровадженням 

плати за землю і воду сфера практичного засто-

сування таких оцінок значно розширена. Однак 

плата за природні ресурси і нині в цілому не 

виконує своїх регулюючої та стимулюючої 

функцій. Пояснюється це, перш за все, недоліками 

системи ціноутворення. Стимулююча роль рент-

них платежів, які визначаються в результаті 

розв’язання відповідних економіко-математичних 

моделей, істотно знижується через значність лагів, 

що відділяють у сфері природокористування за-

трати від результатів, неподільність об’єктів, 
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наявність альтернативних (взаємовиключних) ва-

ріантів застосування природних ресурсів.  

Висновки 

Теоретичні дослідження та практика природо-

користування дозволяють зробити висновок: 

забезпечення стимулюючої і регулюючої функцій 

економічної оцінки цих ресурсів передбачає 

відмову від галузевого, поресурсного підходу до 

визначення величини оцінки, визначення науково 

обґрунтованих нормативів і лімітів використання 

природних ресурсів для окремих підприємств та 

організацій, здійснення оперативного контролю за 

станом навколишнього середовища, запровад-

ження суворих, дієвих економічних, правових і 

адміністративних заходів та санкцій за порушення 

норм і правил раціонального природокористу-

вання. Лише за таких умов можливе вдале вирі-

шення завдань екологізації економіки та ресурсо-

збереження. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

У статті розглядається класифікація методів державного регулювання 
аграрного сектора економіки України, проаналізовано найпоширеніші механізми 
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію, запропоновані економічні 
інструменти регулювання аграрного сектора економіки. 

Ключові слова: державне регулювання економіки, аграрний сектор, методи, 
сільське господарство продовольчий ринок, сільськогосподарська продукція. 

 
В статье рассматривается классификация методов государственного 

регулирования аграрного сектора экономики Украины, проанализированы самые 
распространенные механизмы регулирования цен на сельскохозяйственную 
продукцию, предложены экономические инструменты регулирования аграрного 
сектора экономики.  

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, аграрный 
сектор, методы, сельское хозяйство продовольственный рынок, сельско-
хозяйственная продукция.  

 
In the article overviews classification methods of state regulation of the agricultural 

sector of Ukraine, analyzes the most common mechanisms of regulating prices on 
agricultural produce, and suggests economic instruments to regulate the agricultural 
sector. 

Key words: state regulation of economy, agricultural sector, methods, agriculture, 
food market, agricultural products. 

 

 

Для України перехідний період до ринкових 

відносин став не таким швидким і безболісним, як 

для окремих постсоціалістичних країн, зокрема 

країн Східної Європи. Ті явища, що сприймалися 

як тимчасові (лібералізація цін, порушення союз-

них інтеграційних зв’язків) переросли в затяжну 

фінансову кризу та спричинили спад виробництва 

сільськогосподарської продукції. Негативні на-

слідки цих двох тенденцій досі ще повністю не 

подолані, а отже, питання щодо визначення ролі 

держави в регулюванні аграрного сектора зали-

шається відкритим.  

У кожній країні історія взаємовідносин дер-

жави з ринком, вільним підприємництвом має 

унікальний характер. Так для економіки нашої 

країни ефективне функціонування аграрного сек-

тора в ринкових умовах має велике значення, 

оскільки його функціонування покликане насам-

перед забезпечити стійкість продовольчого забез-

печення населення. Роль продовольства в житті 

суспільства визначає його економічне, соціальне і 

стратегічне значення. Стан забезпеченості насе-

лення продовольством, його фізична й економічна 

доступність безпосередньо впливають на стабіль-

ність політичної і соціально-економічної ситуації в 

суспільстві. Саме це свідчить про особливий не 

тільки економічний, але й соціальний його статус 

у суспільній життєдіяльності будь-якої країни. 

Проте необхідно відмітити, що рівень продоволь-

чого забезпечення населення знаходиться в 

залежності від дії комплексу факторів зовнішнього 

і внутрішнього характеру, серед яких такі: обсяг та 

стабільність вітчизняного виробництва основних 

видів продовольства; розміри і питома вага 

імпортованого продовольства; характер і наявність 

ресурсів, необхідних для придбання імпортованого 

продовольства, платоспроможність населення. За 

останні роки політика, заснована переважно на 

саморегулюванні ринкових відносин, привела в 

підсумку до величезних соціально-економічних 

витрат, як на рівні держави, так і на рівні окремого 

регіону [3].  

Постановка завдання 

Мета статті – проаналізувати методи держав-

ного регулювання аграрного сектора економіки 

України, розглянути найпоширеніші механізми 

регулювання цін на сільськогосподарську продук-

цію, запропоновати економічні інструменти регу-

лювання аграрного сектора економіки. 

Результати 
У науковій літературі механізм державного 

регулювання економіки описується через визна-

чення основних його елементів: суб’єкта, об’єкта, 

методів і засобів. Суб’єктом державного регулю-
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вання економіки є держава в особі державних 

органів – президента, парламенту, уряду, місцевих 

адміністрацій. Однак деякі дослідники вважають, 

що суб’єкт державного регулювання – це вираз-

ники та виконавці господарських інтересів, насам-

перед соціальні групи, які відрізняються одна від 

одної за такими ознаками, як майно, доходи, види 

діяльності, професія, регіональні та галузеві інте-

реси. Суб’єктом державного регулювання також 

можна вважати спеціально утворений орган влади, 

державну установу або її підрозділ, що взаємо-

діють між собою та між якими розподілені певні 

функції державного управління. Головною рисою 

суб’єкта державного регулювання є наявність у 

нього певної компетенції і владних повноважень, 

які дають змогу втілювати свою волю у формі 

управлінських рішень, керівних команд, обов’яз-

кових до виконання [1]. Об’єктом державного 

регулювання є сільське господарство, а також 

соціально-економічні процеси, що супроводжують 

його розвиток, у т. ч. структурні зрушення в 

галузях та їх розміщенні, інвестуванні, інноваціях 

тощо. До об’єктів державного регулювання 

економіки, виходячи з аналізу літературних 

джерел, можна віднести: економічні підсистеми, 

соціально-економічні процеси, відносини, ринки, 

організації, окрему людину. 

У літературі зустрічається різна класифікація 

методів державного регулювання економіки, 

залежно від обраних критеріїв. Зокрема, можна 

виділити дві групи методів державного регулю-

вання економіки, використовуючи дві ознаки: 

форми впливу та засоби впливу. За формами 

впливу він виділяє прямі та непрямі методи 

регулювання, за засобами впливу – правові, 

адміністративні, економічні та пропагандистські 

методи.  

Правове регулювання здійснюється шляхом 

розробки і введення в дію законодавчих і норма-

тивних актів. У перші роки незалежності України 

державні органи не здійснювали регулюючого 

втручання в обмінні процеси в аграрному секторі 

економіки, в останні ж роки ці питання за-

гострюються і дістають певне відображення в 

законодавчо-нормативних актах. Так Законом 

України «Про державну підтримку сільського 

господарства України», прийнятим Верховною 

Радою в 2004 р., визначеной подальший розвиток 

агарного сектора економіки [4].  

Адміністративне регулювання (управління) 

спирається безпосередньо на силу державної влади 

і включає заходи заборони, дозволу, примусу. До 

адміністративних заходів належать: відстежу-

вання паритету цін на сільськогосподарську і про-

мислову продукцію з метою своєчасного корегу-

вання граничних цін; визначення пріоритетних 

напрямів дотацій і інвестицій; контроль за 

дотриманням стандартів на сільськогосподарську 

продукцію і продовольство; встановлення квот, 

митного збору на імпорт або експорт сільсько-

господарської продукції і продовольства з метою 

захисту вітчизняних товаровиробників і продо-

вольчого ринку; переорієнтація органів держав-

ного управління АПК відповідно до формування 

якісно нової структури, адекватної ринковій 

економіці; розвиток функцій місцевого самовря-

дування.  

Економічне регулювання ґрунтується на еко-

номічних інтересах товаровиробників у аграрному 

секторі економіки і матеріальному стимулюванні 

розвитку певних видів діяльності відповідно до 

потреб суспільства. Економічне державне регу-

лювання українського аграрного сектора є склад-

ним поєднанням зазначених елементів. Воно здій-

нюється через цінову, податкову, соціальну полі-

тику; бюджетне фінансування; кредитування і 

страхування сільського господарства; регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків, відносин під-

приємств сільського господарства і промисловості, 

торгівлі, переробної промисловості, інфраструк-

туру і сферу послуг. 

Економічні заходи включають: закупівлі сіль-

ськогосподарської продукції; систему регулюван-

ня цін на сільськогосподарську продукцію; 

пільгове і пріоритетне кредитування інвестиційних 

проектів; пільгове страхування врожаю сільсько-

господарських культур, особливо в регіонах ризи-

кового землеробства; дотації до цін на продукти 

харчування для зниження витрат споживачів; 

диференціацію в оподаткуванні виробництва 

окремих видів продукції аграрного сектора еко-

номіки; експортні та імпортні тарифи або субсидії 

на продукцію; диференціацію транспортних тари-

фів на перевезення сільськогосподарської продук-

ції і продовольства тощо.  

Відомою є також класифікація методів держав-

ного регулювання економіки залежно від харак-

теру впливу на об’єкт регулювання. Виходячи з 

цього критерію, дослідники виділяють адміністра-

тивні, економічні, донорські, протекціоністські 

методи. В цій класифікації можна виділити два 

критерії: засоби впливу (адміністративні, еконо-

мічні методи) і характер впливу (донорські, 

протекціоністські). Класифікацію методів за 

характером впливу можна розширити за рахунок 

включення стимулюючих, заборонних, обмежу-

вальних і підтримуючих методів. Певну теоре-

тичну цінність являє собою класифікація методів 

регулювання економічної діяльності, в основу якої 

покладено дев’ять критеріїв: суб’єкти впливу, час 

дії, характер впливу, масштаби втручання, зміст, 

спосіб прийняття, характер дії, рівень впливу, 

об’єкти впливу [5]. Усі названі підходи мають 

право на життя залежно від того, на який аспект 

державного регулювання економіки спрямовано 

увагу дослідників.  

Держава, використовуючи сукупність важелів 

впливу на економіку, може стимулювати або стри-

мувати розвиток певних виробничих відносин, 

розвивати або гальмувати підприємницьку діяль-

ність, тобто відігравати прогресивну або регре-

сивну роль у розвитку тієї чи іншої економічної 

системи. У теорії державного регулювання еко-

номіки більшість авторів наголошують на необ-
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хідності системного підходу до вибору засобів та 

методів впливу держави на суб’єкти економічних 

відносин: «Регулюванню підлягають складні про-

цеси життєдіяльності суспільства, на які нездатні 

ефективно впливати окремі важелі або будь-які їх 

вибіркові незбалансовані комбінації. Результа-

тивність державного регулювання підвищується, 

якщо ці важелі застосовуються не випадково чи 

під тиском груп спеціальних інтересів і кон’юнк-

тури, а системно, виходячи з довгострокових цілей 

і поточних завдань соціально-економічного роз-

витку» [2]. 

Зростання аграрного сектора економіки необ-

хідно розглядати як діалектичний результат взаємо-

дії двох чинників: функціонування ринкового 

механізму в сільському господарстві та держав-

ного регулювання галузі. Практика свідчить, що на 

різних етапах розвитку ринкових відносин спів-

відношення ролей держави і ринку закономірно 

змінюється. Досягнення найвищих рівнів ефектив-

ності сільського господарства залежить від опти-

мальності впливу держави стосовно конкретних 

сфер і напрямків регулювання, а також «глибини» 

втручання в ринковий механізм.  

Отже, концепції державного регулювання 

аграрного сектора економіки мають бути прита-

манні такі риси, як системність, цілісність, 

визнання за державою функцій, які доповнюють 

дію ринкового механізму та забезпечують умови 

діяльності для всіх суб’єктів аграрного сектора. 

Нині загальновизнаним є той факт, що економічна 

ефективність найбільшою мірою досягається в 

умовах дії конкурентного ринкового механізму. 

Мета держави в ринковій економіці – не кори-

гувати ринковий механізм, а створювати умови 

для його ефективного функціонування: конкурен-

ція повинна забезпечуватися скрізь, де можливо, 

регулюючий вплив держави – скрізь, де необхідно. 

Постає наступне, надзвичайно важливе пи-

тання: на основі яких критеріїв буде здійсню-

ватися оцінка ефективності державного регулю-

вання аграрного сектора? Саме поняття «ефектив-

ність» характеризує зв’язок між кількістю одиниць 

обмежених ресурсів, які використовуються в 

процесі виробництва, і кількістю отриманого в 

результаті цього виробництва продукту. Дослід-

женню проблеми ефективності виробництва (чи 

загалом господарської діяльності підприємства) в 

економічній літературі приділялося і приділяється 

достатньо уваги.  

Західні економісти під «ефективністю вироб-

ництва» розуміють таку ситуацію, у якій при 

даних виробничих ресурсах та існуючому рівні 

знань неможливо виробити більшу кількість 

одного товару, не жертвуючи при цьому мож-

ливістю виробити деяку кількість іншого товару 

[7]. Однак дослідження ефективності державного 

регулювання агропродовольчого ринку тільки 

починає привертати увагу сучасних учених. 

Залишаючи осторонь оцінку дискусій щодо 

трактовки категорій «ефективність», «ефект», 

«економічна ефективність», звернемо увагу на ту 

обставину, що економічна ефективність є кри-

терієм результативності заходів, які здійснюються 

у будь-якій сфері народногосподарського життя. 

Цей критерій пов’язаний із збільшенням вироб-

ництва споживчих вартостей, які проявляються як 

корисний ефект лише на стадії споживання. В 

умовах ринкової економіки це здійснюється через 

задоволення потреб споживачів у процесі обміну. 

Отже, економічна ефективність діяльності товаро-

виробників може бути оцінена тільки після 

реалізації продукції. 

Вибір критеріїв ефективності державного ре-

гулювання аграрного сектора економіки значною 

мірою впливатиме на стратегію подальшого 

розвитку галузі та потребу в ресурсах для 

реалізації поставлених завдань.  

Критеріями ефективності державного регулю-

вання аграрного сектора можна визнати: рівень 

забезпечення соціально-економічних потреб насе-

лення залежно від установлених пріоритетів, які 

можуть змінюватися на кожному наступному етапі 

розвитку економіки; співвідношення витрат 

виробничих ресурсів і отриманих результатів; 

раціональність розподілу та ефективність вико-

ристання ресурсів національної економіки. 

Однією з проблем аграрного сектора економіки 

в нашій країні є неефективність обміну між 

промисловістю і сільським господарством, що 

отримала назву «диспаритет цін». У розвинутих 

країнах ця проблема найчастіше вирішується 

шляхом державного регулювання цін. Найпоши-

ренішими серед різноманітних механізмів регулю-

вання цін на сільськогосподарську продукцію є 

наступні [8]: 

– закупівля з метою підтримки цін на 

сільськогосподарську продукцію (держава або ціл-

ком призупиняє продаж продукції на внутріш-

ньому ринку, або зводить його до мінімуму, тим 

самим забезпечуючи фермерам довготермінові 

високі ціни. Водночас використання цього меха-

нізму може призвести до збільшення державних 

запасів, що інколи потребує фізичного знищення 

продукції); 

– субсидування експорту з метою підтримки 

високих цін на внутрішньому ринку (застосування 

цього механізму має декілька негативних наслід-

ків: високі споживчі ціни, бюджетні витрати для 

країни, що запровадила цей механізм, зниження 

рівня світових цін і, як наслідок, виникнення 

напруги між окремими країнами – найбільшими 

експортерами певного виду продовольчої си-

ровини); 

– обмеження імпорту продовольства (цей 

механізм, як і попередній, спрямований на під-

тримку високих цін на внутрішньому ринку, що, з 

одного боку, сприяє збільшенню пропозиції, а з 

іншого – веде до скорочення попиту. Значний 

розрив між пропозицією та попитом на внутріш-

ньому ринку викликає необхідність застосування 

попереднього механізму з усіма його негативними 

наслідками); 
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– компенсаційні платежі (застосовуються за 

необхідності підтримки попиту на продукцію 

сільськогосподарського виробництва. Виробники 

отримують з бюджету прямі компенсаційні пла-

тежі в разі суттєвого падіння ринкових цін, що 

дозволяє їм утримувати відповідний рівень рента-

бельності виробництва).  

Однією з проблем для України є забезпечення 

державного контролю за ціноутворенням щодо 

співвідношення внутрішніх і світових цін, спря-

мованих на розширення внутрішнього ринку 

продовольства за рахунок підтримки попиту, 

забезпечення конкурентоспроможності галузі і 

розв’язання соціальних проблем на селі. Важливе 

значення має систематичний контроль за рівнем 

цін на продукцію базових галузей. Щоб запобігти 

неконтрольованому підвищенню цін, держава 

повинна їх регулювати переважно через еконо-

мічні важелі, податкову, фінансово-бюджетну, 

кредитну, валютну і митну політику, а також 

встановленням цін на продукцію підприємств-

монополістів.  

Політика цінового регулювання може здійсню-

ватися шляхом встановлення відповідної системи 

ціноутворення з урахуванням динаміки інфляції, 

рівня конкуренції та монополізації виробництва, 

соціальної політики. Держава може втручатись у 

ціноутворення, прямо чи опосередковано регу-

люючи ціни.  

Основними механізмами, на основі яких 

здійснюється регулювання цін, є дія економічних 

законів, а саме: закону вартості, який враховує 

ціну виробництва (механізми цього закону впли-

вають на всі складові виробництва); закону стри-

мування норми прибутку; закону норми експлуа-

тації, що регулює рівень заробітної плати; закону 

рівня приватизації, який визначає ефективність 

використання основних фондів, їх оновлення, та 

інших законів. 

У зв’язку з тим, що часто цінова підтримка є 

досить неефективною, для визначення впливу 

державної підтримки доцільно орієнтуватися на 

такі напрями подальшого вдосконалення цінових 

механізмів: запровадження державної підтримки 

цін, надання дотацій виробникам тваринницької 

продукції, фінансова підтримка розвитку галузей 

аграрного сектора економіки; законодавче підси-

лення антимонопольного контролю за формуван-

ням цін на матеріально-технічні ресурси і послуги, 

що надаються сільському господарству; впрова-

дження механізмів справедливого розподілу дохо-

дів і прибутків серед усіх учасників процесу 

виробництва, переробки та реалізації сільсько-

господарської продукції; контролювати на держав-

ному рівні (райдержадміністрації) використання 

амортизаційних нарахувань сільськогосподарських 

підприємств за цільовим призначенням; конкре-

тизувати види сільськогосподарської продукції, на 

які встановлюється державна цінова підтримка, і 

на наступні роки збільшити в бюджеті кошти на 

цю підтримку; обмежити процентні ставки за 

кредит для сільськогосподарських товаровироб-

ників.  

Впровадження викладених заходів у практику 

господарювання дає підстави сподіватись на перс-

пективи подальшого розвитку аграрного сектора і 

реалізацію дії стратегії розвитку продовольчого 

ринку. Інструменти економічної політики, у тому 

числі і аграрної політики, прийнято розділяти на 

адміністративні, економічні та інституційні [6]. 

Адміністративні заходи аграрної політики при-

значені для забезпечення правової інфраструктури 

у сфері АПК, захисту конкурентного середовища, 

гарантування прав власності і можливостей прий-

няття економічних рішень. Заходи адміністра-

тивного впливу (заборонні, дозвільні, примусові) 

сьогодні активно застосовуються у сфері охорони 

навколишнього середовища, санітарно-епідеміо-

логічного нагляду, біологічного захисту рослин і 

тварин. Вони також можуть приймати органі-

заційно-інституційну форму. Поняття «інститут» 

являє собою словесний символ для кращого опису 

групи суспільних звичаїв. Варіантами розповсю-

дження інституційних форм у сучасних умовах 

ринкової економіки є такі: формування виконав-

чих структур державної влади на різних рівнях, 

мета яких полягає в реалізації цілей уряду; 

створення і підтримка об’єктів приватної влас-

ності; реформування сільськогосподарських під-

приємств; підготовка соціально-економічних про-

грам і прогнозів; інформаційно-консультаційна 

підтримка; підтримка навчальних аграрних 

закладів, НДІ, експертних рад; участь у створенні 

форм агропромислової інтеграції. 

Висновки 
Заміна адміністративних заходів на економічні 

є найважливішою задачею подальшого розвитку 

аграрного сектора економіки. До економічних 

інструментів аграрної політики відносять дії дер-

жави шляхом впливу на сукупний попит на про-

дукцію вітчизняного аграрного сектора економіки, 

сукупну пропозицію, соціальні і структурні 

аспекти економіки аграрного сектора. До них 

відносять фінансову політику, грошово-кредитну 

політику, а також розробку програм і прогнозів. В 

умовах ринкової економіки співвідношення 

фінансових і кредитно-грошових інструментів 

може бути різним. Як правило, фінансовий аспект 

висувається на перший план. Інструменти аграрної 

політики часто набувають ролі каналів державної 

допомоги сільському господарству.  

Доцільно розділити заходи державного 

регулювання аграрного сектора на дві групи:  

– спрямовані на збільшення прибутковості, 

рентабельності сільськогосподарського вироб-

ництва (пов’язані з підвищенням доходів сільських 

товаровиробників; у свою чергу, можуть розді-

лятися на підгрупи залежно від того, як вони 

досягатимуться. З одного боку, для збільшення 

доходів сільських товаровиробників можна 

підвищити виручку від продажів за рахунок 

зростання цін. З іншого, можна понизити витрати 

виробництва);  
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– безвідплатні заходи, пов’язані з розвитком 

сільських територій (пряма безвідплатна допомога 

сільським товаровиробникам, розвиток несільсько-

господарської зайнятості в сільській місцевості, 

заходи з розвитку сільських територій включають 

різні регіональні програми: з газифікації села, 

електро- і водопостачання, розвитку соціально-

культурної сфери села). 

Перераховані інструменти державного регулю-

вання аграрного сектора в чистому вигляді 

зустрічаються рідко. Приведення інструментів 

державного регулювання в дію можливе шляхом 

створення державних і комерційних структур 

загальнодержавного та регіонального рівнів, а 

також державних програм, що має назву «механізм 

державного регулювання аграрного сектора еко-

номіки». До основних його напрямів можна 

віднести: формування і функціонування ринку 

сільськогосподарської продукції, сировини і про-

довольства; фінансування, кредитування, страху-

вання, пільгове оподаткування; захист інтересів 

вітчизняних товаровиробників при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; розвиток науки і 

здійснення наукової діяльності у сфері агро-

промислового виробництва; розвиток соціальної 

сфери села.  

Отже, на сьогодні держава намагається ство-

рити всі необхідні умови для нормального 

функціонування аграрного сектора. Наскільки 

виправданими будуть усі ці кроки, засвідчить час, 

але поки що залишається лише сподіватись на 

поступове розв’язання всіх накопичених проблем 

комплексу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО  

ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

РЕГІОНІВ 

 

 

У статті визначено напрями державної політики у сфері економічного 
зростання й розвитку промисловості; проведено критичний аналіз наявних 
проблем відновлення економічного зростання промисловості; наведено систему 
умов активізації ключових чинників розвитку промисловості. 

Ключові слова: механізм державного управління, промислова політика, 
чинники економічного зростання промисловості. 

 
В статье определены направления государственной политики в сфере 

экономического роста и развития промышленности; проведен критический 
анализ имеющихся проблем возобновления экономического роста промышлен-
ности; приведено систему условий активизации ключевых факторов развития 
промышленности. 

Ключевые слова: механизм государственного управления, промышленная 
политика, факторы экономического роста промышленности. 

 
In the article directions of public policy with regard to economy growth and industry 

development are determined; existent problems of renewing the economic growth of 
industry are critically assessed; the system of conditions for the activation of key factors 
of industrial development are suggested. 

Key words: public administration mechanisms, industrial policy, factors of economic 
growth. 

 

 

Промислова політика є одним з основних 

напрямів економічної діяльності держави, сутність 

якої становить система заходів, спрямованих на 

якісні й кількісні перетворення промислового 

сектора. Складний і суперечливий характер націо-

нальної економіки створює певні методологічні і 

методичні труднощі її дослідження, оскільки 

теоретичний пошук здійснюється одночасно з 

трансформаційними змінами, що суттєво підвищує 

рівень невизначеності шляхів подальшого роз-

витку та стратегії формування нової економічної 

системи [1]. Особливо це стосується вибору пріо-

ритетів, критеріїв та орієнтирів трансформації про-

мислового сектора. Таким чином, актуальним 

завданням є формування системи умов активізації 

ключових чинників розвитку промисловості та 

використання обґрунтованих механізмів їх ство-

рення. 

Аналіз останніх наукових досліджень і 

публікацій. Дослідження закономірностей еко-

номічного розвитку промисловості та вивчення 

різних аспектів державного регулювання і під-

тримки трансформаційних процесів здійснювали у 

своїх наукових працях видатні вітчизняні та 

зарубіжні учені-економісти, такі як: В. Гриньова, 

А. Гальчинський, В. Геєць, С. Дорогунцов, 

С. Ілляшенко, А. Кінах, Л. Кузьменко, Л. Мас-

ловська, П. Мельник, О. Попов, Л. Рейкова, 

В. Рижих, В. Семіноженко, Д. Стеченко, Д. Стіг-

ліц, О. Шнипко та ін. Проте деякі важливі питання 

формування ринкової моделі економічного роз-

витку та створення умов для стабільного та 

достатньо швидкого відновлення української про-

мисловості не дістали належного висвітлення.  

Постановка завдання. Визначити напрями 

державної політики України, зорієнтованої на 

забезпечення умов сталого економічного зрос-

тання промисловості; проаналізувати чинники 

стимулювання економічного розвитку та підви-

щення конкурентоспроможності національної про-

мисловості. 

Результати. Незважаючи на досягнення за 

останні п’ять років докризового періоду певних 

позитивних зрушень, промисловість України ха-

рактеризується технологічною відсталістю та 

низькою інноваційною активністю суб’єктів гос-

подарювання, застарілою структурою обробної 
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промисловості, посиленням технологічної залеж-

ності від інших країн світу.  

Комплексною проблемою є низькі темпи 

підвищення конкурентоспроможності промисло-

вості, ефективності виробництва та інноваційного 

розвитку. Недостатня конкурентоспроможність 

промисловості визнана однією з основних загроз 

національної безпеки та дуже посилила негатив-

ний вплив світової фінансової кризи [2].  

В Україні з жовтня 2008 р. радикально 

зменшуються обсяги промислового виробництва. 

У середньому падіння виробництва сягає 33 %. 

Найгірше – на Заході України, у Волинській та 

Закарпатській областях. Тут промислове вироб-

ництво зменшилося на 57 %. Трохи кращою є 

ситуація у так званих «промислових» регіонах 

України – Донецькій, Дніпропетровській та Запо-

різькій областях. Найбільше падіння виробництва 

спостерігається в автомобілебудівній галузі. Цього 

року з фабрик виїхало на 10 % автобусів і 

тракторів менше, ніж торік. А якщо вести мову 

про виробництво легкових автомобілів та ван-

тажівок, то воно зменшилося на 15 %.  

Падіння промислового виробництва в Україні 

за підсумками І півріччя 2009 року на 31 % 

свідчать про те, що криза в промисловості почала 

зупинятися (рис. 1). Показники потроху почи-

нають зростати, і у червні, порівняно з травнем, 

промисловість уже дала приріст 1,2 %». У деяких 

галузях зростання є ще кращим. Так видобувна 

промисловість за той самий період додала 2,8 %, 

виробництво харчових продуктів та напоїв – 5,7 %. 

Щодо співвідношення червень 2009 р. – червень 

2008 р. дійсно спостерігається суттєве падіння.  

В цілому менші обсяги виробництва у про-

мисловості на перших етапах впливу кризи спри-

чинені дією таких негативних факторів: 

– по-перше, втратою зовнішніх ринків збуту 

та, як наслідок, неможливістю отримання при-

бутків, відсутністю обігових коштів для розвитку 

виробництва тощо: 

– по-друге, зменшенням попиту на внутріш-

ньому ринку, пов’язаним зі зниженням купівельної 

спроможності вітчизняних споживачів: 

– по-третє, скороченням обсягів фінансу-

вання майже з усіх джерел (обмеженням кредиту-

вання, встановленням більш жорстких умов отри-

мання кредитів, підвищенням відсоткових ставок 

на кредити внаслідок погіршення ліквідності 

банківських установ), що призвело до різкого 

звуження внутрішнього ринку і передусім нега-

тивно позначилося на розвитку видів економічної 

діяльності, орієнтованих переважно на внутрішній 

ринок (будівництво, машинобудування, харчова 

промисловість) та, відповідно, зменшило попит 

суміжних галузей: 

– по-четверте, відпливом капіталу, знижен-

ням можливості рефінансування корпоративних 

зовнініх боргів, зростанням недовіри до банків-

ської системи: 

– по-п’яте, курсовою нестабільністю. Сут-

тєва девальвація гривні призвела до зростання 

собівартості виробництва, яке використовує в 

проміжному споживанні матеріальні ресурси 

імпортного походження.  

Найбільше падіння виробництва демонструють 

експортоорієнтовані галузі промисловості. 

Тенденції 2010 р. свідчать про збільшення за 

всіма основними видами промислової продукції. 

Так у липні 2010 р. випуск промислової продукції 

зріс як до попереднього місяця на 2,9 %, так і до 

липня 2009 р. на 6,4 %. За підсумками 7 місяців 

2010 р. приріст промислового виробництва ста-

новив 11,1 %.  
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Рис. 1. Темпи росту промислового виробництва, % 

 

Недостатня розробленість, а подекуди відсут-

ність механізмів структурної адаптації промисло-

вості до ринкових умов стримує процес виходу 

економіки з кризового стану. Як показали 

дослідження та аналіз економічної практики, 

сучасна промислова політика є такою, що вона не 
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протистоїть збільшенню питомої ваги енергетики, 

паливної та металургійної промисловості в 

загальному обсязі промислового виробництва зі 

зменшенням легкої, харчової промисловості та 

машинобудування.  

Якщо в структурі промислового виробництва 

України в 1990 р. найбільшу частку займало 

машинобудування (30,7 %), харчова (18,6 %), 

металургія та оброблення металу (11,0 %), легка 

промисловість (10,8 %), то у 2010 р. завдяки 

негативним тенденціям, що відбулися, частка 

машинобудування знизилася до 10,6 %, харчової 

промисловості – до 16,5 %, легкої промисловості – 

до 0,7 %. При цьому збільшилися частки сиро-

винних галузей – металургії та оброблення металу – 

до 21,7 %, електроенергетики – до 18,1 %. Також 

частка добувної промисловості збільшилася за цей 

період з 5,7 % до 11,3 % (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура промислового виробництва в України, %* 
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Вся промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Електроенергетика 3,2 3,6 6,4 9,4 11,5 11,0 12,7 12,6 14,7 16,2 12,2 15,9 18,3 18,2 14,5 19,0 18,1 

Добувна промисловість 5,7 3,8 14,3 8,5 11,2 13,2 12,1 11,1 11,5 11,2 10,1 8,3 8,2 7,9 9,9 9,3 11,3 

Металургія та 

оброблення металу 
11,0 9,9 22,7 16,8 19,9 21,8 21,9 22,7 23,1 23,8 27,4 22,1 21,9 22,0 

24,3 19,5 21,7 

Хімічна і нафтохімічна 

промисловість 
6,0 5,9 6,7 6,0 6,9 7,4 7,6 6,6 6,5 5,4 5,8 6,4 6,4 6,1 

6,4 6,4 6,2 

Машинобудування 30,7 26,4 18,6 19,8 17,0 16,1 14,7 15,8 15,5 14,1 13,2 12,7 12,5 13,7 14,1 11,1 10,6 

Легка промисловість 10,8 12,3 6,7 6,1 4,3 2,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 0,7 

Харчова промисловість 18,6 24,4 13,6 19,7 17,1 15,1 16,1 16,9 15,0 15,1 17,4 16,3 15,5 15,3 14,2 18,7 16,5 

Інші 14,0 13,7 11,0 13,7 16,1 12,6 12,8 12,5 12,2 12,6 12,3 7,8 16,1 15,8 15,8 15,1 14,9 

* складено за даними Держкомстату [7]. 

 

У наведеній структурі вже можна виявити деякі 

стійкі тенденції, що дають змогу прогнозувати 

трансформацію організаційно-функціональної струк-

тури промисловості України на найближчу перс-

пективу. Серед цих тенденцій: 

 об’єктивне зниження частки сировинних 

галузей у ВВП, у загальній чисельності зайнятих у 

народному господарстві; 

 стабілізація частки вторинного сектора, 

обробної промисловості та її ядра – машино-

будування. Ця стабілізація виявиться й у визна-

ченні якихось нижніх меж, за які питома вага 

даного сектора не повинна опускатися, щоб не 

втратити економічну національну безпеку, опти-

мальну пропорційну структуру, що гарантує 

ефективність всієї економіки. Для машино-

будування, наприклад, такою межею є 15 % пито-

мої ваги її продукції у промисловості; 

 постійне, переважне, порівняно з іншими 

секторами, зростання маси використовуваних 

технологічних нововведень у вторинному секторі. 

Наведені тенденції обумовили уважне і кри-

тичне ставлення державних органів управління 

економікою до пошуку можливостей викорис-

тання реальних ринкових регуляторів. Зазначене, у 

свою чергу, зумовило ініціювання процесів 

розроблення превентивних заходів шокуючого 

прояву «невидимої руки» ринку. 

Пройшовши етапи «шоку» від впливу світової 

кризи, спроб проігнорувати й «пересидіти» кризу 

та вимушеного згортання своєї діяльності, суб’єк-

ти господарювання сьогодні входять у етап по-

шуку шляхів адаптації до реалій кризового і 

посткризового світу. На вибір таких шляхів визна-

чальним чином впливає адекватність економічної 

політики держави, яка задає параметри середо-

вища, де суб’єктами господарювання приймаються 

рішення. 

Створення необхідних умов для стабільного й 

достатньо швидкого відновлення української 

економіки в цілому й промисловості зокрема є 

однією з найбільш великих, важливих і складних 

проблем. У зв’язку з цим відновлення еконо-

мічного зростання слід розглядати й аналізувати 

не стільки з поточних позицій, скільки як 

проблему довгострокового характеру, найтіснішим 

чином пов’язану з модернізацією виробничої бази 

та підвищенням внутрішньої і зовнішньої кон-

курентоспроможності продукції за рахунок макси-

мального використання досягнень науково-техніч-

ного прогресу.  

Під «умовами економічного зростання» розу-

міємо умови, які сприяють прискоренню еконо-

мічного зростання й розвитку промисловості в 

цілому та її галузей і підприємств зокрема [3]. 

Система умов активізації ключових чинників 

розвитку промисловості представлена на рис. 2.  

Необхідні умови відновлення розвитку про-

мисловості включають як загальноекономічні, так 

і умови реалізації найбільш значущих ключових 
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чинників розвитку економіки: НТП і активізації 

інноваційної діяльності й на цій основі приско-

реного оновлення основного капіталу.  

Для створення умов, які сприяють активізації 

ключових чинників розвитку промисловості та її 

галузей, необхідний аналіз ситуації, що склалася в 

кожній із галузей, виходячи з їх специфіки і рівня 

розвитку. Наприклад, харчова промисловість – 

єдина із значущих галузей переробної промис-

ловості, обсяги реалізованої продукції якої у січні-

квітні 2009 р. у номінальному вираженні не лише 

не зменшилися, а зросли на 11,2 %. У квітні, на тлі 

зменшення обсягів промислового виробництва, 

порівняно з березнем, виробництво харчової про-

дукції та неметалевої мінеральної продукції 

продемонструвало відчутну висхідну динаміку. 

Загалом у перші 4 місяці 2009 р. спостерігається 

відчутне поліпшення становища в секторах, 

орієнтованих на споживчий попит. Отже, динаміка 

реального сектора промисловості у січні-квітні 

2009 р. засвідчила суттєве посилення ролі спожив-

чого попиту як рушія економічної динаміки не 

лише у промисловості, а й у суміжних секторах, 

зокрема – у будівництві та транспорті. 

 

 
 

Рис. 2. Система умов розвитку промисловості 

 

Система чинників, що діє у вітчизняній про-

мисловості останніми роками, забезпечує зростан-

ня ВВП, великою мірою за рахунок дії зовнішніх 

чинників: збільшення фізичного обсягу експорту і 

зростання цін на сировину і готову продукцію, що 

експортується. Якщо в 1999 р. внесок зовнішніх 

чинників у приріст ВВП становить лише 8 %, то в 

подальші роки він перевищив 70 % і продовжує 

превалювати .  

У структурі експорту домінують сировина та 

напівфабрикати. Так, у 2009 р. питома вага машин 

і устаткування становила лише 5,4 %, унаслідок 

чого експорт на 94,6 % був ресурсо-сировинним. 

Лише за умов державної підтримки структурно-

інноваційного оновлення економіки, активізації 

процесів модернізації обладнання в промисло-

вості, стимулювання попиту на машинобудівну 

продукцію з високими технічними характери-

тиками на внутрішньому ринку держава гаранто-

вано не лише підвищить ефективність вироб-

ництва в окремій галузі, а й забезпечить створення 

замкнених технологічних циклів та зміцнить 

міжгалузеву кооперацію.  

Що стосується внутрішніх чинників, то серед 

оброблювальних виробництв найбільший внесок у 

приріст промислового виробництва забезпечується 

виробництвом електроустаткування, транспортних 

 

Система умов активізації ключових 

чинників розвитку промисловості 

ЗЗааггааллььннооееккооннооммііччнніі  ууммооввии  

  

 • зростання ВВП і національного доходу;  

 • зниження інфляції;  

 • зростання реальних доходів населення;  

 • послаблення монополізму;  

 • здійснення ефективної протекціоністської політики;  

 • зниження безробіття;  

 • сприятлива кон’юнктура світових ринків сировини, 

готової продукції та фінансових ресурсів 

Умови прискорення НТП і акти-

візації інноваційної діяльності 

 
• розробка і реалізація ефективної довго-

строкової науково-технічної політики;  

• податкове стимулювання НДОКР; 

• активна державна участь у фінансуванні 

НТП за рахунок засобів бюджету й 

стабілізаційного фонду;  

• посилення взаємодії комерційних орга-

нізацій і академічних вузів 

Умови прискореного оновлення ос-

новного капіталу  

 
• удосконалення амортизаційної політики;  

• оптимізація відтворювальної, техноло-

гічної та галузевої структури інвестицій;  

• перерозподіл сировинної ренти на користь 

оброблювальних галузей промисловості; 

• забезпечення збалансованих темпів роз-

витку окремих галузей промисловості 
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засобів, металургійним виробництвом, а також 

виробництвом харчових продуктів.  

Економічна ефективність суспільного вироб-

ництва значною мірою залежить від зміни галу-

зевої структури народного господарства і, зокрема, 

промисловості, що є результатом загального та 

часткового розподілу праці.  

Під «оптимальною галузевою структурою про-

мисловості» треба розуміти таке співвідношення її 

підгалузей, яке забезпечує пропорційний, збалан-

сований розвиток як самої промисловості, так і 

всього народного господарства на основі макси-

мального використання досягнень науково-техніч-

ного прогресу з метою виробництва конкуренто-

спроможної продукції.  

Щодо сучасної ситуації, то структура промис-

лового виробництва є далекою від досконалості й 

характеризується значними диспропорціями. Це 

пов’язано з тим, що в ринковій економіці приріст 

капіталу здійснюється в тих галузях, у яких 

кон’юнктура, співвідношення попиту та пропо-

зиції виявляються максимально сприятливими.  

Не маючи можливості випуску конкурентно-

спроможної продукції через низький технологіч-

ний рівень, українська промисловість упродовж 

усього перехідного періоду стихійно згортала 

виробництво в оброблювальних галузях, віддаючи 

перевагу розвитку сировинних галузей. Таким 

чином, відбулася переорієнтація промисловості на 

спекуляцію сировиною, енергоносіями та цілим 

рядом інших стратегічно важливих товарів.  

У докризовому періоді регулювання галузевої 

структури промисловості природним чином, тобто 

через ринковий механізм, було малоефективним. 

Це пов’язано з низкою причин.  

По-перше, в умовах істотної диспропорції, 

коли попит перевищує пропозицію, ринковому 

механізму важко відігравати активну роль у 

заохоченні як провідного, так і відсталого вироб-

ництва на підвищення якості продукції, упрова-

дження нової техніки та технологій. 

По-друге, за наявності серйозних диспропорцій 

підприємствам інших галузей промисловості дуже 

важко залучати додаткові чинники виробництва. 

Для подолання диспропорцій у галузевій структурі 

промисловості необхідне активніше втручання 

держави [4]. При цьому стратегія здійснення про-

гресивних структурних зрушень у промисловості 

та її окремих галузях має враховувати всю сукуп-

ність внутрішніх і зовнішніх чинників і їх вплив на 

економічне зростання .  

У зв’язку із зазначеним, інвестиції мають, у 

першу чергу, прямувати саме в галузі, що ви-

значають науково-технічний прогрес у всьому 

народному господарстві, і сприяють розвитку 

економіки в цілому [5]. Поки ж практика свідчить 

про зворотну ситуацію: у паливну промисловість 

спрямовано більше ніж 25 % усіх інвестицій в 

основний капітал, на частку ж машинобудування 

припадає лише близько 9 % інвестицій.  

Процес економічного зростання має базуватися 

на формуванні в країні структури економіки, що 

відповідає критеріям розвинутих індустріальних 

держав. У зв’язку з цим особливої уваги заслу-

говує проблема природних монополій і великого 

промислового виробництва. Галузі природних 

монополій є в усьому світі ключовим елементом 

економіки. Такі природні монополії, як НАК 

«Нафтогаз України», АК «Обленерго», Укрзаліз-

ниця, ВАТ «Укртелеком» є національними над-

банням країни, що не мають аналогів у світі. Саме 

вони головним чином забезпечують стійкість 

економіки України й здатні при професійному 

управлінні з боку держави зіграти роль основних 

локомотивів розвитку економіки країни. Реформи 

цих природних монополій не мають бути зведені 

до примітивного роздроблення великого вироб-

ництва.  

Світова практика свідчить, що темпи зростання 

економіки, в тому числі й промисловості, тісно 

пов’язані з інвестиційною активністю. У країнах з 

високими темпами розвитку економіки (Китаї, 

Індії, Бразилії) частка інвестицій щодо ВВП 

складає 30-40 %. При цьому узагальнені статис-

тичні дані показують, що зростання частки інвес-

тицій у ВВП на 1 % забезпечує збільшення темпів 

економічного зростання на 0,2 %, зайнятості – на 

0,3 %, скорочення інфляції – на 1 %.  

В Україні частка інвестицій в основний капітал 

у ВВП у 2007 р. становила 26 %, у 2008 р. – 

24,5 %, тобто спостерігається її скорочення, й 

основна маса інвестицій, як показав аналіз, 

припадає на сировинні галузі. Крім того, як 

свідчить практика, не завжди інвестиційні ресурси 

використовуються ефективно. У зв’язку з цим 

необхідна системна економічна політика направ-

лена на використання цілої низки економічних 

інструментів з активізації інвестиційної діяльності.  

Головним джерелом фінансування інвестицій в 

основний капітал, як і раніше, залишаються власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких 

у І півріччі 2009 р. освоєно 66,3 % капітало-

вкладень. Частка залучених та запозичених кош-

тів, у тому числі кредитів банків, коштів іноземних 

інвесторів та інвестиційних фондів, у загальних 

обсягах капіталовкладень становила 19,4 %. За 

рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 

5,1 % інвестицій в основний капітал. Частка 

коштів населення на будівництво власного житла 

становила 7,6 % усіх капіталовкладень. 

Таким чином, основну увагу потрібно при-

ділити використанню таких джерел фінансування, 

як власні ресурси підприємств, серед яких най-

більша частка припадає на амортизаційні відра-

хування, оскільки сьогодні, зважаючи на фінан-

совий стан підприємств України за 2004-2008 рр., 

не можна робити акцент на прибуток як основне 

джерело техніко-технологічного розвитку. Це 

пов’язано з тим, що у 2004 році частка збиткових 

промислових підприємств становила 38 %, у 

2005 р. – 37 %, у 2006 р. збитково працювало 35 %, 

у 2007 р. – 33 % підприємств. Спираючись на 

досвід розвинених країн і прогнози експертів, 

можна стверджувати, що роль нерозподіленої частки 
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прибутку в джерелах фінансування буде зростати, 

але не досить суттєво. 

Саме підвищення ролі амортизаційних відра-

хувань як неоподаткованої частини створеного 

продукту є одним із тих заходів інвестиційної 

політики держави, що впливають на інтереси 

потенційних інвесторів і регулюють процес капі-

таловкладень у всіх виробників.  

Крім того, одним з найважливіших чинників, 

що стимулюють інвестиційну активність, є рівень 

оплати робочої сили. Чим вищий рівень оплати 

праці, тим вища мотивація у підприємців для 

здійснення інвестиційної діяльності з упрова-

дження сучасної техніки, що економить робочу 

силу.  

У розвинутих країнах 60-70 % від усіх податків 

збирається з фізичних осіб, а в Україні 60 % усіх 

стягнених податків припадає на юридичних осіб. 

Це свідчить про те, що підприємства розвинутих 

країн, за інших рівних обставин, завжди матимуть 

відносно більше інвестиційних ресурсів, ніж 

українські. Податкова система може бути гальмом 

і каталізатором економічних процесів – усе зале-

жить від рівня її досконалості [6]. До сьогодні 

наголошувалося, що податкова система в нашій 

країні розвивається в позитивному плані, але вона 

ще далека від стану, щоб дійсно бути каталі-

затором економічного розвитку. На наш погляд, 

механізм впливу податкової системи на економічні 

й соціальні процеси можна представити таким 

чином (див. рис. 2).  

За необтяжливої податкової системи у господ-

дарюючих суб’єктів з’являються додаткові джере-

ла фінансування інвестицій і навпаки. Бюджет 

також є найважливішим джерелом фінансування 

інвестицій, і чим вищий рівень його наповню-

ваності, тим більше можливостей для фінан-

сування інвестицій. У свою чергу, інвестиції є 

основою для розвитку національної економіки й 

вирішення соціальних проблем.  

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема механізму й напрямів впливу податкової системи на економічні 

процеси та рівень матеріального добробуту громадян 

 

Про досконалість податкової системи можна 

судити з рівня стягнення податків і рівномірного 

розподілу податкового навантаження. На жаль, для 

української дійсності притаманний низький рівень 

стягнення податків.  

Відмічена ситуація в Україні склалася унаслі-

док багатьох причин: слабкості держави; своєрід-

ного менталітету українських платників податків; 

недосконалості податкової системи; часом неза-

довільної організації стягування податків тощо.  

Тіньова економіка – складне соціально-еконо-

мічне явище, що охоплює всю систему суспільних 

економічних структур, економічних відносин 

суспільства. На наш погляд, це, по-перше, некон-

трольований суспільством сектор суспільного 

господарства в процесі виробництва, розподілу, 

обміну та споживання економічних благ і під-

приємницьких здібностей. По-друге, це прихована 

від органів державного управління й контролю 

система економічних відносин між господа-

рюючими суб’єктами з використання державної, 

недержавної та кримінально отриманої власності. 

По-третє, це система отримання надприбутків для 

задоволення особистих і групових потреб неве-

ликої частини населення країни. По-четверте, 

тіньова економіка тісно пов’язана з легальною 

економікою, є її складовою і невід’ємною час-

тиною: підприємці не можуть обійтися без «пос-

луг» держави, його матеріально-речовинних чин-

ників, робочої сили. По-п’яте, представники тіньо-

вої економіки не вступають у легітимні економічні 

відносини з державою як суб’єктом господа-

рювання і тим самим підривають соціально-еконо-

мічні засади суспільства, гальмують проведення 

реформ.  
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Визначити точні масштаби тіньової економіки 

в повному обсязі неможливо. Але за різними 

даними вона становить близько 45-50 %. Вона не 

тільки «динамічно» зростає, а й уже досягла 

граничних величин. Негативні економічні та со-

ціальні наслідки розвитку тіньової економіки, 

зображено на рис. 3. 

  

 
Рис. 3. Вплив розвитку тіньової економіки на економічні й соціальні процеси 

 

Заходи державної політики з детінізації віт-

чизняної економіки як ключового чинника еконо-

мічного зростання повинні здійснюватися у трьох 

напрямах: заходи детінізації політичного процесу, 

заходи щодо декриміналізації економіки, заходи 

детінізації економіки.  

Однією з умов розвитку економіки виступає 

наявність здорової конкуренції в країні. Конку-

ренція – це тонкий і чіткий механізм, який миттєво 

реагує на зміни та сприяє якнайкращому задово-

ленню потреб суспільства за допомогою зміни 

структури виробництва згідно зі змінами потреб, 

що забезпечує ефективність, пропорційність і 

динамічність ринкової економіки.  

Наявність здорової конкуренції є умовою 

підвищення ефективності суспільного вироб-

ництва й економічного зростання. Механізм цього 

впливу можна представити таким чином (рис. 4.)  

Для сучасного стану економіки України харак-

терна наявність значної частки недобросовісної 

конкуренції, яка являє собою використання при-

йомів і методів, пов’язаних з порушенням 

прийнятих на ринку правил і норм конкуренції. 

Основою для розвитку недобросовісної конку-

ренції є монополізація і розвиток тіньового 

сектора економіки.  

 

 
 

Рис. 4. Механізм впливу здорової конкуренції на ефективність суспільного 

виробництва й економічний розвиток країни 
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На рівень конкуренції та розвитку національної 

економіки (у т. ч. і тіньової) значною мірою впли-

ває антимонопольна політика держави. Антимо-

нопольна політика в загальному вигляді перед-

бачає комплекс здійснюваних державою економіч-

них, адміністративних і законодавчих заходів із 

забезпечення умов ефективного функціонування 

конкурентного ринку й запобігання його надмірної 

монополізації. Тому антимонопольне регулю-

вання, або обмеження діяльності монополій і 

забезпечення свободи конкуренції на ринку як 

метод господарського регулювання економіки – 

неодмінний атрибут цивілізованої ринкової еконо-

міки, обов’язкова умова нормального раціональ-

ного розвитку економічної системи.  

Висновки. Національні системи регулювання 

економіки в умовах глобальних викликів мають 

виконувати роль формуючої сили та спрямо-

вуючого вектора соціально-економічних транс-

формацій. В основу посткризового реформування 

національної економіки повинні закладатися сти-

мулюючі підходи, які спрямовані на активізацію 

ключових чинників розвитку промисловості. 

Аналіз наявних проблем економічного зростання 

та розвитку промисловості свідчить, що саме 

державні регулюючі механізми спроможні зада-

вати параметри для успішної самоорганізації, 

саморозвитку економіки та її інтеграції в гло-

бальну систему світового господарства з ураху-

ванням безперебійного забезпечення добробуту і 

безпеки громадян. 
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Рудкевич І. В. 

 

 

СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 

ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

 

Проаналізовано основні напрямки державної політики в сфері регулювання 
зайнятості населення. Визначено недоліки сучасного вітчизняного механізму 
регулювання зайнятості.  

Ключові слова: державна політика, структурно-інвестиційна політика, 
зайнятість населення, механізм регулювання зайнятості. 

 
Проанализированы основные направления государственной политики в сфере 

регуляции занятости населения. Определены недостатки современного 
отечественного механизма регуляции занятости.  

Ключевые слова: государственная политика, структурно-инвестиционная 
политика, занятость населения, механизм регулирования занятости. 

 
Basic directions of state policy are analyzed in the field population employment 

regulation. Lack of modern domestic mechanism of employment regulation are 
ascertained.  

Key words: state policy, structural and investment policy, employment, mechanisms 
of employment regulation. 

 

 

Постановка проблеми  

В умовах складної ситуації на ринку праці 

України проблема створення ефективної системи 

регулювання зайнятості, яка базується на опти-

мальному співвідношенні між використанням рин-

кових та державних регуляторів, набуває пріори-

тетного значення. Певні позитивні зрушення 

сучасного економічного процесу супроводжу-

ються низкою негативних тенденцій на ринку 

праці, зокрема пов’язаних із структурним дис-

балансом між попитом і пропозицією робочої 

сили, безробіттям, серед якого значна частина 

прихована низьким рівнем розвитком соціальної 

інфраструктури. Зазначені прояви потребують 

створення ефективної комплексної політики в 

сфері зайнятості, з урахуванням інноваційних фак-

торів, для чого необхідним є детальний і ґрунтов-

ний аналіз сучасного організаційно-економічного 

механізму регулювання зайнятості населення в 

Україні. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

В економічній літературі знаходять своє відо-

браження проблеми регулювання ринку праці. 

Особливо слід відзначити роботи з теорії ринку: 

праці Д. Гелбрейта, Р. Джакмана, Р. Еренбурга, 

Д. Кейнса, К. Макконнелла, К. Маркса, А. Оукена, 

П. Самуельсона; а також українських учених зі сві-

товим ім’ям: І. Вернадського, С. Подолинського, 

М. Туган-Барановського. Дослідженню механізму 

регулювання зайнятості населення в сучасних 

умовах присвятили свої праці такі відомі віт-

чизняні вчені, як Л. І. Антошкіна, А. Є. Ачкасов, 

А. В. Базилюк, Д. П. Богиня, І. К. Бондар, В. С. Ва-

сильченко, О. А. Грішнова, Т. А. Заяць, С. М. Злуп-

ко, А. М. Колот, Ю. М. Краснов, О. М. Кузнєцова, 

В. М. Лич, Е. М. Лібанова, О. Ф. Новикова, 

О. Ю. Рудченко та ін. Значний доробок у розробку 

теоретичних основ регулювання зайнятості внесли 

науковці інших країн: Б. Д. Брєєв, Н. А. Волгін, 

А. З. Дадашев, А. Л. Жуков, А. М. Ілішев, Р. І. Ка-

пелюшніков, Н. М. Римашевська. 

Постановка завдань: 

– проаналізувати основні напрямки держав-

ної політики в сфері регулювання зайнятості 

населення; 

– визначити недоліки сучасного вітчизня-

ного механізму регулювання зайнятості. 

Виклад основного матеріалу 

Сучасний вітчизняний механізм регулювання 

зайнятості характеризується значними недоліками, 

а саме: 

– дезінтегрованістю побудови. В сфері зайня-

тості автономно діють структури, які входять до 

складу державного сектора: служби зайнятості, 

державні освітні заклади, органи виконавчої 

влади; роботодавці, які представляють переважно 

приватний сектор; інші суб’єкти, такі як проф-

спілки та інші суспільні організації; 

– розбалансованістю функціонування системи 

управління. Місцеві органи виконавчої влади не 

завжди можуть вплинути на роботу Державної 

служби зайнятості, підприємницький сектор не 

бере активної участі у програмах забезпечення 

зайнятості; 
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– відсутністю зв’язку в роботі державного і 

приватного сектора. Роботодавці, не задоволені 

діяльністю служби зайнятості і рівнем професійної 

підготовки кадрів, часто надають перевагу само-

стійному пошуку необхідного персоналу, що, в 

свою чергу, знижує авторитет служби зайнятості 

серед незайнятого населення; 

– недостатньою структурованістю об’єктів впли-

ву – економічно активного населення, зі складу 

якого виділяються лише дуже різнорідні групи, які 

найбільш потребують соціального захисту; 

– відсутністю комплексного охоплення основ-

них сторін і стадій процесу відтворення людського 

капіталу, і насамперед тих, які пов’язані із забез-

печенням високоякісного рівня робочої сили. 

Зазначені недоліки зумовлені принципами 

побудови та особливостями функціонування всіх 

складових механізму регулювання зайнятості насе-

лення в Україні. Отже, для визначення пріори-

тетних напрямів його вдосконалення і перебудови 

доцільно проаналізувати його структурні блоки, 

серед яких найважливішими є діяльність дер-

жавних служб та центрів зайнятості, державна 

фінансова політика в сфері зайнятості, структурно-

інвестиційна політика, зокрема регулювання струк-

турних співвідношень зайнятості та соціально-

економічна політика. 

Зменшення навантаження на вільне робоче 

місце є завданням, насамперед, державного регу-

лювання зайнятості, яке може бути частково 

досягнуто через стимулювання роботодавців до 

створення нових робочих місць у пріоритетних 

галузях економіки або в областях з найнапру-

женішою ситуацією на ринку праці. Необхідно 

зробити так, щоб підприємцям було економічно 

вигідно створювати робочі місця. Саме тому 

Україні слід скористатися досвідом країн із розви-

неною ринковою економікою, які широко застосо-

вують системи субсидування підприємців на 

працевлаштування безробітних та систему дотацій 

підприємцям на створення нових робочих місць.  
Варто зазначити, що перші позитивні зрушення 

у цьому напрямі в Україні вже є. Так, порядок 
надання дотацій роботодавцям, які працевлашту-
вали за направленням Державної служби зайня-
тості безробітних громадян, а також забезпечили 
молодь після отримання професійно-технічної або 
вищої освіти першим робочим місцем, регу-
люється відповідно Законами України: «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття» [2] та «Про забез-
печення молоді, яка отримала вищу або про-
фесійно-технічну освіту, першим робочим місцем 
з наданням дотації роботодавцю» [1]. Серед 
активних заходів соціального захисту незайнятого 
населення, які використовує Державна служба 
зайнятості, а це, окрім працевлаштування (в тому 
числі на дотаційні робочі місця та шляхом виплати 
одноразової допомоги для органцізації підприєм-
ницької діяльності), професійне навчання та 
громадські роботи, найбільша питома вага на-
лежить працевлаштуванню.  

Що стосується пасивних методів регулювання 

зайнятості, то варто визначити, чи має допомога з 

безробіття антистимулюючий вплив на активність 

безробітного населення. Для оцінки ролі цього 

методу регулювання важливим є порівняння 

розміру середньої заробітної плати, бажаного 

рівня заробітної плати та розміру допомоги з 

безробіття [3, с. 2].  

Важливою складовою економічної підсистеми 

державного регулювання зайнятості в Україні ви-

ступає фінансово-кредитний механізм, який вклю-

чає: кредитування; бюджетне фінансування 

пріоритетних виробництв; інвестиції на створення 

нових робочих місць і розвиток підприємництва; 

створення і квотування робочих місць за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. 

Аналізуючи сучасний стан і тенденції фінансового 

розвитку зазначеної сфери, слід відмітити, що у 

цих питаннях в Україні наявні численні недоліки, 

зокрема, відсутність чітких методичних підходів 

до витрачання коштів на різні цілі сприяння 

зайнятості та складання бюджетів витрачання 

страхового фонду.  

Визначальними факторами впливу на зайня-

тість в Україні є структурні зрушення економіч-

ного, соціального, техніко-технологічного харак-

теру, а саме: характер розподілу і перерозподілу 

робочої сили між матеріальною, невиробничою та 

іншими сферами економічної діяльності; зміни в 

регіональній структурі робочої сили; структурні 

зрушення у формах господарювання; розвиток 

ринкових форм зайнятості, в тому числі малого 

підприємництва; поява гнучких форм зайнятості; 

технічна і технологічна модернізація робочих 

місць. Зважаючи на це, структурно-інвестиційна 

політика, яка впливає переважно на поточний 

попит регіональних ринків праці є надзвичайно 

важливою в системі регулювання зайнятості 

населення.  

Структурно-інвестиційний напрямок регулю-

вання зайнятості в Україні базується на двох 

складових: по-перше – ринковому саморегу-

люванні розвитку ринку робочих місць, по-друге – 

державному впливу на рівень зайнятості населення 

та передбачає довгострокову і короткострокову 

стратегії.  

Перша стратегія спрямована на стимулювання 

створення робочих місць через активізацію інвес-

тиційного процесу, де участь ринкових механізмів 

та участь держави базуються на залученні інвес-

тицій, кредитному регулюванні, приватизації вели-

ких підприємств, пошуку стратегічного інвестора, 

прямій державній підтримці пріоритетних галузей, 

поліпшенні загального інвестиційного клімату.  

Короткострокова стратегія передбачає стиму-

лювання створення робочих місць через розвиток 

малого бізнесу, зайнятість у домогосподарствах та 

інших формах самозайнятості, що є ефективним і 

оперативним заходом в умовах відсутності 

великих інвестицій у реальний сектор економіки. 

Розвиток цього напряму економічного стимулю-
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вання робочих місць дозволяє у відносно короткий 

термін зняти напругу на ринку праці. З іншого 

боку, можливості малого бізнесу, домогосподарств 

поглинути значну кількість безробітних обмежені.  

Повільні зміни в галузевій та територіальній 

структурі національної економіки зумовлюють 

відтворення раніше сформованої недосконалої 

структури попиту на послуги робочої сили, яка 

суперечить завданням інноваційного розвитку та 

прискореної трансформації економічної системи. 

Для досягнення позитивних змін у плані форму-

вання необхідних інвестиційних джерел модер-

нізації діючих та введення нових робочих місць 

необхідно забезпечити випереджальні темпи 

зростання обсягів інвестицій порівняно з темпами 

зростання ВВП. Для стабільного зростання і, 

відповідно, істотного розширення можливостей 

техніко-технологічного оновлення виробництва та 

системи робочих місць необхідно, щоб інвестиції 

були на рівні не нижче 20-25 % ВВП.  

Структурно-інвестиційна політика в сфері 

зайнятості визначає пріоритетні сфери створення 

нових робочих місць – це малий і середній бізнес, 

наукомісткі галузі промисловості, споживчий 

сектор економіки. Конкретніше у приладобуду-

ванні робочі місця мають створюватись для 

виробництва та впровадження телекомунікацій-

ного обладнання цифрових автоматичних станцій; 

у суднобудівній промисловості – для освоєння 

будівництва нових типів конкурентоспроможних 

суден; у деревообробній та легкій промисловості – 

для реалізації інвестиційних проектів та модер-

нізації застарілих виробництв; у машинобудуванні – 

в основному для забезпечення потреб агро-

промислового комплексу високотехнологічною та 

конкурентоспроможною технікою та обладнанням. 

Отже, залишається ще багато чинників, які 

спричинюють кризовий стан у системі зайнятості 

України і призводять до руйнації робочих місць. Їх 

можна розділити на дві групи. 

До першої групи належать фактори, існування 

яких викликано макроекономічною розбалансо-

ваністю ринкових складових:  

– відсутність великомасштабних інвестицій в 

економіку при високих темпах спрацювання 

основних фондів і недостатній участі фінансово-

кредитної системи у відтворювальному процесі;  

– гальмування приватизації середніх і великих 

підприємств та пошуку стратегічних інвесторів;  

– нерозвиненість інфраструктурних складових 

фондового ринку, інвестицій, товарного, інфор-

маційного ринків;  

– глибокі структурні зрушення в зайнятості 

населення; зміни багатьох соціально-економічних 

векторів у суспільному житті;  

– несинхронізованість зрушень виробничого і 

соціально-економічного характеру. 

До другої групи належать фактори, які діють в 

організаційно-регулюючій системі створення но-

вих та збереження існуючих робочих місць на 

державному і регіональному рівнях:  

– незабезпеченість пріоритетних галузей і 

територій реальними джерелами фінансування для 

створення робочих місць;  

– негнучкість та інертність державної політики 

стимулювання створення робочих місць, пов’я-

заних з новими ринковии формами зайнятості і 

гнучкою зайнятістю, малим підприємництвом, 

самозайнятістю в домашніх господарствах;  

– відсутність кредитної та податкової під-

тримки розвитку малого підприємництва як важ-

ливої умови створення динамічних, перспективних 

робочих місць.  

Оскільки технічним базисом підприємств є 

основний капітал, модернізація якого відіграє 

вирішальну роль в інтенсифікації та підвищенні 

ефективності виробництва, головним завданням 

підприємств є підтримання основного капіталу на 

рівні сучасних технічних, економічних, соціальних 

та екологічних вимог. А це означає, що вже в 

найближчі роки необхідно перейти до іннова-

ційного наукомісткого типу відтворення, ефектив-

ного використання інвестиційних ресурсів. Однак 

на різних підприємствах, у різних галузях 

економіки України характер науково-технічних 

проблем не однаковий. Інакше кажучи, має місце 

технологічна багатоукладність, коли застосування 

ручної праці поєднується з механізованими й 

автоматизованими виробництвами. Все це зумов-

лює різний підхід до інноваційної діяльності на 

різних підприємствах, у різних галузях. Для одних 

у найближчі роки актуальною є заміна ручної 

праці машинами, для інших – назріла проблема 

зниження фондомісткості за рахунок технічного 

переоснащення виробництва високопродуктивною 

технікою нових поколінь. Таким чином, основни-

ми силами науково-технічного прогресу є праце-

зберігаючий та ресурсозберігаючий. Наслідком 

реалізації їх буде різноплановий вплив на ринок 

праці і зайнятість. Так упровадження працезбері-

гаючих технологій зумовить вивільнення робочої 

сили, як правило, низької кваліфікації і без 

перепідготовки недостатньо конкурентоспромож-

ної на ринку праці. Оновлення основних вироб-

ничих фондів у більшості галузей стимулюватиме 

попит на робочу силу високого рівня кваліфікації 

та нових професій. Перехід до принципово нової 

інтенсивної, високоефективної моделі відтворення 

основних фондів вимагає розробки структурної та 

інвестиційної політики, науково-технічної стра-

тегії. 

Внаслідок довгострокової односторонньої орієн-

тації структурно-інвестиційної політики на роз-

виток важкої індустрії, галузей військово-промис-

лового комплексу, відсутності реальних кроків 

щодо створення соціально орієнтованого ринко-

вого господарства сформувалися критичні умови 

життєдіяльності населення і відповідно значно 

розширилося коло і зріс рівень соціальних ризиків. 

В умовах системного реформування, в першу 

чергу, потерпає соціальна сфера відтворення 

робочої сили: звужується власна економічна база 

держави для реалізації соціальних програм, 



 
Випуск 135. Том 147 

 139 

порушується традиційний механізм розвитку 

соціально-культурної сфери. Сьогодні інтегро-

ваний рівень розвитку соціальної інфраструктури 

в областях України складає лише 40-45 % до 

передбаченого нормативами, а ступінь задово-

лення потреб населення в платних послугах навіть 

не наближується до раціональної норми. Зва-

жаючи на зазначену ситуацію, розвиток соціально-

економічної складової в системі організаційно-

економічного механізму регулювання зайнятості 

населення набуває пріоритетного значення.  

Елементом соціально-економічної політики є 

регулювання доходів населення, в рамках якого 

надзвичайно важливим є механізм регулювання 

оплати праці зайнятого населення. Жодна країна у 

світі не може обійтися без державного регулю-

вання оплати праці, хоча сфера, масштаби, методи 

і процедури такого впливу дуже різноманітні. 

Функції держави (законодавчої і виконавчої влади) 

як суб’єкта організації оплати праці в суспільстві 

неоднозначні та складні. 

На сучасному етапі трансформації економіки 

України механізм оплати праці залишається не-

досконалим і потребує корегування. Зокрема, це 

стосується регулювання заробітної плати в бюд-

жетному секторі економіки, від якого за останні 

роки держава практично відмовилась. По відно-

шенню до цього сектора держава виступає в ролі 

монополіста і тому прагне до мінімізації загаль-

ного рівня оплати праці в ньому. Це призводить до 

подальшої деградації цього сектора в зв’язку з 

різким зростанням вторинної зайнятості, яка 

досягла приблизно 50-60 % [6, с. 107]. 

У перехідний до ринку період держава не 

надала значення такому важливому питанню, як 

нормування праці. Воно покликане, з одного боку, 

захищати працівника від спроби роботодавця 

нав’язати йому надмірні вимоги до темпу і ритму 

роботи, які можуть призвести до надмірного зносу 

робочої сили, з іншого – захистити роботодавця 

від прагнень працівників до зниження установ-

лених ним трудових параметрів. 

У зв’язку з цим доцільно, щоб держава поклала 

на роботодавців у законодавчому порядку обов’яз-

ки з нормування праці і раціонального вико-

ристання робочої сили. Роботодавець повинен 

довести до працівника норму праці, яку він в 

умовах ринкової економіки буде змушений 

пов’язувати з ціною послуг робочої сили. 

Регулюванню оплати праці значною мірою 

перешкоджає недосконалість податкової системи, 

її нестабільність, унесення досить частих змін у 

податкове законодавство. У зв’язку з цим знач-

ною проблемою залишається регулювання оплати 

праці через прямі податки, перш за все, при-

буткового податку з юридичних і фізичних осіб      

[5, c. 51]. 

Низький рівень оплати праці, а також високий 

рівень безробіття в Україні спричинили таку 

серйозну проблему, як трудова міграція населення. 

Українські джерела дають різну оцінку кількості 

трудових мігрантів, причому діапазон таких оці-

нок коливається від 2 до 7 млн осіб. Розрахувати 

хоча б приблизну оцінку українських мігрантів 

здається неможливим, адже значна їх частина 

перебуває за кордоном нелегально (за різними 

оцінками, близько 80 % заробітчан працюють без 

дозволу) [4, c. 96]. Однією з причин цього є 

неефективність чинної системи обліку статистич-

ної інформації у сфері трудової міграції, а також 

відсутність єдиного державного органу, відпо-

відального за збір такої інформації, її узагальнення 

та аналіз. 

Інтенсивність трудових міграцій помітно вища 

в областях, які мають кордони з країнами далекого 

зарубіжжя, і особливо висока – у Закарпатській 

області. Стосовно складу мігрантів, то це майже 

виключно особи віком 20-49 років, тобто пред-

ставники найбільш економічно продуктивних віко-

вих груп. Основними центрами тяжіння трудових 

мігрантів з України є Росія (40-50 %), Польща (15-

20 %), Чехія (10-12 %), Італія (10 %), Португалія 

(5-8 %). Останнім часом спостерігається тенденція 

до зниження інтенсивності поїздок до південно-

європейських країн, особливо Португалії. 

Частіше трудовими мігрантами стають особи з 

професійно-технічною та повною середньою ос-

вітою. Галузева структура зайнятих показує, що 

трудові мігранти займаються переважно роботами, 

що не сприяють підвищенню їх кваліфікації, 

набуттю навичок, потрібних для майбутньої про-

дуктивної діяльності в Україні.  

Отже, серед основних проблем у сфері тру-

дових міграцій можна виділити: переважно неле-

гальний характер трудових поїздок за кордон; 

низький рівень забезпечення соціального захисту 

українських громадян за кордоном; переважна 

зайнятість низькокваліфікованими роботами; від-

сутність ефективних механізмів залучення коштів, 

зароблених мігрантами, в економіку України. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 

основні напрямки державної політики в сфері 

регулювання зайнятості населення, дійшли вис-

новку, що лише комплексне використання всіх її 

інструментів і засобів, їх удосконалення та подо-

лання конкретних проблем організаційної, еконо-

мічної та правової підсистеми регулювання може 

призвести до суттєвого підвищення рівня зайня-

тості в Україні і покращення її якісних харак-

теристик. 
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Розроблено чітку послідовну політику активізації інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Визначено основні принципи формування рин-
ку інновацій у сільському господарстві. Обґрунтовано заходи кадрового забез-
печення центрів інноваційного розвитку в сільському господарстві. 

Ключові слова: державне регулювання, економічне зростання, механізм, 
процес, ринок інновацій, сільськогосподарський товаровиробник, формування. 

 
Разработана четкая последовательная политика активизации иннова-

ционной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Определены основ-
ные принципы формирования рынка инноваций в сельском хозяйстве. Обоснованы 
мероприятия кадрового обеспечения центров инновационного развития в 
сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: государственное регулирование, экономический рост, 
механизм, процесс, рынок инноваций, сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель, формирование. 

 
A clear consistent policy of activating innovative activity of agricultural enterprises is 

developed. Basic principles of innovations market formation in the agricultural sector is 
determined. Measures concerning human resource development in centers of 
innovations development in the agricultural sector are explained. 

Key words: state regulation, economic growth, mechanism, process, innovations 
market, agricultural commodity producer, formation 

 

 

Головною ціллю держави є забезпечення еко-

номічного росту, основою якого повинна стати 

інноваційна політика, спрямована на створення 

умов для освоєння нових і удосконалених існу-

ючих технологій, організаційних, виробничих, 

організаційно-економічних заходів. 

Аналіз останніх наукових досліджень 

Основні теоретичні і методологічні положення, 

пов’язані з розкриттям сутності й змісту іннова-

ційної діяльності, особливостями і закономір-

ностями її прояву в сільськогосподарських під-

приємствах викладені в роботах В. І. Благо-

датного, В. О. Василенка, С. А. Володіна, О. І. Да-

ція, О. В. Донця, В. О. Заготова, М. В. Зубця, 

С. М. Ілляшенка, М. І. Лобанова, П. М. Макаренка, 

М. Й. Маліка, Л. І. Михайлової, Ю. Н. Новікова, 

І. А. Павленка. 

Постановка завдань: 

– розробити чітку послідовну політику 

активізації інноваційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств; 

– визначити основні принципи формування 

ринку інновацій у сільському господарстві; 

– обґрунтувати заходи кадрового забезпе-

чення центрів інноваційного розвитку в сіль-

ському господарстві. 

Результати  

Досвід розвинутих країн показує, що важливий 

вплив на розвиток науки і в цілому на науково-

технічний прогрес забезпечує держава, реалізуючи 

одну із функції державного управління – прове-

дення науково-технічної політики в сільськогос-

подарському виробництві [4, c. 65]. 

Для активізації інноваційної діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств необхідно розро-

бити чітку послідовну політику, яка повинна 

здійснюватися на основі: 

– здійснення моніторингу інноваційної 

діяльності та інноваційних прогнозів основних 

напрямків освоєння науково-технічних досягнень 

у сільському господарстві на перспективу; 

– впровадження інновацій, які підвищують 

ефективність виробництва і конкурентоздатність 

продукції; 

– створення системи комплексної підтримки 

інноваційної діяльності; 

– розвитку інфраструктури інноваційного 

процесу; 
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– інформаційно-консультаційного забезпе-

чення інноваційної діяльності товаровиробників; 

– підтримки і розвитку науково-технічного 

потенціалу; 

– сприяння розвитку інноваційного підприєм-

ництва; 

– активізації співробітництва на держав-

ному і міжнародному рівнях усіх зацікавлених 

сторін інноваційного процесу. 

На сучасному етапі в рішенні важливих галу-

зевих програм зростає значення державних і 

регіональних цільових програм. Необхідно ство-

рення державою інвестиційного фонду для фінан-

сування наукових досліджень, здійснення держав-

них цільових програм і важливих інноваційних 

проектів. Джерелами такого фонду могли б бути 

відрахування частини податку на додану вартість 

від реалізації сільськогосподарської продукції і 

мита на продукцію для сільського господарства [1, 

c. 118]. 

Важливим напрямком формування системи ін-

новаційного забезпечення сільського господарства 

є створення ринку інновацій.  

Ринок інновацій – це система економічних 

відносин між споживачами (товаровиробниками) 

інноваційної продукції або інноваційних послуг і 

суб’єктами пропозицій (власниками інноваційної 

продукції, інформаційно-консультаційних і впро-

ваджувальних послуг) з приводу їх виробництва, 

придбання і використання [2, c. 28]. 

Суб’єктами ринку інновацій є виробники 

інноваційної продукції, інформаційні, консул-

тингові та інші формування, які надають послуги 

зі впровадження. Сільськогосподарські підприєм-

ства різних організаційно-правових форм та форм 

власності, які є споживачами інноваційної про-

дукції, виступають в якості об’єкта ринку інно-

вацій. Товаром на ринку інновацій є інноваційна 

продукція та інноваційна послуга (інформація, 

консультація, навчання) [5, c. 107]. 

Як товар, інноваційна продукція може бути 

реалізована тільки за наявності відповідного 

попиту на неї. Інноваційна продукція повинна 

задовольняти потреби конкретного ринку, відпо-

відати рівню сучасних потреб, бути доступною як 

за ціною, так і за сприйняттям. 

Ринок інновацій повинен виконувати наступні 

функції: 

– забезпечення – задовольняє потреби учас-

ників у реалізації і придбанні інноваційної продукції; 

– регулювання – оптимально формує попит 

і пропозицію на інноваційну продукцію та інно-

ваційні послуги, забезпечуючи їх раціональний 

розподіл між суб’єктами інноваційної діяльності і 

встановлюючи рівень цін на них; 

– інформування – є посередником при роз-

повсюдженні інформації між учасниками іннова-

ційного процесу; 

– стимулювання – сприяє створенню 

конкурентоспроможного інноваційного продукту, 

розширенню переліку інноваційних послуг і засо-

бів їх здійснення. 

Ринок інновацій сільського господарства фор-

мують наукові і освітні організації, комерційні 

підприємства, творчі колективи, окремі вчені і 

винахідники. Покупцями інноваційного продукту 

виступають сільськогосподарські підприємства 

різних організаційно-правових форм та форм 

власності [6, c. 29]. 

Головним завданням ринку інновацій є про-

сування інноваційної продукції з метою задово-

лення потреб сільськогосподарських товаровироб-

ників, здатної забезпечити і отримати ними до-

даткового економічного, технологічного, соціаль-

ного і екологічного ефектів. 

Основними принципами формування ринку 

інновацій є: 

1. Наявність попиту на інноваційну продукцію – 

за цим організаційним принципом відбувається 

формування планів виробництва інноваційної 

продукції, організація інноваційних формувань, їх 

розмір, підбір виконавців.  

2. Різноманітність пропозицій і конкурентно-

здатність – наприклад, умови виробництва рослин-

ницької продукції в різних кліматичних, еконо-

мічних умовах не можуть бути задоволені 

однаковими інноваційними пропозиціями, а потре-

бують розробки різноманітних підходів. Споживач 

має можливість вибрати свій найкращий науковий 

варіант рішення проблеми, а різні фінансові, 

інвестиційні можливості припускають також вибір 

найбільш придатних виконавців, між якими 

повинна мати місце конкуренція. 

3. Перші два принципи дають можливість пов-

ного і якісного задоволення попиту на інноваційну 

продукцію, і це є третій принцип ринкових 

відносин. Він потребує відповідальності за надану 

інноваційну послугу, придбану інноваційну 

продукцію. 

4. Правова, соціальна захищеність і мотивова-

ність. Формування ринку інновацій в Україні 

спирається на матеріальну, законодавчу і норма-

тивну базу. Збереження патентного права, 

інтелектуальної власності повинно бути умовою 

ринкових відносин. Будь-яка ринкова дія перед-

бачає взаємну зацікавленість і повинна бути моти-

вована. 

Ринок інноваційної продукції та інноваційних 

послуг є саморегулюючою системою. Однак 

напрямок науково-технічного прогресу не може 

відбуватися в некерованому режимі, і держава 

повинна впливати на нього шляхом його регу-

лювання. Державне регулювання розвитку ринку 

інновацій повинно включати: 

– формування і здійснення єдиної іннова-

ційної політики; 

– законодавче і нормативне забезпечення 

інноваційної діяльності; 

– сприяння залученню додаткових джерел 

фінансування наукових досліджень; 

– використання механізму державних цільо-

вих програм з найбільш важливих напрямків 

розвитку; 
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– формування системи впровадження інно-

вацій і сприяння її функціонуванню. 

Таким чином, ринок інновацій для сільського 

господарства, виступаючи сегментом аграрного 

ринку, забезпечує взаємні економічні інтереси 

наукових організацій, розробників інновацій і 

виробників наукоємної продукції, різних впрова-

джувальних формувань і сільськогосподарських 

підприємств в ефективному просуванні інновацій 

у сільськогосподарське виробництво. 

Система інноваційного забезпечення сільсько-

господарських підприємств передбачає поряд з 

функціонуючими науковими організаціями, які 

виробляють наукову продукцію, наявність певної 

впроваджувальної ланки, в якості якої можуть 

виступати центри інноваційного розвитку сіль-

ськогосподарських підприємств.  

Вони можуть виконувати наступні функції: 

– моніторинг, збір закінчених наукових роз-

робок для формування банку інформаційних 

ресурсів і підготовки прогнозно-аналітичної 

інформації; 

– формування замовлень на науково-

дослідні розробки; 

– доведення науково-технічних розробок до 

стадії інноваційного продукту; 

– координацію впроваджувальної діяльності 

в сільському господарстві і рекламу, спрямовану 

на використання інновацій у сільськогоспо-

дарському виробництві. 

На сучасному етапі діючі інноваційні форму-

вання не забезпечують ефективного впровадження 

наукових розробок у сільськогосподарські під-

приємства. Одним із факторів, що перешкоджає 

впровадженню інновацій на сільськогосподар-

ських підприємствах, є недостатня кваліфікація 

управлінських кадрів, бо оцінити і зрозуміти 

доцільність упровадження інновацій у вироб-

ництво може тільки висококваліфікований спе-

ціаліст. Тому забезпечення інноваційної діяльності 

кадровою складовою призведе до підвищення 

інноваційної активності сільськогосподарських 

підприємств. 

Навчанням та підвищенням кваліфікації в 

галузі інноваційного менеджменту повинні зай-

матися викладачі наукових закладів та спеціалісти 

інноваційних формувань, а саме регіональних 

центрів інноваційного розвитку (ЦІР), що пропо-

нуються для організації ефективної системи 

впровадження інновацій [3, c. 59]. 

До заходів кадрового забезпечення центрів 

інноваційного розвитку сільськогосподарських 

підприємств належать: 

– розробка програм кадрового забезпечення 

ЦІР; 

– здійснення державної підтримки кадро-

вого забезпечення ЦІР (підготовку, професійну 

перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів 

здійснювати за рахунок державного та регіо-

нального бюджетів); 

– формування законодавчої і нормативної 

бази, які регламентують кадрове забезпечення 

ЦІР; 

– систематичне підвищення кваліфікації 

викладачів, які викладають курс інформаційно-

консультаційного забезпечення інноваційної діяль-

ності в сільському господарстві; 

– забезпечення підготовки кадрів ЦІР 

навчально-методичними матеріалами, навчаль-

ними посібниками і літературою. 

Перепідготовка персоналу управління іннова-

ційними процесами на підприємстві повинна 

проводитися регулярно, тобто інноваційний 

процес повинен мати безперервний характер. 

Підготовку персоналу пропонується здійснювати у 

формі проведення курсів підвищення кваліфікації 

всередині підприємства, програмного навчання зі 

сторони зовнішніх наукових або навчальних 

закладів, які розробляють або апробують інновації. 

Доцільно відновити на новій основі форми обміну 

досвідом ведення господарства і управління. 

Базовими організаціями обміну передовим дос-

відом повинні стати сільськогосподарські під-

приємства, не тільки ті, які мають високі показ-

ники ефективності виробництва, але і ті, що мають 

у складі системи управління підрозділи з 

управління інноваційними процесами. Обміну 

передовим досвідом доцільно надати не тільки 

демонстративного характеру, але й інформацій-

ного, аналітичного, рекомендаційного з обліком 

особливостей ведення сільського господарства в 

конкретних агрокліматичних, технологічних і 

фінансово-економічних умовах. 

Таким чином, якісні зміни кадрового потен-

ціалу передбачають удосконалення системи підго-

товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації в 

галузі інноваційного менеджменту. Система по-

винна виходити із концепції отримання фунда-

ментальної базової освіти з обсягом знань, що 

дозволять робітнику бути професійним в умовах 

зміни кон’юкутри ринку, мати високу інноваційну 

сприйнятливість, готовим за необхідності швидко 

перенавчатися, орієнтуватися в потоці інформації і 

постійно підвищувати свою кваліфікацію. 

Важелем створення сприятливих економічних 

умов для підвищення інноваційної активності 

виробників та споживачів інновацій є податкова 

система. Задача держави – вибірково послабити 

податковий тиск за пріоритетними напрямками 

інноваційної діяльності. Для формування ре-

сурсної бази необхідно знижувати податки і 

надавати податкові пільги на розробку і практичну 

реалізацію науково-технічної продукції. Заходом, 

стимулюючим науково-технічний прогрес, може 

бути звільнення від податку на прибуток доходів, 

спрямованих на освоєння ресурсозберігаючих 

технологій, модернізацію виробництва, підвищен-

ня кваліфікації і навчання персоналу інноваційним 

прийомам господарювання. 

До економічних заходів державної підтримки 

інноваційної діяльності необхідно віднести також 

створення фінансово стійкої системи страхування 
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інвестицій в інноваційні проекти, розширення 

переліку страхових послуг, компенсації частини 

страхових платежів на страхування інноваційних 

ризиків за рахунок державного бюджету. Доціль-

ним є створення за підтримкою держави спеціа-

лізованих венчурних фондів для розвитку системи 

страхування інноваційних ризиків. Страхові фонди 

могли б виступати від імені держави гарантом 

повернення страховикам можливих збитків і меха-

нізмами відшкодування державних коштів, витра-

чених на створення системи страхування іннова-

ційної діяльності. 

Планування і прогнозування інноваційної діяль-

ності, регулювання процесів упровадження закін-

чених науково-технічних розробок належать до 

числа найважливіших сучасних напрямків в інно-

ваційній діяльності. Спеціалісти створених упро-

ваджувальних інноваційних формувань повинні 

стати розробниками інноваційних проектів, про-

гнозів, виступати ініціаторами прийняття цільових 

програм. 

Останнім часом особливого значення набуває 

економічне стимулювання інновацій у сільське 

господарство. Воно повинно охоплювати всі етапи 

інноваційного процесу: від зародження ідеї і про-

ведення досліджень до освоєння його результатів 

виробництвом та отримання ефекту при задово-

ленні взаємного інтересу дослідників і сільсько-

господарських товаровиробників. 

Для стимулювання технологічного і технічного 

розвитку сільського господарства необхідно здій-

нювати субсидування організаціям-розробникам 

інновацій на проектування і виготовлення дос-

лідних зразків, сільськогосподарським товарови-

робникам при придбанні нової техніки та облад-

нання – впродовж перших трьох років їх вироб-

ництва – у розмірі 25 % ціни підприємства-

виробника. 

Враховуючи значення техніки у впровадженні 

передових технологій, необхідні субсидії, які бу-

дуть надаватися для компенсації початкового 

лізингового внеску на придбання машин і 

обладнання вітчизняного виробництва для рослин-

ництва та тваринництва за ставкою не нижче 15 %, 

але не більше 70 % вартості майна, яке купується 

за лізингом.  

Важливим регулятором інноваційної активності є 

амортизаційна система. Діюча амортизаційна 

система потребує суттєвого удосконалення. Опти-

мальні строки служби засобів праці будь-якого 

призначення визначаються під дією багатьох 

факторів: якості виготовлення, технічного обслу-

говування, експлуатації, рівня використання тощо. 

Врахувати сукупність їх впливу, ще й на весь 

період дії норм амортизації, неможливо. Тому 

період амортизації не може слугувати критерієм 

для визначення часу заміни обладнання. Збіль-

шення сум амортизаційних відрахувань буде 

сприяти розширенню фінансових можливостей 

підприємств і посиленню їх інвестиційної актив-

ності. На сьогодні облікова функція аморти-

заційної системи переважає над її стимулюючою 

роллю. Збільшення стимулюючої функції аморти-

зації буде сприяти прискоренню впровадження 

технологічних інновацій.  

Висновки 

Таким чином, до напрямків організаційно-

економічного механізму функціонування системи 

інноваційного забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств належать державна підтримка, 

формування ринку інновацій, організація системи 

впровадження інновацій, створення економічних 

умов, інноваційно-кадровий менеджмент.  

Формування системи інноваційного забезпе-

чення сільськогосподарських підприємств і її орга-

нізаційно-економічного механізму призведе до 

створення сприятливого інноваційного середо-

вища, забезпечить перетворення наукових ідей і 

розробок в інноваційні продукти, впровадження 

цих продуктів у виробництво, а також збереження 

та розвиток інноваційного потенціалу регіону. 
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МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

Обґрунтовано розвиток муніципального фінансового контролю як основи 

забезпечення функціонування важливої складової бюджетної системи місцевих 

бюджетів. Визначено механізми та інструменти муніципального фінансового 

контролю.  

Ключові слова: державна система, ефективність, регіональний рівень, 

місцевий рівень, фінансовий контроль. 

 

Обосновано развитие муниципального финансового контроля как основы 

обеспечения функционирования важной составляющей бюджетной системы 

местных бюджетов. Определено механизмы и инструменты муниципального 

финансового контроля.  

Ключевые слова: государственная система, эффективность, региональный 

уровень, местный уровень, финансовый контроль. 

 

Development of municipal financial control as bases of ensuring the functioning of 

important constituent of the budgetary system of local budgets is explained. Mechanisms 

and instruments of municipal financial control are determined.  

Key words: state system, effectiveness, regional level, local level, financial control. 

 

 

Система державного фінансового контролю, 

яка побудована в Україні, не повною мірою за-

безпечує на належному рівні фінансово-бюджетну 

дисципліну як у цілому в державі, так і на 

регіональному рівні зокрема. Це є наслідком низки 

проблем, які створюють тенденції щодо зростання 

кількості та обсягів основних фінансових пору-

шень.  

Аналіз останніх наукових досліджень 

Основною метою діяльності державного фінан-

сового контролю необхідно визначити забезпечен-

ня попередження та недопущення фінансово-

бюджетних порушень. Проблема полягає в тому, 

що система державного фінансового контролю не 

відповідає основним сучасним європейським ви-

могам. Розгляду даного питання присвячені наукові 

праці О. П. Гетьманець, В. М. Король, В. Ф. Пі-

хоцького, С. Подковенко, Ю. О. Соболівської.  

Проблема полягає в тому, що невизначеність 

механізму встановлення відповідальності посадо-

вих осіб, уповноважених на здійснення держав-

ного фінансового контролю на місцевому рівні, 

створюють умови для значного зниження рівня 

фінансово-бюджетної дисципліни як у цілому по 

країні, так і в переважній більшості регіонів.  

Постановка завдань:  

– обґрунтувати розвиток муніципального 

фінансового контролю як основи забезпечення 

функціонування важливої складової бюджетної 

системи місцевих бюджетів; 

– визначити механізми та інструменти му-

ніципального фінансового контролю.  

Результати 
Показники, які характеризують фінансово-

бюджетну дисципліну, свідчать про значну кіль-

кість та обсяги фінансових порушень, а також 

тенденції щодо їхнього зростання. Звіти про 

результати контрольно-ревізійної діяльності орга-

нів Державної контрольно-ревізійної служби скла-

даються за старою системою показників із пору-

шенням термінів. Це суттєво впливає на об’єк-

тивність, достовірність та оперативність форму-

вання даних про стан фінансово-бюджетної 

дисципліни. Місцеві органи влади взагалі не 

уповноважені складати такі звіти і системно не 

відслідковують ситуацію із дотримання бюд-

жетного та фінансового законодавства.  

Звітні дані ГоловКРУ попередніх періодів свід-

чать про погіршення стану фінансово-бюджетної 

дисципліни, особливо це стосується діяльності 

бюджетних установ, де й зосереджено основні 

бюджетні ресурси.  

Так, кількість бюджетних установ, у яких вияв-

лено фінансові порушення, збільшилась у 2009 

році на 3,4 % до показника 2008 року і складає 

78,9 % від загальної кількості перевірених. Частка 

бюджетних установ, у яких виявлено незаконні та 

нецільові витрати бюджетних коштів, у загальній 

кількості перевірених бюджетних установ у 2009 

році збільшилась порівняно з попереднім роком, 
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відповідно, з 60,9 % до 68,3 %. Наведені факти, що 

встановлені контрольними органами, відбувалися 

при одночасному скороченні загальної кількості 

проведених перевірок у бюджетних установах у 

порівняльних періодах на 2517 (а це майже на 

14 %).  

Серед порушень, що призвели до втрат бюд-

жетних ресурсів, найбільші за обсягами станов-

лять незаконні і нецільові витрати бюджетних 

ресурсів. У 2008 році обсяг виявлених у бюд-

жетних установах незаконних і нецільових витрат 

бюджетних ресурсів склав 1 млрд 316 млн грн або 

72,7 % у загальному обсязі фінансових порушень, 

що призвели до збитків. Протягом січня-вересня 

2010 року, у ході реалізації контрольних заходів, 

спрямованих на здійснення державного контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства, 

встановлено фінансових порушень у використанні 

бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом 

на 394,9 млн грн, з яких 279,3 млн грн (70,7 %) – 

ресурси державного бюджету.  

Слід зазначити, що збільшення нецільових та 

незаконних витрат бюджетних коштів відбулося за 

рахунок порушень як у частині державних, так і 

місцевих бюджетів. Зокрема, збільшення обсягу 

виявленого нецільового використання коштів 

місцевих бюджетів у 2009 році, порівняно з 2008 

роком, складає 63,8 % або 17,9 млн грн. Від-

повідні показники виявлених незаконних витрат 

коштів місцевих бюджетів збільшились на 32,1 % 

або 24,3 млн гривень.  

За останні 8 років порівняльний аналіз у розрізі 

регіонів показав, що при фактичному зменшенні у 

24 областях, АР Крим та місті Києві кількості 

перевірених підприємств і організацій у 20 ре-

гіонах зросла частка підприємств, у яких виявили 

незаконне та нецільове використання коштів. 

Зокрема, у Кіровоградській області при змен-

шенні на 46,6 % кількості перевірених підприєм-

ств і організацій за період 2001–2009 років частка 

підприємств і організацій, у яких виявлено 

незаконні та нецільові витрати, зросла на 30,5 %. У 

Житомирській області відповідні показники 

складають 51,1 % та 16,8 %. У Херсонський області – 

32,2 % та 33,8 %.  

Найбільш поширеними порушеннями фінансово-

бюджетної дисципліни в регіонах залишаються:  

– порушення норм Бюджетного кодексу та 

іншого бюджетного законодавства;  

– недотримання порядку та процедур дер-

жавних закупівель;  

– порушення порядку розмежування дохо-

дів між бюджетами різного рівня, між загальним і 

спеціальним фондами бюджету.  

Відсутність з боку органів місцевого самовря-

дування та виконавчих органів належного контро-

лю за станом та платою за використання кому-

нального майна, договорами купівлі-продажу 

землі призводить до значних втрат доходів міс-

цевих бюджетів.  

Найпоширенішим заходом, що застосовується 

органами Державної контрольно-ревізійної служ-

би України, за результатами контрольних заходів, 

залишається притягнення посадових осіб до ад-

міністративної відповідальності. Кількість посадо-

вих осіб, притягнутих до адміністративної відпо-

відальності, постійно зростає, і у 2009 році цей 

показник становив 17 429 осіб, що на 773 особи 

більше, ніж у 2001 році. При цьому не забез-

печується в повному обсязі сплата адміні-

стративних штрафів за фінансово-бюджетні пору-

шення, і в середньому частка їх сплати складає 

90 відсотків.  

Вживаючи заходи, спрямовані на посилення 

персональної відповідальності порушників фінан-

сової дисципліни, в 2010 році до правоохоронних 

органів передано 6,2 тис. ревізійних матеріалів, за 

результатами розгляду яких порушено 443 кри-

мінальних справи. До адміністративної відпо-

відальності притягнуто понад 14,8 тис. посадових 

осіб, до дисциплінарної та матеріальної – понад 

7,6 тис. осіб.  

Однією з причин малоефективного внутріш-

нього фінансового контролю за витрачанням 

коштів місцевих бюджетів є несформованість 

інституцій, які б забезпечили його ефективність і 

дієвість у окремому регіоні.  

На думку О. П. Гетьманець, «існує декілька 

концепцій щодо розподілу повноважень між гіл-

ками влади різних рівнів. Стосовно першої 

концепції муніципальна влада залежить повністю 

від закону та перебуває під захистом уряду, але не 

підконтрольна йому. Друга концепція визначає 

наявність та необхідність контролю центральної 

влади над місцевою. У сучасних умовах влада 

органів місцевого самоврядування у бюджетному 

процесі знаходиться під тиском центральної 

державної влади» [3, с. 136].  

На сьогодні, згідно з нормативно-правовою 

базою у структурі апаратів обласних та районних 

державних адміністрацій, не передбачено окре-

мого підрозділу, на який би покладалися функції з 

проведення внутрішнього фінансового контролю. 

Фактично ж ситуація щодо організації внутріш-

нього фінансового контролю в регіонах різна: у 

більшості обласних державних адміністрацій при 

їх структурних підрозділах діють контрольно-

ревізійні відділи; в окремих обладміністраціях 

функції внутрішнього фінансового контролю 

здійснюються підрозділами, що діють у складі 

галузевих управлінь; у деяких з них відповідних 

підрозділів узагалі не створено.  

Контроль бюджетного процесу на місцевому 

рівні може стати реальністю лише за наявності 

відповідних контролюючих суб’єктів. Найсуттєві-

шою передумовою функціонування контролюючої 

системи на місцевому рівні є визначення іні-

ціаторів і виконавців процедур контролю за про-

цесами формування місцевих бюджетів.  

Зазначені проблеми посилюються незацікав-

леністю з боку керівників місцевих органів влади у 

підвищенні дієвості та ефективності фінансового 

контролю, а також зволіканням процесу розвитку 

цієї сфери.  
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Крім того, можна виділити недостатній рівень 

інформування громадськості щодо стану фінан-

сово-бюджетної дисципліни та результатів кон-

трольних заходів на регіональному рівні.  

Якщо й надалі спостерігатимуться такі обсяги 

фінансово-бюджетних порушень, може створитися 

реальна загроза дестабілізації бюджетного про-

цесу. Зокрема, це може призвести до невиконання 

бюджетних надходжень на загальнодержавному та 

місцевому рівнях, значного збільшення бюджетної 

заборгованості. Окремі заходи, направлені на 

посилення контрольно-ревізійної діяльності, яка 

здійснюється Кабінетом Міністрів України, 

останнім часом, на жаль, не сприяють покра-

щенню фінансово-бюджетної дисципліни, глибина 

та масштабність процесів доводить, що цього 

вкрай недостатньо.  

Однією з основних причин несформованості 

цілісної системи можна виділити недосконале 

законодавство. Система державного фінансового 

контролю України функціонує без існування базо-

вого закону, який би встановлював основні понят-

тя у цій сфері, чітко розподіляв би завдання, функ-

ції та повноваження між органами державної та 

місцевої влади, регламентував відносини між 

суб’єктами та об’єктами контролю, визначав 

відповідальність та незалежність відповідних 

уповноважених посадових осіб. Бюджетний кодекс 

України не врегульовує цих питань. Норми діючих 

законів та нормативно-правових актів у сфері 

державного фінансового контролю не завжди 

узгоджуються між собою. Методичні рекомендації 

та інструкції охоплюють лише окремі аспекти. У 

вищих навчальних закладах фактично відсутній 

системний навчальний курс з підготовки та 

перепідготовки відповідних кадрів у цій сфері. 

Наслідком безсистемності у правовому полі стала 

розбалансована система органів, що забезпечують 

державний фінансовий контроль та аудит. Діяль-

ність державних органів, що здійснюють конт-

рольні, контрольно-ревізійні, наглядові і фіскальні 

дії щодо бюджетних коштів, регламентується 

окремими спеціальними законами і нормативно-

правовими актами, хоча у Конституції України 

(стаття 98) лише Рахункову палату визначено як 

орган, що здійснює контроль за використанням 

коштів державного бюджету. Верховною Радою 

України було прийнято зміни до цієї статті, що 

значно розширили повноваження Рахункової 

палати у частині парламентського контролю за 

формуванням державного і місцевих бюджетів та 

виконанням місцевих бюджетів. Проте Прези-

дентом України (ще у 2003 році) було застосовано 

право вето щодо цього закону.  

Одночасно слід відзначити, що постановою 

Кабінету Міністрів України «Про упорядкування 

структури місцевих державних адміністрацій» не 

передбачено у структурі апарату адміністрацій 

окремого підрозділу, на який би покладалися 

функції проведення внутрішнього фінансового 

контролю. У результаті місцеві органи влади не 

зацікавлені в організації внутрішнього фінансо-

вого контролю в регіонах, що призводить до 

існування малоефективного внутрішнього контро-

лю за витрачанням коштів місцевих бюджетів та 

трансфертів.  

Крім того, як зазначає Ю. О. Соболевська, 

«жоден з державних органів фінансового контро-

лю відповідно до власних повноважень не здійс-

нює контроль у формі ревізій та перевірок з 

питання стану збереження активів, достовірності 

обліку і звітності в господарських товариствах, у 

статутних фондах яких є частка держави» [9, 

c. 428]. Тобто, дане питання також залишається не 

вирішеним.  

Звітність з питань контрольно-ревізійної діяль-

ності складається за старою системою показників, 

яка не відповідає низці норм Бюджетного кодексу 

України, при цьому на місцевому рівні такі звіти 

не складаються. Відповідно до чинного законо-

давства, в Україні звіт про стан фінансово-бюд-

жетної дисципліни не визначено у складі звітів про 

виконання державного та місцевих бюджетів і не 

розглядається Верховною Радою України та 

відповідними радами. Щодо звітів про виконання 

місцевих бюджетів, то до них узагалі не готуються 

висновки зовнішнього (незалежного) органу 

фінансового контролю, а розглядаються лише 

комісіями з питань бюджету відповідних рад. 

Узагальнені результати звітів про проведені 

перевірки, що направляються органами Державної 

контрольно-ревізійної служби Верховній Раді 

України та Міністерству фінансів, не затверд-

жуються, і за ними не приймаються відповідні 

рішення, а лише беруться органами влади до відо-

ма. Все це свідчить про низький рівень об’єк-

тивності в оцінці стану фінансово-бюджетної 

дисципліни в Україні та неефективності порядку 

та механізмів складання звітності.   

У 2005 році Кабінетом Міністрів України було 

прийнято Концепцію розвитку державного внут-

рішнього фінансового контролю [2]. Аналіз поло-

жень цієї Концепції дає можливість зробити 

висновок про наявність у цьому документі ряду 

невідповідностей нормам Конституції України та 

іншим законам.  

Зокрема, у загальних положеннях Концепції до 

органів державного сектора віднесені органи міс-

цевого самоврядування. Відповідно до положень 

Конституції України (стаття 140), місцеве само-

врядування є правом територіальної громади само-

стійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах законів України. Місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і 

через органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи.  

Місцеве самоврядування в Україні – це гаран-

товане державою право та реальна здатність 

територіальної громади самостійно або під відпо-

відальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України. У 

статтях 142-145 Конституції України та Законі 
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України «Про місцеве самоврядування» чітко 

визначені функції та повноваження органів міс-

цевого самоврядування, і вони жодним чином не 

відносяться до державного сектора. Лише окремі 

делеговані повноваження органів виконавчої 

влади, надані законом органам місцевого само-

врядування, можна розглядати як державні повно-

важення. Що стосується питань внутрішнього 

контролю, то слід зазначити, що законодавчо 

визначено достатньо власних повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення 

внутрішнього (муніципального) контролю.  

Поряд з цим у Законі України «Про місцеве 

самоврядування» встановлено, що державний 

контроль за діяльністю органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування може здійснюватися 

лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією України та 

законами України, і не повинен призводити до 

втручання органів державної влади чи їх поса-

дових осіб у здійснення органами місцевого само-

врядування наданих їм власних повноважень.  

Крім того, положення Концепції у частині вста-

новлення додаткових повноважень органів дер-

жавної контрольно-ревізійної служби з проведення 

централізованого внутрішнього аудиту та цен-

тралізованого інспектування комунальної влас-

ності (власності адміністративно-територіальних 

одиниць) суперечить відповідним нормам Закону 

України «Про власність».  

Суб’єктами права комунальної власності є 

адміністративно-територіальні одиниці в особі 

обласних, районних, міських, селищних, сільських 

рад народних депутатів. Управління таким майном 

від імені народу здійснюють відповідні ради 

народних депутатів. Законодавчо визначено, що 

органи, уповноважені управляти державним 

майном, здійснюють контроль за ефективністю 

використання і схоронністю довіреного їм майна. 

Проте, відповідно до Концепції, центральному ор-

гану виконавчої влади (ГоловКРУ) та його тери-

торіальним підрозділам надається право, по суті, 

ззовні втручатися у процес управління кому-

нальним майном. Це ставить дії органів місцевого 

самоврядування щодо комунального майна у 

залежність від працівників Державної контрольно-

ревізійної служби та може призвести до посилення 

протистояння між органами різних рівнів влади.  

Наведене дає підстави говорити про «дефор-

мований сценарій» розвитку, закладений у 

реформі системи державного фінансового контро-

лю, що започаткована на даний час в Україні. 

Проаналізувавши модель, закладену в основу 

реформи, можна спрогнозувати наступні ризики 

негативних наслідків від її впровадження.  

По-перше, утримання такої системи потребу-

ватиме значних матеріальних та фінансових 

ресурсів як з боку держави, так і з боку платників 

податків.  

По-друге, поєднання двох різних за своєю 

суттю систем, одна з яких має на меті не допус-

кати порушення, а в разі виявлення – виправляти, а 

інша система – виявити порушника і покарати 

його. Така полярність у підходах призведе до 

глибинного конфлікту як у самій системі кон-

тролю, так і між суб’єктами та об’єктами 

контролю.  

По-третє, нагромадження у системі значної 

кількості видів, форм і методів контролю, як 

застарілих (командно-адміністративних), так і 

сучасних, матиме наслідком неефективність та 

недієвість контрольних заходів.  

Очевидно, що при прийнятті Концепції усі 

перелічені ризики не враховувалися, що є наслід-

ком недостатньої участі науковців та експертів при 

розробці цього документа.  

Реформа державного фінансового контролю як 

елементу управління фінансовими ресурсами знач-

но відстає від реформи міжбюджетних відносин. 

Відбулася передача певної частини повноважень 

щодо управління бюджетними ресурсами до 

органів місцевого самоврядування, проте не 

здійснилося відповідне делегування повноважень 

стосовно відповідальності за неефективне управ-

ління.  

Шляхи підвищення ефективності розвитку дер-

жавного фінансового контролю на регіональному 

та місцевому рівнях полягають у наступному. 

Виходячи з пріоритету державної політики України 

щодо вступу до ЄС, одним з важливих аспектів у 

цьому процесі є адаптація системи державного 

фінансового контролю до європейських вимог.  

Необхідно у контексті реформи системи дер-

жавного управління, що започаткована в Україні, 

взагалі змінити підходи щодо поняття «контроль» 

і наблизити його до європейських тлумачень. 

Система контролю має бути спрямована на 

виправлення порушень та недопущення їх у по-

дальшому. Система фінансового контролю на 

місцеву рівні повинна мати постійний характер. 

Побудувати ефективну систему фінансового кон-

тролю в Україні, яка б забезпечувала стабільний 

стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах, 

можливо лише за наявності ефективно функ-

ціонуючої системи внутрішнього контролю в 

органах місцевої влади на всіх рівнях (області, 

міста, села тощо), тобто системи муніципального 

фінансового контролю. З цією метою необхідно 

розробити та схвалити на законодавчому рівні 

оновлену сучасну модель системи фінансового 

контролю в Україні.  

На думку А. О. Монаєнко, «в основі принципу 

розмежування контрольно-наглядових повнова-

жень повинні бути завдання, заради виконання 

яких і створюються відповідні органи. Це повинно 

обумовлювати і визначати повноваження цього 

органу, забезпечувати неможливість прогалин щодо 

здійснення контролю якоїсь частини публічних 

фінансових ресурсів» [5, с. 245].  

Загальними рисами найоптимальнішої і такої, 

що відповідала б вимогам ЄС, моделі системи 

фінансового контролю на місцевому рівні (муніци-

пального фінансового контролю) в Україні можуть 

бути:  
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1) зовнішній незалежний фінансовий контроль 

у частині загального незалежного контролю за 

надходженнями до бюджетів усіх рівнів та 

витрачанням бюджетних коштів, у тому числі й 

місцевих бюджетів та трансфертів, повинен 

здійснюватися Рахунковою палатою, а також її 

регіональними представництвами;  

2) внутрішній фінансовий контроль у частині 

контролю за своєчасним та в повному обсязі 

надходженням податків, зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджетів усіх рівнів – Міністерством 

фінансів, зокрема Державною податковою адміні-

страцією, Митною службою України у складі 

міністерства, а також іншими уповноваженими 

органами влади;  

3) внутрішній фінансовий контроль у частині 

контролю за витрачанням коштів місцевих бюд-

жетів та трансфертів з місцевих бюджетів, внут-

рішні служби контролю та аудиту у складі міс-

цевих органів влади (муніципальні органи кон-

тролю) і аудитори у бюджетних установах; у 

частині контролю за використанням трансфертів з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 

уповноважені представники (державні аудитори) 

Міністра фінансів.  

Висновки. Стабілізації фінансово-бюджетної 

дисципліни на регіональному і місцевому рівнях 

можливо досягти за умов ефективної державної 

політики у сфері державного фінансового кон-

тролю та розробленого довгострокового плану дій 

з оздоровлення фінансово-бюджетної сфери, що 

доцільно викласти у відповідній стратегії роз-

витку. Розвиток муніципального фінансового 

контролю як основи забезпечення функціонування 

важливої складової бюджетної системи місцевих 

бюджетів повинен стати одним з пріоритетних 

напрямів такої стратегії. Це дозволить визначити 

механізми та інструменти муніципального фінан-

сового контролю.  

Сучасна модель системи державного фінан-

сового контролю повинна відповідати принципу 

децентралізації. Виходячи з цього, необхідно 

будувати систему на базі розвитку внутрішнього 

управління та контролю на регіональному рівні. 

Мова йде про створення в органах місцевої влади 

всіх рівнів системи внутрішнього контролю за 

витрачанням коштів місцевих бюджетів та 

комунального майна і системи зовнішнього 

незалежного контролю на регіональному та 

місцевому рівнях.  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

 

 

Визначено особливості розвитку банківського сектора України; надано пропо-
зиції  щодо підвищення ефективності роботи системи державного гарантування 
вкладів фізичних осіб. 

Ключові слова: державне гарантування вкладів, банківський сектор, ста-
білізація, фінансово-кредитна система. 

 
Определены особенности развития банковского сектора Украины; разра-

ботаны предложения по повышению эффективности работы системы госу-
дарственного гарантирования вкладов физических лиц. 

Ключевые слова: государственное гарантирование вкладов, банковский 
сектор, стабилизация, финансово-кредитная система. 

 
The peculiarities of Ukrainian banking sector development have been defined; the 

propositions in terms of efficiency of state guarantee fund of individuals have been 
developed. 

Key words: іnvestment state guarantees, banking, stabilization, finance and credit 
system. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Зв’язок з науковими та практичними задачами 

Фінансово-кредитна система відіграє ключову 

роль у забезпеченні руху грошових потоків в еко-

номіці і тим самим створює базові передумови 

суспільного відтворення. Основною ланкою фінан-

сової сфери є банківська система, якій належить 

провідне місце у загальному механізмі організації 

й регулюванні господарського життя суспільства. 

Від ефективності функціонування банків вирі-

шальною мірою залежить успіх соціально-еконо-

мічних перетворень у країні. Лише через доско-

налу банківську систему можна здійснити 

реструктуризацію національної економіки. 

Стрімкий розвиток кризових явищ на світовому 

фінансовому ринку зумовив необхідність унесен-

ня кардинальних змін до роботи фінансово-кре-

дитної системи національних економік. Не є 

винятком і українська економіка.  

Розвиток банківської системи України було 

загальмовано зовнішніми та внутрішніми чинни-

ками нестабільності. У свою чергу, стабілізація 

банківського сектора неможлива без залучення 

коштів населення. А ефективна державна система 

гарантування збереження та повернення банків-

ських вкладів є неодмінною умовою притягнення 

тимчасово вільних коштів населення. Саме цим 

обумовлена актуальність дослідження державного 

регулювання захисту прав вкладників-фізичних осіб. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Виділення невирішених питань 

Проблемі розвитку банківського сектора на 

основі гарантування вкладів фізичних осіб при-

свячено багато наукових робіт як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених. Тігіпко С. [1] розглядає 

основні напрямки розвитку банківської системи 

України. Мазур Т. [2] вивчає проблеми реформу-

вання правового режиму Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в Україні. Без-

вух С. [3] аналізує фактори, що впливають на 

швидкість проведення виплат вкладів по збанку-

тілих банківських установах. Кравченко Н. [4] 

досліджує правову природу Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб як резервного фонду бан-

ківської системи країни. Скоморович І. [5] визна-

чає місце фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб у забезпеченості стабільності грошово-кре-

дитної системи України. Огієнко В. та Раєвська Т. 

[6] обґрунтовують концептуальні підходи до ство-

рення ФГВФО. 

Загальна мета 

Метою статті є розробка пропозицій щодо 

підвищення ефективності роботи банківської сис-

теми України на основі визначення особливостей 

її розвитку й удосконалення організації держав-

ного гарантування вкладів фізичних осіб. 
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Виклад основного матеріалу 
Обґрунтування отриманих результатів 
На сучасному етапі розвитку міжнародних 

відносин національні економіки, незалежно від їх 

кількісних і якісних параметрів, функціонують в 

умовах поглиблення процесів глобалізації. Фінан-

сова криза однієї з країн з масштабною еконо-

мікою здатна спричинити економічний колапс у 

багатьох країнах світу. Остання світова фінансова 

криза була генерована найпотужнішою країною 

світу – Сполученими Штатами Америки і нега-

тивно вплинула на національні економіки.  

Глобальна економічна нестабільність призвела 

до розгортання системної фінансової кризи в 

Україні. Дефіцит кредитних ресурсів на між-

народному рику капіталів призвів до скорочення 

ресурсної бази українських банків. За підсумками 

2009 р., банки нашої країни зазнали збитків на 

суму 28,0 млрд грн [7]. 

Обсяги депозитних коштів на рахунках у 

банках за 2009 р. знизилися на 6,9 %, або на 

24 787 млн грн, і становили 334 953 млн грн. На 

фоні дефіциту зовнішніх і внутрішніх кредитних 

ресурсів у 2009 р. знизилася кредитна активність 

банків України: обсяги кредитного портфелю 

скоротилися на 1,5 % і склали 723 295 млн грн, що 

на 10 727 млн грн менше, ніж у 2008 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка кредитного портфелю та депозитних ресурсів комерційних банків України [7] 
 

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Кредитний портфель,  

млн грн 
143 423 245 230 426 867 734 022 723 295 

Темпи зростання кредитного портфелю, % 161,9 171,0 174,1 172,0 98,5 

Депозитний портфель, млн грн 134 754 185 917 283 875 359 740 334 953 

Темпи зростання депозитного портфелю, % 139,3 138,0 152,7 126,7 93,1 
 

Вклади фізичних осіб, млн грн  74 778 108 860 167 239 217 860 214 098 

Темпи зростання вкладів фізичних осіб, % 179,7 145,6 153,6 130,3 98,3 

Доля загальної суми депозитів у формуванні 

кредитних ресурсів, % 
94,0 75,8 66,5 49,0 46,3 

Доля депозитів фізичних осіб у загальній сумі 

депозитів, % 
45,4 58,6 58,9 60,6 63,9 

Доля депозитів фізичних осіб у формуванні 

кредитних ресурсів, % 
52,1 44,4 39,2 29,7 29,6 

 

За період з 2005 до 2009 рр. загальну динаміку 

депозитів українських банків складали вклади 

фізичних осіб. Причому спостерігається тенденція 

до підвищення долі депозитів фізичних осіб у 

загальній сумі банківських депозитів, частка яких 

з 45,4 % у 2005 р. збільшилася до 63,9 % у 2009 р. 

Однак за останній рік залишки за депозитами, 

залученими на рахунки домашніх господарств, 

зменшилися на 1,7 %, або на 3762 млн грн 

порівняно з їх зростанням у 2008 р. на 30,3 %. 

Проведені дослідження стану кредитної і 

депозитної діяльності українських банків за 2005-

2009 рр. дозволяють зробити наступні висновки: 

– 2009 р. характеризувався зниженням депо-

зитної і кредитної діяльності банків. Таким чином, 

банківську кризу можна пов’язати зі скороченням 

депозитної бази; збільшенням частки проблемних 

кредитів; зниженням банківської ліквідності та 

прибутковості;  

– на кінець досліджуваного періоду доля 

депозитів складає близько 50 % всіх кредитних 

ресурсів; більше 60 % від загальної суми депозитів 

припадає на вклади фізичних осіб. Таким чином, з 

метою стабілізації банківського сектора України, 

необхідно вжити заходів щодо збільшення обсягів 

вкладів фізичних осіб. 

Основною причиною зменшення суми депо-

зитів фізичних осіб на банківських рахунках стала 

втрата довіри населення до банківської системи. 

Дієвим інструментом повернення цієї довіри є 

державне забезпечення прав вкладників-фізичних 

осіб. 

На сьогоднішній день у більшості ринкових 

економік функціонують спеціальні системи (ко-

лективні фонди, корпорації) гарантування (страху-

вання) вкладів (депозитів). Вони гарантують 

вкладникам банку у разі його банкрутства від-

шкодування (повернення) їхніх вкладів у певних 

межах.  

Гарантування вкладів певною мірою гарантує 

їх ліквідність, а також сприяє запобіганню масо-

вого вилучення вкладів із банків. Проте накопи-

чений досвід функціонування систем захисту 

банківських вкладів у різних країнах виявив і 

певні проблеми. Зокрема, наявність системи гаран-

тування вкладів, з одного боку, спонукає банки до 

надмірно ризикованої діяльності, а з іншого – 

зменшує стимули суб’єктів економіки щодо 

зваженого вибору банку для розміщення вкладів, 
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аналізу діяльності банку, в якому розміщені 

вклади, провокує розміщення вкладів у банках, що 

займаються надмірно ризикованою діяльністю. 

Основні цілі, яких держава в особі законо-

давчих органів та регулятивно-наглядових банків-

ських органів, зокрема центрального банку, 

намагається досягти при створенні системи 

гарантування вкладів, такі [1]: 

– сприяння створенню і мобілізації заощад-

жень, що має важливе значення для забезпечення 

реальних інвестицій в економіку; 

– підвищення ступеня довіри до банківської 

системи; 

– забезпечення стійкості банківської систе-

ми і грошового обороту; 

– захист дрібних вкладників від ризиків, які 

вони не спроможні оцінити і врахувати у своїх 

економічних рішеннях. 

В Україні держава забезпечує гарантування 

вкладів через роботу Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, який було створено у 1999 р. Згідно 

із Законом України «Про Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб», Фонд гарантує кожному 

вкладнику учасника (тимчасового учасника) 

Фонду та санаційного банку відшкодування кош-

тів за його вкладами, включаючи відсотки, в 

розмірі вкладів на день настання недоступності 

вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах 

у кожному із таких учасників [8]. 

Проаналізувавши основні показники діяльності 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (табл. 2), 

слід зазначити, що протягом 2005-2009 рр. кількість 

учасників та тимчасових учасників постійно 

зростає. Учасником Фонду є банк, який виконує 

встановлені НБУ економічні нормативи щодо 

достатності капіталу і платоспроможності та в 

стані виконувати свої зобов’язання перед вклад-

никами. Найбільший їхній приріст спостерігався 

протягом 2007-2008 рр., а у 2009 році цей 

показник зменшився на 5 учасників Фонду.  

Таблиця 3 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [9] 
 

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Кількість учасників 157 164 172 180 175 

Кількість тимчасових учасників 6 2 2 2 9 

Сума коштів, що акумульовані 

Фондом, млн грн 
624,32 856,3 1327 2919 4246 

Відшкодована сума, тис. грн 30 173 176 211 2 651 551 460 842 1 304 084 

 

Банки, які не виконують економічних норма-

тивів та/або дія ліцензії яких зупинена, перево-

дяться до категорії тимчасових учасників Фонду. 

Кількість тимчасових учасників у 2006 р. значно 

зменшилася через порушення банківського законо-

давства та з інших причин. Така тенденція 

спостерігається протягом 2006-2008 рр., але у 

2009 р. їхня кількість зросла на 7 учасників Фонду. 

Також щороку збільшуються суми коштів, що 

акумульовані Фондом, та відшкодовані суми. 

Тобто з кожним роком збільшується розмір 

гарантованих вкладів фізичних осіб та від-

шкодувань у випадку неможливості виконання 

банками вимог вкладників щодо повернення їм 

коштів.  

Банки- (тимчасові) учасники зобов’язані спла-

чувати збори до Фонду. Початкові збори спла-

чуються новоствореними банками після отриман-

ня ліцензії в розмірі 1 % зареєстрованого статут-

ного капіталу. Банки з поновленою ліцензією 

звільняються від таких зборів. Регулярні збори 

нараховуються двічі на рік у розмірі 0,25 % за-

гальної суми вкладів, включаючи нараховані від-

сотки, та сплачуються рівними частками щоквар-

тально. А спеціальні збори встановлюються, якщо 

поточні доходи Фонду є недостатніми для 

виконання ним у повному обсязі своїх зобов’язань. 

Вони не повинні перевищувати на рік розмір 

регулярного збору. Якщо банки не сплачують 

своєчасно або в повному обсязі збори, вони 

зобов’язані сплачувати пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ від розміру неперера-

хованої суми за кожний день прострочення [8]. 

Подальшими джерелами фінансування Фонду є 

початковий внесок НБУ у розмірі 20 млн грн. НБУ 

може також надавати Фондові кредити під заставу 

ЦП за ціною не нижче середньострокового 

(5 років) індексу інфляції. Кабінет Міністрів Ук-

раїни також уповноважений надавати кредити у 

грошовій формі або у вигляді державних ЦП, але 

тільки у випадку, якщо інші форми фінансування 

вичерпані. Ліміт кредитування на наступний рік 

визначається щорічно в десятикратному розмірі 

надходжень від банків – учасників Фонду за 

1 півріччя поточного року. Отримані ЦП Фонд має 

право реалізувати на відкритому ринку, вико-

ристовувати в якості застави при отриманні 

кредитів у банків, іноземних кредиторів, НБУ, або 

тримати їх до погашення. Фонд може також 

перераховувати свої кошти на депозитні рахунки в 

НБУ, за яким отримуватиме доходи. Взагалі Фонд 

є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у 

процесі його діяльності. Кошти Фонду не 

включаються до Державного бюджету України [8]. 

Державне регулювання ФГВФО здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. Протягом 

періоду діяльності фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб нормативно-правова база постійно 

вдосконалюється. Враховуючи зміни тенденцій 

розвитку ринку ресурсів, залучених комерційними 

банками від вкладників, розмір відшкодувань 

збільшився.  
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Залежно від змін тенденцій розвитку ринку 

ресурсів, залучених комерційними банками від 

вкладників, розмір відшкодування збільшувати-

меться. Згідно з Законом України «Про Фонд га-

рантування вкладів фізичних осіб», на сьогод-

нішній день Фонд гарантує кожному вкладнику 

учасника (тимчасового учасника) Фонду та сана-

ційного банку відшкодування коштів за його 

вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів 

на день настання недоступності вкладів, але не 

більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із 

таких учасників [9]. Для порівняння: у 2001 р. ця 

сума становила лише 1200 грн. Водночас Законом 

не визначено порядок доплат фізичним особам у 

разі зміни (збільшення) гарантованої суми 

відшкодування коштів уже після дня настання 

недоступності вкладів. 

Крім того, чинним законодавством та норма-

тивно-правовими актами України залишилися не 

врегульованими питання щодо: 

– можливості та форм інвестування коштів 

Фонду в умовах не проведення Міністерством 

фінансів України аукціонів з продажу державних 

цінних паперів; 

– плати за користування Національним 

банком України тимчасовими вільними залишками 

коштів Фонду; 

– порядку здійснення доплат фізичним осо-

бам у разі збільшення гарантованої суми від-

шкодування коштів. 

Таким чином, нормативно-правова основа 

діяльності Фонду потребує подальшого вдоско-

налення. 

Висновки та перспективи розробок 
Банківський сектор України з другої половини 

2008 р. функціонує в умовах глобальної і націо-

нальної фінансової нестабільності, що призвело до 

скорочення кредитної і депозитної діяльності 

банків і поставило їх на межу банкрутства. 

З метою запобігання розвитку кризових явищ, 

як у фінансовому секторі, так і в національній 

економіці в цілому, необхідно активізувати 

депозитну діяльність банків. Основою активізації 

цієї діяльності повинна стати державна система 

гарантування вкладів. 

З часу набуття Україною незалежності і до 

1999 р. в Україні не існувало системи, яка б 

забезпечувала захист інтересів та створювала 

фінансові можливості для відшкодування фізич-

ним особам – вкладникам комерційних банків 

коштів у випадку неможливості виконання банка-

ми вимог вкладників щодо повернення їм коштів і 

зняття соціальної напруги у суспільстві у разі 

ліквідації банківської установи. 

За відсутності механізму захисту інтересів 

фізичних осіб-вкладників комерційних банків 

створювалися проблеми повернення вкладів насе-

ленню, і підривалася довіра до всієї банківської 

системи України. Через це спостерігалося змен-

шення надходжень депозитних ресурсів, що стало 

перешкодою для створення кредитних ресурсів 

банків.  

У 1998 році, згідно з Указом Президента Ук-

раїни від 10.09.98 № 996/98 «Про заходи щодо 

захисту прав фізичних осіб-вкладників комер-

ційних банків України», було розпочато створення 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

Протягом останніх п’яти років через цей Фонд 

було здійснено компенсаційні виплати в розмірі 

понад 2236,5 млрд грн вкладникам ліквідованих 

комерційних банків. 

Нині в Україні розмір відшкодування вкладів, 

включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду 

становить 150 000 грн. 

Але невід’ємною умовою стабілізації діяль-

ності та подальшого розвитку банківської системи 

є вдосконалення державного регулювання цього 

питання. 

Для ефективного управління Фондом гаран-

тування вкладів фізичних осіб держава повинна 

здійснити наступні заходи: 

– досягти стабільності національної валюти; 

– створити ефективну інфраструктуру ук-

раїнської банківської системи; 

– знизити вартість кредитів, що збільшить 

їх обсяг; 

– здійснити диверсифікацію умов залучення 

депозитних ресурсів; 

– упорядкувати національне законодавство, 

яке регулює правовідносини щодо діяльності 

ФГВФО, 

– завершити формування сприятливого 

правового середовища банківської системи, за 

якого фізичні особи будуть більш зацікавлені у 

проведення депозитних та кредитних операцій . 

Вихід системи гарантування вкладів фізичних 

осіб на принципово новий рівень – важкий процес, 

який потребує не лише залучення грошових 

коштів, але й займає багато часу. Однак, як 

показує досвід розвинених країн, можливість 

залучення вільних грошових коштів у домашніх 

господарств відкриває нові перспективи розвитку 

банківської системи, а, відповідно, й покращення 

економічного становища в країні. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

У ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕСІ 

ЩОДО ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА В НАТО 

 

 

У статті проаналізовано переговорну позицію польських офіційних кіл, 
політичних партій та позаурядових організацій у питанні отримання членства в 
НАТО. Висвітлено ставлення провідних країн НАТО до польського членства в 
Альянсі, а також застереження до процесу розширення з боку Росії. 

Ключові слова: НАТО, Республіка Польща, переговорний процес. 
 
В статье проанализированы переговорные позиции польских официальных 

кругов, политических партий и неправительственных организаций в вопросе 
получения членства в НАТО. Раскрыто отношение ведущих стран НАТО к 
польскому членству в Альянсе, а также негативное отношение к процессу 
расширения со стороны России. 

Ключевые слова: НАТО, Республика Польша, переговорный процесс. 
 
The article analyzes the negotiation position of the Polish official circles, political 

parties and non-governmental organizations in the issue of eventual membership in 
NATO. It deals with the attitudes of the leading NATO countries to the membership of 
Poland in the Alliance, as well as the reservations to the enlargement process on the part 
of Russia. 

Key words: NATO, Republic of Poland, the negotiation process. 
 

 

Восени 1996 року в західній пресі з’явилася 

перша інформація про те, на весняне засідання 

1997 року НАТО запросить Польщу, Чехію, 

Угорщину і Словаччину для початку перего-

ворного процесу щодо членства. Повідомлялось 

також і про те, що згадані країни будуть прийняті 

до НАТО в рік його 50-річчя – у квітні 1999 року. 

Для всіх інших країн Центрально-Східної Європи, 

в тому числі і балтійських держав, розширення 

контактів передбачалось у рамках програми 

«Партнерство заради миру». Тоді ж у пресі 

з’явилася інформація про те, що в обмін на 

прийняття нових членів з країн ЦСЄ НАТО 

запропонує Росії безпрецедентний договір про 

партнерство в рамках європейської безпеки [16, 

с. 5]. У свою чергу, колишній посол США в 

Польщі Д. Девіс вважав, що, з огляду на історичні, 

військові та політичні традиції, Польща має право 

очолити групу країн-претендентів на членство в 

НАТО. На його думку, шанси Польщі в отриманні 

членства були стовідсотковими, але все залежало 

від процесу затвердження концепції розширення 

Сенатом США та парламентами країн Альянсу. 

Справа в тому, що надання гарантій безпеки будь-

якій країні було для США досить важливим 

питанням [25, с. 6]. 

Незважаючи на позитивні інформації в пресі, у 

польських політичних колах широко дискуту-

валась концепція ведення переговорного процесу 

та формування пропагандистської платформи, яку 

сприйняло б не тільки польське суспільство, але 

громадськість країн НАТО. З метою організа-

ційного оформлення переговорного процесу, 

6 січня 1997 року Комітет оборони країни (КОК), 

який засідав під головуванням Президента Польщі 

А. Кваснєвського, створив комітет з питань 

поточної координації дій у справі вступу Польщі 

до НАТО. Аналогічний комітет був створений і в 

Раді Міністрів республіки Польща. Обидва ко-

мітети очолював міністр закордонних справ 

Д. Росаті. Завданням комітету КОК була коорди-

нація підготовки Польщі до вступу в НАТО на 

рівні стратегічних завдань, а урядовий комітет 

працював на виконавчому рівні [23, с. 1]. Були 

зроблені також перші кроки щодо пристосування 

польської оборонної доктрини до стратегічної 

концепції Альянсу. Зокрема, опрацьовані доку-

менти – «Основи польської політики безпеки» та 

«Політика безпеки і стратегічної оборони респуб-

ліки Польща» [20, с. 8-9].  

Оцінюючи стратегічні завдання, які необхідно 

було реалізувати польським політикам, автори-

тетний європейський політик, колишній директор 

польського відділу «Радіо Вільна Європа» Я. Но-

вак-Єзьоранський вважав, що країна стоїть перед 

вирішенням головного питання своєї сучасної 
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політичної історії: як уникнути вересневої ката-

строфи 1939 року та її наслідків. На його думку, 

польська політика безпеки мала б ґрунтуватися на 

ефективному відлякуванні потенційного против-

ника, яке могло діяти тільки після отримання 

Польщею членства в НАТО. Поряд із інтеграцією 

в рамках Європейського Союзу, він вважав член-

ство в НАТО головною метою польської закор-

донної політики і польської діаспори в США. 

Я. Новак-Єзьоранський значно ширше дивився на 

польську безпекову політику, не обмежуючи її в 

рамках власної національної безпеки. Він засте-

рігав, що Великобританія, Франція і Німеччина, 

погоджуючись на прийняття Польщі, Чехії та 

Угорщини до Альянсу, одночасно зачиняють двері 

перед іншими країнами. На його думку, таке 

рішення було неприйнятним для Польщі, як з 

політичного, так і морального огляду, оскільки 

призвело б до поділу Європи на сфери впливу між 

НАТО і Росією і означало б мовчазну згоду на 

поширення Кремлем своїх  впливів на балтійські 

республіки і Україну. Політик вважав, що Польща, 

яка сама стала жертвою «ялтинської системи», не 

може дозволити собі творити власну безпеку за 

рахунок своїх сусідів, оскільки це було б  не тільки 

актом ганьби, але й кардинальною стратегічною 

помилкою [17, с. 4].  

Західні експерти, оцінюючи політичну атмо-

сферу навколо питання розширення НАТО, звер-

тали увагу, що на кінець 1996 року практично всі 

країни Альянсу прихильно висловлюються щодо 

польського членства. Додатковим чинником став 

виступ Президента Б. Клінтона в Детройті, який 

підтвердив позитивну позицію США. На той час 

навіть якщо Б. Клінтон і не отримав би перемоги, 

то республіканський кандидат до Білого Дому був 

ще більш рішучим прихильником цього процесу. 

В розширенні Альянсу були зацікавлені найбільш 

впливові його члени. Німеччина прагнула, щоб 

східний кордон ЄС і демократичної Європи, а 

одночасно і стабілізаційної сфери, не проходив 

уздовж Одеру. У цьому були зацікавлені й інші 

союзники, зокрема, Франція. Підтримувала цю 

ідею й Великобританія, яка традиційно відігравала 

роль першого союзника США. Важливим було й 

те, що за розширення висловилися Іспанія і Греція, 

оскільки до останнього часу вважалося, що країни 

південного флангу мали найбільше застережень у 

цьому питанні [12, I-II]. Водночас під час польсько-

італійського переговорного процесу Прем’єр Італії 

Р. Проді чітко визначив італійську позицію, за-

певнивши, що його країна не погоджується на 

отримання Росією права вета у питанні розши-

рення НАТО, вважаючи це питання внутрішньою 

справою членів Альянсу. Водночас Італія вважала, 

що НАТО повинне підписати рівноправну угоду з 

Росією, яка охоплюватиме питання взаємної 

економічної та політичної безпеки. На думку 

Р. Проді, дана угода повинна була б підписана ще 

перед липневим засіданням НАТО в Мадриді або 

під час його проведення [11, с. 5].  

Під час Міжнародного форуму 4 жовтня 1996 

року у Варшаві, на якому розглядалося питання 

вступу Польщі до НАТО, голова Асамблеї НАТО 

К. Войгт також підтвердив, що НАТО прийме 

нових членів з Центральної Європи незалежно від 

того, чи вдасться подолати опір Росії. Вже тоді 

представники НАТО вважали, що, крім «трійки» – 

Польщі, Чехії і Угорщини, в першу групу могли б 

увійти Словенія, Словаччина і Румунія, але біль-

шість з них були переконані, що перша група 

обмежиться «трійкою» [19, с. 6].  

Станом на жовтень 1996 року громадська 

думка в провідних європейських країнах НАТО 

також була прихильною до польського членства в 

Альянсі. Так, у Франції 68 % опитаних позитивно 

висловилися за прийняття Польщі до НАТО, у 

Великобританії – 79 %, в Німеччині – 61 %. Певну 

стурбованість викликало тільки сприйняття аме-

риканського суспільства, в якому тільки 66 % 

підтримували кандидатуру Польщі. Водночас для 

прийняття американським Сенатом рішення про 

розширення НАТО необхідно було 2/3 голосів 

сенаторів. Експерти застерігали, що достатньо 

було б, щоб 30 сенаторів не захотіли загострювати 

стосунки США з Росією або не хвилювати власних 

платників податків, щоб кандидатура Польщі була 

заблокована. Головні побоювання країн Альянсу 

ґрунтувались на тому, щоб нові члени не принесли 

з собою локальні або регіональні конфлікти, які 

неочікувано могли стати проблемами всього 

Альянсу [3, с. 21].  

З метою покращення відносин з європейськими 

союзниками НАТО, які із застереженнями спо-

глядали на проамериканську політику республіки 

Польща, польська сторона здійснювала кроки на 

підтримку Західноєвропейського Союзу. Перебу-

ваючи у листопаді 1996 року на засіданні країн 

Західноєвропейського Союзу і центральноєвро-

пейських партнерів цієї організації, міністр закор-

донних справ Д. Росаті заявив, що Польща прагне 

ще більше поглибити свої відносини з ЄС і 

розцінює співпрацю із Західноєвропейським Союзом 

як важливий елемент інтеграції з євроатлан-

тичними структурами [15, с. 27]. Дещо пізніше, у 

лютому 1998 року, новопризначений міністр 

закордонних справ республіки Польща Б. Геремек, 

виступаючи у бельгійському парламенті, більш 

відкрито запевнив депутатів, що Польща не стане 

«троянським конем», яка після вступу до НАТО 

буде без огляду підтримувати США і через це 

унеможливить формування міцної європейської 

самобутності в рамках Альянсу [9, с. 7]. 

Важливою була й та частина переговорного 

процесу, яка велась на особистому рівні. В цьому 

контексті неабияку роль відігравав президент 

Польщі А. Квасневський, авторитет якого в колах 

західних політиків був досить високим. Показовим 

був зокрема факт, що А. Квасневський був єдиним 

запрошеним гостем, не представником НАТО, на 

приватній вечері з нагоди закінчення каденції 

міністра оборони США У. Перрі, котра відбулась 

16 січня 1997 року на закритій військовій базі 
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Королівського Військово-Морського Флоту неда-

леко від Лондона. У святковій вечері брали участь 

більшість міністрів оборони держав НАТО, а 

також командування Альянсу [13, с. 1]. 

Польська сторона особливу увагу приділяла 

переговорному процесу щодо підписання Хартії 

НАТО з Росією, вважаючи, що в ній Польща, 

Чехія і Угорщина повинні отримати статус спосте-

рігачів, а саме підписання документа повинно 

відбутися після остаточного вирішення питання 

про розширення Альянсу [19, с. 6]. 11 жовтня 

1996 року у Брюсселі відбулися перемовини 

міністра закордонних справ Польщі Д. Росаті з 

генеральним секретарем НАТО Х. Соланою, який 

підтвердив, що Росії не вдалося вплинути на 

рішучість Альянсу в питанні прийняття нових 

членів, а саме рішення буде прийняте в середині 

наступного року. Оцінюючи позицію Росії, 

Д. Росаті звернув увагу на її еволюцію, яка 

ґрунтувалась на прагненні отримати компенсацію 

за зменшення російської сфери впливу. Росія не 

погоджувалася з тезою НАТО, що «розширення 

Альянсу не означало послаблення позицій Росії» 

[10, с. 5].  

Польські політики були стурбовані інфор-

мацією «Інтерфакса» в кінці жовтня 1996 року про 

те, що генеральний секретар НАТО Х. Солана 

заявив про можливість підписання в кінці цього 

або на початку наступного року угоди НАТО – 

Росія [1, с. 1]. Перебуваючи у той час з візитом у 

Нідерландах, прем’єр Польщі В. Цімошевич 

відразу ж відреагував на цю заяву, підкресливши, 

що його країна не погоджується на підписання 

угоди НАТО з Росією перед прийняттям рішення 

про розширення Альянсу. На думку прем’єра 

Польщі, підписання такої угоди практично було б 

визнанням особливих прав Росії. В цьому питанні 

уряд отримав також підтримку і від опозиції. 

Зокрема, колишній Прем’єр Польщі Т. Мазовець-

кий, коментуючи заяву В. Цімошевича, зазначив, 

що Польща, як і Росія, може мати свої погляди у 

питанні почерговості певних міжнародних дій, але 

спочатку повинна бути розв’язана проблема прий-

няття Польщі до НАТО, а вже потім підписана 

угода НАТО – Росія. Інша послідовність означала 

б визнання за Росією особливого управління [1, 

с. 1]. Негативно висловився проти поєднання перего-

ворів між НАТО і Росією, з процесом розширення 

Альянсу і міністр закордонних справ Польщі 

Д. Росаті. На його думку, краще було б, якби 

Польща як член НАТО брала участь у переговорах 

з питання підписання угоди з Росією [21, с. 6]. 

Зважаючи на активний супротив Росії у питанні 

розширення НАТО, польська сторона використала 

для аргументації документ під назвою «Спільна 

декларація Президентів Польщі та Росії», який 

містив витримки з розмови між Л. Валенсою та 

Б. Єльциним під час візиту Президента Росії до 

Польщі 25 серпня 1993 року. Зокрема, у поло-

женні, яке торкалося питання НАТО, було запи-

сано, що «президенти порушили питання вступу 

Польщі до НАТО. Президент Л. Валенса виклав 

позицію Польщі у цьому питанні, яка була 

сприйнята Президентом Б. Єльциним з розу-

мінням. У перспективі таке рішення суверенної 

Польщі, котра прагне до загальноєвропейської 

інтеграції не йтиме всупереч інтересам інших 

держав, в тому числі й Росії». Міністр закор-

донних справ Д. Росаті використав цей документ з 

метою підтвердження, що тогочасний лідер Росії 

не вбачав у розширенні НАТО загрозу націо-

нальним інтересам [22, с. 5].  

Остаточні запевнення польська сторона отри-

мала після зустрічі 24 березня 1997 року у 

Брюсселі президента Польщі А. Квасневського з 

генеральним секретарем НАТО Х. Соланою, який 

заявив, що країни, які будуть запрошені до НАТО, 

отримають такі ж права й обов’язки, якими корис-

туються члени Альянсу. Х. Солана підкреслив, що 

НАТО не буде проводити консультації з Росією в 

процесі розширення НАТО на схід. Водночас 

Х. Солана визнав, що надалі будуть проводитися 

розмови з Росією на тему розбудови інфра-

структури НАТО на території центральноєвро-

пейських держав, запевнивши, що в будь-якому 

випадку їх результати не вплинуть на обмеження 

прав нових членів в Альянсі [5, с. 6].  

У листопаді 1997 року новопризначений мі-

ністр закордонних справ республіки Польща 

Б. Геремек направив на ім’я заступника гене-

рального секретаря НАТО К.-П. Клайбера лист, у 

якому висловлювалась готовність Польщі розді-

лити разом з іншими країнами Альянсу ризики, 

кошти, відповідальність та користі від належності 

до НАТО. Документ, який був направлений у 

штаб-квартиру НАТО, став підставою для прий-

няття міністрами закордонних справ НАТО в кінці 

грудня 1997 року протоколу про вступ Польщі до 

Альянсу [6, с. 6]. 

Свої пропозиції до переговорного процесу 

внесла й позаурядова Рада закордонної політики 

Польщі (РЗП), які передбачали, що Польща де-

факто повинна бути включена у внутрішні струк-

тури Альянсу відразу після отримання запро-

шення, тобто в липні 1997 року. При цьому 

йшлося не про роль спостерігача, а про реальне 

включення Польщі в щоденну роботу Альянсу, з 

обмеженим на певний час впливом на рішення. 

Рада вважала, що Польща на цьому етапі не може 

обмежитися тільки участю у зустрічах НАТО – 

Росія [8, с. 5]. Частково ці пропозиції знайшли 

відображення в рішеннях послів НАТО. Так 

18 грудня 1997 року представники Польщі, Чехії 

та Угорщини вперше брали участь у засіданні 

найвищої інстанції НАТО – Атлантичної Ради. 

Окрім того, за два дні до цього міністри закор-

донних справ країн НАТО підписали в Брюсселі 

протокол про вступ трьох країн до НАТО, що 

формально надало Польщі, Чехії та Угорщині 

статус спеціального спостерігача в майже всіх 

структурах Альянсу. Це, в свою чергу, дозволяло 

польським дипломатам брати участь у засіданнях, 

але без права голосу при прийнятті рішень [7, с. 6]. 

Водночас посли Альянсу прийняли рішення про 
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недопущення Польщі, Чехії та Угорщини до участі 

в засіданнях Рад Росія – НАТО та Україна – 

НАТО, а також до тих зустрічей, під час яких мали 

обговорюватися надзвичайно таємні питання 

[26, с. 11]
 
. 

Польське керівництво усвідомлювало, що для 

успішного переговорного процесу з НАТО необ-

хідний політичний консенсус усередині країни. 

Під час засідання Комітету оборони країни 6 січня 

1997 року Президент республіки Польща заявив, 

що зустрінеться з усіма представниками політич-

них угруповань з метою вироблення спільної 

позиції [23, с. 1]. Вже 12 лютого відбулося 

засідання президії Головної Ради соціал-демократії 

Польщі під головуванням Ю. Олекси за участю 

міністра закордонних справ Д. Росаті і першого 

заступника міністра оборони А. Каркошки, під час 

якого обговорювався стан підготовки Польщі до 

входження в НАТО. Одноголосно було під-

тверджено позицію вступу Польщі до Альянсу на 

засадах повного членства, а також зверталась 

увага на необхідність створення пропольського 

лоббі за кордоном та використання партійних 

контактів серед політиків та соціалістичних партій 

країн НАТО [14, с. 6].  

У польських політичних колах тривала також 

дискусія щодо доцільності проведення референ-

думу в справі членства Польщі в НАТО. 13 лютого 

2007 року під час прес-конференції міністр закор-

донних справ Д. Росаті повідомив журналістам, що 

МЗС ще не визначився у питанні проведення рефе-

рендуму, хоча вважав, що проведення референ-

думу у такій безсумнівній справі є непотрібним 

[22, с. 5]. Подібну позицію займали Маршал 

Сейму Польщі Ю. Зих та голова Унії Свободи 

Л. Бальцерович, які вважали, що у цьому питанні 

не існує суперечливих думок серед громадськості 

та найбільших політичних партій. На думку 

Л. Бальцеровича, замість референдуму необхідно 

було провести інформаційну кампанію та публічну 

дискусію про значення входження Польщі до 

НАТО та ЄС. Міністр внутрішніх справ і адмі-

ністрації Польщі та заступник голови СДРП 

Л. Міллєр також неприхильно ставився до ідеї 

проведення референдуму. Водночас з пропози-

цією проведення референдуму виступила президія 

головної ради Соціал-демократії Польщі [18, с. 5]. 

Уже в лютому 1997 року Прем’єр В. Ці-

мошевич заявив про те, що Польща повністю гото-

ва до підписання в кінці року угоди про членство в 

Альянсі, оскільки практично повністю був здійс-

нений цивільний контроль над армією, та завер-

шувалася ротація на посадах командуючих у 

збройних силах [4, с. 6]. У травні цього ж року, за 

результатами засідання міністрів закордонних 

справ країн НАТО в Сінтрі, керівник польського 

дипломатичного відомства Д. Росаті заявив, що  

польські шанси на отримання в липні у Мадриді 

запрошення до Альянсу становлять 99,9 % [27, 9]. 

У листопаді 1997 року генеральний секретар 

НАТО Х. Солана, оцінюючи результати перего-

ворів, проведених з Польщею, підкреслив, що 

Польща справила досить приємне враження в 

штаб-квартирі НАТО, при цьому звернув увагу на 

чудову підготовку з методичної та інтелектуальної 

точок зору [2, с. 1]. Водночас за результатами 

переговорного процесу натовські експерти усві-

домлювали, що Польщі необхідний час для повно-

цінного пристосування до натовських стандартів, 

тому на досягнення  повної співдії з Альянсом 

польським збройним силам було дано майже 

10 років [24, с. 6]. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що 

позиція Польщі у переговорному процесі щодо 

членства в НАТО була незмінною і ґрунтувалась 

на отриманні повних гарантій безпеки відповідно 

до статті 5 Вашингтонського договору. Польща 

була прихильником включення Росії в європейську 

систему безпеки, але домагалася, щоб НАТО і 

Росія не приймали жодних зобов’язань, які б сто-

сувалися безпеки Польщі. У цілому ж пере-

говорний процес відбувався на тлі одностайної 

згоди у стратегічних питання всіх провідних 

політичних партій країни. 
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інвестиційно-інноваційній сфері; економічні проблеми АПК. 

 
Донченко Тетяна Олександрівна – аспірант кафедри державної політики та менеджменту 

Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 
Коло наукових інтересів: державне регулювання зайнятості молоді, молодіжна політика, 

механізми зайнятості та працевлаштування молоді. 
 
Драган Іван Олександрович – кандидат наук з державного управління, старший науковий 

співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування, докторант НАДУ 
при Президентові України. 

Коло наукових інтересів: державне управління розвитком інвестиційно-інноваційної сфери; 
проблеми реалізації державної політики у сфері природокористування. 

 
Драган Ірина Василівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу 

інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради з вивчення продуктивних сил 
України НАН України. 

Коло наукових інтересів: державне управління розвитком інвестиційно-інноваційної сфери; 
проблеми реалізації державної політики у сфері природокористування. 
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Ємельянов Володимир Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри державного 
управління та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
державний службовець І рангу. 

Коло наукових інтересів: особливості реформування судової системи України, боротьба з 
корупцією, створення громадянського суспільства та його вплив на державну політику, державна 
кадрова політика, регулювання економічних відносин. 

 
Іванова Тамара Вікторівна – кандидат економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Академії муніципального управління. 
Коло наукових інтересів: державне регулювання у сфері природокористування. 
 
Корецький Микола Христофорович – доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради з вивчення 
продуктивних сил України НАН України. 

Коло наукових інтересів: державне регулювання аграрної сфери; житлово-комунальне 
господарство; місцеве самоврядування; державна політика в інвестиційно-інноваційній сфері. 

 
Лопушинський Іван Петрович – доктор наук з державного управління, доцент, професор 

кафедри державного управління, педагогіки та психології Херсонського національного технічного 
університету, заслужений працівник освіти України. 

Коло наукових інтересів: проблеми удосконалення сучасної системи державного управління в 
Україні, державна служба та питання державної мовної політики. 

 
Матійко Сергій Анатолійович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

менеджменту організації Мелітопольського інституту державного та муніципального управління КПУ. 
Коло наукових інтересів: проблеми державного регулювання розвитку транспортного 

комплексу. 
 
Матяж Світлана Володимирівна – аспірант кафедри державної політики та менеджменту 

Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
магістр державного управління, магістр з соціальної роботи. 

Коло наукових інтересів: державне регулювання меценатської діяльності. 
 
Міщенко Дмитро Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 

підприємства «Класичного приватного університету», м. Запоріжжя. 
Коло наукових інтересів: проблеми формування продовольчого ринку України та регіонів. 
 
Мусієнко Іван Іванович – кандидат військових наук, доцент, начальник Інституту підготовки 

юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України 
ім. Я. Мудрого. 

Коло наукових інтересів: державна політика підготовки кадрів; проблеми національної безпеки. 
 
Палагнюк Юліана Вікторівна – кандидат політичних наук, докторант кафедри державної 

політики та менеджменту Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили. 
Коло наукових інтересів: європейська інтеграція України, постсоціалістичні реформи в Україні, 

державне регулювання ринку мас-медіа. 
 
Пельтек Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 
Коло наукових інтересів: дослідження проблем розвитку регіональної промислової політики в 

умовах ринкової економіки. 
 
Плохих Вікторія Іванівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри державної служби 

Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. 
Коло наукових інтересів: проблеми формування державної політики регулювання етнічних 

процесів в Україні в умовах глобалізації. 
 

Приходько Ігор Павлович – кандидат економічних наук, доцент, докторант Ради з вивчення 
продуктивних сил України НАН України. 

Коло наукових інтересів: державне управління інноваціями; розвиток системи вищої освіти. 
 
Репешко Павло Іванович – аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, магістр державного управління, 
адвокат. 

Коло наукових інтересів: політичні процеси, судова експертиза та криміналістика, публіцистика.  
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Рудкевич Інна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант Донецького 
державного університету управління. 

Коло наукових інтересів: проблеми державної соціальної політики. 
 
Саєнко Віктор Борисович – асистент кафедри «Фінанси» Донецького державного університету 

управління. 
Коло наукових інтересів: обґрунтування розвитку методичних положень щодо формування та 

реалізації процесу гарантування депозитів населення шляхом удосконалення складових механізму 
державного гарантування захисту прав вкладників – фізичних осіб, його організаційного 
забезпечення, важелів та інструментів, реалізація яких забезпечить сталий розвиток банківського 
сектора України і національної економіки в цілому. 

 
Ситнік Інесса Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси» Донецького 

державного університету управління. 
Коло наукових інтересів: формування ефективного державного механізму розвитку 

банківського сектора України на основі аналізу причин та визначення наслідків глобальної фінансово-
економічної кризи.  

 
Сорока Світлана Вікторівна – кандидат політичних наук, докторант кафедри державної політики 

та менеджменту Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені 
Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: проблеми взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в 
процесі реалізації державно-управлінських функцій, удосконалення державного управління в процесі 
європейської інтеграції. 

 
Темиргалієв Рустам Ільмирович – кандидат наук з державного управління, докторант 

Національної академії державного управління при Президентові України. 
Коло наукових інтересів: проблеми реалізації державної політики сталого просторового 

розвитку. 
 
Туболець Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 

Дніпропетровської державної фінансової академії. 
Коло наукових інтересів: фінанси; бюджента система; фондовий ринок; соціальна сфера. 
 
Фуртатов Віктор Софронович – заступник директора Інституту державного управління 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ст. викладач кафедри державної 
служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили, державний службовець ІV 
рангу. 

Коло наукових інтересів: проблеми удосконалення політичної системи сучасного українського 
суспільства, діяльність територіальних органів виконавчої влади. 

 
Цепенда Ігор Євгенович – проректор з міжнародного співробітництва Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор кафедри 
міжнародних відносин. 

Коло наукових інтересів: українсько-польські відносини в другій половині ХХ століття та сучасні 
двосторонні відносини України та Республіки Польща. 

 
Шевченко Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант Донецького 

державного університету управління. 
Коло наукових інтересів: економіка сільського господарства; розвиток продовольчого ринку. 
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