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Матеріали, включені до фахового збірника, можуть становити інтерес як для науковців, так і для практиків, 
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з державного управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

У травні 2011 року виповнюється 15 років з часу заснування магістратур, які 

здійснюють підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого само-

врядування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» напряму підготовки 

«Державне управління». 

Головне управління державної служби щиро вітає викладачів та студентів із 

ювілеєм. Ваша відданість справі – це вагомий внесок в адміністративну реформу та 

європейську інтеграцію нашої країни. Формування команди адміністративної еліти, 

здатної мобільно реагувати на запити суспільства, підготовка висококваліфікованих 

управлінців, які є взірцем професіоналізму, порядності та патріотизму, є важливою 

складовою у справі реалізації реформ, ініційованих Президентом України. 

Випускники магістратур напряму «Державне управління» здатні втілити в життя 

реальні амбітні плани соціального та економічного розвитку, які перед собою сьогодні 

ставить Україна.  

В умовах відкритої конкуренції Вам, науковцям і молодим управлінцям, належить 

втілювати в життя відповідальні завдання захисту інтересів та прав громадян.  

Віримо, що разом зуміємо сформувати потужний, не обтяжений стереотипами 

минулого людський кадровий ресурс, спроможний взяти на себе відповідальність за 

долю держави і суспільства. 

Від усього серця зичу доброго здоров’я, нових ідей та досягнень у нашій спільній 

справі! 

 

 

Начальник  

Головдержслужби України                                                Тимофій Мотренко 
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УДК 35.088.6 (477.73) 

Тертишна О. А. 

 
 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ В ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 
 

У статті проаналізовані основні аспекти формування нової генерації 
управлінських кадрів в процесі професіоналізації державної служби. Особлива увага 
приділена особливостям оптимізації державної кадрової політики та моделю-
ванню сучасної системи пошуку та відбору управлінських кадрів в органах влади.  

Ключові слова: адміністративна еліта, державна служба, управлінські кадри.  
 
В статье проанализированы основные аспекты формирования новой гене-

рации управленческих кадров в процессе профессионализации государственной 
службы. Особенное внимание уделено особенностям оптимизации государствен-
ной кадровой политики и моделированию современной системы отбора кадров в 
органах государственной власти.  

Ключевые слова: административная элита, государственная служба, управ-
ленческие кадры. 

 
In article the basic aspects of formation the new generation of administrative staffs in 

the course of public service professionalizing are analysed. The especial attention is 
given features of optimization the state personnel selection and modelling of modern 
system of selection the staff in public authorities.  

Key words: administrative elite, public service, administrative staff. 
 
 

В Україні сьогодні започатковані широко-

масштабні трансформації практично всіх сторін 

суспільного життя. Пріоритетним напрямом дер-

жавної кадрової політики є підвищення професіо-

налізму, найбільш повне використання знань і 

можливостей державних службовці, розвиток кад-

рового потенціалу як найважливішого інтелек-

туального й професійного ресурсу в системі дер-

жавного управління. Саме високопрофесійні кадри 

можуть забезпечити соціально-економічний роз-

виток країни, її конкурентоспроможність на 

міжнародному рівні й підвищення ефективності в 

діяльності адміністративної еліти в Україні. 

Особливо гостро постає питання формування 

якісно нової генерації управлінських кадрів – дер-

жавних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, свідома орієнтація та фаховий 

рівень яких відповідали б потребам часу, прагнен-

ням, сподіванням і вимогам українських громадам 

до системи адміністративного забезпечення дер-

жавного управління. 

Адміністративна еліта є центральною ланкою 

державного управління. Від її діяльності та адмі-

ністративної поведінки в значній мірі залежить 

напрям і хід інституційного формування адміні-

стративного розвитку, функціонування держави в 

цілому. 

Для українського суспільства необхідність 

оптимізації державної кадрової політики, моделю-

вання сучасної системи пошуку та відбору управ-

лінських кадрів в органах влади зумовлена низкою 

чинників, які трансформують зміст, характер, 

методи, тенденції розвитку кадрової системи та її 

ресурсного забезпечення. Перш за все, важливо 

подолати недостатність професійної підготовки 

державних службовців вищого рівня, підвищити 

рівень їх психологічної готовності до роботи в 

євроінтеграційних умовах. Потребує зміцнення 

кадрово-інституційна спроможність нашої держа-

ви в процесах запровадження державно-управлін-

ських рішень щодо інтеграції в європейській 

простір.  

Тому, на сьогодні є актуальним дослідження 

різних підходів до визначення управлінських еліт 

та сучасних перспектив формування адміністра-

тивної еліти в Україні, а саме: необхідності 

формування якісно нової генерації управлінських 

кадрів – державних службовців та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування.  

Категорією «еліта» позначають провідні верстви 

суспільства, які здійснюють керівництво у певних 

галузях суспільного життя. Залежно від функцій, 

які виконує еліта у суспільстві, її поділяють на 

управлінську, економічну, господарську, духовно-

інтелектуальну, політичну, військову, наукову 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

8 

тощо. Адміністративна еліта є привілейованою 

групою, оскільки посідає керівні посади у владних 

структурах і безпосередньо бере участь у прий-

нятті важливіших рішень, пов’язаних з викорис-

танням влади. 

Формуючи адміністративну еліту, треба вра-

ховувати, що до еліти традиційно є два підходи. 

Перший розглядає еліту як вибрану соціальну 

меншість, другий – як певну духовну якість. Пер-

ший підхід вирізняється акцентом на спадковість, 

родові традиції, тому приналежність до еліти, 

насамперед, аристократії, стає призначенням, 

долею. Це родова елітарність, а не особистісна. 

Таким чином, формується родова гордість. У 

духовній аристократії елітарність є особистою, 

тобто ознакою певних власних заслуг і якісних 

ознак особи. Соціальна еліта спирається, насам-

перед, на нагромаджені, успадковані багатства. 

Тому вона поступово стає слугою не лише 

власності, а й стану, касти. Вона передає сучасним 

елітам певні аристократичні заповіти. Аналізуючи 

критерії добору номенклатури, на перше місце 

слід поставити знання справи, сумлінність у праці 

та адміністративні здібності. 

Особливості формування адміністративної еліти 

в Україні зумовлені складними історичними обста-

винами. Можна стверджувати, що кожна історична 

доба мала свою еліту, а тому важко простежити 

історичну спадковість української еліти з давнини 

до наших днів. Тим більше, що через втрату 

державності спостерігається відсутність існування 

її упродовж значного часу. 

Звичайно, адміністративна еліта існує в будь-

якій країні, де існує соціальна ієрархія, спеціалі-

зація функції прийняття рішень від імені 

суспільства. Для України, яка успадкувала основні 

специфічні риси радянського господарського і 

соціально-політичного устрою, проблема діяль-

ності і ролі адміністративної еліт в трансформації 

суспільства є особливо актуальною.  

Ефективність еліти у системі державного 

управління та ступінь її стабільності залежить від 

безлічі обставин. Їх сукупність досить повно роз-

кривається в трьох визначальних аспектах: стосун-

ки між адміністративною елітою і суспільством, 

стосунки на елітарному рівні та стосунки в 

суспільстві. Владно-управлінські функції в суспіль-

стві адміністративна еліта здійснює шляхом 

прийняття важливих рішень, що вимагає від неї 

спеціальних знань та вмінь, які відсутні у 

більшості пересічних громадян. До того ж, 

адміністративні еліти є представниками групових 

інтересів у політиці, які створюють оптимальні 

умови для їх втілення в життя. 

Сутність і етапи формування адміністративної 

еліти на сучасному етапі в Україні чітко збі-

гаються з виборчими циклами. Вибори стали 

основним механізмом селекції адміністративної 

еліти. Причому на тенденції трансформації голов-

ним чином впливають парламентські вибори, 

оскільки саме вони формують велику частку скла-

ду політичної еліти. Формується верхівка 

управлінської еліти, керівники центральних орга-

нів виконавчої влади, обласних держадміністрацій, 

які також входять до складу адміністративної 

еліти, але складають відносно невеликий її від-

соток.  

Аналізуючи особливості політичної еліти 

України можна відзначити необхідність форму-

вання таких позитивних характеристик: 

– домінування суспільних інтересів над осо-

бистими інтересами 

– високий рівень професійної підготовки зна-

чної частини адміністративної еліти, наяв-

ність необхідного справжній еліті стратегіч-

ного мислення; 

– висока ефективність адміністративної діяль-

ності в цілому і якості схвалюваних полі-

тичних рішень зокрема; 

– вміння домовлятися, узгоджувати інтереси; 

– подолання відчуження адміністративної еліти 

від суспільства, соціального розриву між її 

представниками та пересічними громадя-

нами. 

Значна увага має бути приділена процедурам 

відбору еліт, їх демократичності, прозорості, під-

вищеній вимогливості до професійних і моральних 

якостей претендентів на виборчі посади, на пости 

керівників центральних і регіональних органів 

виконавчої влади; підвищення професіоналізму, 

розвиток кадрового потенціалу як вамогого 

інтелектуального й професійного ресурсу україн-

ського суспільства, що забезпечує соціально-

економічний розвиток країни, її конкурентоспро-

можність на міжнародному рівні й підвищення 

ефективності державної влади. Від якості еліти і 

людського потенціалу в цілому залежить безпо-

середньо якість і темпи економічного зростання, 

потужність і ефективність державного управління, 

публічної влади сучасної держави.  

Тому постає питання щодо формування якісно 

нової генерації управлінських кадрів – державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, свідома орієнтація та фаховий 

рівень яких відповідали б потребам часу, праг-

ненням, сподіванням і вимогам українського 

народу до системи адміністративного забезпечен-

ня державного управління.  

У Посланні Президента України до україн-

ського народу від 03.06.2010 р. перед країною 

поставленні чіткі завдання: «входження у 2020 

році в число провідної «двадцятки» світу, як 

сучасної держави з конкурентною економікою 

XXI століття». Зважаючи на це, головною метою 

кадрової політики, як зазначено в проекті Стратегії 

державної кадрової політики, яка розглядалася у 

вересні 2010 р. на Рішельєвських слуханнях у 

м. Одесі, є «побудова професійної, політично ней-

тральної державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування європейського зразка, 

які здатні утримувати кваліфіковані кадри та 

відповідатимуть потребам суспільства, ефективно 

надаватимуть послуги населенню». 
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У зв’язку з цим першочергове завдання дер-

жавної кадрової політики – це інституціоналізація 

та розвиток вищого корпусу державної служби, що 

є передумовою для успішного впровадження 

реформ у системі державного управління.  

Інституціоналізація вищого корпусу державної 

служби вимагає визначення переліку посад вищого 

корпусу державної служби, врегулювання їх 

правового статусу; запровадження спеціальних 

підходів управління персоналом та порядку прохо-

дження державної служби, у тому числі програм 

просування по службі державних службовців 

нижчих категорій посад з урахуванням їх квалі-

фікації, ділових та моральних якостей, профе-

сійних досягнень, а також володіння практичними 

навичками, необхідними для роботи на вищих 

керівних посадах. 

Ефективність вищого корпусу державної 

служби передбачає посилення ролі кадрового 

резерву на керівні посади державних службовців, 

більш ефективної роботи з особами, зарахованими 

до такого резерву, розроблення спеціальних програм 

підготовки вищого корпусу державної служби із 

визначенням їх взаємозв’язку із розвитком кар’єри; 

встановлення спеціальних умов звільнення з 

державної служби для забезпечення достатніх га-

рантій, збереження та раціонального використання 

потенціалу державних службовців вищого кор-

пусу.  

В Стратегії приділено увагу інституціоналізації 

вищого корпусу державної служби, що передбачає:  

 затвердження профілів компетенцій лідер-

ства для державних службовців вищого кор-

пусу та розроблення нових принципів 

формування резерву на посади вищого 

корпусу та управління ним; 

 розроблення методики оцінки професійних 

компетенцій кандидатів на посади вищого 

корпусу державної служби. 

 утворення Національного центру оціню-

вання та розвитку персоналу державної 

служби при Кабінеті Міністрів України, що 

проводитиме оцінку психологічних, ділових 

і моральних якостей кандидатів та надава-

тиме підтримку у плануванні індивідуаль-

ного розвитку державних службовців вищо-

го корпусу на основі профілів компетенцій 

лідерства;  

 прийняття та введення в дію рішення 

Кабінету Міністрів України щодо нових 

підходів до управління персоналом вищого 

корпусу державної служби з подальшим 

прийняттям Закону України «Про вищий 

корпус державної служби», що інституційно 

закріпить формування професійного, полі-

тично нейтрального та відповідального 

корпусу державних службовців. 

Активізувалась необхідність у формуванні 

адміністративної еліти у процесі професіоналізації 

державної служби, що мають глибокі знання в 

галузі політології, права, економіки, менеджменту, 

державного управління. Становлення демократичних 

владних інститутів вимагає істотного зростання 

політичної культури управлінських кадрів. Виникла 

настійна необхідність в адаптації державних 

управлінських кадрів до потреб нової соціально-

економічної і політико-правової ситуації в Україні, 

європейському і світовому співтоваристві. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ЄДИНИХ КРИТЕРІЇВ І 

СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

 
 

Досліджено завдання вищої школи як соціального інституту. Визначено 
систему наукових ступенів та структуру наукових спеціальностей в Україні яка б 
відповідала загальноєвропейській. 

Ключові слова: Вища освіта, державна політика, людський капітал, процес 
євроінтеграції, фундаментальне завдання. 

 
Исследовано задание высшей школы как социального института. Определено 

систему научных степеней и структуру научных специальностей в Украине 
которая бы отвечала общеевропейской. 

Ключевые слова: Высшее образование, государственная политика, челове-
ческий капитал, процесс евроинтеграции, фундаментальное задание. 

 
The task of high school is explored as social institute. The system of scientific degrees 

and structure of scientific specialities in Ukraine is certain which answered European. 
Key words: Higher education, state policy, human capital, process of eurointegration, 

fundamental task. 
 

 

Вступ. Вирішення соціальних та економічних 

проблем, що стоять перед вищою освітою, буде 

залежати від того, чи вдасться забезпечити 

максимальну мобілізацію можливостей і реалі-

зацію здібностей кожної людини як суб’єкта 

діяльності. У цьому контексті вирішальним у 

боротьбі за якість продукції вищої освіти як 

сектора економіки держави стає людський капітал. 

Людський капітал визначається як сукупність 

якостей людини, що ґрунтуються на таких 

поняттях як здоров’я, природні здібності, освіта, 

професіоналізм і мобільність. Кожен член суспіль-

ства повинен бути оптимально пристосований до 

професійної діяльності за рахунок максимального 

використання індивідуальних здібностей. Для 

досягнення цієї мети необхідно забезпечити 

інвестиції у вищу освіту і підвищення кваліфікації 

людей, а також домогтися прискорення прогресу у 

вирішенні фундаментального завдання модернізації 

національної системи освіти, для того, щоб кожна 

людина могла отримати нові знання, навички та 

компетенції, які їй будуть потрібні в процесі 

навчання впродовж життя 

Аналіз останніх наукових досліджень. 

Управлінню інноваційною діяльністю в закладах 

освіти Л. І. Даниленко та інноваційними процесами в 

освіті Л. М. Ващенко, розвитку педагогічної освіти в 

Україні В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, В. В. Олій-

ник, О. Я. Савченко. 

Постановка завдання: 

– дослідити завдання вищої школи як соціаль-

ного інституту;  

– визначити систему наукових ступенів та 

структуру наукових спеціальностей в Украї-

ні яка б відповідала загальноєвропейській. 

Результати. Завдання вищої школи як соціаль-

ного інституту полягає в тому, щоб сприяти про-

фесійній самореалізації індивіда, навчаючи його 

професійно спрямованій взаємодії з навколишнім 

природним і соціальним середовищем.  

Україна має один із найвищих у світі індексів 

освіченості (98 %) і величезний людський інтелек-

туальний потенціал (індекс освіченості – це 

кількість письменних громадян України у відсот-

ках). Виклики сьогодення вимагали певного ре-

формування освіти, і ще 1991 року було прийнято 

Закон «Про освіту», яким вперше було введено 

ступені бакалавра та магістра. Фактично Україна 

запровадила ступеневу освіту раніше багатьох 

країн Європи, але при цьому не вирішила важливі 

структурні проблеми, які залишилися від минулої 

централізованої економіки, і ті, що виникли за час 

незалежності держави у зв’язку з особливостями 

перехідного періоду.  

Серед них варто зазначити такі:  

– в Україні є надлишкова і недостатньо 

збалансована з потребами суспільства та 

ринку праці кількість напрямів (76) і 

спеціальностей (584), за якими готують 

фахівців з вищою освітою. У кращих же 

світових системах вищої освіти їх як міні-

мум удвічі менше, вони укрупнені й більш 

універсальні;  

– має місце недостатнє визнання у суспільстві 

рівня «бакалавр» як кваліфікаційного рівня;  
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– не зменшується розрив між освітянами і 

роботодавцями, між сферою освіти і ринком 

праці;  

– має місце недостатнє розуміння рівнів спе-

ціаліста і магістра. З одного боку, програми 

підготовки спеціаліста і магістра близькі, 

вони вважаються еквівалентними за освітньо-

кваліфікаційним статусом, а з іншого, їх 

акредитують за різними рівнями, відповідно 

за третім і четвертим;  

– сектор вищої освіти не бере на себе роль 

лідера у проведенні передових наукових 

досліджень у закладах освіти, які є основою 

елітної університетської підготовки;  

– система наукових ступенів і структура 

наукових спеціальностей в Україні не 

відповідає загальноєвропейській;  

– неадекватно до потреб суспільства у фахів-

цях з вищою освітою діє така розповсю-

джена ланка освіти, як технікуми, коледжі і 

вищі професійно-технічні училища, які на 

початку незалежності України штучно було 

віднесено до системи вищої освіти;  

– ще не відбулося реформування для умов 

ринкової економіки системи підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів, що не 

дозволяє реалізувати повною мірою прин-

цип «освіта через усе життя»;  

– рівень автономії вищих навчальних закладів 

значно нижчий від середньоєвропейського, 

зокрема, у питаннях фінансової самостій-

ності, структури і обсягів підготовки фахів-

ців із вищою освітою.  

Ці та інші перешкоди погіршують розпізна-

вання нашої системи вищої освіти зовнішнім 

світом, погіршують мобільність наших студентів, 

викладачів і науковців у межах європейського 

освітнього простору і ринку праці.  

Зараз Міністерство освіти і науки України 

напружено працює над структурним реформуван-

ням й адаптацією вищої освіти України відповідно 

до вимог Болонського процесу.  

Перепис населення 2001 року зафіксував абсо-

лютно неприйнятну динаміку: уперше за всі 

повоєнні часи питома вага осіб з вищою освітою у 

складі населення віком від двадцяти п’яти до 

тридцяти п’яти років зменшилась. Така ситуація 

склалася попри збільшення на 60 % обсягів 

підготовки фахівців з вищою освітою, люди 

виїхали з України. Це означає, що наше уперте 

небажання перейти на іншу модель обертається 

тим, що мільйони бюджетних коштів, які ми 

вкладаємо у вищу освіту, потім дають поштовх 

зростанню ефективності економіки інших країн, 

але не України. 

Процес євроінтеграції передбачає створення 

загальноєвропейського освітнього і наукового 

простору на основі розроблення єдиних критеріїв і 

стандартів у галузі освіти та науки з метою 

визнання періодів та термінів підготовки фахівців 

з вищою освітою, що сприятиме співробітництву 

між вищими навчальними закладами Європи, 

мобільності викладацького складу та студентів. 

У рамках Болонського процесу формується 

Європейський простір вищої освіти (далі – ЄПВО), 

що визначений географічними та інституційними 

нормами Європейської культурної конвенції. Бо-

лонський процес передбачає структурне реформу-

вання національних систем вищої освіти країн 

Європи, зміну освітніх програм і проведення необ-

хідних інституційних перетворень у вищих 

навчальних закладах Європи. Проте він не перед-

бачає уніфікації змісту освіти. Навпаки, у багатьох 

документах Болонського процесу зазначається, що 

кожна країна-учасниця повинна зберегти націо-

нальну палітру, самобутність та надбання у змісті 

освіти і підготовці фахівців з вищою освітою, а 

далі запровадити інноваційні прогресивні підходи 

до організації вищої освіти, які є властивими 

ЄПВО.  

На всіх етапах Болонського процесу було 

проголошено, що цей процес добровільний, полі-

суб’єктний; такий, що ґрунтується на цінностях 

європейської освіти і культури; такий, що не 

нівелює національні особливості освітніх систем 

різних країн Європи; багатоваріантний, гнучкий, 

відкритий, поступовий.  

Кінцевою метою процесу є забезпечення відпо-

відної суспільним, особистісним та виробничим 

потребам якості вищої освіти, що продукуватиме 

конкурентоспроможного фахівця, здатного легко 

адаптуватися в економічному просторі європей-

ських країн.  

Україна приєдналася до Болонського процесу 

на Конференції міністрів європейських країн у 

травні 2005 року в Бергені. Це є незаперечним 

фактом міжнародного визнання вітчизняної сис-

теми вищої освіти. Як учасниця Болонського 

процесу, Україна повинна вирішити ряд першо-

рядних ключових завдань, що передбачають 

запровадження до 2012 року стандартів, рекомен-

дацій та основних інструментів ЄПВО: Націо-

нальної рамки кваліфікацій, інноваційної Європей-

ської кредитно-трансферної системи, Додатку до 

диплома європейського зразка. 

Основні принципи Болонського процесу щодо 

узгодження архітектури систем вищої освіти євро-

пейських країн було закладено у Сорбонській 

Декларації, яку підписали міністри Франції, 

Німеччини, Італії і Великої Британії у травні 

1998 року. Вона була сфокусована на: 

– покращенні міжнародної прозорості нав-

чальних програм (курсів) і визнанні кваліфі-

кацій шляхом поступового узгодження цик-

лів підготовки (навчання) та наближення до 

рамки кваліфікацій ЄПВО; 

– сприянні мобільності студентів, викладачів 

та наукових працівників; 

– розробленні загальної системи ступенів – 

першого циклу (ступінь бакалавра) та дру-

гого циклу (ступінь магістра). 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

12 

Болонська декларація, яка підписана міністра-

ми 29 європейських країн у червні 1999 року, 

стала основним документом, що використовується 

для встановлення загальної рамки з модернізації і 

реформування європейської вищої освіти. З часу 

підписання декларації, проведення реформ у 

вищій освіті називають Болонським процесом. У 

декларації було визначено такі основні цілі із 

розвитку ЄПВО: 

– прийняти систему зрозумілих і порівнянних 

ступенів; 

– запровадити систему вищої освіти, яка 

ґрунтується на двох циклах; 

– запровадити систему кредитів ЄКТС; 

– сприяти мобільності студентів, викладачів і 

науковців; 

– сприяти європейській співпраці із забезпе-

чення якості; 

– сприяти європейському виміру у вищій освіті. 

Запропонований Радою Європи проект рефор-

ми європейської вищої освіти передбачається 

реалізовувати в кілька етапів.  

На першому етапі вирішуватиметься питання 

щодо формування готовності суспільства і кожної 

людини, зокрема до викликів сучасного світу. 

Надалі має визначитися тип адекватної пробле-

мам світового розвитку структури вищої освіти. 

Сучасна освіта повинна забезпечувати виконання 

низки завдань, зокрема, економічний успіх, полі-

тичну стабільність, сталий розвиток суспільства 

тощо. Ці завдання реалізуються через таку орга-

нізацію підготовки фахівців, яка повністю відпо-

відає запитам ринку праці та здатна прогнозувати 

його розвиток, підготовку до життя активних 

громадян демократичного суспільства, їх особис-

тісний розвиток, виокремлення таких наукових та 

освітніх пріоритетів, що забезпечать якісну 

підготовку фахівців. 

Процесу реалізації положень Болонської декла-

рації в Україні присвячено чимало праць [3, с. 64; 

4, с. 82; 5, с. 44; 6, с. 78]. В цілому слід погодитись 

зі спільною тезою, що стратегія розвитку вищої 

освіти України в умовах Болонського процесу 

призведе до створення такої інфраструктури, яка 

дозволить вищим навчальним закладам макси-

мально реалізувати свій індивідуальний потенціал 

в плані задоволення високих вимог Європейської 

системи знань та адаптувати систему вищої освіти 

України до принципів, норм, стандартів і основних 

положень європейського простору вищої освіти, 

прийнятних і ефективних для нашої держави і 

суспільства.  

Гармонізація вищої освіти України відповідно 

до вимог ЄПВО, її розвиток здійснюватиметься за 

певними принципами. Насамперед, пріоритетне 

запровадження інноваційних досягнень освіти і 

науки. Адже відомо, що саме інноваційний шлях 

розвитку суспільства можна забезпечити, сформу-

вавши покоління людей, які мислять та працюють 

по-новому. Як наслідок основна увага приділя-

тиметься загальному розвитку особистості, її куль-

турологічній і комунікативній підготовленості, 

здатності самостійно здобувати і розвивати 

знання, формувати інформаційні та соціальні на-

вички [1, с. 20; 7, с. 157]. Важливо також забез-

печити соціальний контекст вищої освіти, що 

дасть можливість випускникам вищих навчальних 

закладів формувати успішну професійну кар’єру 

на принципах соціальної справедливості, відпо-

відальності, загальнолюдських цінностей. 

Проблемі якості освіти приділено увагу в 

наукових працях [7, с. 121; 8, с. 91]. Ніколи ще 

проблема якості вищої освіти в Україні не мала 

такого важливого ідеологічного, соціального, 

економічного значення, як сьогодні. Висунення 

проблеми якості на перший план визначається 

низкою об’єктивних чинників: 

по-перше, від якості людських ресурсів зале-

жить рівень розвитку країни та її глобальної 

економічної конкурентоспроможності; 

по-друге, якість освіти набуває все більшого 

значення в забезпеченні конкурентоспроможності 

випускників вищої школи на ринку праці. 

Завдяки реформам систем вищої освіти у 

ЄПВО до 2009 року досягнуто більшої сумісності і 

порівнянності кваліфікацій (ступенів) на націо-

нальному і міжнародному рівнях. З огляду на це, 

важливим викликом є розроблення профілів і 

змісту кваліфікацій. Основні інструменти ЄПВО – 

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС-

ECTS), Додаток до диплома (ДД-DS), Національні 

рамки кваліфікацій (НРК-NQF) стали загально-

прийнятими у ЄПВО. 

Нова трициклова структура (система) (бакалавр – 

магістр – доктор філософії (PhD) активно запрова-

джується у вищих навчальних закладах Європи. 

Проте, у деяких європейських країнах такі напря-

ми освіти як медицина, ветеринарія, архітектура, 

педагогіка, теологія, право, ядерна енергетика, 

інженерія, охорона навколишнього середовища, 

безпека людини і держави залишаються осторонь 

цих нових структур. 

Виразно спостерігається подібність моделей 

двох циклів. На бакалаврських програмах першого 

циклу модель у 180 кредитів ЄКТС (3 роки) 

переважає у 17 країнах, а в 11 країнах – перевага 

надається її альтернативі – моделі у 240 кредитів 

ЄКТС (4 роки). Одночасно, у магістерських 

програмах другого циклу модель у 120 кредитів 

(2 роки) є більш поширеною і тепер переважає у 

29 країнах. 

Загальноприйнятою моделлю циклової підго-

товки у ЄПВО є комбінація програм першого та 

другого циклів у співвідношенні – 180 + 120 

кредитів ЄКТС (3 + 2 роки). 

Реформи і конвергенція структур ступенів 

активно здійснюються впродовж останньої декади. 

Проте, звісно, йдеться не про конвергенцію, що 

неминуче призводить до одноманітності систем 

вищої освіти в Європі, навіть в термінах ступе-

невих структур. Зараз створено основні зразки 

структур кваліфікацій, і ключовим викликом 

залишається розроблення профілів різних квалі-

фікацій з метою кращого розуміння результатів 
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навчання на різних Болонських циклах та розвитку 

ЄПВО як відкритого, гнучкого у просторі та часі. 

У більшості країн-учасниць Болонського про-

цесу запровадження ЄКТС ґрунтується на законо-

давстві і нормативних положеннях. Країни-учасниці 

Болонського процесу і вищі навчальні заклади 

зосередили увагу на актуальному запровадженні 

системи ЄКТС. Обмежена кількість країн досягла 

того, що більшість вищих навчальних закладів і 

програм використовують ЄКТС у її повному обсязі 

із кредитами, що ґрунтуються на результатах 

навчання та навчальному навантаженні. У багатьох 

випадках результати навчання ще є не загально-

зрозумілими і не досить широко використо-

вуються, а навчальне навантаження також є 

важким поняттям у застосуванні на практиці. 

Кредити продовжують визначати по-різному – на 

основі контактних годин або різноманітних 

комбінацій, що включають контактні години і 

абстрактне навантаження студентів. Як наслідок, 

вищим навчальним закладам потрібна допомога і 

мотивація для забезпечення належного запро-

вадження ЄКТС на основі результатів навчання і 

реального навантаження студентів. 

Після Конференції міністрів європейських 

держав у Лондоні в системі вищої освіти України 

зроблено наступні кроки із реалізації положень 

Болонського процесу: 

– затверджено «План дій щодо забезпечення 

якості вищої освіти України та її інтеграції в 

європейське і світове освітнє співтова-

риство на період до 2012 року»; 

– підготовлено проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» із врахуванням стандартів і 

рекомендацій Болонського процесу; 

– Україна стала повноправним урядовим 

членом Європейського реєстру забезпечення 

якості (EQAR) (квітень, 2008 рік); 

– запроваджено систему ранжування вищих 

навчальних закладів відповідно до Берлін-

ських принципів; 

– Українська асоціація студентського само-

врядування стала членом Європейського 

студентського союзу ESU (European 

Student’s Union) (грудень, 2007 рік); 

– створено робочу групу Міністерства освіти і 

науки України із розробки національної 

рамки кваліфікацій системи вищої освіти; 

– підготовлено «Національний звіт – 2007-

2009» до конференції міністрів європей-

ських країн у Лувені (квітень, 2009 рік). 

На сучасному етапі реформа вищої освіти 

України здійснюється у двох площинах: 

– національної стратегії соціально-економіч-

ного розвитку; 

– співпраці та інтеграції в європейський і 

світовий освітній простір. 

Запровадження основних положень Болон-

ського процесу передбачає врахування національ-

них підходів до організації навчання, змісту 

освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з 

вищою освітою. У багатьох керівних європейських 

документах, щодо розвитку вищої освіти зазна-

чається, що університети в значній мірі повинні 

зберігати свої власні традиції, надбання, досвід. 

Тому мова не йде про пряме запровадження 

закордонного досвіду в навчальний процес україн-

ських університетів або так званої «Болонської 

системи організації навчального процесу», якої, в 

природі, не існує.  

Інтеграція системи вищої освіти України в 

ЄПВО сприятиме: 

– забезпеченню якості вищої освіти; 

– визнанню періодів і термінів підготовки у 

ЄПВО та інших регіонах світу; 

– мобільності студентів, викладачів, наукових 

працівників; 

– забезпеченню справедливого доступу до 

вищої освіти; 

– зміцненню позицій українських універси-

тетів на національному, європейському і 

світовому ринку праці та ринку освітніх 

послуг. 

З метою підвищення рівня усвідомленості та 

загального розуміння принципів і завдань Болон-

ського процесу з ініціативи МОН проведено низку 

конференцій, семінарів, засідань різного рівня для 

вищих навчальних закладів, які підпорядко-

вуються МОН та галузевих, а також інших 

зацікавлених сторін. Найбільш актуальними на 

даних заходах були питання щодо забезпечення 

якості вищої освіти, запровадження трьохциклової 

системи освіти та визнання термінів і періодів 

підготовки фахівців з вищою освітою в ЄПВО.  

На сьогодні передбачається реалізація пріори-

тетних завдань з модернізації структури вищої 

освіти України, які є надзвичайно важливими для 

її подальшого розвитку. Найголовнішим із них є 

забезпечення якості вищої освіти України, гармо-

нійний розвиток особистості студента, формуван-

ня не тільки компетентних фахівців, а й високо-

духовних молодих людей, патріотів України. 

Зрозуміло, що всі наші дії щодо модернізації 

вищої освіти можуть бути позитивними, якщо 

будуть знаходитись у правовому полі. Зрозуміло і 

те, що наша законодавча база – Закон України 

«Про вищу освіту» починає поступово відставати 

від потреб вищої освіти, економіки та суспільства і 

рано чи пізно почне уповільнювати самі освітні 

реформи. 

Тому модернізація структури вищої освіти 

України вимагає змін у системі законодавчого і 

нормативно-правового регулювання вищої освіти з 

урахуванням вимог європейської системи стандар-

тів та сертифікації, які сприятимуть розвитку 

національних культурних цінностей, демократії і 

гуманізму як основних чинників функціонування 

громадянського суспільства.  

Висновки. Таким чином, на державному рівні 

варто змінити зовнішні критерії оцінки якості 

діяльності вищого навчального закладу. Адже 

поки діє принцип «більше студентів – більше гро-

шей» – страждає якість освіти. У зв’язку з цим, 
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доцільно розробити комплексні критерії оцінки 

якості освітнього процесу, які включають: оціню-

вання змісту та технологій навчання, що застосо-

вуються під час навчання; оцінювання отриманих 

студентом знань; вимоги до організації та кон-

тролю за здійсненням навчального процесу; сучас-

ні вимоги до компетентності викладачів та сту-

дентів; чітку і прозору процедуру самообстеження 

вищого навчального закладу як підґрунтя системи 

забезпечення якості. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ 

ЯК СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА САМООРГАНІЗАЦІЇ 

ТА САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

 

Останні два десятиліття в багатьох країнах світу, включаючи й Україну, 
характеризуються різко збільшеним значенням різних (зокрема екстремістських) 
форм самосвідомості народів – релігійної, етнічної та ін. З’явилося значне число 
громадських об’єднань, що активно порушують питання правового забезпечення 
національного розвитку груп етносів, що проживають дисперсно, і кожного 
окремого громадянина, який належить до цього етносу. Саме тому реальністю 
стає згуртованість, поєднання індивідуальних прав людини і громадянина та 
колективних прав етносу, що з будь-яких причин не має умов для створення 
територіальних форм автономії. Найбільш ефективним інститутом реалізації 
цих запитів постає національно-культурна автономія, що є екстериторіальною 
формою національної самоорганізації. 

Ключові слова: національні меншини, екстериторіальна самоорганізація та 
самоврядування громадян, національно-культурна автономія. 

 
Последние два десятилетия во многих странах мира, включая и Украину, 

характеризуются резко увеличенным значением разных (в частности экстре-
мистских) форм самосознания народов – религиозной, этнической и др. 
Появилось значительное число общественных объединений, которые активно 
затрагивают вопрос правового обеспечения национального развития групп 
этносов, которые проживают дисперсно, и каждого отдельного гражданина, 
который принадлежит к этому этносу. Именно поэтому реальностью становится 
сплоченность, сочетание индивидуальных прав человека и гражданина и 
коллективных прав этноса, что из любых причин не имеет условия для создания 
территориальных форм автономии. Наиболее эффективным институтом 
реализации этих запросов есть национально-культурная автономия, которая 
является экстерриториальной формой национальной самоорганизации. 

Ключевые слова: национальные меньшинства, экстерриториальная само-
организация и самоуправление граждан, национально-культурная автономия. 

 
Last two decades in many countries of the world, including Ukraine, characterized the 

sharply megascopic value of different (in particular extremist) forms of consciousness of 
people – religious, ethnic but other Good few of public associations, which affect the 
question of the legal providing of national development of groups of еtnos which live 
dispersible, and every separate citizen which belongs to this еtnos, actively, appeared. 
For this reason reality is become by solidarity, combination of individual human and 
citizen and collective rights for еtnos rights, that from any reasons does not have terms 
for creation of territorial forms of autonomy. A national and cultural autonomy which is the 
exterritorial form of national organization of inself appears the most effective institute of 
realization of these queries. 

Key words: national minorities, exterritorial organizatio of inself and self-government 
of citizens, national and cultural autonomy. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Попри гостру політичну актуальність названої 

проблеми, рівень її дослідження поки що досить 

незначний. Хоча сам термін «національно-

культурна автономія» з’явився наприкінці XIX 

століття, теоретична розробка цієї проблеми 

практично не велася. У радянський період вона 

була табуйована як прояв «українського буржуаз-

ного націоналізму». У СРСР та зарубіжних 

країнах, за винятком нетривалого періоду першої 

третини XX століття, ця проблема висвітлювалася 

лише фрагментарно в межах ширших досліджень 
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про долі національних меншин. Саме тому в 

умовах сьогодення України надзвичайної актуаль-

ності набуває питання щодо дослідження націо-

нально-культурної автономія як ефективного засо-

бу забезпечення національно-культурних і мовних 

потреб представників національних меншин 

України, що в своїй масі проживають дисперсно.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику регулювання національно-культур-

ної автономії серед учених України досліджували 

О. М. Биков, В. П. Колісник, О. Л. Копиленко, 

В. О. Нікітюк, Л. І. Рябошапко, М. М. Товт та інші. 

Вагомий внесок у розкриття проблематики регу-

лювання національно-культурної автономії здійс-

нили російські учені А. Х. Абашидзе, Т. Я. Ха-

брієва, С. С. Юр’єв. Серед інших зарубіжних 

авторів, які розглядали питання регулювання 

національно-культурної автономії, слід визначити 

й Ф. Гекмана, Ф. Ермакору, Ф. Капоторті, А. Хо-

нора, Г. К. Шеу. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Разом з тим у публікаціях 

цих та інших науковців по суті не віддзеркалено 

перебігу останніх досліджень питання еволюції 

національно-культурних автономій, особливо на 

пострадянському просторі. 

Формування цілей статті. Саме тому метою 

нашої статті й стало висвітлення проблеми еволю-

ції національно-культурних автономій на постра-

дянському просторі, зокрема в Україні та Росій-

ській Федерації, що сприятиме, на нашу думку, 

виробленню адекватної державної політики в 

сучасних умовах демократичного державотворення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, національно-культурна автономія – це 

форма національно-культурного самовизначення 

громадян, які ідентифікують себе з певною націо-

нальною меншиною чи етнічною групою на основі 

їхньої добровільної самоорганізації задля само-

стійного вирішення питань збереження самобут-

ності, мови, освіти, культури.  

Національно-культурна автономія реалізується 

шляхом створення на підставі волевиявлення 

населення чи з ініціативи окремих громадян, 

етнокультурних товариств або органів національно-

культурної автономії, що опікуються всім спект-

ром етнокультурних потреб та інтересів націо-

нальних меншин та етнічних груп.  

В Україні, на відміну від Російської Федерації, 

законодавство про національно-культурну автоно-

мію по суті не розроблено. Разом з тим стаття 6 

Закону України «Про національні меншини в 

Україні» визначає національно-культурну автоно-

мію як право «користування і навчання рідною 

мовою чи вивчення рідної мови в державних 

навчальних закладах або через національні куль-

турні товариства, розвиток національних культур-

них традицій, використання національної символіки, 

відзначення національних свят, сповідування своєї 

релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, 

засобах масової інформації, створення національ-

них культурних і навчальних закладів та будь-яка 

інша діяльність, що не суперечить чинному 

законодавству». 

Національно-культурна автономія поширюється 

на всіх представників даної етнічної групи, а не на 

конкретну територію, як національно-персональна 

автономія.  

Таким чином, національно-культурна автономія – 

це добровільне громадське об’єднання, яке діє в 

державі з багатонаціональним складом населення, 

що реалізовує у взаємодії з державними органами і 

на основі консолідації зусиль національних 

суспільних об’єднань право відповідної етнічної 

спільності (нації, народу, національності) на 

збереження самобутності і яке створюється на 

основі участі фізичних осіб і етнічних об’єднань. 

Ця форма етнічної самоорганізації дозволяє 

поєднувати єдність держави із зміцненням єдності 

етносу, його самовираженням, самоорганізацією. 

У сучасному світі практично немає одно-

етнічних держав. Навпаки, у всіх країнах живуть 

люди різних національностей. Вони нерідко 

розселені по території країни, часто не мають 

стійких зв’язків, не усвідомлюють себе як певний 

етнічний колектив. Якщо етноси проживають 

компактно, вони можуть створити суб’єкт феде-

рації у федеральній державі (наприклад, Татарстан 

в Росії або франкомовна провінція Квебек в 

Канаді) або територіальну автономію (наприклад, 

іракський Курдистан або Аландські острови у 

Фінляндії, де проживають шведи). Якщо ж етнос 

розрізнений, не складає компактної групи – 

створення територіальної автономії неможливе, та 

і в самих територіальних автономіях теж живуть 

представники різних етносів. 

У цих умовах на перший план саме життя висуває 

проблему національно-культурної автономії, яка, на 

відміну від територіальної, забезпечує розвиток не 

тих меншин, що проживають компактно, а етносів, 

які живуть розрізнено. Це і є організаційна форма 

етнічної самосвідомості в особливих умовах 

розселення етносу. Вона знаходить свій вираз у 

створенні різного рівня громадських об’єднань 

того або іншого етносу (в унітарних державах – 

загальнодержавних об’єднань та на тих чи інших 

рівнях адміністративно-територіального поділу, а 

також в масштабах декількох адміністративно-

територіальних одиниць, у федеральних державах – 

також у масштабах суб’єктів Федерації та їх груп). 

Новітня історія України знаменується певним 

досвідом впровадження автономії кількох різно-

видів. Так, 9 січня 1918 р. Українською Централь-

ною Радою було ухвалено Закон про національно-

персональну автономію. Згідно з цим законом 

кожна з етнонаціональних спільнот Української 

Народної Республіки отримувала «право на 

самостійне влаштування свого національного 

життя, що здійснюється через органи Національ-

ного союзу, влада якого шириться на всіх його 

членів незалежно від місця їх поселення в межах 

Української Народної Республіки». Причому, ве-

ликоросам, євреям і полякам право на національно-

персональну автономію надавалося безпосередньо 

http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/191
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
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згаданим законом. Білоруси, чехи, молдовани, 

німці, татари, греки та болгари могли скористатися 

таким правом за умови, якщо до Генерального 

суду УНР поступить заява, підписана не менш як 

10 тисяч громадян, які підтверджують свою 

належність до цієї нації. Заяви представників усіх 

інших націй розглядалися вже не Генеральним 

судом, а парламентом УНР. 

Вищим виконавчим органом союзу була 

Національна рада, обрана демократичним шляхом 

Національними зборами. Національний союз мав 

законодавчі права та управлінські інституції, 

визначав свій бюджет, у тому числі за рахунок як 

державних коштів, так і за рахунок оподаткування 

членів союзу, представляв дану етнічну громаду 

перед державними і громадськими установами. 

Постанови Національних зборів підлягали 

затвердженню парламентом УНР. 

В умовах Радянської України, коли здійсню-

валася політика коренізації, що в Україні дістала 

назву «українізація», етнонаціональні спільноти 

країни отримали право на національно-терито-

ріальну автономію. На кінець 20-х років ХХ сто-

ліття в УСРР було утворено 25 національних 

районів (8 – російських, 7 – німецьких, 3 – грецькі, 

3 – болгарські, 3 – єврейські, 1 польський), 

1084 національні сільські та 59 єврейських, 

9 російських і 2 німецькі селищні ради. Органи 

місцевої влади й управління на територіях цих 

національних адміністративно-територіальних оди-

ниць у межах законодавства України опікувалися 

проблемами соціально-економічного, культурно-

освітнього й духовного розвитку етнонаціональ-

них спільнот. На жаль, на початку 30-х років і 

національні утворення, і школи національних 

меншин як в Україні, так і в Російській Федерації 

за ініціативою Комуністичної партії було повністю 

ліквідовано. 

В умовах незалежності України статтею 11 Ос-

новного Закону держави всім етнічним спільнотам 

було гарантоване право на збереження і подаль-

ший розвиток своєї етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності, а статтею 6 чинного 

Закону України «Про національні меншини в 

Україні» їм надається право на національно-куль-

турну автономію. Розроблений в Україні проект 

Закону «Про національно-культурну автономію 

національних меншин в Україні», відповідно до 

міжнародно-правових критеріїв передбачає мож-

ливість меншин через екстериторіальні органи 

національного самоврядування, громадські, релі-

гійні та інші національні організації самостійно 

вирішувати питання збереження своєї групової 

ідентичності, розвитку національної культури, 

мови і традицій, а також представляти свої законні 

інтереси перед органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

Основою національного самоврядування згідно 

з проектом названого Закону визначається місцева 

національна община і створювані нею органи. 

Через прямі вибори національні меншини можуть 

створювати свої обласні та загальноукраїнські 

органи національного самоврядування. Документ 

визначає організаційно-правову основу національно-

культурної автономії та національного самовряду-

вання, їх структуру і механізми утворення, 

компетенцію, повноваження та взаємовідносини з 

органами місцевого самоврядування; матеріальну і 

фінансову основу, форми державної підтримки 

общинних бюджетів та контролю держави за їх 

ефективним витрачанням. Проект закону створює 

ґрунтовні правові засади для всебічного розвитку 

національних меншин як окремих етнічних 

спільнот, водночас органічно інтегрованих у 

багатокультурне українське суспільство. 

Стаття 3 Закону України від 16 червня 1992 

року «Про об’єднання громадян» констатує, що 

«громадською організацією є об’єднання громадян 

для задоволення та захисту своїх соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно-куль-

турних, спортивних та інших спільних інтересів». 

Стаття 4 названого Закону закріплює положення 

про те, що «не підлягають легалізації, а діяльність 

легалізованих об’єднань громадян забороняється в 

судовому порядку, коли їх метою є … розпа-

лювання національної та релігійної ворожнечі».  

Організаційно-правовими гарантіями прав і 

свобод національних меншин в Україні є органи 

державної влади, інші інститути держави та інсти-

тути суспільства, суспільного ладу. До конститу-

ційних інститутів серед організаційно-правових 

гарантій належать також політичні партії і 

соціально-економічні та соціально-культурні орга-

нізації. 

Істотною новацією в організації і діяльності 

парламенту нашої держави є запровадження 

посади Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. Однією із важливих гарантій прав і 

свобод національних меншин є створена Указом 

від 02 квітня 2010 року № 469/2010 при Прези-

дентові України Громадська гуманітарна рада, 

завданнями якої, зокрема, є забезпечення збере-

ження громадянської злагоди в суспільстві, фор-

мування толерантності в міжнаціональних відно-

синах, досягнення компромісу і консенсусу у 

питаннях формування та реалізації мовної полі-

тики, збереження історичної та культурної спад-

щини; забезпечення взаємодії органів державної 

влади, громадських організацій, підприємств, 

установ і організацій у питаннях сприяння консо-

лідації та розвитку української нації, її історичної 

свідомості, збереження традицій і культури, а 

також розвитку етнічної, культурної, мовної 

самобутності національних меншин України; 

забезпечення виконання зобов’язань України за 

міжнародними договорами України, зокрема за 

Європейською хартією регіональних мов або мов 

меншин та Рамковою конвенцією Ради Європи про 

захист національних меншин. 

У структурі Кабінету Міністрів України та 

інших органів виконавчої влади створено державні 

установи, діяльність яких спрямовано на гаранту-

вання прав і свобод національних меншин. Вони 

поділяються на дві групи. До першої групи 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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належать органи держаної влади, діяльність яких 

спрямовано на гарантування захисту прав та 

свобод усіх громадян України. Другу групу 

становлять спеціалізовані державні установи, 

діяльність яких спрямовано на забезпечення гарантій 

захисту прав і свобод національних меншин 

(Міністерство культури України, на яке державою 

покладено функції з реалізації державної політики 

у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав 

національних меншин України та релігії; Комісія у 

справах осіб, депортованих за національною озна-

кою та Міжвідомча координаційна рада з питань 

етнополітики). 

Відразу після проголошення незалежності 

України було створено понад 400 національних 

товариств, що мали всеукраїнський, місцевий та 

міжнародний статус. Станом на 1 січня 2011 року 

в Україні діяло понад 1200 об’єднань національ-

них меншин, 35 із них мають всеукраїнський 

статус. Реально визначилися як національні мен-

шини, тобто утворили свої громадські організації, 

які представляють і відстоюють перед органами 

державної влади і органами місцевого самовряду-

вання права та інтереси своєї національності 

38 етносів.  

Громадський рух набуває свого розвитку, по-

глиблюються процеси відродження етнічної само-

бутності саме через функціонування національно-

культурних товариств. У свою чергу, національно-

культурні товариства – це форма національної 

самоорганізації, здатної сприяти вирішенню 

національними меншинами питань збереження та 

розвитку своєї етнічної самобутності. Більшість 

громадських організацій України беруть активну 

участь у процесах державотворення, сприяють 

активній міжетнічній консолідації. Сформувались 

основні цілі та мета їх діяльності, визначились 

лідери. Зросла внутрішня солідарність, згурто-

ваність представників національно-культурних 

товариств, удосконалюється співпраця цих об’єд-

нань з органами виконавчої влади різних рівнів.  

У середовищі таких етнічних груп як росіяни, 

болгари, греки, німці, поляки, румуни, угорці, 

молдовани, естонці, вірмени практично завер-

шився період інтенсивного утворення національно-

культурних товариств, процеси їхнього етнокуль-

турного відродження відбуваються інтенсивні-

шими темпами ніж в інших етносів, що дає змогу 

зберігати і розвивати свою етнічну самобутність та 

посилювати свій вплив на прийняття управлін-

ських рішень. Ці організації репродукують свою 

етнічну самобутність, тобто володіють внутріш-

німи резервами для формування досить стійкої 

етнічної самосвідомості та збереження етнокуль-

турних цінностей. 

Основними видами цих організацій є това-

риства, спілки, громади. Їх органами є ради, 

загальні збори, правління. Статути і програми тов-

ариств визначають їх як культурні, просвітницькі, 

соціальні, економічні та інші. Важливою формою 

самоорганізації товариств та об’єднань національ-

них меншин в Україні на сучасному етапі є 

створення та діяльність на добровільних засадах 

асоціацій та федерацій національно-культурних і 

культурно-просвітницьких об’єднань національних 

меншин. 

За сферами діяльності товариств та об’єднань 

національних меншин виділяються такі їх функції, 

як політична, соціальна, культурна, мовна, інфор-

маційна, наукова та інші. За способами діяльності 

розрізняються такі функції, як координаційна, 

охоронна, захисна, організаційна, забезпечення 

розвитку тощо. Вивчаючи механізм реалізації 

політичних, соціальних та економічних прав на-

ціональних меншин в Україні, дослідники наголо-

шують, що він здійснюється на загальнодержав-

ному, регіональному та територіальному рівнях. 

Характерним для товариств та об’єднань 

національних меншин є створення в їх структурах 

недільних шкіл, бібліотек, самодіяльних і худож-

ніх колективів тощо. Усі товариства національних 

меншин проводять роботу з вивчення рідної мови. 

Окремі національно-культурні товариства України 

мають свої власні друковані засоби масової 

інформації.  

Кожна з країн CНД гарантує всім націо-

нальностям, які проживають на її території, право 

вільного національно-культурного розвитку. 

Загальним для конституцій країн СНД є державне 

регулювання відносин між національностями на 

основі принципів рівності перед законом, поваги 

їхніх прав і інтересів. Наприклад, у Росії націо-

нально-культурна автономія національних меншин 

здійснюється на основі Федерального Закону від 

16 червня 1996 року № 74-ФЗ «Про національно-

культурну автономію». Відповідно до цього 

Закону національно-культурна автономія в Ро-

сійській Федерації – це форма національно-

культурного самовизначення, що являє собою 

об’єднання російських громадян, які відносять 

себе до певної етнічної спільноти, що перебуває в 

ситуації національної меншини на відповідній 

території, на основі їхньої добровільної само-

організації для самостійного вирішення питань 

збереження самобутності, розвитку мови, освіти, 

національної культури. Національно-культурна 

автономія в РФ є видом громадського об’єднання. 

Організаційно-правовою формою національно-

культурної автономії в Росії є громадська орга-

нізація. 

Федеральну національно-культурну автономію 

«Українці Росії» було зареєстровано 15 травня 

1998 року як громадську організацію, що здійснює 

благодійну діяльність у сфері культури і мис-

тецтва. Проте Верховний суд Російської Феде-

рації 24 листопада 2010 року ліквідував Федераль-

ну національно-культурну автономію українців 

Росії (ФНКАУ), виключивши цю громадську 

організацію з реєстру юридичних осіб. Таким 

чином суд задовольнив заяву Мін’юсту РФ. На 

думку міністерства, голова ФНКАУ Валерій Се-

мененко нехтував забороною влади і продовжив 

участь у громадському житті, виступаючи на радіо 

і фігуруючи серед організаторів заходів, присвя-
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чених пам’яті жертв Голодомору і вбивства ук-

раїнців в 1930-х роках. Крім того, за аналогічними 

мотивами, накрикінці 2010 року в Москві було 

заблоковано роботу єдиної на всю Російську 

Федерацію бібліотеки української літератури. 

Висновки з даного дослідження. Із здобуттям 

незалежності України відбулися суттєві позитивні 

зміни у формуванні правового та організаційного 

статусу національних меншин. Зокрема, сформо-

вана законодавча база для розвитку національних 

меншин та забезпечення відповідних їх прав, виз-

нано право національних меншин на національно-

культурну автономію згідно зі статтею 6 Закону 

України «Про національні меншини в Україні». В 

умовах сучасного національного відродження в 

Україні різних національних спільнот, еволюції 

концепції національно-культурної автономії, роз-

витку правового статусу національних меншин, 

важливе практичне та теоретичне значення набу-

ває дослідження проблематики правового та 

організаційного регулювання національно-куль-

турної автономії на основі світового та вітчиз-

няного досвіду. 

Перспективи подальших розвідок. Незва-

жаючи на широке визнання прав та свобод націо-

нальних меншин, законодавче закріплення в 

Україні права національних меншин на національно-

культурну автономію, проблематика правового та 

організаційного регулювання національно-куль-

турної автономії на основі світового та вітчиз-

няного досвіду є малодослідженою. Зокрема, у 

вітчизняній науці конституційного права до 

останнього часу не існувало фундаментальних 

досліджень правового регулювання національно-

культурної автономії. Науковці досліджують лише 

певні аспекти та складові проблематики правового 

регулювання національно-культурної автономії: 

порядок проведення виборів до органів націо-

нально-культурної автономії в окремих зарубіж-

них країнах та діяльність цих органів. На нашу 

думку, проблема правового регулювання національно-

культурної автономії потребує комплексного нау-

кового дослідження.  
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ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

 

Розглядається головні напрямки реформування державної влади й місцевого 
самоврядування в системі публічної влади в Україні. Визначається, що перехід від 
ідеології «громадяни для держави» до завдання «держава для громадян» можливий 
лише в умовах реформування публічної влади, на шляху розвитку такого найваж-
ливішого соціального й політичного інституту, як місцеве самоврядування.  

Ключові слова: публічна влада, державна влада, місцеве самоврядування, гро-
мадянське суспільство, територіальна громада, ідеологія, політична система. 

 
Рассматривается главные направления реформирования государственной 

власти и местного самоуправления в системе публичной власти в Украине. 
Определяется, что переход от идеологии «граждане для государства» к задаче 
«государство для граждан» может только в условиях реформирования публич-
ной власти, на пути развития такого важнейшего социального и политического 
института, как местное самоуправление.  

Ключевые слова: публичная власть, государственная власть, местное само-
управление, гражданское общество, территориальная община, идеология, поли-
тическая система. 

 
The article discusses mains directions of the reform of state power and local 

government in the system of public authorities in Ukraine. It’s defined that transition from 
the ideology of «people for state» towards the aim of «state for people» can be performed 
only in the conditions of the reform of public authorities, when the most important social 
and political institute, local government, is being developed. 

Key words: public authority, state power, local government, civil society, territorial 
commune, ideology, political system. 

 

 

Актуальність теми дослідження полягає в 

тому, що серед багатьох проблем, пов’язаних зі 

становленням і розвитком системи публічної 

влади, важливе місце займають такі її консти-

туційні характеристики, як державна влада і 

місцеве самоврядування, які є самостійними фор-

мами реалізації влади народу в рамках єдиної 

системи народовладдя в Україні. Кожний із рівнів 

публічної влади організаційно відособлений, тобто 

самостійний у межах законодавства з формування 

власної структури органів влади, а також з 

вирішення питань, законодавчо віднесених до 

власної компетенції. В той же час у системі 

взаємовідносин форм публічної влади головну 

роль відіграє державна влада, яка діє в масштабах 

усього суспільства та забезпечує як державний, 

так і місцевий управлінський вплив при реалізації 

публічної влади. В умовах переходу України від 

адміністративно-командної системи до громадян-

ського суспільства можливе як зміцнення держав-

ної влади з усіма її галузями, так і розвиток такої 

форми «народовладдя», як місцеве самовряду-

вання, враховуючи те, що в системі публічної 

влади місцеве самоврядування являє собою від-

носно самостійний інститут влади, організаційно 

відособлений від системи державних органів. 

Вивченню даної проблеми присвячено чимало 

праць українських і зарубіжних науковців, серед 

яких необхідно виокремити роботи С. Алек-

сєєва [1], О. Заставецької [3], П. Маджола [5], 

М. Марчука [7], В. Новик [8], М. Пухтинського 

[11], В. Ребкало [12], Л. Терещенко [13], В. Ясюнас 

[15], та інш.  

Мета статті показати, що в Україні потрібне 

змінити парадигму публічного (державного) уп-

равління (його мету й зміст), та перейти від ідеї 

«громадяни для держави» до завдання «держава 

для громадян». Але для цього потрібне рефор-

мування таких форм публічної влади, як державна 

влада і місцеве самоврядування, на шляху 
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розвитку такого найважливішого соціального й 

політичного інституту, як місцеве самоврядування.  

Виклад основного матеріалу. Визнавши міс-

цеве самоврядування як різновид публічної влади 

поряд з державною [4], ми отримали змогу демо-

кратизувати апарат управління, ефективно вирішу-

вати місцеві питання й забезпечувати врахування 

інтересів територіальних колективів під час про-

ведення державної політики, оптимально поєдну-

вати інтереси і права людини та інтереси держави.  

Що стосується поняття публічна влада, то існує 

велика кількість його визначення. На думку 

С. Алексєєва, публічна влада – синонім державної 

влади, і вони є різновидом політичної влади [1, 

с. 12]. Ю. Тодика, вважає, що хоча між ними і є 

багато спільного, але вони мають різний склад 

суб’єктів. Суб’єктами державної влади є її органи, 

а суб’єктами політичної влади є політичні партії, 

суб’єкти виборчого процесу [14, с. 45]. Інші ото-

тожнюють публічну владу з державною владою [9, 

с. 7], але всі розуміють що публічна влада в 

Україні поступово повинна трансформуватися в 

інститут реалізації суспільних інтересів і потреб, 

але для цього потрібна нова ідеологія «держава 

для громадян» (зміна ідеології – це зміна цілей до 

яких повинне прагнути суспільство), тобто цент-

ром владних відносин повинна стати людина, 

громадянин. Згідно нової ідеології публічна влада, 

розглядається через взаємодію державної влади і 

місцевого самоврядування щодо забезпечення 

реалізації прав і свобод громадян, надання публіч-

них – державних і муніципальних – послуг.  

Такий напрямок розвитку публічної влади в 

суспільстві є не випадковим, а закономірним про-

цесом активізації всіх верств населення і набли-

ження влади в Україні на державному й місцевому 

рівні до громадян. Він відповідає європейським 

стандартам, які запроваджує Європейська хартія 

місцевого самоврядування [10]. 

Існуюча в Україні модель влади, яка успадко-

вана від попередньої командно-адміністративної 

системи та набутих за роки незалежності інсти-

туцій, нездатна забезпечувати суспільні реформи, 

надавати якісні управлінські послуги і неспро-

можна налагодити взаємодію з іншими структура-

ми публічної влади. Це призводить до недовіри до 

державної влади і втрати державою позитивного 

іміджу в очах своїх громадян.  

Численні соціологічні опитування суспільної 

думки протягом усього періоду незалежності 

(показники підтримки українським суспільством 

вищих органів державної влади не перевищували 

30 %, а на деяких етапах дорівнювали 1-2 % [6, 

с. 58]) постійно фіксують достатньо низку довіру 

людей до інститутів державного управління.  

Згідно опитувань проведених у лютому 2011 

року, можна констатувати, що за останні півроку в 

Україні відбулось падіння рівня громадської 

довіри до всіх органів влади. Так за період з ве-

ресня 2010 року по лютий 2011 року рівень довіри 

до Верховної Ради України скоротився на 2,7 %, 

до Уряду – на 6,8 %, до Президента найбільш 

суттєво – на 10,3 %. Місцевим радам довіряють 

30,4 %, місцевим державним адміністраціям 25,6 %, 

Уряду 22,9 %, Верховній Верховної Ради України 

(18,7 %). Серед органів влади більше всього 

українці довіряють Президенту (31 %) [5].
 
 

Демократизація політичної системи України ви-

магає проведення конституційної й адміністративно-

територіальної реформ, які повинні змінити 

ідеологію функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування, створити раціональний 

адміністративно-територіальний устрій та забез-

печити ефективне публічне управління. Консти-

туція повинна запровадити нову ідеологію функ-

ціонування публічної влади (державної влади і 

місцевого самоврядування) в країні, згідно з якою 

основна суть органів публічної влади – це їх 

робота із задоволення запитів своїх споживачів – 

громадян і організацій. 

Відповідно до Конституції України, місцеве 

самоврядування є одним з елементів політичної 

системи і у цілому призначене для реалізації 

принципу народовладдя, який закріплений у ст. 5 

Конституції України, де сказано, що носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ [4]. В конституційній формулі про визнання 

й гарантування місцевого самоврядування треба 

зазначити, що місцеве самоврядування – це 

природне право населення територіальної громади 

самостійно, за власним правом, а не за правом 

держави, вирішувати питання місцевого значення. 

Розвиток місцевого самоврядування в остаточному 

підсумку і характеризує становлення громадян-

ського суспільства в Україні, тому Конституція, 

повинна гарантувати недопустимість обмеження 

прав і належних місцевому самоврядуванню пов-

новажень щодо вирішення питань місцевого 

значення. З точки зору історичного досвіду, само-

стійність органів самоврядування більшою мірою 

залежить «не від теоретичного не включення їх у 

систему органів державної влади, а від визнання за 

ними власних владних повноважень, наявності в 

них відповідної матеріально-фінансової бази» [15, 

с. 14] для їх виконання.  

Отже, місцеве самоврядування як один із 

суб’єктів владних відносин у політичній системі 

суспільства є самостійним рівнем публічної влади 

народу відповідної території (територіальної гро-

мади), в межах визначених державою, її право-

вими актами вирішувати всі питання місцевого 

значення, тому органи місцевого самоврядування 

не є складовою частиною державного механізму і 

не входять до системи органів державної влади.  

В Україні потрібна адміністративно-терито-

ріальна реформа для створення раціонального 

адміністративно-територіального устрою та забез-

печення ефективного публічного управління на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях 

управління.  

На даний час в Україні існує адміністративно-

територіальний устрій, що склався ще за часів 

командно-адміністративної моделі управління, 

майже 70 років тому. Основним його принципом 
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було «наближення апарату управління та партій-

ного керівництва безпосередньо до населення і 

суб’єктів господарювання» [8, с. 3]. Зрозуміло, що 

він не відповідає сучасним реаліям. В зв’язку з 

тим, що «масштаби і структура території суттєво 

впливають на організацію державної та іншої 

публічної влади, її форми» [12, с. 69], реформа 

адміністративно-територіального устрою держави 

повинна відбуватися в тісному взаємозв’язку з 

системою організації влади в державі, тобто 

реформа повинна передбачати зміну обох цих 

складових: і системи територіального устрою, і 

системи територіальної організації влади в 

державі.  

Оскільки публічне управління реалізується в 

рамках певних територій, тому питання про спів-

відношення територіальних одиниць державного 

управління й місцевого самоврядування, механіз-

мів взаємодії органів державної влади й місцевого 

самоврядування, потрібне не тільки для усунення 

наявного в цей час дублювання в їхній роботі, але 

й для задоволення потреб населення [3, с. 10], 

покращення якості суспільних послуг.  

Для проведення територіальної реформи, треба 

визнати, яка модель територіального устрою (дво-

рівнева, трирівнева і т. д) відповідає сучасним 

вимогам і потрібна Україні. Визначитись зі статусом 

адміністративно-територіальних одиниць, розроб-

кою їх єдиної класифікації та порядку віднесення 

їх до відповідної категорії. Крім того, значна 

частина самоврядних територіальних одиниць 

(зокрема сіл, селищ, міст районного значення) 

сьогодні позбавлена необхідних фінансових та 

економічних ресурсів, а – це не дає їм змогу 

надавати повноцінні громадські послуги. На 

субрегіональному і регіональному рівнях одно-

часно функціонують два центри публічної влади: 

органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, повноваження яких не достатньо 

чітко визначені. 

Крім того, існують різні підходи щодо адміні-

стративно-територіального поділу України і ство-

рення дієздатної, ефективної системи державного 

управління з визначення територіальної організації 

місцевого самоврядування, які спираються на 

національний досвід і світову, насамперед євро-

пейську, практику. Існує досвід створення пів-

нічноєвропейської моделі (балтійські країни, які 

відмовилися від злиття адміністративно-терито-

ріальних одиниць) в якої функціонує сильний 

муніципальний сектор, який сам відповідає за 

виконання зобов’язань щодо забезпечення добро-

буту громадян, а держава – за виконання таких 

завдань, як зовнішня та внутрішня безпека, 

забезпечення національних стандартів.  

Є досвід південно-європейської моделі, за якої 

на базовому рівні гарантується автономія, але в 

той же час на регіональному рівні здійснюється 

державний контроль. Цікавим є досвід Польщі, де 

була використана модель, у рамках якої одночасно 

відбулася помірна інтеграція й були створені 

органи влади середньої ланки [7, с. 3]. Аналіз 

цього досвіду показує, що основні відмінності 

відзначаються в основному у структурі й у 

меншому ступені в обраних моделях. 

Після невдалої спроби адміністративно-тери-

торіальної реформи в Україні (1998-2010 рр.), 

існуючі сьогодні пропозиції щодо реформування 

територіальної організації влади «свідчать про те, 

що у політикуму відсутнє стратегічне бачення 

розвитку країни, трансформації системи публічної 

влади загалом і місцевого самоврядування 

зокрема» [11]. Більшість проектів намагаються 

зберегти нинішній статус районних та обласних 

рад, створивши при них виконавчі органи, але зі 

зміною статусу відповідних місцевих державних 

адміністрацій щодо виконання ними переважно 

контрольно-наглядових функцій.  

Місцеве самоврядування повинно мати відпо-

відні владні повноваження, право приймати за-

гально-обов’язкові рішення, забезпечувати функ-

ціонування комунального господарства, створюючи 

сприятливі умови для проживання жителів певної 

територіальної громади. Саме в чіткій, реально-

діючій системі місцевого самоврядування зосере-

джується конструктивний потенціал, здатний за 

умов адміністративно-територіального реформу-

вання створити самоврядні інститути, які можуть 

слугувати джерелом формування в Україні 

громадянського суспільства та правової держави. 

Сама природа державної влади й місцевого 

самоврядування (муніципальної влади), організа-

ційні й компетенційні основи їх побудови й 

функціонування багато в чому обумовлені терито-

ріальним устроєм країни, що і знаходить свій 

прояв у перерозподілі предметів ведення й повно-

важень між центральними, регіональними органа-

ми державної влади й органами місцевого само-

врядування. 

На рівні держави законами повинні бути вста-

новлені предмети ведення, визначені і розподілені 

ресурси (границі територій), визначені права й 

відповідальність органів місцевого самовряду-

вання (муніципалітетів) і територіальних громад 

(місцевих співтовариств) за якість життя громадян, 

межі повноважень органів місцевого самовряду-

вання, тобто законодавчо обмежити процес деле-

гування повноважень органів місцевого самовря-

дування органам державної влади щодо вирішення 

питань місцевого значення, тому що це не 

відповідає природі місцевого самоврядування. 

Надані органам місцевого самоврядування повно-

важення як органам влади, найбільш наближених 

до громадян, повинні бути, по можливості, 

повними й винятковими, виходячи з того, що 

принципом формування компетенції кожного 

рівня влади є найбільша ефективність виконання 

на відповідному рівні певних функцій і завдань. 

Для цього необхідно законодавчо визначити суть 

повноважень органів місцевого самоврядування й 

державної влади, через запровадження на регіо-

нальному рівні й рівні територіальної громади 

алгоритму компетенції, який включає визначення 

обсягу компетенції кожного рівня влади залежно 
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від а) ресурсного потенціалу території, б) джерел 

формування бюджетів (податкові надходження, 

доходи від комунальної власності, міжбюджетні 

трансферти тощо), в) законодавчо закріплених 

правових підстав делегування повноважень, як 

органам державної влади так і органам місцевого 

самоврядування (їх зміст, порядок передачі і 

фінансове забезпечення), г) права територіальних 

громад ініціювати розгляд будь-якого питання 

(через громадські слухання, зустрічі з депутатами, 

посадовими особами). Його впровадження дозво-

ляє проводити дійсно ефективну загальнодер-

жавну і регіональну політику, тому що всі питання 

обслуговування населення будуть вирішуватися на 

місцевому рівні. 

Органи місцевого самоврядування мають право 

на володіння достатніми власними фінансовими 

коштами, якими вони можуть вільно розпоря-

джатися при здійсненні своїх функцій. Фінансові 

кошти органів місцевого самоврядування повинні 

відповідати повноваженням, наданим їм консти-

туцією або законом. Частина фінансових коштів 

органів місцевого самоврядування повинна надхо-

дити за рахунок місцевих зборів і податків, ставки 

яких органи місцевого самоврядування вправі 

встановлювати самі в межах, визначених певним 

законом. Для захисту більш слабких у фінансо-

вому плані органів місцевого самоврядування 

законодавством потрібно встановити процедури 

фінансового вирівнювання, однак такі міри не 

повинні обмежувати діяльність органів місцевого 

самоврядування в межах їхньої компетенції.  

Для забезпечення фінансової самостійності 

місцевого самоврядування на власні доходи в 

Конституції України треба визнати, що органи міс-

цевого самоврядування можуть стягувати власні 

податки: поземельні податки на власність грома-

дян і підприємств на землю й промислові податки 

на промислово-підприємницький доход підприємств, 

податки на споживання напоїв і на утримання 

собак. Крім того, місцевому самоврядуванню по-

винна належати певна частка податку на прибуток, 

що відраховують громадяни, і частка податку з 

обігу, а також право стягувати зі своїх громадян і 

підприємств цільові збори й внески. 

Обов’язково потрібен Закон України «Про 

територіальний устрій України», прийняття якого, 

вважає Л. Терещенко, буде сприяти кращому роз-

витку регіонів [13, с. 98]. Необхідно буде створити 

нові закони, які будуть регулювати нові відносини, 

що виникнуть у результаті проведень суттєвих 

змін: «Про місцеві податки і збори», «Про право 

комунальної власності», «Про територіальну 

громаду» тощо.  

Також необхідно істотно змінити саму систему 

роботи державних інститутів, зорієнтувати їх 

діяльність на клієнта, сформувати установку на те, 

що держава призначена для надання різноманітних 

послуг громадянам. Основою системи державного 

управління є якість надання державних послуг 

споживачам (громадянам). Ключовими завдан-

нями реформи публічного управління є зниження 

державних витрат, поліпшення виконання держа-

вою своїх функцій і системи надання публічних 

послуг громадянам та організаціям, зміцнення 

довіри до влади з боку приватного сектора й 

суспільства. Без зміни наших уявлень щодо 

функцій органів державної влади відповідно до 

принципу «держава для людини», а «не людина 

для держави», без підпорядкування діяльності 

органів державної влади потребам реалізації та 

захисту прав і свобод людини-громадянина, які 

зафіксовані у Конституції, й надалі залишати-

муться здебільшого якщо не декоративними, то 

декларативними [2, с. 33].  

Згідно з Конституцією України (ст. 5), дер-

жавна влада й місцеве самоврядування – це дві 

форми публічної влади в механізмі публічного 

управління країною, які взаємодіють, урівнова-

жують, доповнюють один одного. Зрозуміло, що в 

системі публічного управління центральні органи 

влади завжди будуть займати привілейоване поло-

ження, за рахунок того, що вони представляють 

територію держави, а місцеве самоврядування 

створюється – з відповідними обмеженнями – 

державою. Закріплення за органами самовряду-

вання певних повноважень на практиці є лише 

результатом розмежування компетенції між 

центром й адміністративно-територіальними оди-

ницями в рамках єдиного механізму публічного 

управління.  

Вирішення проблеми ефективності влади, по-

перше, можливе лише в рамках конституційного 

положення, яке регулює питання здійснення двох 

форм народовладдя державної влади й місцевого 

самоврядування. По-друге, залежно від розподілу 

повноважень між рівнями публічної влади по-

винно формуватися відповідне теоретичне обґрун-

тування і практична модель системи влади. 

Враховуючи, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування – різні форми реалізації 

влади народу, місцеве самоврядування треба 

розглядати як самостійну форму реалізації наро-

дом своєї влади, а не тільки як спосіб децентра-

лізації державної влади і управління.  

По-третє, створення ефективної системи дер-

жавної влади й місцевого самоврядування значною 

мірою залежить від удосконалення адміністра-

тивно-територіальної організації країни, від чітко 

окресленої та закріпленої територіальної основи 

органів державної влади і місцевого самовря-

дування.  

Реформування адміністративно-територіальної 

організації країни є одним з найактуальніших 

питань у сучасних умовах розвитку української 

державності. Перспективи її розв’язання безпосе-

редньо пов’язані з формуванням ефективної пуб-

лічної влади в нашій країні, встановленням 

справжнього народовладдя. Раціональна просто-

рова організація публічної влади важлива для 

забезпечення доступності та якості надання 

соціальних та адміністративних послуг, ефектив-

ного використання публічних ресурсів, сталого 

розвитку територій.  
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По-четверте, в зв’язку з тим, що структура 

адміністративно-територіального поділу країн 

континентальної Європи й України припускає, що 

місцеве самоврядування є невід’ємною частиною 

єдиного державного устрою країни, розподіл 

повноважень між органами державної влади й 

місцевого самоврядування може формуватися на 

основі трьох підходів, які будуються на відпо-

відних концепціях системи державної влади.  

Згідно з першим підходом місцеве самовряду-

вання включено в систему державного управління. 

Визнання отримує державницька теорія місцевого 

самоврядування. Відповідно до цієї теорії, місцеве 

самоврядування має своїм джерелом державну 

владу, тому органи місцевого самоврядування є 

органами державного управління, агентами 

центральної влади, що роблять послуги населенню 

відповідно до загальнонаціональних стандартів і 

під загальнонаціональним керівництвом. Місцеве 

самоврядування стає керованим і контрольованим 

державною владою, тобто відбувається процес 

одержавлення місцевого самоврядування, який є 

серйозною загрозою для перспектив формування 

громадянського суспільства (як системи суспіль-

них відносин, що сприяє реалізації природних 

прав людини на основі самоорганізації й самовря-

дування) та інтеграції України до європейських 

економічних і політичних структур та європей-

ського правового простору. На думку автора, це 

може призвести до втрати органами місцевого 

самоврядування їхньої самоврядної сутності. В 

такій ситуації державний елемент просто поглинає 

суспільний елемент, тобто місцеве самовряду-

вання перетворюється в місцеве управління. 

Другий підхід базується на громадівській теорії 

місцевого самоврядування, яка протиставляє інте-

реси місцевого суспільства державним та вимагає, 

щоб суспільство й держава відали тільки своїми 

власними інтересами. Відповідно до громадівської 

теорії, справи поділяються на місцеві й державні, 

тобто місцеве самоврядування самостійно зай-

мається місцевими справами господарського ха-

рактеру, які повинні виконуватися громадою без 

втручання держави.  

Однак, на практиці важко розділити місцеві 

справи на справи місцевого значення і державні. 

Враховуючи це й була запропонована так звана 

громадівсько-державницька (громадсько-держав-

ницька) концепція. Згідно з нею, місцеві органи 

влади є незалежними від держави лише в суто 

громадських справах, які не належать до сфери 

державних інтересів. Що ж до політичної сфери, 

то тут вони виступають як органи держави, що 

виконують її функції й наділені її повно-

важеннями.  

В сучасних умовах ця теорія більш ефективна: 

по-перше, тому що держава приймає відповідні 

закони, встановлює відповідні норми та контролює 

їх виконання органами місцевого самоврядування. 

По-друге, місцеве самоврядування, як влада 

територіальних громад, залишається самостійним 

видом влади в системі «народовладдя – місцева 

(муніципальна) влада територіальної громади 

(територіальної спільноти)». По-третє, держава 

визнає за місцевим самоврядуванням наявність 

власних владних повноважень і відповідної фінан-

сової бази для їх виконання, обмежуючи діяль-

ність органів місцевого самоврядування питання-

ми місцевого значення й територією відповідних 

муніципальних утворень. По-четверте, органи 

місцевого самоврядування (ради, комітети, мери 

міст та громад) залишаються органами населення 

певних адміністративно-територіальних одиниць, 

а не держави.  

В такому підході найбільш повно відображена 

суть ідеї місцевого самоврядування, яка полягає в 

тому, що населення має право замість держави 

саме вирішувати питання місцевого значення. 

Зрозуміло, що не треба абсолютизувати роль і 

можливості населення в рішенні питань місцевого 

значення, тому що навіть надані населенню 

законодавцем правові можливості через різні 

форми безпосередньої демократії (референдум, 

збори, схід, правотворча ініціатива тощо) не 

завжди використовуються, але це вже інше 

питання, чому вони не використовуються. Однак 

зближення населення з муніципальною владою дає 

йому можливість зрозуміти, що ця влада належить 

йому, і від нього залежить покращення свого 

життя. Таке ставлення формує у населення уяв-

лення про певні можливості місцевого самовря-

дування, робить його більш згуртованим, полі-

тично активним.  

Що стосується органів державної влади, то їм 

надаються контрольно-наглядові функції за діяль-

ністю органів місцевого самоврядування. Контроль, 

як правило, повинен бути призначений лише для 

забезпечення дотримання законності за належним 

виконанням органами місцевого самоврядування 

законів України.  

Впровадження такого підходу дозволяє державі 

отримати сильне, самостійне й розвинене місцеве 

самоврядування союзника у вирішенні економіч-

них і політичних питань на місцевому і (суб)регіо-

нальному рівнях, послаблюючи тим самим 

сепаратистські тенденції регіональних еліт, які 

завжди намагаються відстояти максимум своїх 

владних повноважень, усіляко мінімізуючи зна-

чення місцевого самоврядування як владного 

інституту. Влада стає ближчою до потреб людини, 

а тому змінює уявлення населення щодо функцій 

органів влади, які починають діяти за принципом 

«держава для людини, а не людина для держави».  

Таким чином, підбиваючи підсумки вищевик-

ладеного, треба визначити, що головні напрямки 

реформування державної влади і місцевого 

самоврядування в системі публічної влади в 

умовах модернізації політичної системи напряму 

залежать: 

по-перше, від конституційно-правового закріп-

лення визначених форм публічної влади; 

по-друге, – від визначення на конституційному 

рівні території просторової межі здійснення пуб-

лічної влади; 
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по-третє публічне управління повинне буду-

ватися на ідеології «держава для громадян», тому 

перерозподіл повноважень державної влади на 

користь розвитку інституту місцевого самовря-

дування дозволяє оптимально поєднувати інтереси 

і права людини та держави. 
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ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 

В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 

 

 

В статті розглядаються проблеми розбудови місцевої влади в сучасних 
умовах державотворення, з’ясовується взаємозв’язок між формуванням дієздат-
ного і дієспроможного місцевого самоврядування і необхідністю проведення адміні-
стративної реформи, запровадження системних підходів в реорганізації влади на 
всіх щаблях владної піраміди. Зазначається, що самоврядність виступає 
невід’ємною складовою діалектичного процесу розбудови політичної системи 
суспільства. 

Ключові слова: адміністративна реформа, політична система, місцеве само-
врядування, місцева влада, державотворчі процеси, вибори, матриця самовряду-
вання, перезавантаження, місцева демократія, місцева еліта, децентралізація, 
субсидіарність, громадянське суспільство, європейські стандарти. 

 
В статье рассматриваются проблемы розвития местной власти в совре-

менных условиях государственного строительства, устанавливается взаимо-
связь между формированием еффективного местного самоуправления и необхо-
димостью проведения административной реформы, внедрения системных 
подходов в реорганизации власти на всех уровнях властной пирамиды. Акценти-
руется внимание на том, что самоуправление есть неотемлемая часть 
диалектического процесса строительства политической системы общества. 

Ключевые слова: административна реформа, политическая система, 
местное самоуправление, местная власть, государственные процессы, выборы, 
матрица самоуправления, перезагрузка власти, местная демократия, местная 
элита, децентрализация, субсидиарность, гражданское общество, европейские 
стандарты. 

 
The article deals with the problems of local authority development in contemporary 

conditions of nation building. The article shows the interrelation between the formation of 
efficient and competent local government and the necessity of the reform implementing, 
systematic approach introduction in government reorganization at all levels of the 
governmental pyramid. It is mentioned that self-government is an integral part of the 
dialectical process of society political system development. 

Key words: administrative reform, political system, local government, local authority, 
nation building processes, elections, self-government matrix, reboot, local democracy, 
local elite, decentralization, subsidiarity, civil society, European standards. 

 

 

Новизна, складність, суперечливість і масштаб-

ність розпочатих соціально-економічних реформ в 

Україні та не завжди зрозумілий механізм їх 

впровадження, багатовекторність змін, що відбу-

лися в політичній системі, потребують карди-

нального переосмислення трансформаційного пе-

ріоду, в якому перебуває українське суспільство, 

проведення системних перетворень в усіх сферах 

та актуалізує потребу осмислення одного із 

важливих інститутів громадянського суспільства – 

місцевого самоврядування. Ідеться про реальне 

перезавантаження місцевої влади на усіх її рівнях, 

здійснення інституційних змін в контексті розпо-

чатої адміністративної реформи. 

Аналізу необхідності адміністративної рефор-

ми, функціонуванню влади в вітчизняній і зару-

біжний практиці присвячена достатньо велика 

кількість праць українських вчених, дослідників. 

Серед них можна назвати: Ф. Рудича, М. Михаль-

ченка, О. Батанова, Т. Славко, А. Матвієнка, Є. Кач-

марського, В. Біленко, П. Трачука, В. Куйбіди та 

інш. фахівців. Однак узагальнення провідних тен-

денцій трансформації цього інституту в контексті 

євроінтеграційних прагнень України та розпочатої 

адміністративної реформи є малодослідженою 

проблемою. 

Автор не претендує на повний аналіз зазна-

ченої теми в рамках однієї статті, а тому метою 

окреслено висвітлення системних перетворень в 
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місцевій владі, вивчення її механізмів функціону-

вання та виявлення тенденцій розвитку і сукуп-

ності проблем, які ще знайшли свого висвітлення в 

працях вітчизняних науковців. 

Завданнями статті автор окреслив наступне: 

 обґрунтувати необхідність проведення адмі-

ністративної реформи; 

 схарактеризувати основні складові ефектив-

ності місцевої влади; 

 розкрити сутність нової матриці самовряду-

вання; 

 визначити напрями перезавантаження міс-

цевої влади; 

 окреслити загальні тенденції, що прояви-

лися в ході місцевих виборів; 

 сформулювати висновки.  

Отже, спершу зазначимо, що суттєвою ознакою 

сучасного етапу державотворення є наявність за-

гальних кризових явищ, які охопили політичну і 

економічну сфери, корумпованість еліти, її закри-

тість від основної частини населення та нездат-

ність управлінських груп ефективно реалізувати 

суспільні програми, проекти. Саме це і заклало 

сприятливе підґрунтя для формування регіональ-

них «вотчин», «місцевих князівств», які, більшою 

мірою, опікуються не спільними інтересами гро-

мад, а власними та корпоративними. Це по-перше. 

А по-друге, не дивлячись на те, що внутрішні 

інституції держави стоять перед серйозними 

викликами, глибинні причини яких знаходяться в 

суперечливих суспільних перетвореннях, що 

відбуваються на нинішньому етапі її розвитку, не 

можна не визнати і той очевидний факт, що 

українське суспільство вступило в нову фазу свого 

розвитку, пов’язану із пошуком власної само-

ідентичності в геополітичному просторі. Історія 

засвідчує, що в часи кардинальних змін потрібна, 

як ніколи, суспільна стабільність, широка 

роз’яснювальна робота серед населення, консенсус 

політичних сил і, чи не найголовніше, виважена 

чітка позиція влади, політична воля вітчизняної 

еліти. Щодо останньої, то складається враження, 

що вона не до кінця усвідомила вагомість і 

багатогранність трансформацій, що відбуваються, 

і позитивні наслідки яких великою мірою зале-

жатимуть від ефективності місцевої влади, яка, в 

свою чергу, потребує також відповідної модер-

нізації. 

Двадцятирічний термін розбудови нашої дер-

жави засвідчив, що практично усі науковці, що 

займаються вивченням інституту місцевого само-

врядування, підкреслюють невиправдане затягу-

вання пошуку оптимальної моделі місцевої влади. 

На думку автора причин цьому декілька: 

 нестабільність самої політичної системи; 

 зниження рівня лояльності з боку населення 

до влади; 

 порушення основоположних принципів міс-

цевого самоврядування; 

 не усвідомлення самим населенням тери-

торіальної громади своєї вирішальної ролі у 

самоврядному процесі; 

 довготривале протистояння між гілками 

влади як на рівні центру так і місцевому; 

 відсутність професійної регіональної і міс-

цевої еліти, здатної в повному обсязі 

вирішувати питання територіальних громад, 

брати на себе відповідальність в умовах 

нестабільних часів; 

 зовнішні чинники, які не завжди виявлялися 

сприятливими для нашої держави.  

Безумовно, економічна, політична і соціальна 

ситуація, що склалася після минулих президент-

ських виборів, вимагає докорінно нового підходу в 

системі державного управління. Це, в першу 

чергу, стосується політичної еліти, яка піднялася 

на найвищий щабель владної ієрархії і прагне 

надовго зберегти свої домінуючі позиції в суспіль-

стві і об’єктивно змушена розпочати цілу низку 

реформ, фундаментальні зміни та визначити нові 

правила управління державної машини. В кон-

тексті питання адміністративної реформи, з поміж 

інших напрямів державного будівництва, розгля-

далося вищими гілками влади як першочергове. 

Важливим кроком на цьому шляху став Указ 

Президента України В.Ф. Януковича від 14 грудня 

2010 року» Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади», в якому концептуально 

окреслено напрями адміністративної реформи та 

інституціональні механізми й організаційні моделі 

та терміни її впровадження. Звісно, що її досяг-

нення неможливо здійснити без створення відпо-

відного й ефективного інструментарію управління 

змінами. І тут, застосовуючи спортивну терміноло-

гію, слід зауважити, що в такій ситуації важливо 

не затриматися на старті. Вже з перших кроків не 

втратити темпів, не дати додаткових аргументів та 

підстав опозиції для критики. В цьому нас 

переконує практика проведення подібних реформ 

в зарубіжних країнах, де державні інституції в 

обов’язковому порядку враховують психологічні 

фактори, громадську думку. Там, до речі, реформи 

відбуваються під постійним контролем інститутів 

громадянського суспільства, а сама влада постійно 

моніторить найбільш чутливі і вразливі їх сторони. 

Тому, враховуючи зростаюче невдоволення 

досить великої частини суспільства розпочатими 

реформами в країні, президент, уряд має все 

зробити аби мінізувати це невдоволення з тим, 

щоб воно не набуло масового та не контрольо-

ваного характеру. Механізм впровадження має 

бути максимально прозорим та зрозумілим для 

населення, особливо на рівні місцевої спільноти. 

До того ж включення жителів-членів територіаль-

них громад у реформаційний процес, їх активна 

участь в ньому, налагодження постійного зворот-

ного зв’язку між територіальними громадами і 

центром дозволить розробникам відстежувати хід 

реформ та при необхідності вносити в них відпо-

відні корективи. 
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Вищезазначене виступає додатковим аргумен-

том на користь необхідності суттєвого підвищення 

ролі місцевого самоврядування, оптимізації його 

ресурсного потенціалу. Щодо підходів, які на 

нашу думку, могли б сприяти підвищенню дієвості 

інституту місцевого самоврядування на сучасному 

етапі державотворення, то їх можна було б 

об’єднати в декілька груп. 

Перша – пов’язана із зміною формату управ-

ління і перехід на місцевому та регіональному рів-

нях від концепції управління громадами до систем 

«доброго», «належного» або «доброчесного» 

врядування, яке є загальновизнаним у євро-

пейській практиці. 

Друга – пов’язана із впровадженням в само-

врядну практику принципів децентралізації, 

деконцентрації та субсидіарності. на засадах яких 

вибудовується управління в багатьох країнах світу 

і які сприяють підвищенню ефективності держав-

ного управління в цілому. 

Третя – це формування нової парадигми міс-

цевої влади або її матриці, засадничим принципом 

якої є наближення управління до потреб громадян. 

Четверта – передбачає включення в само-

врядний процес головних суб’єктів – самого 

населення територіальних громад.  

Проте, реалізувати усі ці підходи неможливо 

буде без відповідної підтримки місцевого самовря-

дування з боку держави, а також формування у 

мешканців територіальних громад нового бачення 

і розуміння своєї ролі в самоврядному процесі. 

Сучасні реалії потребують зміни формату взаємо-

відносин між центром і регіонами, рівнями само-

врядування, партійними осередками, представ-

леними у місцевих радах та громадськими об’єд-

наннями. Ці стосунки мають трансформуватися із 

засад підлеглості на партнерські, оскільки 

суб’єкти, що задіяні в самоврядному процесі 

поділяються на дві категорії: тих, хто забезпечує 

послуги і хто їх отримує. І чим більша відкритість 

постачальника послуг перед їх споживачами, тим 

більше довіри з боку людей до самої влади, до 

того, що вона робить.  

Однак все це потребує досконалого правового 

механізму врегулювання цих відносин. Доцільно в 

цій ситуації було б звернути увагу на документи 

16-ої сесії Конференції міністрів держав-членів 

Ради Європи, яка відбулася 16-17 листопада 2009 

року в м. Утрехт (Нідерланди). Ідеться про Додат-

ковий протокол до Європейської хартії місцевого 

самоврядування щодо права участі громадян у 

справах місцевої влади та Протокол №3 до 

Європейської рамкової конвенції про транскор-

донне співробітництво між територіальними 

общинами або властями. В них, зокрема, 

зазначаються принципові положення, реалізація 

яких допомогла б запобігти непродуманості і 

поспішності у прийнятті рішень, що стосуються 

місцевої влади і впливу фінансово-економічної 

кризи на місцеве і регіональне управління та 

шляхи протистояння і подолання її впливу для 

територіальних громад, перетворення кризи із 

загрози в можливість для розвитку і підвищення 

на цій основі якості доброго демократичного 

врядування.  

Так, саме якісні параметри мають складати 

основу нової матриці місцевого і регіонального 

управління. В свою чергу це повинно сприяти 

максимальному розширенню простору для пошуку 

більш дієвих форм функціонування самовряду-

вання в умовах стабілізації політичної системи, 

реформування владних її інституцій. 

Щодо змісту самої матриці, то вона, на нашу 

думку, включає в себе сукупність двосторонніх, 

багатосторонніх видимих і невидимих зв’язків, що 

відбуваються в самоврядному середовищі і які 

охоплюють як горизонтальний так і вертикальний 

виміри, різноманітні форми надання послуг, 

необхідних для населення громади. І чим міцні-

ший і надійніший фундамент цих зв’язків, більша 

узгодженість між суб’єктами самоврядування, 

ефективніше діє кожен сегмент її ланки, тим 

збалансованішими стають самі відносини в само-

врядному просторі, і тим більше гарантій отримує 

населення для задоволення насущних потреб. 

Саме в такий спосіб матриця спроможна проти-

стояти викликам як внутрішнього так і зовніш-

нього порядку, максимально мінізувати негативні 

наслідки для самоврядних структур в ході 

перехідного етапу та кризового стану.  

Наступним важливим кроком в умовах неза-

вершеності реформ, впровадження збалансо-

ваного і сталого розвитку територіальних громад – 

є перезавантаження місцевої влади. З нашої 

точки зору, в узагальненому вигляді воно передба-

чає пошук компромісу між політичними і громад-

ськими суб’єктами, задіяними в самоврядному 

процесі, модернізацію наявного самоврядного 

інструментарію, пошук ефективних підходів за 

допомогою яких здійснюється самоврядна 

діяльність.  

В цілому перезавантаження, на нашу думку, 

зводиться до наступного: по-перше, зміцнення 

політико- правових засад та забезпечення ідеоло-

гічного та політичного розмаїття в самоврядному 

процесі. Природні права громадян на участь у 

місцевому самоврядуванні мають знаходитись 

вище у владній ієрархії порівняно із владою поса-

довців, виконавчих структур. А закон має забезпе-

чити усім рівні шанси та можливості для отри-

мання необхідних адміністративних, публічних та 

комунальних послуг. На жаль, в практиці нерідко 

можна спостерігати ситуацію, коли місцева еліта, 

узурпуючи місцеву владу, сама стає гальмом і 

перешкодою на шляху демократичних перетво-

рень. Враховуючи, що більшість правових норм 

нині діючого Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні» викладені у формі загальних положень 

та ті реальні зміни, що відбулися з часу його 

прийняття (травень 1997 рік), і які ускладнюють 

самоврядним інституціям виконання своїх повно-

важень, функцій, породжують безпідставне 

протистояння між двома місцевими гілками влади, 

рівнями самоврядування, посадовими особами, 
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необхідно якомога найшвидше врегулювати весь 

спектр правових суспільних відносин у само-

врядній сфері. Важливо, щоб правове поле було 

приведене у відповідність не тільки до норм 

вітчизняного, а й міжнародного законодавства та 

реальною суспільною практикою, соціально-еко-

номічними трансформаціями. Неузгодженість і 

несистематизованість вітчизняного законодавства 

щодо місцевого самоврядування об’єктивно потре-

бує прийняття Муніципального кодексу, який 

об’єднав би усі галузеві та цілу низку інших 

правових норм, які безпосередньо стосуються 

місцевого життя, і яких нараховується велика кіль-

кість (більше 700 законів та понад 3000 підзакон-

них актів). Кодекс повинен суттєво зменшити 

частку делегованих державою повноважень орга-

нам місцевого самоврядування, натомість збільши-

ти кількість власних.  

Корегування має зазнати Закон «Про місцеві 

державні адміністрації». Адже дублювання окре-

мих норм із органами самоврядування перешкод-

жає цьому владному інституту ефективно вирішу-

вати цілу низку проблем на місцевому рівні, 

спричиняє безпідставне протистояння, конфлікти 

між гілками влади, обмежує доступ населення до 

функціонування самої самоврядної системи, реалі-

зації їх права на самоврядування. 

В цілому нормативно-правове поле має забез-

печити розмежування політичних і адміністратив-

них функцій між центром і регіонами; чіткий 

порядок делегування повноважень між гілками 

влади, координації цього процесу, формування 

ефективно діючої системи стримувань і противаг 

на місцевому рівні, створення повноцінних умов 

для виконання самоврядних функцій. Законодавча 

база має гарантувати кожному рівню місцевого 

самоврядування як елементу демократичної де-

централізованої системи управління стільки люд-

ських, правових і фінансових ресурсів, аби їх 

вистачило для розв’язання усієї сукупності місце-

вих проблем. Логічно, що при цьому слабкі рівні 

управління повинні замінюватися на більш 

спроможніші. Це сприятиме досягненню опти-

мальної розстановки кадрового потенціалу в 

регіонах і на місцевому рівні. І що найголовніше, 

населення з об’єкта впливу місцевої влади стане 

повноправним її суб’єктом.  

Не зайвим буде зауважити, що будь-які струк-

турні зміни, укрупнення, злиття, об’єднання адмі-

ністративно-територіальних одиниць, в жодному 

випадку не повинно позначитись на якості послуг, 

погіршенні соціального самопочуття населення 

територіальної громади, підриві віри в доцільність 

«шокової терапії», спроможної змінити життя 

людей на краще. 

З огляду потреб нинішнього етапу розвитку і 

становлення інституту місцевого самоврядування 

нагальним є врегулювання юрисдикції терито-

ріальної громади не лише в межах території 

населеного пункту, а й за його межами, окрес-

лення її прав щодо розпорядження природними 

ресурсами, механізмами поповнення бюджетів 

громад, співробітництва і співпраці з бізнесовими 

та впливовими фінансовими групами, чия діяль-

ність пов’язана із місцевими самоврядними інсти-

туціями. 

Подальше осмислення самої ідеї перезаванта-

ження вимагає кардинально відмінних підходів у 

стосунках між центром і регіонами, місцевими 

гілками влади, політичними партіями, рівнями 

самоврядування, елітними групами, банківськими 

структурами, громадськими об’єднаннями. Пере-

будовані на нових засадах легітимності, ці сто-

сунки мають започаткувати новий формат спів-

життя, відкритість та наближення влади до потреб 

громадян.  

Структурні реформи об’єктивно вимагають 

урізноманітнення підходів щодо реалізації 

основоположних принципів управління. Ідеться 

про принцип субсидіарності, критеріями якого є: 

а) рішення повинні прийматися на рівні, який 

найближче знаходиться до населення; б) достат-

ність чи поставлені цілі повною мірою будуть 

досягнуті на цьому рівні; в) вигода – чи є розв’я-

зання завдань на більш високому рівні більш 

успішнішим і ефективнішим, і вигіднішим. З по-

літологічної точки зору, ідея принципу субсидіар-

ності передбачає визнання відносної самостійності 

та самодостатності індивідума. Дійсно, людину не 

можна позбавити того, що вона отримує з власної 

ініціативи або досягає власними зусиллями. Це 

може відбуватися лише у випадках, коли вона не в 

змозі сама це забезпечити. І, тоді природно, вона 

має право розраховувати на відповідну допомогу 

від того чи іншого рівня управління. В свою чергу, 

вищі спільноти не повинні привласнювати права 

нижчих рівнів управління. 

Світовою практикою підтверджено, що прин-

цип субсидіарності сприяє розвитку місцевої 

ініціативи, розвитку особистості, реалізації прав 

людини, передбачає розподіл компетенції держави 

та інших соціальних утворень нижчих рівнів.  

Саме через децентралізацію багато держав-

ницьких функцій передаються на виконання 

місцевим та регіональним структурам, оскільки 

самоврядування завжди виступає як добровільний 

крок з боку держави до самообмеження. У такий 

спосіб досягається мінізація впливу центрального 

уряду на щоденну діяльність у всіх сферах 

державного управління, та і сама держава вже 

виступає в дещо іншій іпостасі. Вона вже не є 

єдинною структурою надання адміністративних, 

публічних послуг, а виступає партнером терито-

ріальної громади, гарантом надмірного втручання 

управлінських структур в безпосереднє їх життя, 

захисту незалежності людей і організацій. По 

великому рахунку, у такий спосіб держава отри-

мує можливість зосередити увагу на вирішенні 

проблем загальнодержавного значення, реалізації 

своїх геополітичних інтересів. 

Наступний принцип, про який варто говорити, 

це взаємодоповнюваність. Його реалізація дає 

змогу кожному із рівнів влади зберегти свою інди-

відуальність, незалежність, самостійність, спільно 



 
Наукові праці. Державне управління 

30 

розподіляти ресурси, узгоджувати позиції, напра-

цьовувати інституційні механізми й організаційні 

моделі довіри один до одного. Це допомагає опти-

мізувати відносини в ієрархічній владній піраміді, 

сприяє більш гармонійному розподілу спільних 

повноважень між соціальними утвореннями почи-

наючи із наднаціонального, національного, регіо-

нального, і нарешті – місцевого рівнів. Цей прин-

цип допомагає реалізації ключового завдання – це 

формування солідарних просторів, які мають межі, 

об’єкт діяльності, відповідні «предмети ведення», 

«повноваження», «функції».  

Ці самоврядні солідарні простори повинні сти-

мулювати утворення відповідальних громад, 

здатних ефективно в реальних умовах забезпечу-

вати достойний рівень кожному мешканцю тери-

торіальної громади, надавати публічні послуги 

відповідно до затверджених соціальних стандар-

тів, активізувати залучення громадян до розв’я-

зання проблем свого регіону, міста, села, селища. 

Подібні середовища мають виступити важливим 

фактором прискорення формування ефективного і 

спроможного апарату службовців, який міг би 

професійно забезпечити керівництво на місцевому 

рівні і підвищення престижу самоврядних структур.  

Місцева влада, як суспільний феномен, пред-

ставляє собою надзвичайно мобільну інституцію, 

завдання і функції якої постійно змінюються під 

впливом потреб самого населення. Тому узгод-

ження, збалансовування, гармонізація цих потреб є 

важливим напрямом діяльності місцевої влади. 

Насправді ж це велике мистецтво, яке вимагає від 

тих, хто визначає владні функції уникнути їх 

перерозподілу на користь зацікавлених груп, осіб, 

корпоративних об’єднань, кланів. Це досить важ-

ливі моменти, які впливають на якісну сторону 

реформування місцевої влади. 

Наступним елементом перезавантаження можна 

вважати місцеві вибори, що відбулися 31 жовтня 

2010 року. Формування місцевих органів за 

новими правилами, засвідчило з одного боку 

прагнення центру врахувати зміни, що відбулися в 

суспільстві за останній час, а з іншого – вони стали 

своєрідним консенсусом між політичними силами, 

що знаходяться при владі і опозицією. Звісно, що 

стратегічним завданням виборів залишалося по-

шук нового покоління місцевої та регіональної 

еліти, спроможної розв’язувати назрілі проблеми, 

готової брати на себе відповідальність за розвиток 

територій, конструктивного лобіювання їх інтере-

сів перед центром, створювати рівні умови усім 

громадянам для отримання гарантованих держа-

вою соціальних стандартів незалежно від місця 

проживання та підвищувати довіру до влади. 

Проте, застосована політичними силами прак-

тика просування «своїх», «клонів», «тушок» на 

різні рівні місцевого самоврядування, призвела до 

включення в політичне життя на місцевому рівні 

непідготовленої частини суспільства. З великою 

ступінню ймовірності можна передбачити, що 

безпрецедентне «інвестування» у вибори з боку 

фінансових та олігархічних груп вже в недалекому 

майбутньому може розчарувати самим «інвес-

торів» та вплинути на якість самої місцевої влади, 

створивши серйозні перешкоди на шляху 

розбудови самоврядності як такої.  

На жаль, вибори не усунули від влади скомпро-

метованих осіб, тих, для кого особисте збагачення 

та накопичення капіталу за рахунок територіаль-

них громад було головним сенсом в їх життя. Слід 

зазначити, що електорат став свідком викорис-

тання цілої низки нових політтехнологій, апроба-

цій, маніпуляцій, адмінресурсу. Зрозуміло, що 

негативні сторони виборчого процесу могли б 

мінізувати інститути громадянського суспільства. 

Проте, як завжди, залишаючись в подібній си-

туації не досить активними, вони так і не змогли 

зупинити вал фальсифікації, запобігти виборчим 

негараздам. Найбільшим «полем битви» стали 

посади міських, селищних і сільських голів в силу 

особливого їх статусу в структурі місцевого 

самоврядування. 

Але чи можна в цілому вважати вибори 2010 

року якісно новим етапом в розбудові місцевої 

влади? Певно, що ні. Оскільки дослідникам і 

науковцям вони залишили більше запитань ніж 

відповідей. На сьогодні можна лише говорити про 

окремі тенденції, які проявилися в ході виборчої 

кампанії. На нашу думку вони такі: 

перша – пов’язана із абсентеїзмом. В жовтні 

2010 року цей показник досяг рекордного рівня за 

роки незалежності;  

друга – стосується ролі і місця політичних 

партій як суб’єктів виборчого процесу. На жаль, 

вони не були готовими до рейтингової системи 

відбору кандидатів в депутатський корпус. А 

поодинокі праймери, які проводились окремими 

політичними партіями більше нагадували виклю-

чення із правил, ніж необхідну практику;  

третя – засвідчує відсутність зацікавленості в 

самого населення територіальної громади в необ-

хідності пошуку нових, креативних місцевих 

лідерів;  

четверта – пов’язана із реалізацією принципу 

формування територіальних і дільничих виборчих 

комісій, який не відтворював реальну багатопар-

тійну палітру в Україні; 

п’ята тенденція стосується використання адмі-

ністративного впливу на виборчий процес. Він 

залишився досить суттєвим;  

шоста – пов’язана із політичним маркетингом і 

політичним менеджментом, які поповнилися нови-

ми прийоми, інструментаріями, політтехнологіями.  

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, 

що незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні про-

рахунки в розбудові місцевої влади, недоскона-

лість механізму управління останньою, незавер-

шеність реформ, інститут місцевого самовряду-

вання продовжує функціонувати як унікальне 

суспільне утворення, засадницькими основами 

якого є природне прагнення людей виживати. 

Аналіз і дослідження вітчизняної самоврядності 

дозволяє сформулювати авторське розуміння 

цього феномену. Зокрема, самоврядування:  
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– представляє собою усталеність зв’язків між 

цілими покоління, цивілізаціями, епохами, 

ерами і виступає як продукт багатовікового 

формування української нації, уніфікова-

ності інтересів та взаємодії різних націо-

нальних меншин, етнічних груп; 

– це ще і відповідна ідеологія, спосіб життя, 

світогляд, особливий формат мислення, 

який виступає об’єднуючим фактором гар-

монізації стосунків великої кількості людей;  

– найпотужніший інститут громадянського 

суспільства, здатний на будь-які трансфор-

мації заради самозбереження, самоорга-

нізації і самовдосконалення, саморозвитку;  

– виступає невід’ємним елементом більш 

складних самоврядних інституцій, якими є 

громадянське суспільство та політична 

система; 

– це потужня скарбниця людських надбань, 

механізм накопичення, збереження і пере-

дачі цих надбань прийдешнім поколінням, 

невичерпне джерело людської мудрості. 

Тільки збагнувши глибинну сутність феномену 

самоврядності, можна забезпечити повноцінне 

особисте життя і населення громади і навпаки, 

знехтувавши його основоположними принципами, 

об’єктивно гальмуємо або ж зупиняємо самовряд-

ний рух. Можливо варто нам частіше замислю-

ватись над тим: що є громада як соціальна 

спільнота, яка наша роль і місце в ній і чи активні 

ми учасники самоврядних відносин? В контексті 

цього доцільно усвідомити ще одну річ, а чи 

навчилися ми взагалі керувати самоврядним 

процесом за роки незалежності і чи відомо нам що 

із себе представляє солідарна відповідальність 

мешканців територіальної громади? Це далеко не 

риторичні запитання. Відповідь на них потрібно 

буде спільно шукати вже найближчим часом. 

Адже тільки справжнє відчуття господаря власної 

долі допоможе кожному із нас реалізувати своє 

природне право на достойне та заможне життя.  

Висновки  

 інститут місцевого самоврядування висту-

пає як продукт багатовікового формування 

української нації, уніфікованості інтересів 

та взаємодії різних національних меншин, 

етнічних груп; 

 підвищення ефективності та дієздатності 

місцевої влади залишається ключовим 

напрямом сучасного етапу державотворення; 

  адміністративна реформа має супро-

воджуватись не кількісними показниками, а 

якістю публічних послуг, які спроможні на-

дати рівні управління і постійним прове-

денням моніторингу;  

  реформи на місцевому рівні мають впро-

ваджуватися з максимальною відкритістю, 

гласністю та інформованістю, усунення від 

важелів управління непрофесіоналів, покра-

щення підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників самоврядної сфери та запрова-

дження нових форм залучення самого насе-

лення в процес прийняття доленосних 

рішень для громади та управлінський 

процес;  

 матриця самоврядування має забезпечити 

оптимізацію механізму підготовки та прий-

няття місцевих рішень, узгодження інтере-

сів кожного мешканця територіальних гро-

мад, усіх суб’єктів самоврядного процесу з 

тим, щоб досягнути позитивних результатів 

при виконання самоврядних функцій; 

 перезавантаження місцевої влади потребує 

зміни підходів щодо розуміння ролі і місця 

інституту місцевого самоврядування в дер-

жавотворчих процесах, його взаємодії між 

центром і регіонами, формуванні якісно 

нових стосунків між різними рівнями міс-

цевого самоврядування, місцевими держав-

ними адміністраціями, асоціаціями, рухами, 

об’єднаннями; водночас воно передбачає 

вдосконалення функцій територіального уп-

равління та господарювання, реформування 

організаційної структури самоврядування; 

 інновації, які напрацьовуються в просто-

рових межах дії публічної самоврядної 

влади мають набути більшого поширення на 

території країни; 

 Доцільно впроваджувати рейтингову систе-

му відбору кандидатів в депутати; 

 дослідження місцевого самоврядування слід 

проводити в напрямі функціонування систем 

місцевого управління європейських країн. 
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МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

 

Стаття присвячена виявленню та розкриттю ступеня наукової розроб-
леності проблем становлення та функціонування місцевих державних адміні-
страцій як інститутів системи державного управління на сучасному етапі 
розвитку української держави. 

Ключові слова: виконавча влада, місцеві державні адміністрації, місцеві органи 
виконавчої влади, місцеве самоврядування. 

 
Статья посвящена выявлению и раскрытию степени научной разработан-

ности проблем становления и функционирования местных государственных 
администраций как институтов системы государственного управления на 
современном этапе развития украинского государства.  

Ключевые слова: исполнительная власть, местные государственные адми-
нистрации, местные органы власти, местное самоуправление. 

 
The article is devoted to finding and disclosing the degree of scientific elaboration of 

problems of formation and functioning of local administrations as institutions of public 
administration at the present stage of development of the Ukrainian state.  

Key words: executive, local administrations, local authorities, local self-government. 
 

 

Постановка проблеми. Наявність великої 

кількості наукових розвідок, публікацій, посібників 

та стрімкий розвиток такої сфери прикладних 

досліджень, професійної діяльності і навчальної 

дисципліни, як регіональне управління свідчать 

про посилення уваги до функціонування місцевих 

органів виконавчої влади як провідників у життя 

стратегічних заходів держави. Однак, при цьому 

існує нагальна необхідність в дослідженні ступеня 

наукової розробленості проблем становлення та 

діяльності місцевих державних адміністрацій як 

інститутів системи державного управління на 

сучасному етапі розвитку Української держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проблеми. 

Аналіз стану наукової розробки проблем функціо-

нування та розвитку місцевих державних адміні-

страцій в сучасній науці дає можливість визначити 

чітку тенденцію зростання рівня дослідницького 

інтересу до цих питань. Зокрема, заслуговують на 

увагу наукові доробки українських вчених: В. Авер’я-

нова, В. Борденюка, Н. Нижник, О. Крупчана, 

Т. Проценка, О. Сушинського та інших.  

У зарубіжній науці можна окреслити кілька 

основних напрямів щодо аналізу вищезазначених 

проблем. Насамперед, це стосується характерис-

тики виконавчої влади та виконавчої діяльності в 

контексті проблеми поділу державної влади та 

підтримання режиму її демократичності. Вивчен-

ню цих питань присвячені праці С. Гантінгтона, 

С. Елкіна, Ф. Мошера, П. Еванса та інших. Наступ-

ним важливим напрямом досліджень виконавчої 

влади є аналіз здійснюваних нею функцій дер-

жавного управління. Над цими проблемами пра-

цювали Д. Вілсон, С. Гесс, М. Гродзінс, М. Джек-

сон, Д. Карр, Д. Лі, Х. Мейн, Д. Осборн, Р. Уітнах.  

Мета дослідження. Запропонована стаття 

ставить за мету виявити та розкрити ступінь наукової 

розробленості проблем становлення та функціо-

нування місцевих державних адміністрацій як 

інститутів системи державного управління на 

сучасному етапі розвитку української держави. 

Завдання дослідження: 

 здійснити аналіз наукових праць вітчиз-

няних науковців в галузі державного управ-

ління щодо місцевих державних адміністра-

цій та окреслити предметне поле їх 

досліджень; 

 визначити пріоритетні напрями подальших 

досліджень функціонування та розвитку міс-

цевих державних адміністрацій в Україні. 

Викладення основного матеріалу та обґрун-

тування отриманих наукових результатів. У 

вітчизняній науці державного управління як сис-

темі знань про сутність, становлення та розвиток 

державних установ, різноаспектне вивчення місце-

вих органів виконавчої влади перебувають у 

центрі уваги. Аналіз діяльності органів виконавчої 

влади обласного рівня як напрям теорії та прак-

тики державного управління набуває все більшого 

поширення у вітчизняному управлінському та 

науковому середовищі.  
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В Україні проблематика місцевих державних 

адміністрацій (далі – МДА) становить сьогодні 

предмет зацікавленості представників різних сус-

пільних наук: правознавців, політологів, еконо-

містів, соціологів, фахівців з державного управлін-

ня. Однак, як самостійне поняття місцеві органи 

виконавчої влади більшою мірою розглядаються в 

юридичних науках, і відповідно, такі дослідження 

присвячені правовим аспектам діяльності МДА. У 

вітчизняній науці державного управління питання 

розвитку МДА, а саме, вивчення їх історичних 

етапів, як правило, розглядається в рамках 

досліджень органів місцевого самоврядування чи 

системи регіонального управління.  

У царині висвітлення історичного розвитку 

МДА як повноважних органів системи виконавчої 

влади на місцях в Україні важливо звернути увагу 

на роботи Н. Нижник [17] і М. Баймуратова [2]. 

Автори досліджують теоретичні і практичні пере-

думови становлення виконавчої влади, зокрема 

владних інституцій місцевого рівня в Україні. 

Цікаву спробу виокремлення історичних етапів 

виникнення місцевих органів влади зробив В. 

Погорілко у своїй праці «Органи державної влади 

України» [20]. 

Проте, в цих ґрунтовних роботах так і не 

знайшло свого повного аналізу питання історич-

ного розвитку інституту МДА. Автори зосередили 

увагу здебільшого на вивченні історичних етапів 

виникнення органів місцевого самоврядування. 

Отже, історичним аспектам формування і функціо-

нування органам виконавчої влади регіонального 

рівня приділяється недостатньо уваги. 

У ході дослідження історичних шляхів станов-

лення та основних тенденцій розвитку МДА їх 

місця і ролі у теорії і практиці державотворення та 

в структурі органів виконавчої влади в Україні В. 

Авер’яновим [1], В. Кравченком [9], О. Крупчаном 

[10] та О. Сушинським [24] здійснюється конкре-

тизація змісту поняття «МДА», яке розглядається 

у взаємозв’язку з поняттями «виконавча влада» і 

«місцеве самоврядування». Можна погодитись з 

висновками авторів про те, що МДА це місцеві 

органи виконавчої влади загальної компетенції, 

наділені правом представляти інтереси держави і 

приймати від її імені владні рішення на території 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Вивченню сутності МДА в Україні присвячені 

також роботи І. Дахової [3]. В цих працях чимала 

увага приділяється питанням законодавчої основи 

діяльності органів виконавчої влади на місцях.  

Можна констатувати, що проблематика МДА 

займає чільне місце у вітчизняній юридичній науці 

та відображена у відповідній літературі, але захоп-

леність правовими аспектами щодо функціону-

вання державних установ веде до того, що 

розроблені юристами форми та методи не завжди 

відповідають потребам суспільства через недо-

статню політичну обґрунтованість. 

У наукових дослідженнях щодо історико-пра-

вової характеристики МДА помітне місце займає 

праця «Розвиток виконавчої влади в Україні на 

сучасному етапі: теорія і практика» А. Коваленка 

[6]. Науковець достатньо обґрунтовано розглянув 

питання визначення місця і ролі органів вико-

навчої влади в системі поділу влади в історико-

правовому аспекті, оскільки саме в періоди 

глибоких політичних та правових реформ як ніко-

ли зростає інтерес до даних питань.  

Звичайно, поряд з цим існують праці універ-

сального характеру, в яких робиться спроба охо-

пити всі аспекти формування та функціонування 

МДА. 

Вітчизняним дослідником МДА, який багато в 

чому визначив сучасні тенденції наукових дослі-

джень у цій сфері, є О. Сушинський. Роботи 

вченого стали значним внеском у дослідження 

сучасного статусу МДА у системі органів влади, 

зокрема виконавчої, актуальних питань кадрової 

політики та відносин МДА з іншими інституціями 

влади. Особливу увагу науковець приділяє 

нормативно-правовому регулюванню діяльності 

місцевих органів виконавчої влади в Україні. 

Паралельно з аналізом сучасного стану політико-

правового забезпечення функціонування системи 

даних органів, О. Сушинський намагався також 

проаналізувати й основні аспекти історії політич-

ного та правового становлення системи МДА як 

складової частини ієрархії державного апарату. 

Показовим щодо наукових поглядів О. Сушин-

ського і важливим для дослідження МДА можна 

вважати наступний вираз: «В основі діяльності 

МДА має бути соціальна, а не державна пріори-

тетність, тобто пріоритетність прав людини, 

громадянина, громади та народу. Звідси випливає 

необхідність концептуалізувати та законодавчо 

врегулювати таке: «послуговуючу» та «обслуго-

вуючу» сутність статусу органів державної влади, 

зокрема місцевого рівня; діалогічність процесу 

прийняття соціально важливих рішень; відкритість 

усього державного механізму. В аспекті адміні-

стративної реформи перспективним є зміна префе-

ренцій від виконавчо-розпорядчих до контрольно-

наглядових» [24]. 

Також, фундаментальними, комплексними до-

слідженнями, які визначили науковий пошук щодо 

МДА стали роботи Н. Нижник. Її ґрунтовні до-

слідження були викладені в ряді праць: «Гро-

мадські організації та органи державного управ-

ління: питання взаємовідносин» [14], «Органи 

державної виконавчої влади в Україні: структура, 

функції і тенденції розвитку» [17], «Державне 

управління в Україні» [16] та інших, в яких автор 

детально аналізує процес становлення та функціо-

нування МДА як ключових органів виконавчої 

влади на місцевому рівні. 

Дослідження передумов формування та теоре-

тичних основ існування МДА, шляхів їх реформу-

вання та удосконалення стало метою статті 

А. Онупрієнка «Місцеві державні адміністрації в 

системі виконавчої влади» [18]. Аналіз цих питань 

здійснюється через аналіз їх сутності і природи, 

організаційно-структурних аспектів їх діяльності. 

У роботі розкривається наукове дослідження 
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проблеми організаційних аспектів МДА в усьому 

їх розмаїтті. 

Автори посібників «Органи виконавчої влади в 

Україні» В. Євченко [4] та «Державне управління 

регіональним розвитком» О. Коротич [8] ставили 

за мету проведення детального аналізу побудови 

та сучасного стану організації структури вико-

навчої влади, зокрема обласного рівня, досліджен-

ня її взаємодії з іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та 

територіальними підрозділами тих чи інших 

міністерств. У зазначених працях значну увагу 

приділено вирішенню теоретичних проблем, 

пов’язаних із функціонуванням системи органів 

виконавчої влади, обґрунтовуються подальші 

кроки з прискорення та поглиблення процесу 

трансформації виконавчої влади. 

Проблемам покращення структурно-функціо-

нального забезпечення діяльності територіальних 

органів влади присвячене дослідження О. Коро-

тича [8], який на основі аналізу сучасного стану 

організаційної структури МДА як повноважних 

органів системи виконавчої влади на місцях 

пропонує зразок власної структурно-функціональ-

ної перебудови системи місцевих органів влади, 

який, на його думку, покликаний комплексно 

вирішити проблему регіоналізації управління в 

Україні, а отже, сприятиме неухильному соціально-

економічному розвитку нашої держави та її 

регіонів.  

Позицію щодо зміни системи органів вико-

навчої влади обласного рівня підтримують інші 

вітчизняні науковці. Наприклад, відомий вчений 

Н. Мельтюхова у своїй праці «Структурно-функ-

ціональне забезпечення діяльності територіальних 

органів влади» [13] також наводить опис бажаного 

переліку структурних підрозділів апарату МДА, 

робить експертну оцінку структури місцевих орга-

нів влади, надає методичні рекомендації з удоско-

налення структурно-функціонального забезпечен-

ня діяльності територіальних органів влади. 

Варто звернути увагу на працю В. Корженка 

«Територіальне управління: проблеми, рішення, 

перспективи» [7], в якій автор на основі власної 

системи оцінки діяльності галузевих підрозділів 

МДА пропонує основні напрями і заходи з 

підвищення ефективності діяльності органів вико-

навчої влади обласного рівня. 

В цьому ж контексті цікавою є праця 

В. Єлагіна «Політика регіональних органів влади: 

теорія і практика», де автор досліджує теоретичні 

та прикладні аспекти удосконалення діяльності 

регіональних органів влади. Його бачення шляхів 

розв’язання всього комплексу проблем втілилось у 

розробці Національної стратегії реформування 

системи територіальної організації влади в Ук-

раїні. Науковець зазначає, що місцева влада має 

будуватись в нових територіальних межах на 

засадах повсюдності, самоздатності та терито-

ріальної доступності. 

Інтерес науковців викликають дослідження фе-

номена підзвітності в органах виконавчої влади. 

Окреме місце в цьому аспекті займає стаття О. 

Синкової «Правові гарантії забезпечення підзвіт-

ності в органах виконавчої влади» [23]. В ній 

систематизовані види гарантій підзвітності, роз-

глядаються їх складові з метою вдосконалення 

діяльності органів влади. 

Дедалі більше науковців, практиків цікавить 

питання статусу голів МДА, які з одного боку 

виступають керівниками, а з іншого – політичними 

постатями. Констатуючи суперечливість в цьому 

В. Тимощук у статті «Суперечливість статусу го-

лів місцевих державних адміністрацій в Україні: 

наслідки та шляхи подолання проблеми» [14] 

зауважує, що успішність вирішення даного питан-

ня безпосередньо залежить від солідарної відмови 

політичних сил переслідувати власні коротко-

строкові інтереси та від їх справжнього прагнення 

встановити ефективну систему врядування в 

Україні. 

Вивченню проблем функціонування регіональ-

них органів влади, зокрема розмежуванню функ-

цій і повноважень місцевих органів виконавчої 

влади з органами місцевого самоврядування при-

свячена робота В. Куйбіди «Конституційно-пра-

вові проблеми міського самоврядування в Україні» 

[11]. В монографічному дослідженні автор робить 

акценти на правових проблемах становлення, 

розвитку та нормативно-правового регулювання 

діяльності МДА як складової частини ієрархії 

державного апарату в умовах децентралізації 

державного управління. 

Проблемі вдосконалення відносин МДА з 

органами місцевого самоврядування в Україні 

присвячена також стаття А. Манжули «Адміні-

стративно-правове положення місцевих органів 

влади» [12], в якій наведено критичний аналіз 

сучасного стану правового розмежування функцій 

і повноважень органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, надані пропозиції 

щодо покращення умов їх оптимальної взаємодії. 

Загалом зазначена праця є цінною для розуміння 

конструктивності взаємозв’язку МДА та місцевого 

самоврядування за умов розвитку суспільства. 

Окремі аспекти проблеми перерозподілу 

повноважень в органах виконавчої влади знайшли 

висвітлення і в ряді інших наукових праць. Автори 

звертають увагу на питання правового забезпе-

чення перерозподілу повноважень в умовах децен-

тралізації управління між центральними органами 

виконавчої влади та місцевими держадміні-

страціями, органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування. Однак, питанням пра-

вового забезпечення підзвітності при перерозпо-

ділі повноважень в системі органів виконавчої 

влади приділяється менше уваги. 

Для науковців, які займаються питаннями 

виконавчих органів влади важливими є результати 

досліджень О. Крупчана [10] і М. Пухтинського 

[22] щодо проведення адміністративної реформи в 

Україні. Дослідники доходять однозначного вис-

новку, що головним завданням адміністративної 

реформи є оптимальне реформування системи 
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органів виконавчої влади, тобто апарату дер-

жавного управління, який є організаційним носієм 

повноважень виконавчої влади. Можна також 

погодитися з думками вчених про те, що при 

проведенні реформування в організаційно струк-

турних перебудовах не враховується головне: 

управлінський апарат є саме системою, а тому, на 

будь-якому структурному рівні має бути забез-

печена організаційна цілісність виконавчої влади. 

Становлять також інтерес численні навчальні 

посібники з державного управління та місцевого 

самоврядування, що останнім часом з’явилися в 

Україні. Зокрема, заслуговують на увагу «Дер-

жавне будівництво та місцеве самоврядування в 

Україні» В. Журавського, В. Серьогіна, О. Яр-

миша, С. Серьогіної, А. Колодія, А. Олійника, 

«Територіальна організація влади в Україні» 

О. Лазора, А. Черемиса та «Виконавча влада в 

Україні: організаційно-правові засади» М. Ослав-

ського. В цих роботах значне місце відводиться 

висвітленню принципів організації та діяльності 

органів виконавчої влади обласного рівня, їх 

функцій, компетенції, форм і методів роботи, 

взаємодії з іншими владними інституціями. Пи-

тання, що висвітлюються, пов’язуються з прак-

тичною діяльністю органів виконавчої влади, 

зокрема місцевого рівня. 

Загальні положення щодо управління в органах 

виконавчої влади в Україні наводяться в посібнику 

«Управління в органах виконавчої влади» В. Ор-

тинського [19], в якому аналізується виконавча 

влада як важлива складова державного управління, 

досліджуються особливості планування та контро-

лю в органах виконавчої влади на місцевому рівні, 

зокрема, роль і місце керівника в управлінні 

органами виконавчої влади. 

Огляд останніх дисертаційних досліджень в 

галузі наук з державного управління демонструє 

зростання наукового інтересу до органів державної 

влади різних рівнів. Зокрема, висвітлюються деякі 

теоретико-методологічні аспекти функціонування 

місцевих органів влади, шляхи оптимізації їх 

взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

питання щодо системи прийняття управлінських 

рішень місцевими органами державної виконавчої 

влади, механізму інформаційно-комунікативної 

діяльності та зв’язкам з громадськістю в структурі 

МДА. 

Особливе місце в контексті дослідження МДА 

займає дисертаційна робота Т. Проценка, яка 

присвячена діяльності органів виконавчої влади на 

регіональному рівні [21]. Автор розкриває зміст 

цілей та завдань органів виконавчої влади в регіоні 

України. Класифікуючи та аналізуючи їх функції, 

які відіграють провідну роль у поясненні функ-

ціональної природи управління, оскільки розкри-

вають його зміст, Т. Проценко обґрунтовує особ-

ливості діяльності органів виконавчої влади у 

сфері соціально-економічного розвитку регіону й 

пропонує напрями подальшого їх розвитку саме в 

цьому аспекті. Велика значення в роботі приді-

ляється таким функціям органів виконавчої влади 

в регіоні, як: планування, організація, мотивація та 

контроль. Автор робить висновок, що головною 

особливістю зазначених функцій управління є те, 

що їх неможливо розглядати окремо. Вони 

взаємозалежні й не підкорюються суворій часовій 

послідовності, належне виконання кожної із цих 

функцій залежить від виконання інших. Тому 

головне завдання керівництва МДА, на його 

думку, полягає в інтеграції всіх функцій таким 

чином, щоб забезпечити ефективне досягнення 

спільних цілей системи. Варто погодитися з 

думкою автора про те, що важливим напрямом в 

організації діяльності МДА є визначення раціо-

нального поділу праці, повноважень і відповідаль-

ності в системі управління. Через чітке визначення 

й розподіл завдань та їх розмежування можуть 

бути створені організаційні передумови для пов-

ного завантаження працею працівників. 

На жаль, характеризуючи виконавчу владу 

регіонального рівня, Т. Проценко здебільшого 

зосередив свою увагу на функціональному призна-

ченні даних інституцій, особливості їх діяльності у 

сфері соціально-економічного розвитку. Таким 

чином, інші питання такі як, наприклад, історичне 

становлення МДА як інститутів сучасної системи 

державного управління в Україні, зарубіжний 

досвід функціонування регіональних органів 

виконавчої влади та його використання на теренах 

України не знайшли свого відображення, що 

зумовлює необхідність продовження досліджень у 

цій царині. 

Також серед дисертаційних праць, присвячених 

проблемам діяльності МДА на увагу заслуговують 

роботи Л. Набоки щодо структурно-функціональ-

ного забезпечення реалізації державно-управлін-

ських відносин на територіальному рівні та 

Л. Покрови – інституціональних засад формування 

та функціонування ОДА. Цими дослідниками 

формулюються концептуальні підходи до впоряд-

кування структурно-функціональної діяльності 

територіальних органів влади, окреслюються 

можливі інституціональні складові ОДА. Однак, 

незаперечним є той факт, що дані роботи носять 

односторонній характер дослідження процесу 

функціонування місцевих органів влади, який 

потребує комплексного вивчення. 

Науковий інтерес становить дослідження І. Ко-

лосовської щодо феномену «імідж МДА». В ди-

сертації автор аналізує нормативно-правову осно-

ву формування іміджу місцевих органів вико-

навчої влади, обґрунтовує теоретичну модель 

іміджу владної інституції.  

Тема пов’язана з місцем МДА в системі органів 

державної виконавчої влади активно розроб-

ляється сучасними дослідниками. Зокрема, перелік 

недоліків функціональної побудови МДА у зв’язку 

з проведенням адміністративної реформи вивчала 

Г. Одінцова. Глава «Організація, діяльність міс-

цевих органів виконавчої влади» роботи О. Круп-

чана [10] представляє напрацювання щодо повно-

важень та діяльності голів МДА, державно-право-

вого статусу МДА, їх владних та управлінських 
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функцій у межах виконавчої і розпорядчої 

діяльності. 

Також, варто підкреслити науково-методоло-

гічну цінність публікацій з питань державного 

управління різноманітних дослідницьких установ 

та організацій, українських аналітичних центрів. 

Доцільно відзначити серію публікацій Центру 

досліджень адміністративної реформи Національ-

ної академії державного управління при Президен-

тові України, Міжнародного центру перспектив-

них досліджень, Українського незалежного центру 

політичних досліджень тощо. 

Проблематиці світового досвіду організації та 

функціонування регіональних органів виконавчої 

влади приділяють значну увагу такі дослідники, як 

В. Авер’янов [1], В. Кравченко [9], А. Крусян [10]. 

Вчені виділяють такі основні моделі організації 

влади на місцях: англо-американську (аглосак-

сонську), континентальну (європейську, фран-

цузьку), іберійську та радянську. В цьому ж 

контексті вельми цікавим є бачення В. Кравченком 

видів організаційно-правових форм місцевої влади 

в світовій практиці та муніципальних реформ, які 

стосуються різних територіальних рівнів управ-

ління, зачіпають відносини між місцевими та 

центральними органами влади, між різними 

рівнями місцевого і регіонального управління та 

самоврядування.  

У праці О. Іщенка «Місцеве самоврядування: 

світовий досвід та особливості української моделі» 

[5] значна увага приділена не лише основним 

моделям місцевої влади, а й широко висвітлю-

ються особливості становлення та розвитку влади 

на місцях в сучасній Україні, пошук їх опти-

мальних форм. 

Європейські стандарти та зміст європейської 

концепції належного урядування досліджуються у 

колективній інформаційно-навчальній праці «Дер-

жавне управління: європейські стандарти, досвід 

та адміністративне право» під загальною 

редакцією В. Авер’янова [1]. Автори зауважують, 

що сучасні демократичні стандарти європейських 

країн відіграють провідну роль у трансформації 

системи державних органів України, зокрема 

місцевого рівня. 

В умовах становлення сучасної системи дер-

жавного управління в Україні, на відповідну увагу 

заслуговує огляд В. Шаповалом феномена 

«державний орган». Ним розглядається концепція 

розподілу влад, даються класифікації органів 

(історико-правовий аспект) німецької юридичної 

школи, дореволюційних вчених Росії, дослідження 

радянських часів в межах загальної теорії держави 

і права. Зокрема, В. Шаповалом протиставляються 

поняття «державний орган» (орган держави) та 

«орган державної влади» (як головної форми 

народовладдя) [27]. Виходячи з його позиції, МДА 

підпадають під категорію державних органів, з 

чим варто погодитись. 

Для теорії формування та розвитку МДА важ-

ливими є висновки, викладені у збірнику статей 

польських та українських фахівців з місцевого 

самоврядування «Узагальнення польського дос-

віду місцевого самоврядування та перспективні 

напрямки розвитку самоврядування в Україні» 

[26]. Так, за оцінками багатьох вчених, досвід 

Польщі та інших демократичних країн переконує в 

тому, що там де розвинута система регіонального 

управління, там держава, влада підконтрольні 

громадянам, а не навпаки. Залучення громадян до 

місцевих справ означає перерозподіл повноважень 

влади від центру до місцевої влади, і, таким 

чином, сприяє розвитку демократії.  

Результати зарубіжних досліджень місцевих 

органів влади мають безперечну цінність для віт-

чизняної науки, формування національної кон-

цепції функціонування МДА, напрямів їх стратегії 

розвитку як на теоретичному, так і на практичному 

рівні. Процес реформування місцевих органів 

виконавчої влади, створення такої його системи, 

яка б відповідала європейським стандартам і була 

дійсно ефективною, зумовлює необхідність по-

глибленого вивчення і систематизації зарубіжного 

досвіду, що накопичений у даній сфері розви-

неними країнами. 

Водночас результати досліджень західних 

авторів свідчать про неприйнятність беззастереж-

ного копіювання вітчизняною практикою зарубіж-

ного досвіду. До результатів наукових доробок має 

бути вироблене критичне ставлення, адже система 

органів влади не може бути механічно перенесена 

з одного політичного устрою в інший. Існує 

нагальна необхідність об’єктивного аналізу зару-

біжної літератури та продовження наукових 

пошуків у цій сфері. 

Висновки: 

1. Узагальнюючи тематику, зміст наявних 

вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень, 

можна констатувати, що питання функціонування 

місцевих органів влади перебуває в центрі уваги 

науковців, які намагаються охопити всі аспекти 

його вивчення. У дослідженнях МДА звертається 

увага також на впливи, яким піддаються у процесі 

свого функціонування данні інституції. При цьому 

часто не розглядаються характер та джерела таких 

впливів. Предметне поле досліджень окреслюється 

переважно двома напрямами: 

 вивчення організаційної структури місцевих 

органів виконавчої влади; 

 дослідження взаємозв’язку органів вико-

навчої влади обласного рівня з органами 

місцевого самоврядування (водночас зали-

шаються значні прогалини в науковому 

осмисленні проблеми їх взаємодії). 

В цілому, для вітчизняних науковців харак-

терне прагнення пов’язати спрямованість теоре-

тичного пошуку із завданнями вирішення проблем 

сьогоденного життя України. 

Таким чином, в науковій літературі досі 

відсутні значні наукові розробки власне питань 

розвитку МДА в системі державного управління в 

Україні. Автори, зазвичай, торкаються цього 

аспекту проблеми побіжно, а тому можна зустріти 
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різні за обсягом спроби її висвітлення, яким бракує 

системності.  

2. На сьогодні в основному сформовано 

науково-методологічну та літературно-джерельну 

базу дослідження діяльності МДА. Проте 

перспективним для подальших досліджень досі 

лишається проблемно-тематичний простір різних 

аспектів процесу формування та розвитку МДА в 

сучасній Україні. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

У статті розглянуто аналіз кадрового забезпечення в Миколаївській області. 
Проаналізовано інформацію: чисельність державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування за категоріями посад; основні професійно-вікові групи; 
гендерну складову; рівні оплати праці по категоріях;  

Ключові слова: кадрова політика, державні службовці та посадові особи 
місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації державних службовців, профе-
сійно-вікові групи, заробітна платня, ринки праці. 

 
В статье рассмотрен анализ кадрового обеспечения в Николаевской области. 

Проанализирована информация: количество государственніх служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправленияпо категоріям должностей; основные 
профессионально-возрастные группы; гендерную составляющую; уровень опла-
ты труда по категориям. 

Ключевые слова: кадровая политика, государственные служащие и должно-
стные лица местного самоуправления, повышение квалификации государ-
ственных служащих, профессионально-возрастные группы, заработная плата, 
рынки труда. 

 
In the article the analysis of the skilled providing is considered in the Mykolaiv area. 

Information is analysed: a quantity of civil servants and public servants of local self-
government is after the categories of positions; basic professionally age-old 
groups;genders constituent; the even paying of labour is for categories 

Key words: Personnel polіtika, civil servants and officials of local governments, 
training civil servants, professional and age groups, wages, labor markets. 

 

 

Сучасна модель розвитку людського потен-

ціалу не забезпечує необхідних кількісних та 

якісних характеристик трудових ресурсів. Наразі 

існує тенденція до депопуляції, старіння, бідності 

населення, міграції кваліфікованої робочої сили за 

кордон, деформації у сфері зайнятості, маргіна-

лізації підготовлених фахівців, незадовільних умов 

праці, відсутності стимулів до професійного 

розвитку на більшості підприємств, установ, 

організацій країни. Закріпленню цих негативних 

явищ сприяють застарілі форми організації праці 

та менеджменту, технологій виробництва й тех-

нічного оснащення, неадаптованість до ринкових 

умов, руйнування соціальної інфраструктури [5]. 

Головним внутрішньополітичним пріоритетом 

державної політики України є побудова сучасної 

правової держави європейського типу, де особлива 

роль відводиться державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування, яка забезпечує 

законність політичних рішень, цілісність держави 

як інституту, якісний рівень реалізації консти-

туційних гарантій громадян шляхом стабільного і 

безперервного надання їм публічних послуг. 

Основна роль тут відводиться імплементації 

загальноприйнятих у Європі стандартів в усіх 

сферах суспільного життя, у тому числі в 

державному управлінні. У такій моделі державна 

служба забезпечує законність політичних рішень, 

що приймаються; цілісність держави як інституту, 

тобто внутрішню безпеку держави; стабільне і 

безперервне надання громадянам публічних 

послуг, гарантованих державою [2]. 

Розробка науково обґрунтованої державної 

кадрової політики щодо проблеми формування 

кадрового потенціалу державної служби розгля-

дається у вітчизняній та зарубіжній літературі в 

різних аспектах. Зазначена проблематика пере-

буває в полі зору таких учених як В. Бакуменко, 

Н. Грицяк, Т. Желюк, В. Князєв, Г. Леліков, В. Лу-

говий, Т. Мотренко, Н. Нижник, О. Оболенський, 

В. Олуйко, В. Малиновський, С. Серьогін, А. Мель-

ник, О. Пархоменко-Куцевіл які звертають увагу 

на основні проблеми, зумовлені станом кадрового 

забезпечення органів державної влади. Водночас 

їх праці стосуються окремих аспектів проблеми, як 

правило, констатуються питання об’єктивного 
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відбору, розстановки кадрів та їх кар’єрного 

просування на основі особистих заслуг [3]. 

Актуальною є проблема подолання кадрових 

деформацій в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування і, передусім, забезпе-

чення захисту прав людини та формування антико-

рупційних механізмів у сфері державного управ-

ління – запобігання виникненню та управління 

конфліктом інтересів на публічній службі. 

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 2010 року мали 

7,8 тис. осіб. Кількість посадових осіб органів міс-

цевого самоврядування, права на службу яких 

регулюються Законом України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» склала 2,6 тис. 

осіб (табл. 1).  

Таблиця 1 

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування 

за категоріями посад на 31.12.10 р. 
 

 
Державні службовці 

Посадові особи місцевого 

самоврядування 

усього керівники спеціалісти усього керівники спеціалісти 

Усього 7755 2235 5520 2605 1165 1440 

з них мають категорії посад 

першу 1 1 – 1 1 – 

другу 2 2 – 3 3 – 

третю 33 33 – 34 34 – 

четверту 171 167 4 360 360 – 

п’яту 1170 699 471 725 636 89 

шосту 3683 1333 2350 932 131 801 

сьому 2695 Х 2695 550 Х 550 

 

Державна служба та служба в органах місце-

вого самоврядування є ключовим елементом дер-

жавного управління, від ефективного функціону-

вання якого залежить додержання конституційних 

прав і свобод громадян, послідовний і сталий 

розвиток країни.  

За 2010 рік загальна кількість службовців обох 

зазначених категорій зменшилась на 1,1% і на 

31 грудня 2010 року становила 10,4 тис., або 4,3% 

від середньооблікової кількості штатних праців-

ників підприємств, установ, організацій та їхніх 

відокремлених підрозділах з кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб (табл. 2).  

Таблиця 2 

(на кінець року, осіб) 
 

Роки Усього 
в тому числі 

керівники керівники 

2004 9280 2812  

2005 9303 3040  

2006 9528 3045  

2007 9936 3253  

2008 10268 3332  

2009 10478 3364  

2010 10360 3400  

 

Системи призначення на посади, просування по 

службі та ротації кадрів – відсутність прозорості 

при вступі на державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування, чітких кар’єр-

них перспектив підривають її авторитет та призво-

дять до високого рівня плинності кадров та змен-

шення кількості державних службовців.  

Зменшення кількості державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування Мико-

лаївської області відбулось здебільшого за рахунок 

вивільнення працівників з причин досягнення 

ними граничного віку, зміни штатного розкладу, 

реорганізації та скорочення штатів в управліннях 

та відділах Держкомзему, ліквідації Представ-

ництва держкомітету України з питань регуля-

торної політики в Миколаївській області.  

Протягом 2010 року було прийнято 1,8 та ви-

було 1,8 тисячі державних службовців та посадо-

вих осіб місцевого самоврядування. Найбільш 

активно рух кадрів здійснювався в управліннях та 

відділах райдержадміністрацій, де за рік 259 осіб 

вибуло та 228 осіб були прийняті, в селищних та 

сільських радах – відповідно 224 та 242 особи, в 

секретаріаті (апараті) райдержадміністрацій – від-

повідно 191 та 165 осіб, в пенсійному фонді – 

відповідно 131 та 108 осіб, в радах міст обласного 

Динаміка кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
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значення – відповідно 118 та 105 осіб, управліннях 

юстиції – відповідно 115 та 132 особи, в управ-

ліннях та відділах облдержадміністрації – 105 та 

99 осіб, управліннях та відділах Держкомзему – 

98 і 103 особи [6]. 

Найбільша кількість працівників обох обстежу-

ваних категорій зосереджена в м. Миколаєві – 

4,2 тис. осіб, що зумовлено розташуванням в об-

ласному центрі установ і організацій управлінь 

міського і обласного рівнів. Найменшу їх кількість 

зафіксовано в м. Очакові – 86 осіб, у решти міст та 

районів кількість держслужбовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування коливалась від 

223 осіб – у Єланецькому районі до 363 осіб – у 

Жовтневому. 

Забезпечення ґендерних стандартів в демокра-

тичному суспільстві є однією з визначальних 

складових державної політики, зорієнтованої на 

соціально-рольовий статус людини, який визначає 

її соціальні можливості в усіх сферах життє-

діяльності. Для українського суспільства впрова-

дження принципів ґендерної рівності є особливо 

актуальним з точки зору реалізації прав людини, її 

участі в економічному, політичному, соціальному і 

культурному розвитку [9]. 

Гендерна політика – це комплексна цілеспря-

мована діяльність держави, яка є інтегруючим 

компонентом усіх складових напрямків державної 

кадрової політики.  

За гендерним складом серед службовців Мико-

лаївщини переважали жінки. Їх кількість стано-

вила 8,2 тис. осіб або 79,9 % загальної кількості. 

Найбільш значною частка жінок була в інспекції з 

контролю за цінами – 96,6 %, органах прокуратури – 

96,1 %, статистики – 94,8 %, пенсійного фонду – 

93,4 %, Державному казначействі – 88,5 % та в 

центрах зайнятості – 87,4 % [6]. 

Працівники органів управління за статтю, 

(у відсотках)
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На кінець 2010 року посади керівників обій-

мали 2,2 тис. державних службовців, або 28,8 % 

їхньої загальної кількості, в органах місцевого 

самоврядування їх кількість дорівнювала 1,2 тис. 

осіб, або 44,7 %.  

Частка жінок, зайнятих на посадах спеціалістів 

склала 56,2 %, на керівних посадах – 23,1 %. 

Посаду керівника обіймала кожна четверта жінка у 

державній службі, у місцевому самоврядуванні – 

кожна третя. Серед чоловіків, навпаки, питома 

вага керівників була набагато вищою. Із загаль-

ного числа чоловіків керівну посаду займав 

кожний другий, як у державній службі, так і у 

органах місцевого самоврядування. 

Одним з визначальних принципів ґендерного 

підходу має стати визначення кола осіб, які 

розробляють та приймають управлінські рішення, 

хто значною мірою може визначати напрями 

розвитку держави та регіону, а також результати 

розроблених програм та проектів. З цієї точки зору 

важливим чинником адекватного впливу на 

прийняття рішень стосовно усіх напрямків роз-

витку країни повинно бути паритетне представ-

ництво жінок та чоловіків в органах державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Переважна більшість державних службовців, 

які обіймали посади керівників і спеціалістів 

(82,2 %) мали найнижчі категорії посад – шосту та 

сьому, також значною ця група була і серед поса-

дових осіб місцевого самоврядування (56,9 %). 

Майже три чверті державних службовців – 

6,1 тис. осіб (79 %) мають повну вищу освіту та 

близько чверті – 1,5 тис. осіб (19,7 %) – базову 

вищу. Подібна ситуація щодо рівня освіти 

відзначається і в органах місцевого самовряду-

вання, де повну вищу освіту мають – 1,9 тис. осіб 

(71,4 %), базову вищу, у 2,6 раза менше – 

0,7 тис.осіб (27,4). Науковий ступінь на кінець 

року мали 16 державних службовців (рік тому, 21), 

вчене звання мали 2 державних службовців з яких 

1 мав звання професора (тоді як рік тому, 5 дер-

жавних службовців з них 3 професори) (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Кількість державних службовців за рівнем освіти, по категоріях посад на 31 грудня 2010 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 

док-

торів 

наук 

осіб 

з них 

про-

фесо-

рів 

в 

Національній 

академії 

державного 

управління 

в 

інших 

вищих 

навчальних 

закладах 

Облікова 

кількість 

штатних 

працівників – 

усього  6126 79,0 1531 19,7 16 – 2 1 140 10 47 

Керівнники 2011 90,0 221 9,9 10 – 2 1 31 5 9 

з них мають  

категорії посад  

першу 1 100,0 – – – – – – – – – 

другу 2 100,0 – – – – – – – – – 

третю 33 100,0 – – – – – – – – – 

четверту 151 90,4 13 7,8 5 – 2 1 3 1 1 

п’яту 661 94,6 38 5,4 3 – – – 10 2 3 

шосту 1163 87,2 170 12,8 2 – – – 18 2 5 

Спеціалісти 4115 74,5 1310 23,7 6 – – – 109 5 38 

з них мають  

категорії посад  

другу – – – – – – – – – – – 

третю – – – – – – – – – – – 

четверту 4 100,0 – – – – – – – – – 

п’яту 391 83,0 66 14,0 4 – – – 13 1 2 

шосту 1882 80,1 409 17,4 2 – – – 45 2 13 

сьому 1838 68,2 835 31,0 – – – – 51 2 23 

 

Державну систему підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців 

становлять освітньо-професійні програми підго-

товки, перепідготовки і професійні програми 

підвищення кваліфікації державних службовців, 

додаткові програми функціональної спеціалізації 

«Державне управління», акредитовані навчальні 

заклади, що реалізують зазначені програми, та 

органи, що здійснюють управління підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 

державних службовців. Управління підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 

державних службовців здійснюється Головдерж-

службою разом з органами, на які поширюється 

чинність Закону «Про державну службу», і 

органами, яким підпорядковані відповідні нав-

чальні заклади, у межах їх повноважень. 

На Миколаївщині у 2010 році спостерігалось 

зниження активності установ і організацій органів 

управління щодо підвищення кваліфікації своїх 

кадрів. На кінець 2010 року кількість осіб, які під-

вищили кваліфікацію склала 1,1 тис., з яких 

0,8 тис. – державні службовці, решта – посадові 

особи місцевого самоврядування. Безумовно, це 

недостатньо, тому що за умови таких щорічних 

темпів охоплення навчанням, кожний працівник 

зможе підвищити кваліфікацію 1 раз на 10 років 

при нормативно встановленій періодичності – 

1 раз на 5 років.  

Із загальної кількості державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування за 2010 

рік підвищили кваліфікацію 0,5 тис. керівників 

(14,7 %) та 0,6 тис. спеціалістів (8,3 %). Найбільш 

активно підготовка та підвищення кваліфікації 

кадрів здійснювалась у Національному банку та 

Державному управління екології та природних 

ресурсів, фонді соціального захисту інвалідів, де 

нею було охоплено кожного другого держслуж-

бовця, в Державному комітеті України із земель-

них ресурсів, Державній комісії з цінних паперів 

та фондовому ринку України – кожного третього, 

в Фонді державного майна, Державних службах 

карантину рослин, екологічної інспекції, – кож-

ного четвертого, управліннях та відділах облдерж-

адміністрації – кожного п’ятого (табл. 4, 5). 
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Таблиця 4 

Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за категоріями посад в 2010 році 

 

Таблиця 5 

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію 

за категоріями посад в 2010 році 
 

 

Усього з них 

навчено 

праців-

ників 

 

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 

міжнародної 

технічної 

допомоги 
усього 

профе-

сійними 

тема-

тичних 

семінарів 

стажу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Облікова кількість 

штатних працівників 

– усього, осіб 230 8,8 230 224 80 142 2 – – 

Керівники 138 11,8 138 134 42 90 2 – – 

з них мають 

категорії посад 

першу – – – – – – – – – 

другу – – – – – – – – – 

третю 3 8,8 3 3 – 3 – – – 

четверту 56 15,6 56 55 15 38 2 – – 

п’яту 54 8,5 54 52 23 29 – – – 

шосту 25 19,1 25 24 4 20 – – – 

 

Усього з них 

навчено 

праців-

ників 

 

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 

стажування 

Облікова кількість 

штатних працівників 

– усього, осіб  849 10,9 846 732 286 428 18 3 – 

Керівники 361 16,2 358 320 110 203 7 3 – 

з них мають 

категорії посад  

першу – – – – – – – – – 

другу 1 50,0 1 1 1 – – – – 

третю 14 42,4 14 13 6 7 – – – 

четверту 44 26,3 44 43 3 39 1 – – 

п’яту 137 19,6 135 105 32 69 4 2 – 

шосту 165 12,4 164 158 68 88 2 1 – 

Спеціалісти 488 8,8 488 412 176 225 11 – – 

з них мають 

категорії посад 

другу – – – – – – – – – 

третю – – – – – – – – – 

четверту – – – – – – – – – 

п’яту 68 14,4 68 60 28 31 1 – – 

шосту 214 9,1 214 161 72 86 3 – – 

сьому 206 7,6 206 191 76 108 7 – – 
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Закінчення табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спеціалісти 92 6,4 92 90 38 52 – – – 

з них мають 

категорії посад 

другу – – – – – – – – – 

третю – – – – – – – – – 

четверту – – – – – – – – – 

п’яту 7 7,9 7 7 1 6 – – – 

шосту 61 7,6 61 59 33 26 – – – 

сьому 24 4,4 24 24 4 20 – – – 

 

Однією зі складових плинності кадрів на дер-

жавній службі є оплата праці державних службов-

ців яка повинна забезпечувати достатні матеріальні 

умови для незалежного виконання службових 

обов’язків, сприяти укомплектуванню апарату 

державних органів компетентними і досвідченими 

кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну 

працю. 

Вдосконалення системи оплати праці держав-

них службовців є одним із напрямів підвищення 

ефективності державної служби України. Низький 

рівень матеріального забезпечення державних 

службовців став не тільки одним із головних 

стримуючих чинників для залучення на державну 

службу високопрофесійних і кваліфікованих фа-

хівців, а й каталізатором хабарництва та корупцій-

них проявів у системі державної служби. 

Слід зазначити що середній рівень оплати 

праці державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування залишається доволі 

низьким у порівнянні з країнами – членами ЄС. 

Також проблемою залишається непрозорість, 

викликана недостатньо високою часткою посадо-

вого окладу, розрив у заробітній платі керівників 

І-ІІ категорій посад та рядових державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самовряду-

вання. Це призводить до низької конкурентоспро-

можності державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування на ринку праці.  

Рівень середньомісячної заробітної плати дер-

жавних службовців Миколаївської області за 

минулий рік склав 2442,66 грн. і на 6,7 % був 

вищим, ніж у цілому по державному управлінню 

та на 15,1 % – ніж загалом в економіці. У 

посадових осіб місцевого самоврядування він був 

вищим від її рівня в державному управлінні на 

22,2 % та на 31,8 % більше від середнього показ-

ника, який склався в економіці області і становив 

2796,55 грн. Розмір заробітної плати посадових 

осіб місцевого самоврядування знаходиться в 

прямій залежності від рівня підпорядкованості 

установ, при цьому найменшим він був у сільських 

і селищних радах – 2584,22 грн (табл. 6). 

Таблиця 6 

Кількість та заробітна плата державних службовців по містах та районах в 2010 році 
 

 Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників 

облікового складу, 

осіб 

Фонд оплати 

праці штатних 

працівників 

облікового складу, 

тис.грн. 

Середньомісяч

на заробітна плата 

штатних 

рацівників, грн. 

Фонд основної 

заробітної плати 

штатних праців-ників 

облікового складу, тис. 

грн. 

1 2 3 4 5 

Область 7230 211925,2 2442,66 81500,6 

міста     

Миколаїв 3015 102243,0 2825,95 36542,6 

Вознесенськ 113 3452,9 2546,39 1189,1 

Очаків 9 189,3 1752,78 88,9 

Первомайськ 134 3991,6 2482,34 1430,8 

Южноукраїнськ 112 3243,0 2412,95 1096,3 

райони     

Арбузинський 197 4956,8 2096,79 2131,5 

Баштанський 225 5715,6 2116,89 2409,4 

Березанський 192 4974,3 2158,98 2021,2 

Березнегуватський 177 4616,8 2173,63 1950,5 

Братський 179 4703,3 2189,62 1954,9 

Веселинівський 179 4831,2 2249,16 2019,3 

Вознесенський 208 5286,7 2118,07 2137,4 

Врадіївський 181 4523,7 2082,73 2007,5 

Доманівський 191 4940,1 2155,37 2057,3 

Єланецький 178 4600,4 2153,75 1884,8 
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Закінчення табл. 6 

1 2 3 4 5 

Жовтневий 247 6335,3 2137,42 2636,5 

Казанківський 178 4501,3 2107,35 1952,7 

Кривоозерський 201 5189,9 2151,70 2348,5 

Миколаївський 199 5110,5 2140,08 2047,9 

Новобузький 204 5213,0 2129,49 2156,7 

Новоодеський 220 5600,9 2121,55 2325,9 

Очаківський 230 6150,5 2228,44 2389,6 

Первомайський 230 5481,3 1985,98 2311,9 

Снігурівський 231 5973,8 2155,05 2409,4 

 

Одним з першочергових завдань розвитку дер-

жавної служби України є вдосконалення управ-

ління людськими ресурсами на державній службі. 

З метою розвитку професійної державної служби, 

що відповідає потребам суспільства та набли-

женню до європейської системи державної служби 

необхідно залучати до неї та утримувати кваліфі-

ковані кадри. Надання ефективних послуг населен-

ню також є одним з головних завдань ефективного 

функціонування сучасної державної служби. 

(Реформа державної служби). 

До цілей кадрової політики відповідно до різ-

них сфер державного управління слід внести вра-

хування потреб у людських ресурсах та підготовки 

кадрів відповідно до стратегії розвитку економіки 

в системі навчання, в тому числі при формуванні 

державного замовлення.  

В навчальних закладах системи підвищення 

кваліфікації державних службовців необхідно за-

провадити автоматизовані системи навчання та 

тестування, використовувати активні форми нав-

чання: ділові та рольові ігри, вирішення конкрет-

них завдань та ситуацій тощо. Для якісної підго-

товки державних службовців забезпечити кожного 

слухача і викладача повною інформацією про зміст 

і форми підготовки, методичну і матеріально-

технічну базу центрів підвищення кваліфікації 

державних службовців та інших навчальних закла-

дів по підготовці, перепідготовці і підвищенню 

кваліфікації державних службовців. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

В роботі розглядається сучасний стан нормативно-правового забезпечення 
участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики в 
Україні та пропонуються деякі механізми щодо покращення на законодавчому рівні 
забезпечення участі громадськості в процесі прийняття державних рішень. 

Ключові слова: громадськість;державні рішення. 
 
В работе рассматривается современное состояние нормативно-правового 

обеспечения участия общественности в процессе формирования и реализации 
государственной политики в Украине и предлагаются некоторые механизмы по 
улучшению на законодательном уровне обеспечения участия общественности в 
процессе принятия государственных решений.  

Ключевые слова: общественность; государственные решения. 
 
In this work shall be regarded the current state regulatory framework of public 

participation in shaping and implementing state policy in Ukraine and proposes some 
mechanisms to improve the legislation on public participation in decision-making process.  
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Демократичний розвиток будь-якої країни 

потребує розширення свідомої та компетентної 

участі громадськості у цьому процесі. Вагомим 

показником та значущою складовою розвитку 

країни є розвиток громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство має виступати в ролі 

партнера держави у вирішенні соціальних, 

суспільних проблем тощо. Розвиток незалежного 

українського суспільства створив нову ситуацію у 

взаєминах громадян із владою. З одного боку, 

громадські організації стають менш залежними від 

держави, з іншого – органи державної влади й 

місцевого самоврядування дедалі більшою мірою 

залежать від громадян та їх об’єднань і тому не 

можуть ефективно виконувати свої функції без 

взаємодії з суспільством [1]. 

Наразі в Україні склалася ситуація, коли вкрай 

необхідна реальна ефективна система взаємодії 

органів влади та громадськості. Саме участь гро-

мадськості в прийнятті управлінських та держав-

них рішень дозволить підвищити ефективність 

здійснення владних функцій. І це має відбуватися 

на всіх етапах прийняття державних рішень: від 

підготовки пропозицій до виконання самих рішень 

та відповідного контролю за цим процесом. 

Останнім часом в Україні вже почали створю-

ватися умови для дієвої взаємодії органів виконав-

чої влади і виконавчих органів місцевого самовря-

дування з громадськістю (прийняття відповідних 

урядових рішень на державному та місцевому 

рівні, розвиток інститутів громадянського суспіль-

ства), проте залишається нагальною потребою 

визначення механізмів, технологій та комунікацій 

для створення такої ефективної системи взаємодії, 

з визначенням подальших шляхів її удосконалення 

та впливу на розвиток демократії в українському 

суспільстві.  

В 90-х роках ХХ століття в Україні була прий-

няті закони, які визначили місце та роль громад-

ськості в процесі прийняття державних рішень. 

Однак поспішність і неузгодженість у прийнятті 

цих законів призвели до факторів, які гальмують 

розвиток громадянського суспільства в Україні та 

не забезпечують системність підходу щодо роз-

криття механізмів, комунікацій та технологій 

взаємодії громадськості та органів влади, а саме 

ролі громадськості у прийнятті державних рішень. 

Це є актуальною проблемою для сучасної науки 

державного управління.  

Метою статті є проаналізувати сучасний стан 

нормативно-правового забезпечення участі гро-

мадськості у процесі формування та реалізації 

державної політики в Україні та запропонувати 

деякі механізми щодо покращення на законо-

давчому рівні забезпечення участі громадськості в 

процесі прийняття державних рішень. 

 



 
Випуск 145. Том 157 

 47 

Взаємодія органів державної влади і громадян 

відбувається на різних рівнях влади і та в різні 

способи. Основне право громадянина України є 

право на участь в управлінні державними спра-

вами, що регулюється статтею 38 основного Зако-

ну – Конституції України, і від того, як реалі-

зується це право світова спільнота оцінює рівень 

розвитку громадянського суспільства та демокра-

тичних процесів в Україні. Цією ж статтею 

законодавства регулюється право громадян брати 

участь у всеукраїнському та місцевих референ-

думах; вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самовряду-

вання; користуватися рівним правом доступу до 

державної служби, а також до служби в органах 

місцевого самоврядування [2]. Крім того, право 

громадян брати учать в управлінні державними 

справами проголошено міжнародними договорами, 

стороною яких є Україна. Так, відповідно до статті 

25 Міжнародного пакту про громадські і політичні 

права, ратифікованого Указом Президії Верховної 

Ради Української РСР № 2148 – VІІІ від 19.10.1973, 

кожний громадянин повинен мати без будь-якої 

дискримінації і без необґрунтованих обмежень 

право і можливість брати участь у веденні дер-

жавних справ як безпосередньо, так і за посеред-

ництвом вільно обраних представників. Європей-

ською конвенцією з прав людини, статтею 21 

Загальної декларації прав людини, Конвенцією 

про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі ухвалення рішень і доступ до правосуддя з 

питань щодо навколишнього середовища також 

визначені права громадян в управлінні держав-

ними справами [3, 4, 5].  

Право громадян брати участь в управлінні 

державними справами реалізується шляхом воле-

виявлення громадян (вибори, референдуми) та 

регулюються наступними нормативно-правовими 

актами: 

 Закон України «Про вибори Президента 

України»; 

 Закон України «Про вибори народних депу-

татів України»; 

 Закон України «Про вибори депутатів Вер-

ховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів»; 

 Закон України «Про всеукраїнський та міс-

цевий референдуми». 

Статтею 36 Конституції України забезпечено 

реалізацію прав громадян в формуванні та реалі-

зації державної політики шляхом участі у діяль-

ності громадських організацій та політичних 

партій. Відповідно до Закону України «Про об’єд-

нання громадян» об’єднання громадян поділяють 

на громадські організації та політичні партії. 

Стаття 20 цього Закону надає право зареєстро-

ваним об’єднанням громадян представляти і 

захищати свої законні інтереси та законні інтереси 

своїх членів (учасників) у державних та громад-

ських органах; вносити пропозиції до органів 

влади і управління; одержувати від органів дер-

жавної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалі-

зації своїх цілей і завдань; брати участь у здійс-

ненні державної регуляторної політики відповідно 

до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»; брати участь у розробленні проектів 

рішень з питань гендерної рівності, що прий-

маються органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування; делегувати своїх 

представників до складу консультативно-дорадчих 

органів з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, що утворюються 

при органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування. Крім того, політичні 

партії також мають право: брати участь у 

виробленні державної політики; брати участь у 

формуванні органів влади, представництва в їх 

складі; доступу під час виборчої кампанії до 

державних засобів масової інформації. Однак 

Закон України «Про об’єднання громадян» містить 

і багато обмежень, що суперечать європейським 

стандартам у цій галузі, істотно ускладнюють 

створення та діяльність громадських організацій. 

Так, 3 квітня 2008 року за результатами розгляду 

справи № 40269/02 «Корецький та інші проти Ук-

раїни» Європейський суд визнав державу Україна 

винною у справі про відмову управління юстиції в 

Києві зареєструвати організацію «Громадянський 

Комітет за збереження дикої (корінної) природи 

Березняків» (м. Київ) та такою, що порушила 

право, зафіксоване у статті 11 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 року. Зокрема, суд визначив, що 

Закон України «Про об’єднання громадян» є дуже 

нечітким і не прогнозованим щодо його виконання 

та залишає занадто багато можливостей для органу 

влади на власний розсуд приймати рішення 

реєструвати чи не реєструвати громадську органі-

зацію. Крім того, Закон забороняє громадським 

організаціям захищати інтереси інших, окрім інте-

ресів своїх членів, осіб, тобто ця норма фактично 

забороняє правозахисну діяльність та діяльність із 

захисту природного середовища. Також, нормою 

цього Закону заборонено створювати об’єднання 

спільно фізичним та юридичним особам і наяв-

ність територіального статусу громадської органі-

зації забороняє діяльність громадських об’єднань 

у регіонах, де вони не були зареєстровані, що не 

відповідає позитивній міжнародній практиці. Від-

повідно до положень Закону, громадські організа-

ції не мають права безпосередньо займатися 

комерційною діяльністю, що призводить до обме-

ження джерел фінансування та знижує фінансову 

стійкість громадських організацій. У демокра-

тичних країнах громадські організації мають право 

на комерційну діяльність, але прибуток з неї 

направляється на здійснення статутної діяльності 

[2, 6, 7]. 
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Право громадян на доступ до інформації про 

діяльність органів влади регулюється статтями За-

кону України «Про інформацію», Законом України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів дер-

жавної влади, місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації» та Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про порядок опри-

люднення в мережі Інтернет інформації про діяль-

ність органів виконавчої влади». Свідченням 

відкритості і прозорості діяльності органів влади є 

інформування про рішення, які були нею прийняті. 

Статтею 57 Конституції України передбачено 

наступне: «Кожному гарантується право знати свої 

права та обов’язки. Закони України та інші норма-

тивно-правові акти, що визначають права та 

обов’язки громадян, мають бути доведені до відо-

ма населення у порядку, встановленому законом» 

[2, 8, 9, 10]. 

Процедура прийняття органами влади норма-

тивно-правових актів передбачає їх оприлюднення 

в засобах масової інформації та на офіційних 

сайтах органів виконавчої влади та виконавчих 

органів місцевого самоврядування. Відповідно до 

Указу Президента України від 10 червня 1997 року 

№503/1997 «Про порядок офіційного оприлюд-

нення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності», закони України, інші акти Вер-

ховної Ради України, акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України не пізніш як у 

п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у 

встановленому порядку і підписання підлягають 

оприлюдненню державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях: «Офіційний вісник України», 

«Урядовий кур’єр»,»Голос України», «Відомості 

Верховної Ради України», «Офіційний вісник 

Президента України». Крім зазначених друкованих 

видань свої рішення Кабінет Міністрів України 

оприлюднює на Урядовому порталі у рубриці 

«Нормативно правова база» (www.kmu.gov.ua). 

Тексти законів України, указів президента Украї-

ни, постанов Кабінету Міністрів України, чинних 

міжнародних актів, нормативно-правових актів 

центральних органів влади розміщені на сайті 

Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) [11].  

З метою поліпшення умов для розвитку демо-

кратії, реалізації громадянами конституційних 

прав на учать в управлінні державними справами 

та на вільний доступ до інформації про діяльність 

органів державної влади, а також забезпечення 

гласності та відкритості цих органів були видані 

Укази Президента України «Про підготовку про-

позицій щодо забезпечення гласності та відкри-

тості діяльності органів державної влади» та «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади»; постанова 

Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 

створення електронної системи «Електронний 

Уряд». Зазначеними Указами Президента та поста-

новою Кабінету Міністрів України в Україні 

вперше на законодавчому рівні громадськість мала 

отримати доступ до рішень органів державної 

влади та до інформації про діяльність цих органів, 

у тому числі щодо формування та реалізації 

державної політики у різних сферах суспільного 

життя [12, 13, 14]. 

Відповідно до статті 40 Конституції України, 

усі мають право надсилати індивідуальні чи колек-

тивні письмові звернення або особисто звертатися 

до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів. Ця форма спілкування громадян з орга-

нами влади є найбільш доступною та найбільш 

поширеною. Механізми цього спілкування регу-

люються Законом України «Про звернення гро-

мадян». Відповідно до цього Закону керівники 

органів виконавчої влади та виконавчих органів 

місцевого самоврядування зобов’язані проводити 

особисті прийоми громадян [2, 15]. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», частиною процесу ви-

роблення регуляторної політики є оприлюднення 

проекту регуляторного акта для одержання заува-

жень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, 

їх об’єднань, а також відкритті обговорення з 

участю представників громадськості питань, 

пов’язаних з регуляторною діяльністю. В цьому 

законі відображено механізм участі громадян у 

процесах дерегуляції та врахуванні думок різних 

верст громадськості. Проте положеннями цього 

Закону не передбачено чіткого механізму прове-

дення громадських обговорень, хоча форми обго-

ворення проектів регуляторних актів, які запропо-

новані в ньому, стали значним кроком у поліпшені 

процесу консультацій і врахуванні думок під-

приємців, громадських організацій та інших об’єд-

нань [16]. 

Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» передбачено такі механізми залучення 

громадян до прийняття державних рішень: 

 місцевий референдум (стаття 7);  

 загальні збори за місцем проживання 

(стаття 8);  

 запровадження інституту місцевих ініціатив, 

відповідно до якого члени територіальної 

громади мають право ініціювати розгляд у 

раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-

якого питання, віднесеного до відання міс-

цевого самоврядування; місцева ініціатива, 

внесена на розгляд ради у встановленому 

порядку, підлягає обов’язковому розгляду 

на відкритому засіданні ради за участю 

членів ініціативної групи з питань місцевої 

ініціативи; рішення ради, прийняте з пи-

тання, внесеного на її розгляд шляхом міс-

цевої ініціативи, обнародується в порядку, 

встановленому представницьким органом 

місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади (стаття 9);  

 громадські слухання, тобто зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та посадовими 

особами місцевого самоврядування, під час 

яких члени територіальної громади можуть 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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заслуховувати їх, порушувати питання та 

вносити пропозиції щодо питань місцевого 

значення, що належать до відання місцевого 

самоврядування (стаття 13); 

 органи самоорганізації населення (стат-

тя 14) [17]. 
Однак чіткого механізму проведення громад-

ських слухань, загальних зборів за місцем прожи-
вання не прописано в положеннях цього Закону. 

Указами Президента України «Про забезпечен-
ня умов для більш широкої участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» та 
«Про забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики» при 
Кабінеті Міністрів України, міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
державних адміністраціях для здійснення заходів, 
пов’язаних із забезпеченням проведення консуль-
тацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики передбачалось ство-
рення рад із залученням до роботи в них 
представників об’єднань громадян, органів місце-
вого самоврядування та засобів масової інформації 
та запроваджувалася практика проведення громад-
ської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, оцін-
ки рівня їх взаємодії з громадянами та їх об’єд-
наннями [18, 19].  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2007 року №1035-р схвалено 
Концепцію сприяння органами виконавчої влади 
розвитку Громадянського суспільства, в якій виз-
начено принципи та форми взаємодії органів 
виконавчої влади з інститутами громадянського 
суспільства, визначено напрями удосконалення 
актів законодавства з питань діяльності інститутів 
громадянського суспільства. Очікуваним резуль-
татом впровадження зазначеної концепції повинна 
стати активізація участі громадян у діяльності 
інститутів громадянського суспільства, форму-
ванні та реалізації державної політики [20]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» затверджено порядок прове-
дення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики та 
типове положення про громадську раду при міні-
стерстві, іншому центральному органі виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській 
міській, районній, районній у мм Києві та Сева-
стополі державній адміністрації. Відповідно до 
цієї постанови консультації з громадськістю 
проводяться з питань, що стосуються суспільно-
економічного розвитку держави, реалізації та 
захисту прав і свобод громадян, задоволення їх 
політичних, економічних, соціальних, культурних 
та інших інтересів. Щороку органи виконавчої 
влади складають орієнтовний план проведення 
консультацій з громадськістю, з урахуванням 
пропозицій громадських рад, який затверджується 
до початку року та оприлюднюється на офіцій-
ному сайті органу виконавчої влади та в інший 

прийнятний спосіб. Крім цього, зазначеною поста-
новою затверджується механізм проведення пуб-
лічних обговорень та вивчення громадської думки; 
механізм створення консультативно-дорадчого 
органу при органах державної влади – громадських 
рад [21]. 

Аналізуючи нормативно-правові акти, можна 
дійти до висновку, що в Україні зазначеними 
актами гарантується право громадян на участь в 
громадськості в прийнятті державних рішень, 
проте чітко не врегульовується механізми такої 
участі та відсутня комплексна ефективна система. 
Нормативно-правова база, яка регулює участь 
громадськості у прийнятті державних рішень міс-
тить численні прогалини та правові норми, які 
потребують удосконалення. Існуюча практика 
залучення громадськості у прийнятті державних 
рішень не забезпечує досягнення цілей, а саме 
підвищення рівня державного управління. Відсут-
ність чітко викладених механізмів проведення 
консультацій з громадськістю у вигляді зрозу-
мілих алгоритмів для громадськості і органів 
влади ускладнює процес планування та проведен-
ня цих консультацій, забезпечення їхньої результа-
тивності.  

Забезпечення ефективної участі громадськості 
у прийнятті державних рішень можливе за умови 
створення комплексного законодавчого механізму. 

Для реалізації цього необхідно: 

 вдосконалити діючі нормативно-правові 
акти шляхом прийняття нової редакції або 
внесення змін і доповнень до законів 
України «Про об’єднання громадян», «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про 
звернення громадян», «Про інформацію»; 

 розробити та прийняти Закон України «Про 
громадські організації», що дало б змогу 
створюватись громадським організаціям у 
всіх сферах українського суспільства, врегу-
лювати багаторівневу систему відносин між 
органами державної влади та громадськими 
організаціями, спростити процедуру утво-
рення на реєстрації громадських органі-
зацій, відмовитися від штучного обмеження 
території діяльності громадських органі-
зацій, відмовитись від широкого кола стяг-
нень з боку органів державної влади по 
відношенню до громадських організацій; 

 розробити та прийняти Закон України «Про 
участь громадськості у прийнятті держав-
них рішень», яким закріпити основні клю-
чові поняття, принципи партнерства та його 
технологічних компонентів між органами 
державної влади і громадськістю; визначити 
основні форми участі громадськості у прий-
нятті державних рішень; врегулювати поря-
док створення та функціонування консуль-
тативно-дорадчих органів, проведення 
консультацій з громадськістю, механізми 
моніторингу і аналізу громадської думки 
запровадження громадського контролю. 
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ІНСТИТУТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

 

У статті аналізуються характерні риси та особливості інституту інди-
відуальної парламентської відповідальності уряду в країнах ЄС та Україні. Особ-
лива увага присвячена розгляду теорії та практики застосування парламент-
ського вотуму недовіри та процедури імпічменту окремим членам уряду в країнах 
ЄС. На основі отриманих даних висловлені рекомендації задля удосконалення 
системи парламентського контролю уряду в Україні.  

Ключові слова: індивідуальна парламентська відповідальність, вотум недо-
віри, імпічмент, криза державного управління. 

 
В статье анализируются характерные черты и особенности института 

индивидуальной парламентской ответственности правительства в странах ЕС 
и Украине. Особое внимание посвящено рассмотрению теории и практики приме-
нения парламентского вотума недоверия и процедуры импичмента отдельным 
членам правительства в странах ЕС. На основе полученных данных даны 
рекомендации для усовершенствования системы парламентского контроля 
правительства в Украине.  

Ключевые слова: индивидуальная парламентская ответственность, вотум 
недоверия, импичмент, кризис государственного управления 

 
The features of individual parliamentary responsibility in the EU countries and Ukraine 

are analysed in the article. The special attention is devoted consideration of theory and 
practice of parliamentary vote of no confidence and procedure of impeachment to the 
members of government in the EU countries. The recommendation for the improvement 
the system of the parliamentary and government interaction in Ukraine is given.  

Key words: individual parliamentary responsibility, vote of no confidence, 
impeachment, crisis of public administration. 

 

 

Відповідальність – це та ціна, 

яку ми платимо за владу 

У. Черчиль 

 

Скасування Конституційним Судом України 

політичної реформи 2004 року та відновлення дії 

Конституції у її первинній редакції 1996 року 

повернуло державу від парламентсько-президент-

ської до президентсько-парламентської форми 

правління. Рішення Конституційного Суду викли-

кало неоднозначні оцінки експертів та провідних 

міжнародних організацій, які висловили рекомен-

дації щодо проведення системної Конституційної 

реформи в Україні. Президент України В. Ф. Яну-

кович підтримав ідею конституційних змін в 

Україні і 21 лютого 2011 року підписав Указ «Про 

підтримку ініціативи щодо створення Конститу-

ційної Асамблеї», яка має напрацювати нову 

редакцію Конституції України [2]. На думку 

автора, в процесі майбутніх конституційних змін 

особлива увага має бути приділена удосконаленню 

та оптимізації інституту парламентської відпові-

дальності уряду.  

Тема індивідуальної парламентської відпові-

дальності уряду є недостатньо дослідженою, 

особливо українськими дослідниками. Дуже по-

біжно, переважно в контексті розгляду інших 

наукових проблем, торкаються даної теми такі 

автори як Р. М. Павленко [11], Ю. Г. Барабаш [1], 

Р. Мартинюк [9-10]. Більше уваги даній проблемі 

приділили зарубіжні дослідники, серед яких слід 

виділити авторів монографії «Делегування та 

відповідальність у парламентських демократіях» 

надрукованій у Нью-Йорку за редакцією К. Строма, 

В. Мюллера та Т. Бергмана [12-13], американських 

авторів С. Турпіна та А. Томпкінса [20], англій-

ських дослідників Г. Маршала [17], П. Лейленда 

[16], М. Гранта [14] та польського науковця 
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Т. Вейчеха [21]. Відсутність ґрунтовних дослі-

джень присвячених інституту індивідуальної пар-

ламентської відповідальності та його впливу на 

систему взаємовідносин між урядом та парла-

ментом стало причиною того, що автор вирішив 

присвятити цій проблемі дану статтю.  

Метою наукової статті є визначення форм 

індивідуальної парламентської відповідальності 

уряду, аналіз досвіду їх застосування в країнах 

Європейського Союзу з точки зору їх впливу на 

ефективність функціонування системи державного 

управління та висловлення у зв’язку із цим 

рекомендацій для України.  

Як відомо, парламентська відповідальність 

уряду в залежності від суб’єкта може бути колек-

тивною та індивідуальною. Колективна відпові-

дальність передбачає, що за умов несхвалення 

політики уряду у відставку йде весь кабінет, при 

цьому провина окремих міністрів не диферен-

ціюється. За умов індивідуальної відповідальності 

у відставку йдуть міністри, що втратили довіру, 

ситуації урядової відставки не виникає. Якщо 

недовіра уряду в цілому ще не передбачає його 

відставку, то недовіра окремому міністру, як 

правило, зобов’язує главу держави звільнити його 

з посади. Також особливістю індивідуальної 

відповідальності на відміну від колективної є те, 

що окремі міністри не можуть запитувати довіру 

парламенту та відповідно отримувати відмову у 

ній. Єдина країна в якій це можливо – це Бельгія, 

де дана норма діє з 1995 року. У країнах з 

парламентською формою правління колективна 

(солідарна) відповідальність урядів є обов’язковим 

атрибутом (Франція, Іспанія, Німеччина, Україна, 

Чехія, Португалія). У більшій частині з них поряд 

із колективною існує також індивідуальна 

відповідальність (Італія, Австрія, Естонія, Литва, 

Бельгія, Данія).  

Індивідуальна парламентська відповідальність 

уряду має дві основні форми – вотум недовіри та 

імпічмент або процедури подібні до нього.  

Індивідуальний вотум недовіри парламенту 

Поширеною формою індивідуальної парла-

ментської відповідальності є вотум недовіри окре-

мим членам уряду. Вотум недовіри прем’єр-

міністру як представнику уряду, в цьому контексті 

розгляду не потребує, тому що він фактично є 

тотожнім колективній відповідальності, бо призво-

дить до відставки уряду в цілому. У наступній 

таблиці надана інформація про види вотуму 

недовіри та процедури їх застосування у країнах 

ЄС та Україні.  

Таблиця 

Інститут індивідуального вотуму недовіри в країнах Європи 
 

Країна Спрямування вотуму недовіри Ініціювання 
Прийняття 

рішення 

1 2 3 4 5 

Президентсько-парламентські 

республіки 

Проти голови 

уряду/уряду 

Проти окремого 

члена уряду 
  

Україна + – 1/3 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Франція + – 1/10 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Португалія + – 

1/4 депутатів або 

парламентська 

фракція 

абсолютна 

більшість 

Парламентські республіки     

Польща + + 

1/10 для уряду 

та 1/7 (69 

депутатів) для 

окремого 

міністра 

абсолютна 

більшість 

Німеччина + – 1/4 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Італія + + 1/10 депутатів 
проста 

більшість 

Литва + + 1/5 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Естонія + + 1/5 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Болгарія + – 1/5 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Словаччина + + 1/5 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Словенія + + 1/10 депутатів 
проста 

більшість 

Чехія + – 1/4 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Австрія + + 
частина 

депутатів 

проста 

більшість 
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Закінчення табл. 

1 2 3 4 5 

Парламентські монархії     

Бельгія + + окремий депутат 
абсолютна 

більшість 

Данія + + окремий депутат 
проста 

більшість 

Люксембург + + 
частина 

депутатів 

проста 

більшість 

Швеція + + 1/10 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Іспанія + – 1/10 депутатів 
абсолютна 

більшість 

Нідерланди + + 
частина 

депутатів 

проста 

більшість 

Великобританія + – окремий депутат 
проста 

більшість 

 

Дані наведені у таблиці засвідчують, що у 

президентсько-парламентських республіках, тому 

числі й в Україні, вотум недовіри окремим членам 

уряду відсутній. І це є цілком природнім – призна-

чення і звільнення окремих міністрів у таких 

державних системах здійснюється президентом 

без участі парламенту, як це наприклад відбу-

вається у Франції, Україні, Португалії.  

Законодавчо передбачений індивідуальний 

вотум недовіри у більшості парламентських рес-

публік та парламентських монархій Європейського 

Союзу, за виключенням окремих країн – Іспанії, 

Великобританії, Чехії, Німеччини, Болгарії. В цих 

країнах відсутність даного інституту, як правило, 

пов’язана із особливостями парламентського 

регулювання взаємовідносин між урядом і 

парламентом. Наприклад, у Німеччині парламент 

не може змусити звільнитися міністра внаслідок 

вотуму недовіри через те, що він не надавав згоди 

на його призначення на посаду. Така ситуація, на 

дімку Е. Звєжховського, безсумнівно зміцнює 

парламентську позицію міністрів [22, c. 78].  

Також наведена таблиця надає інформацію 

стосовно процедури ініціювання індивідуального 

вотуму недовіри. Кількість депутатів, що має 

внести пропозицію, коливається в різних країнах 

від 1/10 до 1/3 членів парламенту. Слід звернути 

увагу, що в Україні цей показник найбільший з 

усіх перерахованих у таблиці країн. Водночас 

особливістю таких парламентських монархій як 

Бельгія та Данія є те, що вотум недовіри, в тому 

числі індивідуальний, може ініціювати будь-який 

депутат парламенту. Наприклад, в Данії це може 

відбутися під час дебатів щодо інтерпеляції.  

Практика застосування індивідуального во-

туму недовіри в країнах ЄС 

Перейдемо до розгляду особливостей процеду-

ри застосування індивідуального вотуму недовіри 

в окремих країнах та його ефективності з точки 

зору впливу на систему державного управління. 

Для цього проаналізуємо: по-перше – кількісно-

якісний показник застосовування даного інститу-

ту, по друге – чи досягається головна ціль – відс-

тавка члена уряду. І по-третє, як даний інститут 

впливає на якість взаємодії уряду та парламенту і 

на систему державного управління загалом.  

Кількість випадків застосування вотуму недо-

віри окремому члену уряду різниться у кожній 

окремо взятій європейській країні. Автор прослід-

кував певні закономірності у функціонування 

даного інституту в країнах зі сталими демокра-

тичними традиціями та країнами, які нещодавно 

стали на шлях демократичного розвитку. Так, 

аналіз засвідчив, що досить часто застосовується 

індивідуальний вотум недовіри у країнах Цен-

трально-Східної Європи. Зокрема в Естонії за 

2005-2011 рік надійшло п’ять офіційних пропо-

зицій про вотум недовіри окремим міністрам. 

Лише один вотум недовіри міністру юстиції 

К. Вахеру був прийнятий у 2005 році, що в резуль-

таті стало причиною відставки прем’єр-міністра 

Ю. Партса і відповідно всього складу уряду. Чотири 

вотуми не були підтримані депутатами Парламенту, 

проте лише один міністр проти якого був 

спрямований вотум недовіри пішов із займаної 

посади (міністр соціальних справ М. Маріппу у 2009 

році), троє так і залишилися працювати в уряді.  

Значна кількість пропозицій про вотум недо-

віри подається до Сейму Польщі. За даними Ін-

тернет-системи правових актів Сейму Республіки 

Польща у період 2005-2011 років було ініційовано 

31 вотум недовіри проти окремих представників 

уряду, з них 21 не був розглянутий у зв’язку із 

тим, що у вересні 2007 року Сейм прийняв рішен-

ня про скорочення каденції парламенту, а 10 не 

були підтримані депутатами [15]. Як правило, 

більшість міністрів, проти яких спрямовувалися 

вотуми недовіри, залишилися на своїх посадах. 

Лише у поодиноких випадках міністри пішли у 

відставку за власним бажанням або ж за ініціа-

тивою голови уряду. Проте, навіть за таких обста-

вин, не можна недооцінювати значення даного 

інституту для системи управління. Вже сама мож-

ливість висловити свою позицію стосовно політи-

ки окремого міністра, яка надається парламенту в 

процесі застосування індивідуального вотуму 

недовіри, відіграє значну роль у взаємодії уряду і 

парламенту, являючи собою механізм медіації між 

органами державної влади.  
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У країнах розвиненої демократії ситуація цілком 

протилежна. Пропозиції про вотум недовіри є 

досить рідким явищем. Так, у Швеції процедура 

індивідуального вотуму недовіри була викорис-

тана за останні сто років єдиний раз у 1985 році 

проти міністра закордонних справ Л. Будстрема, у 

Данії жодного разу не застосовувалася. Практика 

засвідчує – часто для того, щоб окремий міністр 

подав у відставку достатньо лише наміру парла-

ментарів спрямувати проти нього пропозицію про 

вотум недовіри. Таких прикладів багато, наприк-

лад у 1988 році міністр юстиції Швеції подав у 

відставку, щоб запобігти осуду парламенту [12, 

c. 602]. У Данії теж було декілька добровільних 

відставок членів уряду через очікування вотуму 

недовіри, хоча апріорі вони могли й не бути 

прийнятими [13, c. 287]. У Люксембурзі питання 

індивідуального вотуму недовіри формально не 

регулюються у правових актах, однак ситуація 

відставки окремого члена уряду може наступити, 

коли парламент відмовляється прийняти урядовий 

законопроект, що вважається поразкою для 

міністра відповідального за дану сферу. 

Особливої уваги заслуговує практика Великої 

Британії, де інститут індивідуального вотуму недо-

віри має багаторічну традицію. Засада індиві-

дуальної відповідальності в цій країні ґрунтується 

на тому, що міністри можуть виконувати свої 

обов’язки доти, доки мають довіру від парламенту 

[16, c. 129]. На практиці пропозиції вотуму недо-

віри були формою притягнення до індивідуальної 

парламентської відповідальності ще у ХІХ сто-

літті. Цікаво, що вже тоді звичним явищем стало 

те, що міністр проти якого спрямований вотум 

недовіри подає у відставку ще до процедури 

голосування, трактуючи лише висловлення пропо-

зиції як відсутність довіри парламенту. Лише двічі 

у 1864 та 1866 році Палата Громад формально 

висловила недовіру міністрам [21, c. 118].  

Однак такі формальні пропозиції, спрямовані 

проти окремих міністрів, втратили своє значення 

після встановлення двопартійної системи у 

Великій Британії, та пов’язане із цим радикальне 

зміцнення партійної дисципліни. Висловлення 

недовіри Палати Громад проти окремого члена 

уряду є сьогодні майже неможливим, тому що про-

позиція спрямована проти одного міністра трак-

тується як критика політики уряду в цілому і 

вважається засобом притягнення до колегіальної 

відповідальності [17, c. 461]. І хоча пропозиції такі 

все ще час від часу висловлюються в Палаті Гро-

мад, проте є дуже рідкісними і перестали бути 

формою притягнення парламентом до індивідуаль-

ної відповідальності членів уряду. Так протягом 

1991-2004 року було внесено 4 такі пропозиції, 

проте всі вони були відхилені. Цікаво, що пропо-

зиції внесені окремими парламентарями взагалі не 

розглядаються парламентом, шанси бути проголо-

сованими мають лише пропозиції від лідера 

опозиції.  

Як в інших вже згаданих нами парламентських 

монархіях у Англії теж для того, щоб міністр 

звільнив займане становище не обов’язкове ухва-

лення вотуму недовіри для нього. Від міністрів 

очікується в певних ситуаціях, що вони самі підуть 

у відставку з погляду на вимогу індивідуальної 

відповідальності. Як зазначають англійські дослід-

ники К. Турпін та А. Томкінс, індивідуальна міні-

стерська відповідальність передбачає, що міністр є 

відповідальним за свій департамент, а також за 

помилки зроблені ним особисто або іншими 

державними службовцями, що знаходяться у його 

підпорядкуванні. У такому випадку міністр пови-

нен, якщо парламент визнає його провину достатньо 

серйозною, піти у відставку не чекаючи вотуму 

недовіри [20, c. 573]. Такий обов’язок в британ-

ському устрої має конституційні підстави і випли-

ває з норм етикету та правил поведінки урядовців. 

І хоча чіткого тлумачення зазначені норми не 

мають, але на практиці добре працюють. Низка 

міністрів залишила власні посади, не чекаючи від 

парламенту висловлення пропозиції про вотум 

недовіри. Це можна пов’язати з високою політич-

ною культурою правлячої еліти.  

Взагалі британська система урядів є унікаль-

ною також з тієї точки зору, що члени уряду 

одночасно є й членами Палати Громад. А отже 

весь уряд та окремі його члени, будучи членами 

парламенту, є підзвітними йому не лише як 

урядовці, а також як парламентарі. Така подвійна 

відповідальність позитивно впливає на процес 

парламентсько-урядової взаємодії.  

Отже, у країнах зі стійкими демократичними 

традиціями застосування індивідуального вотуму 

недовіри є винятковим явищем. Це пов’язане із 

тим, що уряд або член уряду попереджають мож-

ливе голосування по вотуму недовіри, приймаючи 

рішення про відставку ще до обговорення даного 

питання. Вотум недовіри у цьому випадку є 

попереджувальним (запобіжним) інститутом.  

Індивідуальний вотум недовіри в Україні 

Як вже зазначалося інститут індивідуального 

вотуму недовіри відсутній у системі парламент-

ського контролю уряду, закріпленій Конституцією 

України 1996 року. Проте важливо згадати про те, 

що за радянських часів та під час перших років 

незалежності даний механізм був законодавчо 

передбачений. У Конституції УРСР 1978 року, яка 

діяла зі змінами до 1996 року в ст. 117 зазнача-

лося, що Верховна Рада України може виразити 

недовір’я Прем’єр-міністру України, окремим чле-

нам Кабінету Міністрів України або Кабінету 

Міністрів України в цілому, що тягне за собою їх 

відставку [7]. Конституційний договір 1995 року, 

який конкретизував засади організації та функ-

ціонування державної влади, теж мав подібну нор-

му, але додатково у ст. 33 визначав можливість 

прийняття Верховною Радою рішення про вотум 

недовіри Кабінету Міністрів України в цілому чи 

окремим його членам у разі несвоєчасного по-

дання проекту Державного бюджету України [6]. 

На практиці задіяний механізм індивідуального 

вотуму недовіри був двічі у 1996 році проти 

Міністра промисловості України Мазура В.Л. та 
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Міністра фінансів України Германчука П. К., однак 

до розгляду справа так і не дійшла. Із прийняттям 

Конституції 1996 року було встановлено прези-

дентсько-парламентську форму правління. Прези-

дент України отримав значні компетенції стосовно 

формування та відправлення у відставку Кабінету 

Міністрів України, частина з яких раніше нале-

жала Верховній Раді України. Парламент був 

відсторонений від процедури затвердження складу 

уряду та висловлення недовіри окремим міністрам. 

Ситуація змінилася у бік розширення парламент-

ських функцій у 2004 році. Згідно Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 

8 грудня 2004 року Верховна Рада знов отримала 

повноваження щодо відправлення у відставку 

окремих міністрів (ст. 85 п. 12) [4]. За час дії 

зміненої Конституції України Верховна рада 

відправила у відставку 14 міністрів, з них п’ять у 

зв’язку із переходом на іншу роботу та одного за 

власним бажанням.  

Визнання вищезгаданого Закону неконститу-

ційним у вересні 2010 року повернуло державу до 

президентсько-парламентської форми правління. 

Характеризуючи сучасний стан парламентсько-

урядової взаємодії слід навести думку В. П. Єр-

моліна про те, що у Конституції 1996 року 

встановлено по суті позапарламентський порядок 

формування Кабінету Міністрів України, адже 

Верховна Рада України не уповноважена на дії 

щодо призначення його членів. Відсутність інсти-

туту індивідуальної політичної відповідальності 

членів Кабінету Міністрів України перед Верхов-

ною Радою України об’єктивно зумовлює обмеже-

ність взаємозв’язків між урядом і парламентом [3, 

с. 7]. Тому задля посилення відповідальності чле-

нів уряду перед парламентом актуальним в 

сучасних українських реаліях є запровадження 

індивідуального вотуму недовіри. Контроль міністрів 

з боку не лише Прем’єр-міністра та Президента, а 

також і парламенту змусив би їх більш сумлінно та 

відповідально виконувати свої обов’язки. До того 

ж в Україні міністерська етика та культура поведінки 

знаходиться на значно нижчому рівні на відміну від 

країн розвиненої демократії, у яких міністри подають 

у відставку, як тільки розуміють, що втрачають 

підтримку парламенту та суспільства. Тому 

додатковий контроль з боку представницького 

органу українським міністрам не завадить. 

Імпічмент і процедури скасування міністер-

ського імунітету  

Розглянемо юридичну форму індивідуальної 

парламентської відповідальності уряду – імпіч-

мент, що визначається як особливий порядок 

притягнення парламентом до відповідальності 

посадової особи, що знаходиться на державній 

службі та користується імунітетом від судового 

переслідування. Така відповідальність, пов’язана 

із порушенням окремими урядовцями законів та 

конституції, передбачена у більшості країн ЄС 

незалежно від форми державного правління. 

Можна виокремити наступні процедури притяг-

нення членів уряду до юридичної відповідальності 

за участю парламентів.  

1. Парламент позбавляє імунітету для можли-

вості притягнення до юридичної відповідальності. 

В Італії голова Уряду та міністри підлягають 

звичайному судочинству за дозволом Сенату або 

Палати Депутатів (ст. 96). В Іспанії проти Голови 

та членів уряду, яким інкримінується зрада або 

злочин проти безпеки держави, звинувачення 

може бути висунуте лише за ініціативою 1/4 Кон-

гресу за згодою абсолютної більшості членів 

(ст. 102). В Естонії член уряду може бути 

притягнений до кримінальної відповідальності за 

представленням канцлера юстиції та за згодою 

більшості членів Рійгікогу (ст. 101). 

2. Парламент або окрема палата пред’являє 

звинувачення і передає справу до спеціального 

судового органу, який приймає рішення щодо 

провини членів уряду. Слід звернути увагу, що 

представники парламенту можуть брати участь у 

формуванні таких судів (Конституційний Суд в 

Австрії, Вищій Суд Королівства в Данії, Каса-

ційний Суд у Бельгії), або ж безпосередньо вхо-

дити до їх складу (Державний Трибунал у Польщі, 

Вища Палата Правосуддя у Франції).  

3. Нижня палата парламенту висуває звинува-

чення, а верхня вирішує у судовому порядку 

питання провини. Такий механізм передбачений у 

Великобританії. Хоча вважається, що даний меха-

нізм притягнення до відповідальності міністрів 

вийшов з ужитку (востаннє застосовувався у 1806 

році), проте у 2004 році загроза його застосування 

постала проти Прем’єр-міністра Т. Блера. І хоча ця 

спроба окремих членів парламенту ініціювати 

дану процедуру не мала успіху, але викликала 

дискусії стосовно можливості її застосування в 

сучасних умовах. Ще у 1999 році у доповіді 

спільного парламентського комітету говорилося 

про те, що обставини за яких імпічмент мав місце 

раніше настільки далекі від сучасності, а тому 

процедуру можна вважати застарілою. Робилося 

посилання на рекомендацію Палати Громад від 

1967 року відмінити процедуру імпічменту і 

закріпити це законодавчо [18]. Водночас експерт з 

конституційного права професор Нортон зазначив, 

що дана процедура все ще має правову силу і є 

технічно можливою для застосування парламен-

том [12, с. 130]. Зважаючи на викладене, можна 

погодитися з російським дослідником В. В. Макла-

ковим, який називає імпічмент «сплячою» преро-

гативою парламенту [8, c. 684].  

Досвід країн ЄС засвідчує, що імпічмент як 

форма урядової відповідальності не є розповсю-

дженою. За сучасних умов у державах з парла-

ментською та змішаною формами правління наба-

гато легше позбавити членів уряду посади шляхом 

висловлення вотуму недовіри чи дискреційним 

рішенням глави уряду, ніж застосовуючи складну 

та довготривалу процедуру імпічменту. Але час 

від часу виникають спроби ініціювання імпічменту 

проти окремих міністрів. Це й згаданий нами 

випадок у Великобританії у 2004 році, а також 
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спроба винесення імпічменту міністру юстиції 

Данії наприкінці 1980-х років. У 1990-х роках в 

країнах, які здійснюють перехід до демократії дана 

процедура торкалася представників колишньої 

влади, яких звинувачували у злочинах поперед-

нього режиму. Так у 1992-1993 роках у Польщі до 

конституційної відповідальності була притягнена 

значна кількість колишніх комуністичних уря-

довців, серед яких міністр внутрішніх справ 

Ч. Кіщак (у 2004 році визнаний винним у рішенні 

що спричинило смерть шахтарів у 1981 році), 

міністр зовнішньоекономічної співпраці Д. Ястреб-

ський (засуджений Державним Трибуналом у 1997 

році), міністр фінансів А. Врублевський (виправ-

даний Державним Трибуналом у 1997 році) [19].  

Підсумовуючи важливо звернути увагу на те, 

що імпічмент як процедура притягнення до юри-

дичної відповідальності, але процедура парламент-

ська, має суттєвий недолік, пов’язаний із політич-

ним фактором. Як правило, члени уряду спираються 

на більшість у парламенті, яка керуючись полі-

тичними мотивами може у певних ситуаціях прий-

мати необ’єктивні рішення, що робить процедуру 

імпічменту непрозорою. Не дарма процедура 

притягнення до юридичної відповідальності ви-

щих посадових осіб у деяких країнах наприкінці 

ХХ ст. зазнала спрощення, зокрема, в Італії Конс-

титуційним законом від 16 січня 1989 року було 

ліквідоване положення про розгляд звинувачень 

проти міністрів Конституційним Судом Респуб-

ліки і запроваджено їх розгляд у порядку зви-

чайної судової процедури. Також посилення зазнав 

механізм притягнення до відповідальності членів 

уряду у Франції згідно з прийнятим 27 липня 1993 

року Конституційним законом. Тепер будь-яка 

особа, що вважає себе постраждалою від злочину 

чи провини, скоєних членом уряду під час вико-

нання своїх обов’язків може подати скаргу для 

порушення судової справи у Вищій Палаті 

Правосуддя.  

Поширеною є практика, коли щодо представ-

ників уряду не передбачені особливі процедури 

притягнення їх до юридичної відповідальності, як 

зокрема в Україні. Згідно ст. 45 Закону про Ка-

бінет Міністрів від 7 жовтня 2010 року члени 

Кабінету Міністрів України за вчинення правопо-

рушень несуть відповідальність відповідно до 

закону [5]. Поширення інституту імпічменту на 

членів уряду в Україні за існуючої системи дер-

жавного управління не має сенсу. Це було б 

раціонально у випадку якщо парламент мав би 

більше повноважень щодо контролю міністрів. 

Застосувати санкції проти міністрів легше Прези-

денту і Прем’єр-міністру, ніж Парламенту ініцію-

ючи складну процедуру імпічменту.  

Проведене дослідження дозволяє автору сфор-

мулювати наступні висновки та рекомендації: 

1. Важливість індивідуальної парламентської 

відповідальності уряду для взаємодії уряду і 

парламенту полягає в наступному: 1) можливість 

індивідуалізувати провину окремих членів уряду – 

відповідає лише та особа, яка не впоралася з 

посадовими обов’язками; 2) звільнення торкається 

відповідного члена уряду, а отже немає необхід-ності 

відправляти у відставку весь уряд, дестабілізуючи 

таким чином систему державного управління.  

2. Індивідуальний вотум недовіри парламенту 

існує у більшості країн Європейського Союзу і є 

дієвим засобом посилення відповідальності членів 

уряду, а також стимулом для більш ефективного 

виконання власних повноважень. Відповідальність 

перед парламентом, який є представницьким 

органом народу, надає більш широкі можливості 

для опозиції бути включеними до процесу 

контролю окремих міністрів, чого не відбувається 

за наявності контролю лише з боку прем’єр-

міністра та президента. Практика розвинених 

демократичних країн засвідчила, що індивідуаль-

ний вотум недовіри апріорі дисциплінує членів 

уряду, часто лише загроза бути відправленим у 

відставку змушує міністра зробити це самостійно. 

Застосування процедури вотуму недовіри рідко 

підтримується необхідною кількістю голосів. 

Проте, навіть за обставин, коли відставка не 

відбувається, не можна недооцінювати значення 

даного інституту для системи управління. Вже 

сама можливість висловити свою позицію стосов-

но політики окремого міністра, яка надається пар-

ламенту в процесі застосування індивідуального 

вотуму недовіри, відіграє значну роль у взаємодії 

уряду і парламенту, являючи собою механізм 

медіації між органами державної влади. У будь-

якому випадку, чи безпосереднє застосування 

індивідуального вотуму недовіри, чи лише його 

наявність у державній практиці позитивно впливає 

на систему державного управління.  

Імпічмент або процедури подібні до нього є 

також різновидом індивідуальної парламентської 

відповідальності, що закріплена у значній частині 

країн Європейського Союзу. Практика засвідчила 

що ці процедури дуже рідко використовуються на 

практиці, і втратили своє значення завдяки інсти-

туту вотуму недовіри, застосування якого є менш 

складним.  

3. Автор рекомендує задля посилення відпові-

дальності членів уряду перед парламентом запро-

вадити індивідуальний вотум недовіри в україн-

ську практику. Контроль міністрів з боку не лише 

Прем’єр-міністра та Президента, а також і Верхов-

ної Ради змусив би їх більш сумлінно та відпові-

дально виконувати свої обов’язки. До того ж в 

Україні міністерська етика та культура поведінки 

знаходиться на значно нижчому рівні на відміну 

від країн розвиненої демократії, тому додатковий 

контроль з боку представницького органу україн-

ським міністрам буде дуже корисним. 

Питання індивідуальної парламентської відпо-

відальності є лише окремим аспектом дослідження 

взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації 

державно-управлінських функцій. Також комп-

лексного та глибокого аналізу потребують питання 

їх співпраці в процесі реалізації законодавчої 

функції, яким автор планує присвятити наступні 

статті. 
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ПІДГОТОВКА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Зважаючи на зовнішньополітичні орієнтири нашої країни та курс на євро-
пейську інтеграцію, у даній статті висвітлено механізми підготовки угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом; проаналізовано переговорний 
процес, проблеми та перспективи її укладання.  

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, європейська інтеграція, угода 
про асоціацію, механізми підготовки угоди про асоціацію, переговорний процес, 
зона вільної торгівлі, зовнішня політика.  

 
Принимая во внимание внешнеполитические ориентиры нашей страны и курс 

на европейскую интеграцию, в данной статье освещены механизмы подготовки 
соглашения про ассоциацию между Украиной и Европейским Союзом; проанали-
зирован переговорный процесс, проблемы и перспективы ёё подписания.  

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, европейская интеграция, сог-
лашение об ассоциации, механизмы подготовки соглашения об ассоциации, пере-
говорный процесс, зона свободной торговли, внешняя политика. 

 
Taking into account external vectors of our country and its European integration 

aspirations, mechanisms of the association agreement’s preparation between the EU and 
Ukraine are shown; negotiations process, challenges and perspectives of its conclusion 
are analyzed in this article. 

Key words: Ukraine, the European Union, European integration, association 
agreement, mechanisms of the association agreement’s preparation, negotiations 
process, free trade area, external politics. 

 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Термін дії базового 
договору між Україною і Європейським Союзом – 
Угоди про партнерство і співробітництво (далі – 
УПС) – становив 10 років і закінчився 1 березня 
2008 р. Хоча УПС містила механізм автоматичної 
пролонгації угоди в разі відсутності заперечень 
однієї зі сторін, Україна і ЄС почали переговори 
про укладення нового договору, адже після 
десятирічного співробітництва між Україною та 
ЄС у форматі УПС взаємні договірно-правові 
зобов’язання потребували суттєвого розширення 
через досягнення та виклики останніх років.  

Укладання угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом відповідає державній 
політиці нашої держави на європейську інтегра-
цію, адже курс на вступ до ЄС є головним та 
незмінним зовнішньополітичним пріоритетом Ук-
раїни, закріпленим у Законі України «Про основи 
національної безпеки України» (2003 р.) [9], Законі 
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» (2010 р.) [10]. Більш того, підписання 
угоди про асоціацію в українських державно-
управлінських колах вважається бажаним варіан-
том для нашої держави головним чином через 

переконання, що укладення саме такої угоди може 
відкрити для України шлях для отримання статусу 
держави-кандидата на членство у ЄС. Тобто, 
впровадження і реалізація механізму політичної 
асоціації сприятиме в майбутньому повній 
інтеграції України до ЄС з отриманням членства у 
Європейському Союзі зважаючи на аналогічний 
досвід європейської інтеграції постсоціалістичних 
держав Центрально-Східної Європи. Звідси, ак-
туальність дослідження особливостей підготовки 
угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка 
покликана визначити і юридично закріпити фор-
мат відносин для наступного етапу співробіт-
ництва між нашою державою та Європейським 
Союзом, зумовлена суспільним запитом на вив-
чення ключових сучасних аспектів і проблем 
взаємовідносин Україна-ЄС в умовах необхідності 
формування прагматичної і виваженої євроінтегра-
ційної стратегії нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Найбільш 
досліджуваними тематиками європейської інтегра-
ції серед науковців з державного управління є: 
врядування в Україні в контексті європейської 
інтеграції (І. Грицяк); регіональні аспекти євро-

 



 
Випуск 145. Том 157 

 59 

інтеграції (І. Куліш, А. Лавренчук, Е. Топалова, 
О. Чумакова); а також соціальні і гуманітарні 
напрямки інтеграції України до ЄС: Ю. Бонда-
ренко, О. Григор, Ю. Журавльова, Ю. Лагутов, 
О. Малиновська, Р. Сторожук, К. Шкумбатюк. 
Спеціалістами з державного управління, такими 
як: Г. Дмитренко, Л. Ільченко-Сюйва, В. Попова, 
розглядалися економічні аспекти інтеграції Ук-
раїни до Європейського Союзу. 

Виділення невирішених раніше аспектів за-

гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
В результаті аналізу останніх досліджень у галузі 

державного управління можна зауважити, що, 

порівняно з аналізом співробітництва України та 

Європейського Союзу в різних галузях, в них не 

приділяється достатньо уваги стану переговорного 

процесу та перспектив укладання угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, зважаючи на 

зовнішньополітичні орієнтири нашої країни та 

курс на європейську інтеграцію.  

Формулювання мети статті. Зважаючи на 

вищезазначене, метою даної статті є висвітлення 

механізмів підготовки угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом та перспектив 

її укладання, що відповідає державній політиці 

нашої держави на європейську інтеграцію.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Асоціація з третіми країнами широко використо-

вується у практиці зовнішніх відносин ЄС. Як 

показав історичний досвід, укладання угоди про 

асоціацію з європейською державою є початком 

підготовки цієї держави до членства в ЄС. Так, 

уперше такі угоди були укладені з Грецією та 

Туреччиною на початку 1960-х рр., а на початку 

1990-х рр. таку організаційно-правову основу 

співробітництва Євросоюз запропонував Польщі, 

Угорщині, Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії, 

Словенії, Латвії, Литві та Естонії. З ініціативи 

Європейської Комісії система угод з країнами 

Центрально-Східної Європи отримала назву 

«Європейських угод», що мало відрізняти їх за 

назвою та змістом від асоційованих угод ЄС з 

іншими країнами світу.  

Механізм асоційованого членства передбаче-

ний статтею 217 консолідованого тексту договору 

про функціонування Європейського Союзу, Розділ 

V «Міжнародні угоди». Стаття 217 договору ЄС 

говорить про те, що «Союз може укладати угоди з 

однією чи більше третіми державами або між-

народними організаціями,що запроваджують асо-

ціацію, включаючи взаємні права та обов’язки, 

спільні дії та спеціальні процедури» [7, с. 112] 

Пункт 6 Статті 218 Розділу V «Міжнародні угоди» 

договору ЄС зазначає: «Рада за пропозицією 

особи, яка веде переговори, ухвалює рішення про 

укладання угоди. За винятком угод, що стосуються 

винятково спільної зовнішньої та безпекової полі-

тики, Рада ухвалює рішення про укладання угоди: 

а) після отримання згоди Європейського Парла-

менту у таких випадках: (і) угоди про асоціацію» 

[7, с. 113]. 

Угода про асоціацію створює спеціальні приві-

лейовані відносини з таким державами, внаслідок 

чого останні певною мірою залучаються до систе-

ми об’єднання, а, отже, інтегруються до ЄС. Тобто 

сфера співробітництва ЄС з асоційованими країна-

ми визначається так званим «спільним доробком», 

що являє собою сукупність усіх зобов’язань, прий-

нятих державами-членами відповідно до чинного 

права ЄС. В такий спосіб у рамках асоціації 

досягається найвищий рівень співробітництва між 

сторонами, що й зумовлює зацікавленість України 

у створенні асоціації з Європейським Союзом, 

зважаючи та її євроінтеграційну стратегію. 

Україна та ЄС розпочали неформальні консуль-

тації щодо нового базового договору у травні 

2006 р. Офіційні переговори були започатковані 

під час візиту Трійки ЄС до Києва 6 лютого 

2007 р. [1, с. 12] під час головування Німеччини в 

ЄС. Окрім оголошення про початок переговорного 

процесу під час зустрічі сторони визначили кон-

кретні дати першого раунду консультацій і 

орієнтовний графік проведення наступних раундів. 

Було заплановано проводити зустрічі офіційних 

делегацій України та ЄС раз на один – два місяці в 

м. Київ та м. Брюссель почергово. Крім того було 

вирішено утворити кілька робочих груп і підгруп 

за окремими напрямками співробітництва, які пра-

цюватимуть за власним консультаційним режи-

мом. У ході цієї зустрічі сторони також дійшли 

згоди щодо необхідності зосередитися на перших 

фазах переговорного процесу на змістовному 

наповненні угоди, а її назву визначити на фіналь-

ній стадії переговорів залежно від змісту.  

Щодо механізмів укладання нової угоди між 

ЄС та Україною, то з української сторони Указом 

Президента України від 5 лютого 2007 р. для ве-

дення переговорного процесу, сформовано делега-

цію України до складу якої увійшли заступники 

міністрів, чільні посадовці Секретаріату Прези-

дента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради 

України. З боку ж Євросоюзу 22 січня 2007 р. Рада 

Міністрів ЄС затвердила мандат Європейській Ко-

місії на ведення переговорів з Україною. Делегація 

Євросоюзу на переговорах представлена Євро-

пейською Комісією (глава делегації – заступник 

генерального директора із зовнішніх відносин), 

головуючою в ЄС країною (представляє позиції 

країн-членів ЄС у тих питаннях, в яких немає 

виключної компетенції ЄС) та Радою міністрів ЄС 

(політичні та безпекові питання).  

Для ведення переговорного процесу було ство-

рено чотири спільні робочі групи з метою змістов-

ного наповнення угоди в таких сферах: 1) політич-

ний діалог, зовнішня політика та політика безпеки; 

2) юстиція, свобода та безпека; 3) економічне та 

секторальне співробітництво, питання щодо роз-

витку людського потенціалу; 4) зона вільної тор-

гівлі (запрацювала пізніше порівняно з першими 

трьома – після завершення формальних процедур 

вступу України до СОТ). Зауважимо, що перего-

вори про створення зони вільної торгівлі, які є 

цілісною частиною нової угоди про асоціацію між 
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ЄС та Україною, розпочалися в лютому 2008 р. в 

результаті вступу України до Світової організації 

торгівлі.  

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин і 

Європейської політики сусідства Б. Ферреро-Вальд-

нер зазначила у березні 2008 р. щодо підготовки 

нової посиленої угоди між ЄС та Україною: 

«найважливішим для України і для Європейського 

Союзу є на сьогодні переговори з підготовки нової 

посиленої угоди. Україна нарешті стала членом 

Світової організації торгівлі. Це відкриває шлях до 

створення зони вільної торгівлі, що буде частиною 

посиленої угоди. Особливо важливою для ни-

нішніх переговорів є політична стабільність, що 

має спиратися на демократію та верховенство 

права. У цьому сенсі для України дуже актуаль-

ними є судова реформа, боротьба з корупцією і 

поліпшення бізнес-клімату» [3, с. 6]. Щодо строків 

підписання Угоди, то Комісар ЄС з питань зовніш-

ніх відносин і Європейської політики сусідства 

Б. Ферреро-Вальднер у 2008 р. відзначила, що 

пере-говорний процес дуже ємний, особливо, що 

стосується зони вільної торгівлі [3, с. 6]. Хоча 

обидві сторони доволі швидко працювали над 

підготовкою угоди про асоціацію, однак через те, 

що її частиною буде угода про вільну торгівлю, то 

конкретні строки важко було передбачати на той 

час.  

У травні 2008 р. в м. Любляна (Словенія) 

відбулося засідання міністрів закордонних справ 

Трійки Євросоюзу-Україна. Участь у ньому взяли 

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин і Євро-

пейської політики сусідства Б. Ферреро-Вальднер 

та міністр закордонних справ головуючої в ЄС 

Словенії Д. Рупель. Україну представляв глава 

Міністерства закордонних справ В. Огризко. 

Б. Ферреро-Вальднер наголосила на тому, що був 

досягнутий значний прогрес в переговорах щодо 

нової посиленої угоди з Україною; вона є амбіт-

ною і новаторською, свідчитиме про величезну 

важливість, яку ЄС та Україна надають партнер-

ству. Крім того, вона відзначила, що створення 

зони вільної торгівлі у рамках нової угоди стане 

значним кроком уперед до повної інтеграції 

України в європейську економіку. Водночас на 

даній зустрічі Д. Репель наголосив на необхідності 

сталого розвитку України та проведення реформ, 

особливо судової реформи. Говорячи про зміц-

нення відносин між ЄС і Україною, Д. Румпель 

теж наголосив на прогресі, що досягнутий у 

переговорах х підготовки нової посиленої угоди. 

Від імені президентства ЄС він висловив 

переконання, що цей документ створює гарні 

рамки для зміцнення відносин двох сторін [8, c. 4]. 

Як свідчать спільні заяви саміту Україна – ЄС 

9 вересня 2008 р., майбутня угода про асоціацію 

буде базуватись на принципах політичної асоціації 

та економічної інтеграції. Так, 22 липня 2008 р. 

Рада ЄС із загальних питань та зовнішніх зносин 

на своєму засіданні у м. Брюссель ухвалила рі-

шення про свою готовність назвати нову угоду з 

Україною «угодою про асоціацію», дійшовши 

одночасно спільної позиції щодо необхідності виз-

нання України «європейською країною» у преам-

булі до угоди. В основі політичної асоціації – 

конвергенція позицій України та ЄС із усіх питань 

міжнародного миру та безпеки, забезпечення 

безпосередньої участі України в політиці, агенціях 

та програмах ЄС, спільність дій з метою забез-

печення інтересів національної безпеки україн-

ської держави. В основі економічної інтеграції – 

створення поглибленої та всебічної зони вільної 

торгівлі Україна–ЄС, яка поступово відкриватиме 

доступ України до внутрішнього ринку Євро-

союзу. 

9 вересня 2008 р. у м. Париж відбувся черговий 

саміт ЄС-Україна. ЄС представляли Президент 

головуючої в ЄС Франції Н. Саркозі, Президент 

Європейської Комісії Ж. Мануель Баррозу і Висо-

кий представник ЄС з питань спільної зовнішньої 

та без пекової політики Х. Солана. Українську 

делегацію очолював Президент України В. Ющен-

ко. Сторони обговорили хід переговорів з підго-

товки Угоди про асоціацію. Документ охоплюва-

тиме чотири основних напрямки: 1) політичний 

діалог та зовнішня політика і політика безпеки; 

2) економічне та секторальне співробітництво; 

3) питання юстиції, свободи та безпеки; 4) ство-

рення глибокої та повномасштабної зони вільної 

торгівлі. Щодо стану підготовки угоди про 

асоціацію Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин 

і Європейської політики сусідства Б. Ферреро-

Вальднер зауважувала на тому, що «попередньо 

завершили роботу за розділами, що стосуються 

політичного діалогу, зовнішньої політики і 

політики безпеки, юстиції, свободи і безпеки, а 

також з широкого кола питань, що стосуються 

економічного співробітництва. Початок візового 

діалогу із довготерміновою перспективою започат-

кування взаємного безвізового режиму у відноси-

нах ЄС та України – ще одна ознака справжньої та 

практичної відданості ідеї поглиблення наших 

стосунків з Україною» [4, c. 4]. 

В спільній заяві щодо угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС Президента України В. Ющенка, 

Президента Французької Республіки Н. Саркозі та 

Президента Європейської Комісії Ж. Мануель 

Баррозу було відзначено, що «нова угода між ЄС 

та Україною буде угодою про асоціацію, що зали-

шає відкритим шлях для подальшого поступаль-

ного розвитку відносин між Україною та ЄС. 

Європейський Союз визнає європейські прагнення 

України та вітає європейський вибір України. 

Поступове зближення України з ЄС у політичній, 

економічній та правовій сферах сприятиме подаль-

шому прогресу у відносинах між Україною та ЄС» 

[4, c. 6]. Також відзначено, що угода про асоціацію 

поновить спільну інституційну базу України та 

ЄС, сприятиме поглибленню відносин між двома 

сторонами в усіх сферах, посилить політичну та 

економічну інтеграцію між Україною та Європей-

ським Союзом за допомогою взаємних прав і 

обов’язків. Це створить тверду основу для подаль-

шого зближення між Україною та ЄС у питаннях 
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зовнішньої політики та безпеки і сприятиме дотри-

манню принципів незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності та непорушності кордо-

нів. ЄС і Україна мають вчасно реагувати на вик-

лики цим принципам на усіх відповідних рівнях 

політичного діалогу, включаючи міністрів. Ство-

рення глибокої та комплексної зони вільної 

торгівлі з широкомасштабним регуляторним на-

ближенням України до стандартів ЄС сприятиме 

поступовій інтеграції України до внутрішнього 

ринку ЄС. Угода про асоціацію також посилить 

співпрацю у багатьох аспектах юстиції, свободи та 

безпеки, включаючи питання міграції [4, c. 6]. 

Зауважимо, що у заяві, однак, не були зазначені 

перспективи України щодо набуття членства в 

Європейському Союзі. Щодо можливих причин 

цього, то голова Представництва Європейської 

Комісії в Україні І. Боуг у 2008 р. відзначив, що 

ЄС «ще й досі «перетравлює» нещодавнє розши-

рення, під час якого кількість країн збільшилася з 

15 до 27, а також вирішує внутрішні інституційні 

питання. Тому деякі країн ЄС вважають, що зараз 

не надто сприятливий момент для розмов про 

розширення ЄС взагалі і про можливість надання 

перспектив членства в ЄС такій дуже великій 

країні як Україна» [6, c. 8].  

4 грудня 2009 р. у м. Київ відбувся восьмий 

саміт ЄС-Україна. На цьому Європейський Союз 

представляли прем’єр-міністр головуючої в ЄС 

Швеції Ф. Райнфельдт, Президент Єврокомісії 

Ж. Мануел Баррозу, міністр закордонних справ 

Швеції К. Більдт та Комісар ЄС з питань торгівлі 

та Європейської політики сусідства Б. Ферреро-

Вальднер. На саміті Ж. Мануел Баррозу висловив 

сподівання, що переговори про асоціацію між ЄС 

та Україною можуть бути завершені протягом 

2010 р. Однак він також висловив занепокоєння 

тим, що «обіцянка реформ виконується тільки ча-

стково, зобов’язання щодо реформ виконуються 

тільки частково, і слова не завжди супрово-

джуються діями» [5, c. 7]. 

Про стан переговорного процесу щодо Угоди 

про асоціацію, якого вдалося досягти протягом 

2009 р., то учасники саміту підтвердили свою 

рішучість «якомога швидше завершити перего-

вори, враховуючи складний, амбіційний та 

технічно вимогливий характер багатьох аспектів 

угоди, зокрема, сегмент всебічної та поглибленої 

зони вільної торгівлі» [5, c. 7]. Адже важливою 

складовою частиною нової угоди є створення зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка перед-

бачає максимально глибоку економічну інтеграцію 

на основі домовленостей, досягнутих під час 

двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу 

України до СОТ.  

Крім того, потрібно відзначити те, що на вось-

мому саміті Україна ЄС лідери привітали нещо-

давнє започаткування Порядку денного асоціації 

ЄС-Україна, яка підготує та сприятиме набуттю 

чинності Угоди про асоціацію. [5, c. 7]. Так, 

16 червня 2009 р. під час засідання Ради з питань 

співробітництва Україна – ЄС політично схвалено 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС (остаточна 

назва нового практичного інструменту на заміну 

Плану дій Україна – ЄС). Порядок денний є інстру-

ментом підготовки сторін до реалізації Угоди про 

асоціацію до моменту набуття нею чинності. 

Передбачено щорічний перегляд та запровадження 

механізму моніторингу його реалізації. 

Через рік, 22 листопада 2010 р. відбувся чотир-

надцятий саміт ЄС – Україна у м. Брюссель, на 

якому була зустріч між Президентом Європейської 

Ради Г. Ван Ромпеєм, Президентом Єврокомісії 

Ж. Мануелем Баррозу та Президентом України 

В. Януковичем; пройшли переговори делегацій у 

розширеному складі. Президент В. Янукович у 

своїй промові наголосив на незмінності євроін-

теграційного курсу України: «набуття членства в 

ЄС залишається її стратегічно метою» [2, c. 7].  

Висновки. На початку 2011 р. європейська та 

українські сторони наголошували на можливості 

завершити переговорний процес, підготувати та 

підписати угоду про асоціацію між Україною та 

ЄС до кінця поточного року. Загалом протягом 

2007-2010 рр. проведено 15 раундів (зараз триває 

16 раунд) переговорів щодо підготовки угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС у рамках трьох 

робочих груп. Зауважимо, що механізм підготовки 

угоди є достатньо дієвим, однак затримки у 

завершенні переговорів щодо підписання нової 

угоди переважно стосуються підготовки її частини 

про створення зони вільно торгівлі, що потребує 

ретельного узгодження інтересів обох сторін 

особливо за нових соціально-економічних викликів у 

результаті світової фінансово-економічної кризи.  

Перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі полягають в аналізі результатів перего-

ворного процесу щодо угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС після її підписання; характерис-

тиці положень угоди, ратифікаційного процесу 

угоди, а також порівняльного аналізу переваг та 

недоліків зони вільної торгівлі з ЄС та/або участі 

нашої держави у митному союзі Росії, Білорусії та 

Казахстану.  
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ФУНКЦІЇ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ 

УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 

 

 

Стаття присвячена розкриттю сутності функцій моделі політичної марке-
тингової організації та її структурних підрозділів в державному управлінні України 
загальнодержавного і регіонального рівнів. Висвітлюються загальні стратегічні 
та тактичні функції моделі політичної маркетингової організації державного 
інституту влади і її окремих підрозділів.  

Ключові слова: держава, державне управління, державний інститут влади, по-
літичний маркетинг, політична маркетингова організація, функціональна модель.  

 
Статья посвящена раскрытию сущности функций модели политической мар-

кетинговой организации и структурных подразделений в государственном 
управлении Украины, общегосударственного и регионального уровней. Осве-
щаются общие стратегические и тактические функции модели политической 
маркетинговой организации государственного института власти и ее 
отдельных подразделений.  

Ключевые слова: государство, государственное управление, государствен-
ный институт власти, политический маркетинг, политическая маркетинговая 
организация, функциональная модель.  

 
The authors elucidate the nature of the functions of political marketing model and its 

structural divisions in Ukraine’s public administration, national and regional levels. Also, 
the general strategic and tactical marketing functions model of political organization of 
state institutions and its individual units. 

Key words: government, public administration, state government institutions, political 
marketing, political marketing organization, a functional model. 

 

 

Постановка проблеми. Діяльність інститутів 

державного управління України, ефективність 

їхньої роботи, може бути позитивно оцінена тільки 

за умов, якщо вони спроможні своєчасно та якісно 

виконувати свої обов’язки та завдання, що на них 

покладено. Ефективність діяльності інституту дер-

жавного управління, перш за все, може забезпе-

чити надійна та безперервна робота підрозділів, 

що займаються дослідницькою, аналітично-прог-

ностичною та контрольно-управлінською діяль-

ністю. Тому, необхідно створити єдиний підрозділ 

в системі державного інституту влади, який 

комплексно вирішував ці завдання та координував 

діяльність інших структурних підрозділів. Таким 

може бути політична маркетингова організаційна 

структура з чітким визначенням функціональних 

обов’язків кожного її підрозділу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проб-

леми. Дослідження вітчизняних науковців із проб-

лем державного управління, мають досить вагомі 

напрацювання в галузі аналітичної, прогностичної 

та управлінської спрямованості. Серед них особ-

ливо виокремлюються наукові праці В. Бакуменка 

[1], Т. Брус [2], Ю. Кальниша [3], В. Матвієнка [4], 

Н. Нижник [5], Ю. Сурміна [6], С. Телешуна [7] та 

багато інших. Однак, на превеликий жаль, у нау-

кових працях вищезгаданих вчених, відсутні реко-

мендації щодо створення в системі державного 

управління підрозділів, які могли в комплексі вирі-

шувати завдання дослідницько-аналітичної, прог-

ностичної та контрольно-управлінської спрямова-

ності із чітко визначеними функціональними 

обов’язками кожної структурної одиниці.  

Виділення невирішеної частини загальної 

проблеми. До невирішеної частини загальної 

проблеми, яку відзначив автор, є визначення 

сутності функцій структурних підрозділів моделі 

політичної маркетингової організації державного 

інституту влади, що запропоновано для впрова-

дження в систему державного управління України.  

Формування цілей статті. Ціллю даної статті 

є визначення функцій моделі політичної марке-

тингової організації та її підрозділів, що пропо-

нуються для впровадження в державне управління 

України.  
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Виклад основного матеріалу. Автор статті 

виходить із того, що політичний маркетинг в 

державному управлінні – це соціально-політичний 

процес, що спрямований на регулювання відносин 

в суспільстві та задоволення потреб громадян за 

допомогою створення якісного, ексклюзивного 

соціально-політичного, соціально-економічного 

інтелектуального продукту чи послуги, який має 

або формує цінність для людини. Тому, політична 

маркетингова організація та її підрозділи інституту 

державного управління повинні виконувати свої 

функції одночасно на двох рівнях – стратегічному 

та тактичному.  

Стратегічний та тактичний рівні політичного 

маркетингу в системі державного управління, на 

думку автора, повинні поєднувати дві концеп-

туальні засади: потреби громадян та соціально-

політичні, соціально-економічні інтелектуальні 

продукти чи послуги, що пропонуються суспіль-

ству, які задовольняють або можуть задовольнити 

ці потреби (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Поєднані концептуальні засади моделі стратегічного та тактичного політичного 

маркетингу в системі державного управління 

 

Автор, з теоретико-методологічної точки зору, 

вважає, що функціонально цілі стратегічного полі-

тичного маркетингу організації та її структурних 

підрозділів включають в себе: систематичний та 

безперервний аналіз потреб та запитів громадян, а 

також генерацію ідей зі створення нових, 

ексклюзивних пропозицій соціально-політичних, 

соціально-економічних інтелектуальних продуктів 

чи послуг, що дозволить інституту державного 

управління або органу місцевого самоврядування 

більш якісно обслуговувати обрані групи населен-

ня (сегменти соціально-політичного поля країни, 

регіону). Досягаючи цих цілей,інститут держав-

ного управління або орган місцевого самовряду-

вання забезпечить собі конкуренту перевагу та 

зможе зайняти вигідну позицію.  

З політичної маркетингової точки зору в дер-

жавному управлінні, на нашу думку, громадянам 

не потрібен який-небудь соціально-політичний, 

соціально-економічний інтелектуальних продукт 

чи послуга, їм необхідно вирішити проблеми, 

котрі можуть забезпечити ті чи інші соціально-

політичні інтелектуальні продукти або послуги, 

тому, функціональна роль підрозділів політичної 

маркетингової організації, які вирішують питання 

стратегії, повинна бути в тому, щоб еволю-

ціонувати паралельно із базовим соціально-полі-

тичним полем країни та ідентифікувати різні 

сегменти, які існують і потенціальні, за допомогою 

аналізу всього того, що підлягає задоволенню 

розмаїття потреб. Тому, процес стратегічного 

політичного маркетингу має середньо- та довго-

строковий горизонти планування, його функції 

зводяться до розробки місії інституту державної 

влади, визначення цілей, вироблення стратегії 

розвитку та впливу на соціально-політичні про-

цеси в державі (рис. 2). 

Функціональна роль тактичного політичного 

маркетингу повинна включати себе організацію 

комунікаційної політики з метою інформування 

цільової аудиторії і потенційних клієнтів, а також 

просування ексклюзивних якостей соціально-полі-

тичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктів чи послуг, що пропонуються державним 

інститутом влади громадянам країни із одно-

часною знижкою витрат на інформування. Крім 

того, функцією політичної маркетингової органі-

зації на тактичному рівні в структурі державного 

управління, є регулювання протиріч та конфліктів, 

що можуть виникнути або виникли в суспільстві.  

Автор вважає, що політичний маркетинг в 

державному управлінні на тактичному рівні – це 

орієнтований на дію процес, який здійснюється на 

протязі коротко- або середньострокового періоду 

часу та спрямований на існуюче соціально-полі-

тичне поле країни (регіону) або на його окремі 

сегменти. А план роботи політичних маркетин-

гових підрозділів на тактичному рівні повинен 

містити цілі, описання позиції, тактику дій і 

бюджетів для кожного соціально-політичного, 

соціально-економічного інтелектуального продукту 

чи послуги, що має інститут державної влади або 

орган місцевого самоврядування на даний період 

часу та в даному географічному регіоні (див. рис. 1). 
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Рис. 2. Функціональна роль моделі політичної маркетингової організації інституту 

державного управління 

 

Дані управлінські функції, – стратегічні і 

тактичні, – політичної маркетингової організації в 

інституті державного управління або органі міс-

цевого самоврядування мають взаємодопов-

нюючий характер та повинні реалізовуватися за 

допомогою політичного брендінгу: глобального, 

локального, політичного брендінгу інституту дер-

жавної влади.  

Глобальний політичний брендінг, – на погляд 

автора, – особливо потужний вид позиціювання, 

яким можливо користуватись в глобальному (між-

народного рівня) масштабі, розуміючи викорис-

тання позитивних національних стереотипів, на-

приклад, такі риси, які не підлягають сумніву у 

світовій спільноті.  

Локальний політичний брендінг – це загально-

державний позитивний образ соціально-політич-

ного, соціально-економічного інтелектуального 

продукту чи послуги, який має бути спрямований 

на все населення країни з метою задоволення 

окремих загальних потреб.  

Політичний брендінг інституту державного 

управління, який спрямований на окремі сегменти 

соціально-політичного поля країни з метою 

задоволення цільової аудиторії у специфічних 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктах чи послугах.  

Отже, дві функціональні управлінські ролі по-

літичної маркетингової організації в державному 

управлінні повністю доповнюють одна одну, пока-

зуючи, що розробка стратегічного плану повинна 

здійснюватися в тісному зв’язку із політичним 

маркетингом тактичного рівня (табл. 1). В політич-

ному маркетингу стратегічного рівня обираються 

та упорядковуються по ступеню значимості сег-

менти соціально-політичного поля країни (регіону) 

і соціально-політичні, соціально-економічні інте-

лектуальні продукти чи послуги, котрі буде 

обслуговувати державний інститут влади, а також 

прогнозується ефект по кожному сегменту. В 

політичному маркетингу тактичного рівня акцент 

робиться на непов’язаних із соціально-політичним, 

соціально-економічним інтелектуальним продук-

том чи послугою змінних, наприклад, політична 

реклама, політичний PR тощо, а на стратегічному 

рівні – на наданні більш цінного, ексклюзивного 

продукту. Крім того, в політичному маркетингу 

тактичного рівня – ставляться цілі із практичної 

реалізації та досягнення результату і складати 

бюджети, які необхідні задля їх досягнення.  
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Таблиця 1 

Порівняння функціональних управлінських ролей політичного маркетингу стратегічного 

та тактичного рівнів в державному управлінні 

 

Стратегічний рівень політичного 

маркетингу 
Тактичний рівень політичного маркетингу 

Аналітична орієнтація Орієнтація на дії 

Нові можливості Існуючі можливості  

Змінні, які пов’язані зі створенням 

ексклюзивності 

Змінні, які не пов’язані із соціально-політичним, 

соціально-економічним інтелектуальним продуктом 

чи послугою 

Динамічне зовнішнє політичне 

маркетингове середовище  

Стабільне зовнішнє політичне маркетингове 

середовище  

Упереджуюча поведінка Реактивна поведінка  

Довгостроковий державно-політичний 

менеджмент 

Повсякденний державно-політичний менеджмент  

Міжфункціональна політична маркетингова 

організація 

Відділ політичного маркетингу 

 

З точки зору функцій управління політичною 

маркетинговою організацією в структурі інститута 

державної влади або органу місцевого самовряду-

вання, вважає автор, керівник організації та його 

апарат повинні виконувати опосередковані функції 

між підрозділами та структурами державного 

інституту влади, дослідницько-аналітичними під-

розділами, підрозділами із створення і просування 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктів чи послуг та цільовою 

аудиторією. Крім того, однією із найголовніших 

функцій політичної маркетингової організації в 

системі державного управління на думку автора 

дослідження, повинна полягати в тому, щоб спря-

мовувати курс діяльності державного інституту 

влади на споживача, постійно слідкувати за тим, 

що йому потрібно. Також, постійно слідкувати за 

діяльністю конкурентів, визначати їх слабкі та 

сильні сторони, а виходячи із цього, визначати 

напрям удосконалення своєї діяльності, доводити 

необхідну інформацію до всіх інших підрозділів 

державного інституту влади або органу місцевого 

самоврядування. В той же час, політична мар-

кетингова організація повинна точно уявляти мож-

ливості державного інституту влади або органу 

місцевого самоврядування.  

Тому, виходячи із завдань, які стоять перед 

запропонованою моделлю політичної маркетин-

гової організації в системі державного управління, 

ми визначаємо функції її підрозділів.  

Функції підрозділу досліджень і прогнозів 

моделі політичної маркетингової організації інс-

титуту державного управління:  

1. Отримання та обробка даних, які торка-

ються задоволення громадян соціально-політич-

ними, соціально-економічними інтелектуальними 

продуктами чи послугами, що запропоновані в 

контексті політичної маркетингової стратегії кон-

курентного політичного позиціювання.  

2. Отримання даних про потреби громадян в 

створенні нових пропозицій у соціально-полі-

тичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктах чи послугах в контексті побудови дер-

жави сервісного типу.  

3. Збір, систематизація й аналіз всієї вто-

ринної політичної маркетингової інформації з 

приводу кон’юнктури попиту на соціально-полі-

тичні, соціально-економічні інтелектуальні про-

дукти чи послуги; створення інформаційно-статис-

тичного банку даних з політичного маркетингу; 

підтримка єдиного банку даних соціально-по-

літичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктів чи послуг; моніторинг важливих кон-

курентних переваг основних прямих конкурентів.  

4. Збір, систематизація й аналіз первинних 

даних про стан соціально-політичного поля країни 

(регіону) на якому розповсюджується соціально-

політичний, соціально-економічний інтелектуаль-

ний продукт чи послуга; визначення основних 

тенденцій на соціально-політичному полі країни 

(регіону).  

5. Визначення соціально-демографічної струк-

тури соціально-політичного поля країни (регіону).  

6. Визначення основних поведінкових харак-

теристик громадян країни (регіону): їх відношення 

до соціально-політичних, соціально-економічних 

інтелектуальних продуктів чи послуг, що 

запропоновані державним інститутом влади або 

органом місцевого самоврядування; градація та 

ранжування їхніх потреб.  

7. Визначення психографічних характерис-

тик громадян: їх відношення до порядку отри-

мання інформації, ранжування їх відношення до 

ЗМІ та різноманітним носіям політичної реклами.  

8. Визначення критеріїв до сегментування 

населення країни (регіону) та створення пропо-

зицій із порядку роботи з ними.  

9. Збір, систематизація й аналіз первинних 

даних із зовнішнього політичного маркетингового 

конкурентного середовища, аналіз сильних та 

слабких сторін політичних конкурентів (політич-

ний бенчмаркинг).  

10. Аналіз конкурентоспроможності соціально-

політичних, соціально-економічних інтелектуаль-
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них продуктів чи послуг, що запропоновані дер-

жавним інститутом влади або органом місцевого 

самоврядування, зіставлення їхніх властивостей із 

аналогічними показниками політичних конку-

рентів.  

11. Визначення удільної ваги соціально-полі-

тичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктів чи послуг на соціально-політичному 

полі країни (регіону) конкурентів у загальному 

об’ємі пропозицій на полі дії державних інститутів 

влади або органів місцевого самоврядування.  

12. Аналіз та прогнозування основних факто-

рів, що створюють кон’юнктуру на соціально-

політичному полі країни (регіону).  

13. Виявлення взаємозв’язків між різнома-

нітними факторами (політичними, економічними, 

соціальними, психологічними, культурно-релігій-

ними, історичними тощо), які впливають на стан 

соціально-політичного поля країни (регіону).  

14. Проведення тестування соціально-полі-

тичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктів чи послуг, політичної реклами, по-

літичних PR-акцій, інтерактивних політичних 

маркетингових заходів та збір даних про реакцію 

громадян або цільової аудиторії на це тестування.  

Функції підрозділу аналізу та проектування 

моделі політичної маркетингової організації інсти-

туту державного управління.  

1. Розробка і сприяння в організації вико-

нання державним інститутом влади в цілому та 

його структурними підрозділами, які заняті у сер-

вісній діяльності, що спрямована на задоволення 

потреб громадян країни, довгострокового, серед-

ньострокового, короткострокового стратегічного і 

тактичного політичного маркетингового планування.  

2. Аналіз актуальної політичної маркетин-

гової ситуаціях, з’ясуванні цілей, які треба досягти 

державним інститутом влади.  

3. Систематизація первинної і вторинної по-

літичної маркетингової інформації та аналіз 

можливостей і загроз, що містить у собі актуальна 

політична маркетингова ситуація.  

4. Створення пропозицій цільовим сегмен-

там соціально-політичного поля країни (регіону) з 

попереднього позиціювання соціально-політич-

них, соціально-економічних інтелектуальних про-

дуктів чи послуг, які генерує державний інститут 

влади або орган місцевого самоврядування.  

5. Побудова комплексу політичного марке-

тингу, який містить у собі створення стратегії 

позиціювання, просування; виявлення мотивації 

громадян на соціально-політичному полі країни 

(регіону) та створення концепції політичних 

маркетингових комунікацій; організація, разом із 

зацікавленими підрозділами державного інституту 

влади, планування каналів просування.  

6. Аналіз існуючих та прогнозування появи 

можливих, з боку конкурентів, соціально-полі-

тичних, соціально-економічних інтелектуальних 

продуктів чи послуг, їх переваг і недоліків у 

порівнянні із пропозиціями, які пропонує дер-

жавний інституту влади або орган місцевого 

самоврядування.  

7. Участь у погоджуванні планів початку 

просування нових соціально-політичних, соціально-

економічних інтелектуальних продуктів чи послуг, 

участь у формуванні річних, квартальних та 

місячних планів просування.  

Функції підрозділу комунікацій та просування 

моделі політичної маркетингової організації інсти-

туту державного управління:  

1. Сприяння всім підрозділам державного 

інституту влади у виробленні єдиної політики 

просування соціально-політичних, соціально-еко-

номічних інтелектуальних продуктів чи послуг на 

поле дії держави.  

2. Сприяння у модифікації методики про-

сування на соціально-політичному полі країни або 

регіону соціально-політичних, соціально-еконо-

мічних інтелектуальних продуктів чи послуг за 

допомогою існуючих каналів. 

3. Сприяння підрозділам державного інсти-

туту влади у створенні методики та проведенні 

пілотних проектів, просуванні модифікованих 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктів чи послуг до громадян 

країни (регіону) або до цільової аудиторії.  

4. Вивчення, аналіз ефективності політичних 

маркетингових каналів просування, що викорис-

товуються державним інститутом влади, ство-

рення пропозицій щодо збільшення ефективності, 

сприяння в реалізації цих пропозицій.  

5. Вивчення та використання передового 

досвіду зі створення ефективних політичних мар-

кетингових комунікацій в країні та світі.  

6. Розробка та участь у розробці підроз-

ділами політичної маркетингової організації, котрі 

беруть участь в проекті зі створення і просування 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктів чи послуг, системи 

політичних маркетингових комунікацій по кож-

ному сегменту соціально-політичного поля країни. 

Зокрема, повинно включати: політичну рекламу за 

допомогою ЗМІ (друкованої преси, телебачення, 

радіо); підготовку статей; підготовку сценаріїв для 

політичних рекламних роликів, фільмів; здійснен-

ня зовнішньої, світлової, електронної політичної 

реклами, політичної реклами на транспорті, у 

ліфтах багатоповерхових будинків, прямої пош-

тової реклами, планових та одноразових розсилок 

листів і звернень електронною поштою; медіа 

планування; організацію участі представників 

державного інституту влади у презентаціях своїх 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктів чи послуг; організацію 

інших заходів із формування, підтримки та роз-

повсюдження позитивної громадської думки про 

державний інститут влади і соціально-політичні, 

соціально-економічні інтелектуальні продукти чи 

послуги, що пропонуються суспільству тощо.  

7. Участь у розробці Інтернет-проектів дер-

жавного інституту влади.  
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8. Організація отримання інформації та 

аналіз ефективності політичних маркетингових 

комунікацій, їхнього впливу на інформованість 

населення про соціально-політичні, соціально-

економічні інтелектуальні продукти чи послуги, 

що пропонуються державним інститутом влади; 

їхній вплив на формування позитивних емоцій з 

боку цільової аудиторії.  

9. Формулювання рекомендацій з проведен-

ня тестування соціально-політичних, соціально-

економічних інтелектуальних продуктів чи послуг, 

політичної рекламної діяльності, політичних PR-

акцій; аналіз даних про реакції цільової аудиторії 

на це тестування та вироблення рекомендацій з 

модифікації медіапланування.  

Функції підрозділу контролю моделі політич-

ної маркетингової організації інституту держав-

ного управління:  

1. Допомога підрозділам політичної марке-

тингової організації у визначенні списку кон-

трольних показників політичного маркетингу з 

кожного виду планування, цільовому сегменту 

соціально-політичного поля країни (регіону).  

2. Формування пропозицій та участь у від-

слідковуванні контрольних показників політич-

ного маркетингу в підрозділах організації, які 

беруть участь в просуванні соціально-політичних, 

соціально-економічних інтелектуальних продуктів 

чи послуг, що створені.  

3. Розробка пропозицій з ліквідації політич-

но й економічно необґрунтованих політичних 

маркетингових витрат.  

4. Формулювання пропозицій й участь у про-

веденні аудиту політичного маркетингу в підрозді-

лах організації, котрі займаються дослідницько-

аналітичною, прогностичною діяльністю, а також 

тих, які відповідають за створення та просування 

соціально-політичних, соціально-економічних ін-

телектуальних продуктів чи послуг на соціально-

політичному полі країни (регіону) до цільових 

сегментів.  

5. Підготовка пропозицій та рекомендацій з 

асортименту соціально-політичних, соціально-еко-

номічних інтелектуальних продуктів чи послуг, що 

пропонуються державним інститутом влади, 

виходячи із результатів вивчення очікувань і 

побажань цільової аудиторії.  

6. Разом із зацікавленими підрозділами по-

літичної маркетингової організації, налагодити 

збір первинних даних про недоліки соціально-

політичних, соціально-економічних інтелектуаль-

них продуктів чи послуг, що пропонуються 

державним інститутом влади.  

Функції фінансово-економічного підрозділу 

моделі політичної маркетингової організації інсти-

туту державного управління:  

1. Розрахунок коштів можливих витрат на 

політичний маркетинг, створення бюджету полі-

тичної маркетингової організації.  

2. Участь в аналізі ефективності витрат на 

політичний маркетинг.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Таким чином, політичний маркетинг в 

структурі органу державного управління є про-

відною функцією, яка визначає технологічну 

політику створення та просування на соціально-

політичному полі країни (регіону) соціально-

політичних, соціально-економічних інтелектуаль-

них продуктів чи послуг до цільової аудиторії або 

суспільства взагалі. Фахівці з політичного мар-

кетингу повинні відслідковувати весь цикл ство-

рення соціально-політичного, соціально-економіч-

ного інтелектуального продукту чи послуги від 

його ідеї до втілення, оцінюючи кінцеві результати 

та ефект, що отримується, контролюючи кожний 

етап цього циклу, вносячи відповідні корективи.  

Подальші зусилля автор спрямує на висвіт-

лення проблем контролю та аудиту діяльності 

політичної маркетингової організації державного 

інституту влади.  
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

В статті автор аналізує нормативно-правову базу забезпечення реалізації 
державної молодіжної політики в Україні. Акцентує увагу на найважливіших 
законах держави стосовно молоді, її соціалізації та соціального захисту. 

Ключові слова: молодь, держава, суспільство, закон, розвиток, потенціал, 
майбутнє, країна.  

 
В статье автор анализирует законодательную базу обеспечения государ-

ственной молодежной политики в Украине. Акцентирует внимание на главных 
законах государства относительно молодежи, ее социализации и социальной 
защиты. 

Ключевые слова: молодежь, государство, общество, закон, развитие, потен-
циал, будущее, страна.  

 
In the article the author analyses the legal normative foundation of security of the state 

youth policy realization in Ukraine. Close attention is paid to the most important state 
laws concerning the youth, their socialization and social security. 

Key words: the youth, state, society, law, development, potential, future, country. 
 

 

Державна молодіжна політика є невід’ємною 

складовою політики держави і стосується такої 

мобільної й особливої групи суспільства, як 

молодь. Адже її творчий потенціал, безмежна 

енергія та ентузіазм мають виняткове значення для 

розвитку суспільства [1, с. 6-8]. 

Успішний розвиток України повною мірою 

залежить від успіху тих, хто завтра відіграватиме 

провідну роль у всіх суспільних процесах. 

Демократичні пертворення в Україні зверненні в 

майбутнє, а значить до молоді. 

Молодь є тією групою суспільства, яка має 

великий трудовий потенціал. Вона здатна забез-

печити прогресивний розвиток економіки країни 

за умов практичної реалізації законодавчо 

закріплених прав і гарантій молодих спеціалістів, 

їх соціальної підтримки з боку держави. 

Државна молодіжна політика – не прерогатива 

якогось одного відомства, а складова внутрішньої 

політики держави, яка повинна передбачати ак-

тивну інноваційну участь молоді в житті суспіль-

ства. Молодь – органічний суб’єкт економічного, 

політичного та соціокультурного розвитку [2, 

с. 89]. 

Від рівня розвитку молоді залежать її можли-

вості впливу на розвиток суспільства та внесок у 

соціальний процес. Розвивати молодь – означає 

посилювати інноваційний, творчий потенціал мо-

лодого покоління, заклади основ майбутнього 

благополуччя, нагромаджувати сили для приско-

реного виходу України з кризового стану. Від 

того, наскільки широко й глибоко осягає своєю 

активністю всі сфери життя, залежать темпи роз-

витку і молоді, і суспільства. При цьому актив-

ність розуміється як всеоб’ємна концепція соціаль-

ної інтеграції, як складова філософії і практики 

розвитку, що сприяє благу суспільства та індивіда. 

Жодна країна у світі не може нормально роз-

виватися без чіткої і глибоко продуманої програми 

виховання і підготовки молодого покоління до 

політичної діяльності. У цьому зацікавлено насам-

перед само суспільство. «Соціальний досвід, який 

накопичено людством, показує, що молодь завжди 

була противником старого, застійного, консерва-

тивного і знаходилася в перших рядах творців 

нового, прогресивного. Молодість – це не тільки 

пора мріянь та фантазій, а й час дерзань, великих 

наукових відкриттів і винаходів, що надають 

величезний вплив на весь хід соціального прогресу 

людської цивілізації» [3]. 

Сучасна ситуація в Україні характеризується 

економічно-фінансовою кризою, зниженням рівня 

життя. Вочевидь, що успішне реформування дер-

жави можливе лише за активної участі молоді. Це 

вимагає від народних депутатів, державних діячів, 

політиків серйозної уваги у підходах до розроб-

лення і здійснення молодіжної політики. Протягом 

останніх майже двадцяти років українські цен-

тральні органи влади накопичили чималий досвід 

у цьому напрямі соціальної політики. Основним 

результатом є усвідомлення необхідності систем-

ного дослідження проблем молоді, збору досто-

вірної інформації про її життя, потреби та інте-

реси. Тільки на основі об’єктивних даних про стан 
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молоді може бути здійснена молодіжна політика в 

нашій державі. 

На сьогодні в Україні існує велика кількість 

міністерств і відомств, які тим чи іншим чином 

приймають рішення про долю молодого поко-

ління. Відсутність загальної координації і єдиного 

центру дозволяє нам розглянути реалізацію моло-

діжної політики у державі через аналіз діяльності 

всіх центральних органів, які, так чи інакше, брали 

участь у долі молодого покоління. 

До недавнього часу молодіжною політикою 

активно займалася Національна Рада з питань 

молодіжної політики при Президентові України. 

[4, 5]. Вона була утворена 3 грудня 1995 р. як 

координаційний та консультативно-дорадчий ор-

ган. Рада була покликана сприяти постійному 

вдосконаленню державної молодіжної політики, 

забезпечувати узгодження дій у вирішенні питань, 

пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх 

сферах життя суспільства й держави. До основних 

завдань Національної Ради входив системний 

аналіз і прогнозування соціальних та морально-

політичних процесів у молодіжному середовищі, 

без чого неможлива успішна реалізація державної 

молодіжної політики. 

До складу Національної Ради постійно входили 

керівники центральних органів виконавчої влади, 

народні депутати, представники громадських мо-

лодіжних організацій. За часів своєї роботи Націо-

нальна Рада порушувала різні молодіжні питання 

на найвищому урядовому рівні, що значно допо-

магало у вирішенні цих проблем. Молодіжна 

політика мала своїх кураторів й у Кабінеті 

Міністрів України. 

На сучасному етапі особливе місце у виконав-

чій гілці влади щодо реалізації молодіжної 

політики відводиться Міністерству осіви і науки, 

молоді та спорту України. Воно виступає голов-

ним органом у системі центральних органів вико-

навчої влади із забезпечення втілення в життя 

державної політики з питань освіти, науки, сім’ї, 

дітей, молоді, фізичної культури та спорту.  

Формування державної молодіжної політики 

почалося майже одразу з процесом становлення 

незалежної України. Вже 15 грудня 1992 р. Вер-

ховна Рада прийняла Закон «Про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні» [6], чим 

започаткувала послідовну роботу органів цен-

тральної влади, а також структур на місцях у 

напрямі здійснення молодіжної політики [7, c. 76-

78; 8].  

Цим документом визнавалося, що «державна 

молодіжна політика в Україні є пріоритетним і 

специфічним напрямом діяльності держави», яка 

здійснюється «в інтересах молодої людини, сус-

пільства, держави; з урахуванням можливостей 

України, її економічного, соціального, історич-

ного, культурного розвитку і світового досвіду 

державної підтримки молоді». Головним гарантом 

визнається Україна як суверенна держава.  

У Законі України «Про загальні засади держав-

ної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 

1992 р. вперше сформульовано поняття «держав-

ної молодіжної політики», під якою розуміється 

«системна діяльність держави у відносинах з 

особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що 

здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій 

сферах і ставить за мету створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, право-

вих умов та гарантій для життєвого самовиз-

начення, інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу 

як у власних інтересах, так і в інтересах України».  

Головними напрямами державної молодіжної 

політики в Україні визнаються: 

– розвиток і захист інтелектуального потен-

ціалу молоді, поліпшення умов і створення 

гарантій для здобуття молоддю освіти, 

спеціальної професійної підготовки та 

перепідготовки; 

– забезпечення зайнятості молоді, її право-

вого захисту з урахуванням економічних 

інтересів, професійних і соціальних можли-

востей суспільства; 

– створення умов для оволодіння духовними і 

культурними цінностями українського наро-

ду та для безпосередньої участі молодих 

людей у їх відродженні і розвитку, в охо-

роні та відтворенні навколишнього природ-

ного середовища; 

– формування у молоді почуття національної 

гордості, патріотизму, готовності захищати 

суверенітет України; 

– охорона здоров’я молоді, формування у неї 

глибокої потреби в духовному і фізичному 

розвитку, вжиття інших заходів, які б забез-

печували здоровий генофонд народу Ук-

раїни. 

До механізму формування та реалізації моло-

діжної політики в Україні повинні залучатися всі 

законодавчі та виконавчі органи влади, спеціальні 

соціальні служби і фонди.  

Подальші наміри щодо формування єдиної 

молодіжної політики у державі знайшли відобра-

ження у Законі від 5 лютого 1993 р. «Про сприян-

ня соціального становлення та розвитку молоді в 

Україні», в який згодом відповідно до Закону 

України № 655 – XIV від 13 травня 1999р. було 

внесено доповнення та зміни.  

Варто зазначати те, що в умовах становлення 

України у суспільстві і у владних колах ще на 

початку 90-х років ХХ століття активно обговорю-

валося створення закону про молодь. Цей юри-

дичний документ був прийнятий наприкінці 

існування Радянського Союзу, після більш ніж 

дворічних публічних обговорень та дискусій [9]. 

Враховуючи цей досвід, українським парламен-

таріям вдалося створити нормативно-правову базу 

для розвитку молоді. Зокрема, достатньо продук-

тивним було розроблення понятійно-терміноло-

гічних категорій. Це вочевидь видно із 1 статті 

Закону України від 5 лютого 1993 р. «Про сприян-

ня соціального становлення та розвитку молоді в 

Україні». 
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Вперше у пострадянській практиці вводяться 

чіткі межі вживання таких ключових понять, як 

«молодь», «неповнолітні», «соціальне становлення 

молоді», «перше робоче місце», «молодіжні 

центри праці», «молода сім’я», «центри соціаль-

них служб для сім’ї, дітей та молоді», «молодіжні 

громадські організації», «молодіжні трудові 

загони».  

Наприклад, під «молоддю, молодими громадя-

нами» пропонувалося розуміти «громадян України 

віком від 14 до 28 років». Правда згодом таке 

«комсомольське» розуміння вікової категорії 

молоді було значно розширене у 2004 р., коли 

було внесено зміни верхньої межі – 35 років [18, 

ст. 370]. Решта визначень мала чіткий соціально-

економічний зміст.  

Важливим напрямом молодіжної політики, 

згідно із Законом України від 05.02. 1993 р., 

визнається охорона здоров’я та фізичний розвиток 

молоді (ст. 12). У подальшому влада не лише 

визнає турботу, але й намагається економічно 

стимулювати розвиток спортивної мережі та 

закладів для занять фізичною культурою.  

Отже, Закон України від 05.02.1993 р. виявився 

достатньо ефективним. У ньому задекларовано 

найважливіші ключові питання молодіжних проб-

лем та очікування на наступні покоління з боку 

«дорослого» суспільства й держави. Незважаючи 

на численні уточнення та доповнення, більшість з 

яких була продиктована швидкими трансформа-

ціями громадського суспільства та державотвор-

чих процесів, зазначений Закон України продук-

тивно функціонує до сьогодення.  

Крім Верховної Ради України, до формування 

національної молодіжної політики залучалися 

Кабінет Міністрів та Президент України. У 1993 р. 

у складі Кабінету Міністрів України було 

утворено спеціальне Міністерство у справах сім’ї, 

молоді та спорту. Майже одночасно створюються 

Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Мініс-

трів України, Комітет у справах жінок, материн-

ства і дитинства при Президентові України.  

Декларовані у Законі України від 05.02. 1993 р. 

принципи та завдання мали отримати конкретне 

наповнення. Ось чому нормативні документи ін-

ших органів влади України мали характер комп-

лексних програм.  

Так, наприклад, у 1998 році Кабінет Міністрів 

ініціював та ухвалив Комплексні заходи щодо реа-

лізації державної молодіжної політики в Україні, 

уточнення до цього документу було прийнято у 

2004 р.  

У межах цієї програми вже 21 червня 1999 р. 

відбулися перші парламентські слухання з питань 

практичної діяльності органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

законодавства у сфері молодіжної політики. Учас-

ники слухань прийняли рекомендації, в яких зазна-

чалися основні проблемні питання формування та 

реалізації молодіжної політики в Україні. Депу-

тати, зокрема, визнали той факт, що виконавча 

влада не виконує у повному обсязі вимоги Закону 

України від 05.02. 1993 р., і задля виправлення 

цього звернулися до Президента України. Крім 

того, вважали за потрібне розроблення спеціаль-

них законів про соціальну роботу з дітьми, 

молоддю та про державну підтримку забезпечення 

молоді житлом [11]. 

Парламентарії у рекомендаціях вказали також 

на те, що необхідно забезпечити «виділення 

коштів на фінансування молодіжних соціальних 

програм та заходів стосовно молоді, дітей, сім’ї та 

жінок і належний контроль за їх виконанням 

органами центральної та місцевої виконавчої вла-

ди, органами місцевого самоврядування, держав-

ними та громадськими організаціями» (пункт 1.2 

та 2.3). Державну підтримку отримали також 

об’єднання молоді, зокрема Український націо-

нальний комітет молодіжних організацій та 

всеукраїнські молодіжні громадські організації.  

Продовжує цю соціальну ініціативу постанова, 

яка була прийнята у 2007 р. [12]. У ній визна-

чаються розміри мінімальних стипендій та збіль-

шується кількість іменних стипендій для обдаро-

ваної молоді. Президент країни вперше підтримав 

ініціативу громадських молодіжних організацій 

щодо проведення форумів: у серпні 2001 р. II Все-

українського форуму «Молодь – за майбутнє 

України» та V Світового конгресу українських 

молодіжних організацій, у листопаді 2001р. – Все-

українського студентського форуму. Також було 

продовжено удосконалення програм підтримки 

молодіжного житлобудівництва та розширення 

пільг для цієї категорії громадян України. Важли-

вим за значенням мали модернізація освіти та 

поширення комп’ютерного забезпечення у нав-

чальних закладах. Для координації зусиль Прези-

дент України утворив Всеукраїнську студентську 

раду як консультативно-дорадчий орган.  

Перші принципові зміни до Закону 1993 р. 

були внесені вже на початку ХХІ ст. Таким слід 

вважати Закон України «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ 

[24]. Цей Закон виокремлює в особливу галузь 

суспільно-громадської діяльності соціальну робо-

ту з дітьми, сім’ями та молоддю. На правову та 

статусну забезпеченість подібної державної інфра-

структури й був спрямований даний Закон. В 

ньому детально обговорювалися принципи, меха-

нізми та форми такої соціальної роботи.  

Таким чином, визнавалася важливість турботи 

про наступне покоління. Важливо, що майже у той 

же час було прийнято ще два нормативних акти: 

Закон України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 р. № 2402-ІІІ [14] та Закон України від 

15.11.2001 р. № 2789-ІІІ «Про попередження 

насильства в сім’ї». Вони логічно продовжили ідеї 

специфічної уваги до надзвичайних ситуацій та 

негативних тенденцій у сім’ях і вихованні дітей.  

У подальшому центральні органи влади про-

довжили диференціацію підтримки різних груп 

молоді. Так, наприклад, спеціальну увагу отри-

мали молоді підприємці. Державну програму 

підтримки молодіжного підприємництва на 2002-

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2558%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2558%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789%2D14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789%2D14
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2005 рр. розробив та затвердив Кабінет Міністрів 

України [15].  

Довгий час (майже 11 років) Верховна Рада 

України вважала, що достатньо лише задеклару-

вати свої «благі» наміри щодо молоді. Але прак-

тика суспільного життя та діяльність окремих 

установ, які опікувалися цими питаннями, пере-

конливо продемонструвала необхідність системної 

програмної роботи з виховання молодої когорти, її 

всілякої підтримки та турботи на рівні цільового 

фінансування. Все це знайшло своє відображення 

у розробленні та прийнятті Закону України «Про 

Загальнодержавну програму підтримки молоді на 

2004-2008 рр.» від 18.11.2003 р. № 1281-ІV. 

Напрями виконання цієї Програми спрямо-

вувалися на такі соціально активні верстви молоді 

України: учні, студенти, молоді спеціалісті, 

обдарована молодь, молоді науковці, підприємці, 

фермери тощо. Вони охоплювали всі галузі життя – 

від соціальних питань до освітньо-культурних, від 

нормативно-правових до економічних [10]. Окре-

мо оговорювалися процеси формування здорового 

способу життя молоді та підтримка молодих сімей. 

Розроблення і здійснення Програми покладалося 

на Кабінет Міністрів України. У зв’язку з полі-

тичними пертурбаціями 2005-2008 рр. наповнення 

цієї Програми залишалося на «добрій волі» 

кожного з урядів. Проте незалежно від кольорів 

політичних уподобань, всі вони майже забули про 

виконання цієї програми, фінансуючи її за 

«остаточним принципом». 

Потрібно відзначити, що 2009 р. був оголо-

шений в Україні Роком молоді [16]. Це мало б, на 

думку Президента, збільшити асигнування на 

заходи з реалізації молодіжної політики, підтрим-

ку молодіжних і дитячих громадських організацій. 

Однак, економічна та політична кризи у країні 

призвели майже до повного саботування цього 

проекту. «На сьогоднішній день жодної гривні не 

спрямовано на реалізацію програм молодіжної 

політики», – говорив Президент у своєму інтерв’ю 

15 червня 2009 р.  

Але державна молодіжна політика вимагає 

серйозної координації, так як всі гілки і структури 

влади беруть у цьому процесі активну участь.  

Було б невірно говорити, що держава не вживає 

заходів щодо проведення молодіжної політики. 

Але, на жаль, ця політика не працює в поперед-

жуючому режимі, по-перше, а по-друге, вона 

вимагає системного підходу, а не епізодичних 

зусиль, нарешті, по-третє, державна молодіжна 

політика вимагає чималих засобів – фінансових, 

організаційних, кадрових та інших.  

Важливою тенденцією останніх років є нама-

гання стандартизувати державну молодіжну полі-

тику та вписати її до контексту міжнародної 

практики. Світовий Молодіжний Форум, який є 

консультативним органом при Раді Європи, ще у 

1998 р. визначив загальні напрями молодіжної 

політики [3]. Намір України до європейської 

інтеграції стимулював визнання цих принципів й 

для влади України.  

Отже, реалізація державної молодіжної полі-

тики достатньо забезпечена українським законо-

давством. Всього ж, за підрахунками фахівців, 

тільки з 1991 по 2003 рр. законів та інших під-

законних актів владних структур було прийнято 

близько 500, які опубліковано у різних джерелах: 

Офіційний вісник України, Відомості Верховної 

Ради України, а також на сторінках періодичної 

преси, зокрема, в газетах «Голос України», «Уря-

довий кур’єр» та ін.  

Однак, нормативне регулювання молодіжної 

сфери все ще залишається складним, не завжди 

відповідає реаліям сучасного життя, а тому потре-

бує внесення певних коректив та змін.  
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Ємельянов В. М. 
 
 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ 

В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
 

Визначено етапи проекту приватно-державного партнерства. Обгрунтовано 
мету приватно-державного партнерства в соціально-економічному середовищі. 

Ключові слова: Державно-приватне партнерство, механізм, регіон, соціально-
економічний розвиток. 

 
Определены этапы проекта частно-государственного партнерства. Обосно-

вана цель частно-государственного партнерства в социально-экономической 
среде. 

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, механизм, регион, 
социально-экономическое развитие. 

 
The stages of project of privately-state partnership are certain. The purpose of 

privately-state partnership is grounded in a socio-economic environment. 
Key words: State-private partnership, mechanism, region, socio-economic development. 

 

 

Вступ. Останніми роками в країні активізува-

лася інституційно-правова діяльність, що направ-

лена на розробку механізмів державно-приватного 

партнерства при реалізації крупних стратегічних 

проектів у формі державно-приватного партнерства. 

Роль держави у взаємодії полягає у визначенні 

стратегічних цілей розвитку соціально-економіч-

ної сфери. На рівні регіонів виникає ще одна важ-

лива проблема – координація індикативних страте-

гічних планів взаємодіючих партнерів, одночасно 

розташованих на території декількох крупних 

економічних районів країни. Подібні стратегічні 

плани повинні стати однією з головних умов фор-

мування в економічних районах сприятливого під-

приємницького клімату для всіх суб’єктів госпо-

дарювання, незалежно від розмірів і форм 

власності. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Регіо-

нальні питання державного управління розгля-

дались у наукових працях зарубіжних вчених: 

А. Вебера, І. Ізарда, А. Льоша, Е. Маркузен, 

А. Маршалла, Й. Г. фон Тюнена, Дж. Фрідмана, 

М. Фрідмена, Й. Шумпетера, вітчизняних і росій-

ських: О. М. Алимова, О. І. Амоши, С. І. Бандура, 

Б. В. Буркинського, М. П. Бутко, В. М. Геєця 

З. В. Герасимчук, А. Ф. Мельник, В. В. Микитен-

ко, Г. І. Оніщука, М. Д. Прокопенка, Я. О. По-

бурка, В. А. Поповкіна, В. К. Симоненка, Л. М. Пісь-

маченко. 

Постановка завдання: 

– визначити етапи проекту приватно-держав-

ного партнерства; 

– обгрунтувати мету приватно-державного 

партнерства в соціально-економічному 

середовищі. 

Результати. Гармонізація інтересів держави і 

інтересів підприємництва досягається тоді, коли 

набір стратегічних зон господарювання у сфері 

підприємництва кореспондується зі спектром задач, 

рішення яких передбачено в плані соціально-

економічного розвитку регіону. Відтак, розроб-

ляючи економічну стратегію, необхідно визначити, 

обслуговування якого набору стратегічних зон 

господарювання сфери підприємництва дозволить 

найкращим чином використовувати наявний стра-

тегічний потенціал, одержуючи при цьому подат-

кові, кредитні і інші преференції. В цьому випадку 

доцільною формою державного впливу на еконо-

мічну зацікавленість підприємницьких структур 

може стати система заходів м’яких бюджетних 

обмежень. Вона припускає наступні форми: 

– прямі субсидії підприємствам; 

– непрямі субсидії у формі низьких фіксова-

них цін на продукцію і послуги природних 

монополій; 

– пільги по податках, митним і іншим зборам 

державного і регіонального рівнів; 

– пільгові кредити, надання гарантій по кре-

дитах; 

– прострочені платежі до бюджету, контра-

гентам, працівникам (що не призвели за 

собою санкцій у формі відкриття справи про 

банкрутство) [8, c. 35]. 

Питання приватно-державного партнерства по-

чинаються з перекладу відповідного англійського 

терміну: Public-Private Partnership (PPP). У кла-

сичній політекономії «public» протиставлюється 

«private» і об’єднує все «неприватне», тобто дер-

жавну владу або місцеву владу, а також громадські 

організації – тобто сили, що відстоюють інтереси 
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суспільства. Буквальний переклад «public» як 

«публічний» або «суспільний» створює зовсім 

інші асоціації. Менше проблем виникає з розу-

мінням терміну «приватний», тобто партнер, що 

надає власні фінансові і інші, ресурси, а також 

послуги або товари з метою отримання прибутку. 

У вітчизняній літературі або перекладах можна 

зустріти наступні варіанти, що використовуються 

як синоніми: приватно-державне партнерство, 

державно-приватне партнерство, муніципально-

приватне партнерство, приватно-суспільне парт-

нерство, приватно-державна кооперація, публічно-

приватне партнерство, суспільно-приватне парт-

нерство [7, c. 95]. 

Використовується термін «приватно-державне 

партнерство» – при цьому розуміється, що поряд з 

державними органами влади партнером можуть 

виступати і органи місцевого самоврядування. 

Вибір даного варіанту термінології обумовлений і 

тим, що саме це поняття все частіше викорис-

товується в сучасному економічному житті країни. 

Приватно-державне партнерство дозволяє 

уникнути, з одного боку, недоліків прямого регу-

лювання держави, а з іншою – «провалів ринку» 

[2, c. 132]. Ключовий аргумент на підтримку 

приватно-державного партнерства полягає в тому, 

що і суспільний (державний), і приватний сектори 

мають власні унікальні характеристики і переваги, 

при об’єднанні яких створюється можливість більш 

ефективніше вирішувати поставлені соціально-

економічні задачі і досягати кращих результатів 

саме в тих сферах, де особливо помітні «провали 

ринку» або неефективність державного управління – 

як правило, це соціальна сфера і створення 

інфраструктури. 

У зв’язку з новизною приватно-державного 

партнерства не склалася система різних визначень 

цього поняття. Так серед основних варіантів цього 

терміну можна виділити наступні: 

1) ПДП – це інституційний і організаційний 

альянс між державою і бізнесом в цілях реалізації 

національних і міжнародних, масштабних і 

локальних, але завжди суспільно-значущих проектів 

в широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку 

стратегічно важливих галузей промисловості і 

НДДКР до забезпечення суспільних послуг. Кожен 

такий альянс є тимчасовим, оскільки створюється, 

як правило, на певний термін в цілях здійснення 

конкретного проекту і припиняє своє існування 

після його реалізації. Економічний ефект для 

суспільства від партнерства держави і приватного 

сектора полягає у тому, що воно одержує якісніші 

товари і високий рівень обслуговування при 

скороченні витрат. Одночасно на бізнес перекла-

даються функції інвестування. Партнерство сприяє 

розвитку інститутів ринку, приватної власності та 

приватної ініціативи. 

2) ПДП – це форма взаємодії державних і 

приватних структур в цілях надання суспільству 

найважливіших послуг або продукції. При цьому, 

ключовою метою домовленості між ними є на-

дання кінцевому споживачу послуг або продукції 

найефективнішим чином і за нижчою вартістю, 

ніж кожна з даних структур зможе надати само-

стійно. 

3) ПДП – це передача частини функцій, які 

традиційно виконувала держава компаніям приват-

ного сектора. Розподіл обов’язків між державою і 

приватним капіталом може варіюватися від вико-

нання недержавними компаніями функцій підряд-

чика до повної передачи окремих видів державної 

діяльності в приватні руки. При цьому держава 

перекладає частину ризиків на компанії приват-

ного сектора, одночасно користуючись досвідом і 

творчими можливостями останнього. Додатковою 

перевагою такого партнерства для держави може 

бути скорочення потреб в бюджетному фінансу-

ванні проектів. У свою чергу, приватні компанії 

одержують нових замовників і споживачів або 

навіть цілі ринки збуту, які більш стабільні у 

порівнянні з традиційними ринковими нішами. 

4) ПДП – це средньо- або довгострокова ділова 

співпраця між державним і приватним секторами, 

що передбачає розподіл ризиків і прибутку від 

результатів об’єднання знань, досвіду і фінансових 

ресурсів для досягнення намічених цілей еконо-

мічної політики. 

5) ПДП – це сукупність форм средньо- і довго-

строкової взаємодії держави і бізнесу для вирішен-

ня суспільно значущих задач на взаємовигідних 

умовах. 

6) ПДП – це спільне підприємство між приват-

ними і державними юридичними особами. Державна 

організація/підприємство наймає приватну компанію 

для здійснення певних робіт, при цьому комер-

ційні ризики розподіляються на тих же умовах, що 

і в спільному підприємстві. 

Таким чином, приватно-державне партнерство, 

будучи одним з найпоширеніших термінів, не має 

офіційного розуміння і тлумачення в Україні. 

Кожен політик вкладає власне значення в це 

поняття. Немає і системного наукового досліджен-

ня даного явища. 

В цілому, визначення даного терміну в має або 

загальнотеоретичний, або вузько-юридичний харак-

тер. Теоретичні визначення не розкривають суті 

приватно-державного партнерства як бізнес-процесу. 

Згідно цим визначенням, будь-яка спільна діяль-

ність держави і бізнесу може розглядатися як 

приватно-державне партнерство, при цьому навіть 

виконання державного контракту або сплата 

податків – це «інституційний і організаційний 

альянс між державою і бізнесом». В той же час, 

юридичні визначення не сприяють розумінню суті 

партнерства держави і бізнесу як процесу, що по 

суті створює нові економічні та соціальні мож-

ливості для громадян, компаній і держави. Багато 

в чому недоліки визначень пояснюються відсут-

ністю досвіду реалізації проектів приватно-

державного партнерства, знаходячись на початко-

вому етапі більшість проектів поки не вступила в 

інвестиційну стадію, і не генерують досвід і 

знання для наукового осмислення. 
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Зарубіжні підходи до даного питання, зокрема, 

визначення приватно-державного партнерства 

Standard & Poor’s розкриває нові підходи: по-перше, 

визначені терміни такого партнерства (средньо- і 

довгостроковий характер), по-друге, передба-

чається рішення суспільних задач (тих самих 

суспільних благ, які не може генерувати ринок), а, 

по-третє, наголошується, що держава і бізнес 

розподіляють вигоди і ризики. У даному визна-

ченні вже міститься більше фактичної інформації, 

при цьому, не конкретизується термін «спів-

праця», а так само, що розуміється під «об’єднан-

ням досвіду і експертизи декількох секторів». 

Визначення, представлене Європейським бан-

ком реконструкції і розвитку, носить більшою 

мірою юридичний характер, по суті, під ним 

розуміється виконання бізнесом довгострокового 

державного контракту, причому в основному у 

вигляді концесійних угод. 

Відзначимо, що на відміну від Заходу, де 

приватно-державне партнерство використовується 

для залучення приватних інвестицій в крупні 

інфраструктурні проекти, для нашої країни ця 

модель вирішує не тільки економічну, але і 

політичну, а так само соціальну задачу. Тому, 

проста екстраполяція успішного західного досвіду 

неможлива без урахування української специфіки. 

Пропонуємо, під приватно-державним партнер-

ством розуміти: середньостроковий і довгостроко-

вий альянс між державою і бізнесом, у формі 

державного контракту, на основі розподілу вигід і 

ризиків між сторонами з метою реалізації 

суспільно важливих проектів і програм. 

Відповідно до даної точки зору, мета ПДП 

полягає в тому, щоб, по-перше, знайти ефективний 

спосіб реалізації проектів і програм, які повинні 

забезпечити виконання соціальних функцій дер-

жавою, по-друге, забезпечити створення більшої 

доданої вартості для збільшення обсягів надання 

суспільних послуг, по-третє, провести ефективну 

передачу приватному партнеру ризиків, пов’яза-

них з плануванням, будівництвом, інвестуванням і 

управлінням поточною діяльністю того або іншого 

об’єкту. Крім того, держава одержує вигоду від 

збільшення пов’язаних з проектом бюджетних 

доходів, а також від непрямих ефектів – пожвав-

лення кон’юнктури і зростання інвестиційної 

привабливості соціально-економічних проектів, 

збільшення податкових надходжень тощо. 

На основі даного визначення приватно-держав-

не партнерство можна розглядати як економічну 

категорію, з позиції якої ПДП – це: 

– невід’ємна частина єдиної соціально-еконо-

мічної системи і є сукупністю економічних 

відносин, ресурсів, результатів, ефектив-

ності тощо; 

– суб’єкт господарської діяльності, що формує 

виробничо-економічні, ресурсні, фінансово-

кредитні і соціальні зв’язки; 

– соціально-економічна система, що регулю-

ється інституційним середовищем і направ-

лена на виробництво необхідних суспіль-

ству послуг або продукції. 

У зв’язку із зростанням, хоча і повільним, рівня 

розвитку права та інститутів цивільного суспіль-

ства приватно-державне партнерство стає повно-

правним суб’єктом економічних відносин в країні 

[3, с. 57]. 

Причини створення ПДП в соціально-еконо-

мічній сфері в усіх країнах однакові: це необхід-

ність модернізації інфраструктури і відповідних 

капіталовкладень, неефективність управління, об-

меженість бюджетних коштів, недостатні інвес-

тиції приватних структур, пов’язані з високими 

ризиками ринку. Практика зарубіжних країн пока-

зує, що приватно-державне партнерство доречне у 

тому випадку, коли необхідний компроміс – об’єд-

нання ресурсів і розподіл ризиків. 

Поняття і механізми ПДП укорінялися і вико-

ристовуються в світовій практиці залучення при-

ватних компаній для довготривалого фінансування 

і управління суспільною інфраструктурою, вклю-

чаючи широке коло об’єктів – транспорт, житлово-

комунальне господарство, благоустрій тощо. 

Актуальність застосування в соціально-еконо-

мічній сфері приватно-державного партнерства 

пояснюється багатьма причинами. Вирішення ряду 

соціально значущих задач затримується через 

відсутність якісних механізмів залучення інвес-

тицій в даний сектор і його інфраструктуру. 

Оскільки в даний час потенційні інвестори не маю 

реальних гарантій отримання звідти прибутку або 

навіть повернення капіталовкладень, вони виму-

шені, не завжди виправдано, інвестувати засоби 

тільки у власний розвиток. В даний час в країні 

з’явилися умови для внутрішнього інвестування і 

необхідно запустити механізм, що дозволяє це 

зробити [5, c. 121]. 

В рамках цієї системи держава зможе наділити 

приватного інвестора правом участі в здійсненні 

деяких своїх функцій в соціально-економічній 

сфері, а також правом управління державною або 

муніципальною власністю або монопольними 

видами діяльності. 

Мета приватно-державного партнерства в со-

ціально-економічному середовищі – знайти ефек-

тивний спосіб реалізації соціально-економічних 

проектів і програм, націлених на вирішення задач, 

які є прерогативою держави. Керуючий визна-

чається на змагальній основі в ході конкурсу. Успіх 

реалізації такої взаємодії може бути ефективний 

тільки при дотриманні ряду умов: 

– за участю приватного партнера масштаби 

рішення соціально значущих задач повинні бути 

вище, ніж коли держава їх вирішувала б самостійно; 

– участь приватного партнера дозволяє скоро-

тити термін реалізації проекту або програми; 

– користувачі продукції чи послуг прихильні 

до залучення приватного партнера; 

– існує конкуренція між можливими приват-

ними партнерами; 
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– відсутні нормативні або законодавчі забо-

рони на залучення приватного партнера для забез-

печення послуг або здійснення проекту в даній 

сфері; 

– існує можливість оцінити результати діяль-

ності; 

– витрати на реалізацію проекту або програми 

можуть бути компенсовані за рахунок коштів, від 

реалізації продукту або через встановлення плати 

для споживачів; 

– проект чи процес виконання певної роботи 

дозволяють активізувати інноваційний процес. 

В Україні є приклади проектів, які вже 

реалізовувалися за схемою приватно-державного 

партнерства. Як правило, вони є локалізованими, 

забезпечені власною ініціативою місцевих органів 

влади і невеликі за масштабами. Найбільш 

популярними сферами реалізації приватно-

державного партнерства в країні є: 

– ЖКГ – передача муніципального житлового 

фонду на обслуговування комерційній організації, 

створення спеціалізованих компаній у сфері управ-

ління і обслуговування житлового фонду, забезпе-

чення житлового сектора теплопостачанням і 

гарячою водою; 

– соціальна сфера – створення соціально-

реабілітаційного центру для неповнолітніх; 

– співпраця в освітянській діяльності; 

– транспорт – будівництво автошляхів, орга-

нізація пасажирських перевезень; 

– нерухомість – будівництво готелей; програ-

ма «Житло молоді»; 

– екологія і благоустрій – реконструкція тери-

торії міського саду; набережної, реконструкція 

площ. 

Задачами організації приватно-державного 

партнерства в соціально економічній сфері, є 

справедливий розподіл ризиків підприємства між 

приватною і державною структурами, спираючись 

на здатність кожної з них управляти ризиками; а 

також забезпечення для кожної сторони вина-

городи з урахуванням прийнятого ризику. 

Узагальнюючи наукові розробки вітчизняних і 

зарубіжних учених, можна виділити наступні ха-

рактерні риси ПДП: 

– ПДП задовольняє потреби суспільного сек-

тора за рахунок реалізації проектів і програм, 

використовуючи або запозичуючи ресурси приват-

ного сектора. 

– ПДП підтримує державні повноваження і 

функції, при цьому реалізує соціально-економічні 

програми сумісно з приватним сектором. 

– проекти, що реалізуються у формі ПДП, 

організовані за принципом взаємодії двох або 

більш сторін, що працюють за для досягнення 

сумісних цілей.  

– Учасниками ПДП можуть бути: місцеві і 

державні органи влади, комерційні підприємства і 

некомерційні організації. 

– Учасники ПДП розділяють повноваження і 

відповідальність. 

– Учасники ПДП функціонують на рівних 

умовах. 

– Учасники ПДП спільно витрачають час і 

ресурси. 

– Учасники ПДП розділяють інвестиції, 

ризики і вигоди. 

– Учасники ПДП мають чітку угоду, контракт 

або інший правовстановлюючий документ. 

Крім перерахованих особливостей ПДП во-

лодіє рядом специфічних рис, пов’язаних з участю 

в проекті держави, яка виступає як провідний 

партнер, що визначає рамкові умови партнерства 

[1, c. 90]. 

До специфічних рис ПДП, в країнах ЄС, від-

носять: 

– специфічні вимоги бюджетного обліку; 

– необхідність особливого «бюджетного» 

мислення ; 

– різний правовий статус партнерів; 

– детальне регулювання заборгованості дер-

жавного сектора відповідно до критерій 

Маастрихтського договору; 

– обмежена готовність держави ухвалювати 

рішення за проектом; 

– формальні вимоги до процедури ухвалення 

рішень; 

– різні правила і норми щодо державних 

замовлень і закупівель для проекту [4, 

с. 34]. 

Основний принцип концепції ПДП полягає у 

тому, що держава визначає, в яких послугах і 

інфраструктурі вона має потребу, а приватні 

інвестори висувають пропозиції, які повинні 

найбільшою мірою відповідати вимогам держави. 

Концепція ПДП, як правило, реалізується в 

наступному порядку: 

– розробка проекту, в рамках якого приватний 

сектор планує, і частково управляє об’єктом ін-

вестицій відповідно до завдань держави; 

– фінансування інвестицій державою, зокрема 

у формі оплати послуг за використання інфра-

структури; 

– укладення довгострокового договору, зміст 

і структура якого досить різноманітна. Способи і 

терміни платежу, залежність від якості послуг і 

певних економічних подій. Розподіл поточних ви-

трат може здійснюватися в договорах по-різному, 

відповідно цілей і результатів переговорів між 

партнерами; 

– перехід об’єкту інвестицій після закінчення 

терміну договору в приватну або державну 

власність. 

В рамках ПДП держава виконує важливу роль, 

з одного боку, найважливішого користувача по-

слугами, що надаються в рамках проекту, а з 

іншою – суб’єкта, що встановлює рамкові умови 

його реалізації. Таким чином, ПДП розглядається 

як концепція, що дозволяє використовувати ре-

сурси приватного сектора для розвитку інфра-

структури, підвищити якість і збільшити обсяг 

суспільних послуг і позбавити державу від спе-
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цифічних ризиків, пов’язаних з виконанням 

проектів. 

Кажучи про розвиток ПДП, слід мати на увазі, 

що така співпраця може здійснюватися і здійс-

нюється практично в різних видах або формах. 

Класифікаційними критеріями при їх система-

тизації виступає ступінь відповідальності, яку 

держава або приватний сектор беруть на себе за 

експлуатацію і технічне обслуговування, капіталь-

ні вкладення і поточне фінансування, комерційний 

ризик, а також тим, кому належать активи і 

тривалістю співпраці. На основі цієї ознаки 

виділяють наступні основні форми ПДП, які є 

похідними договори концесії. 

Стосовно крупних інфраструктурних проектів 

найбільше застосування знаходить така форма, як 

концесія [6, c. 44]. В історії Росії вже був дуже 

успішний досвід функціонування концесій як 

юридичної форми застосування механізму приватно-

державного партнерства. У Радянській Росії в 

період НЕПу вони широко використовувалися в 

багатьох галузях економіки: у оброблювальній і 

добувній промисловості, сільському господарстві, 

залізничному будівництві тощо. По кількості 

концесій і по вкладеному капіталу перше місце 

займала оброблювальна промисловість (24 концесії, 

29 млн крб), добувна (14 концесій і 28 млн крб), 

сільське господарство (7 концесій і 2 млн крб), 

торгівля (7 концесій і 1,5 млн крб). Ефективність 

концесійної політики була така велика, що був 

розроблений спеціальний план з метою добитися з 

її допомогою збалансованого розвитку різних 

секторів економіки на основі передових техно-

логій. З політичних причин цей план тоді так і не 

був реалізований. 

Висновки. Таким чином інститути держави, 

бізнесу і суспільства слабо підготовлені до реалі-

зації концесійної системи в сучасних умовах. 

Підготовка концесійного договору – це дуже 

відповідальна робота, оскільки будь-яка помилка 

або неточність через якийсь час може дуже дорого 

обійтися як тій, так і іншій стороні, враховуючи, 

що концесійний період 10, 20, 30, 50 років. В 

середньому в світі до закінчення терміну дії при-

пиняються з різних причин і з різними наслідками 

10-15 % концесій. З другого боку, дуже багато що 

визначається готовністю сторін йти на компроміси 

у зв’язку з обставинами, що змінюються. Все це 

повинно бути обумовлено в концесійному дого-

ворі, особливо це актуально для держави, оскільки 

бізнес має в своєму розпорядженні висококва-

ліфікованих фахівців (юристів, економістів), а 

рівень підготовки державних урядовців недостатньо 

високий. 
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ 

 

 

В статті аналізуються проблеми економічної інтеграції України у світову 
торгівлю, що пов’язано з необхідністю поряд із процесами лібералізації внут-
рішнього ринку застосовувати все ж таки й заходи протекціонізму. Ці заходи є 
досить обмеженими, тому серед них необхідно обирати найбільш ефективні для 
певних умов економічного розвитку країни. 

Ключові слова: світова торгівля, СОТ, економічна інтеграція, протекціонізм, 
лібералізація.  

 
В статье анализируются проблемы экономической интеграции Украины в 

мировую торговлю, что связано с необходимостью более эффективно исполь-
зовать меры защиты внутреннего рынка в условиях взятых на себя между-
народных обязательств по либерализации торговли.  

Ключевые слова: мировая торговля, ВТО, экономическая интеграция, 
протекционизм, либерализация. 

 
This article deals with the problems of Ukraine’s economic integration into the world 

trade. That is related to the necessity using the measures of defence of internal market 
more effectively according the liberalization of trade.  

Key words: world trade, WTO, economic integration, protection, liberalization of trade. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. Сучасні торговельні 

відносини характеризуються лібералізацією тор-

гівлі та пожвавленням інтеграційних процесів. 

Проте водночас країни світу використовують пря-

мо або приховано заходи протекціонізму з метою 

захисту власних ринків та товаровиробників. У 

нашій країні переважно застосовувалися спеціаль-

ні захисні заходи, але досвід переконує, що цього 

замало.  

Для України міжнародна діяльність усклад-

нюється також тим, що вона прагне інтегруватися 

в єдине у своєму роді утворення, яке вимагає 

інтеграції не тільки економічної, а й політичної, 

правової тощо. Кінцевою метою інтеграції Украї-

ни є не створення зони вільної торгівлі з ЄС, а 

економічний союз. Проте вже на початковому 

рівні існує ряд проблем – управлінських, еконо-

мічних, соціальних, які заважають створенню зони 

вільної торгівлі. Спеціалізація на виробництві 

низькотехнологічної продукції, незадовільний 

соціально-економічний розвиток утримують гос-

подарські зв’язки України на до інтеграційному 

рівні з ЄС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної проб-

леми і на які спирається автор. Питання захисту 

національних товаровиробників не є новим, його 

засади визначені в державній промисловій та 

зовнішньоекономічній політиках. Проблемам зов-

нішньоекономічної політики, зокрема в рамках 

СОТ, присвячені праці В. Балути, В. Бєлашова, 

О. Білоруса, О. Блінова, І. Бураковського, Т. Ло-

зинської, Ю. Мацейка, О. Онищук, С. Осики, 

В. Пятницького, Н. Фомичової Т. Циганкової, 

Р. Шпека та ін.; промислова політика є об’єктом 

дослідження таких науковців, як С. Біла, В. Буд-

кін, А. Гальчинський, В. Геєць, С. Дзюбик, В. Но-

вицький, В. Полонський, В. Сіденко, В. Семи-

ноженко, А. Філіпенко тощо.  

Аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень 

свідчить, що незважаючи на значний інтерес нау-

ковців щодо протекціоністської політики, державно-

управлінському аспекту формування та реалізації 

такої політики не приділено належної уваги. 

Водночас світова практика доводить про успішне 

запровадження та реалізацію політики протек-

ціонізму в промисловій та зовнішньоторговельній 

галузях, що обумовлює необхідність аналізу зару-

біжного досвіду, співвіднесення його з україн-

ськими реаліями та переосмислення в контексті 

формування державної політики у сфері захисту 

національних товаровиробників.  

Виділення невирішених раніше аспектів 

загальної проблеми, яким присвячується стаття. 

Основна особливість формування державної полі-

тики у сфері захисту національних товарови-

робників полягає в тому, що вона є складовою 

частиною інших видів державної економічної 
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політики – промислової, зовнішньоекономічної, а 

також політики національної безпеки. 

Формулювання мети статті. Дослідити особ-

ливості розвитку економічної інтеграції країн світу 

та України на сучасному етапі міжнародних торго-

вельних відносин.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Політика захисту національного товаровиробника 

є протекціоністською політикою, але з огляду на 

лібералізацію торгівлі, яка є офіційним курсом 

сучасних міжнародних економічних відносин, 

вибір механізмів її реалізації є обмеженим.  

В першу чергу, це пов’язано з негативними 

явищами, до яких може призвести надмірний про-

текціонізм: відбувається закриття промисловості 

від іноземної конкуренції, завдяки чому послаб-

ляється тиск, необхідний для розвитку підприєм-

ницької ініціативи. Над устремлінням до прогресу, 

над інноваціями переважає небажання позбутися 

привілеїв та доходів. Політика протекціонізму 

примушує споживача дорожче платити за прид-

бані товари, причому не тільки за імпортні, які 

обкладаються митним податком, але і за товари 

національного виробництва [2, с. 416-422]. 

Водночас надмірна лібералізація також харак-

теризується негативними рисами. Баланс між 

лібералізацією та протекціонізмом полягає в по-

шуку ефективних шляхів державного втручання в 

економіку. Усі форми такого втручання мають 

бути підпорядковані критерію ефективного управ-

ління, гарантувати досягнення цілей соціально-

економічного розвитку країни, реального зрос-

тання добробуту. Державне втручання в економіку 

здійснюється переважно завдяки наданню дер-

жавної допомоги, яка є дієвим інструментом еко-

номічної політики для вирішення проблем ре-

структуризації національної промисловості, роз-

витку наукоємних виробництв і технологій, подо-

лання економіко-соціальних диспропорцій між 

певними регіонами країни та секторами економіки, 

реалізації інших завдань для підвищення рівня 

національної конкурентоспроможності та захисту 

національних інтересів [3, с. 28-29]. 

Проте в Україні система державної підтримки 

підприємницької діяльності часто не лише викрив-

лює ринкові відносини, створює нерівні умови для 

підприємницької діяльності, але також знижує 

ефективність використання обмежених державних 

ресурсів [3, с. 29]. 

Виділяють дві основні міжнародні системи ре-

гулювання державної допомоги:  

– правила СОТ (допомога переважно пов’язу-

ється із субсидіями); 

– правила ЄС (використовується поняття 

«державна допомога»). 

В системі СОТ регулювання державної допо-

моги здійснюється у вигляді контролю за надан-

ням субсидій та мінімізація їх негативного впливу 

на конкуренцію в міжнародній торгівлі. Основною 

засадою для визнання субсидії неправомірною є її 

адресний характер (цільова субсидія). 

В ЄС діє імперативний метод регулювання 

надання державної допомоги – забороненою є будь-

яка державна допомога, крім тієї, яка дозволяється 

або може бути дозволеною. На відміну від стан-

дартів СОТ, які передбачають контроль над 

правомірністю субсидій вже після їх застосування, 

в нормах ЄС закладена необхідність здійснювати 

попередній контроль. Таким чином, жодна держа-

ва ЄС не має права ввести нову програму надання 

державної допомоги або видозмінити вже існуючу 

без попереднього узгодження з Комісією ЄС [3, 

с. 29]. 

Водночас як законодавство ЄС, так і СОТ не 

дає чіткого визначення державної допомоги, а 

тільки вказує на її ознаки. Ознаками субсидії 

можна виділити наступні: фінансова складова; 

участь уряду або іншого державного органу, або 

приватної юридичної особи; існування вигоди для 

того, хто отримує субсидію [3, с.30].  

За нормами ЄС ознаками державної допомоги 

є: вона надається за рахунок державних коштів; 

створює переваги для одержувачів; має адресний 

характер; викривлює або загрожує викривити 

конкуренцію; порушує торговельний обмін між 

країнами-членами [3, с. 30]. Основними принци-

пами законодавства ЄС в ефективному регулю-

ванні державної допомоги є: невтручання або міні-

мальний вплив на конкуренцію; підзвітність; про-

зорість; адекватність закладів та обмеження обсягу 

і періоду надання державної допомоги [3, с. 31]. 

Надання державної допомоги – це один зі спо-

собів, за допомогою яких уряди намагаються 

керувати своїми економіками, а державне втру-

чання з метою підтримки галузей обґрунтовуються 

необхідністю досягти цілої низки цілей: розвиток 

нових галузей або промислового потенціалу; 

зменшення регіональних дисбалансів; залучення 

іноземних інвестицій, забезпечення зайнятості та 

ін. [4, с. 218]. В світлі євроінтеграції України з ЄС, 

запровадження зони вільної торгівлі з ЄС питання 

контролю за наданням державної допомоги є дуже 

актуальним для України і має розглядатися як 

складова подальшої економічної інтеграції [3, с. 31].  

Водночас Україна, як учасниця СОТ, має до-

тримуватися вимог та правил цієї організації. 

Діяльність СОТ здійснюється на основі певних 

принципів, цілей та функцій, які визначені угодами 

про її заснування, що зображено на рис. 1 [16, с. 5]. 

Вона є однією з організацій, які були утворені в 

системі міжнародних економічних відносин з ме-

тою недопущення безконтрольної лібералізації та 

використання протекціоністських заходів, що не-

одмінно призводить до непорозумінь між краї-

нами. Тому такі організації, як СОТ, МВФ, МБРР 

та інші функціонують у єдності.  

Наприклад, СОТ і МВФ діють як взаємодо-

повнюючі, оскільки валютні регулювання або 

коливання негайно позначаються на торгівлі. Коли 

МВФ надає допомогу країні, він намагається 

повернути її до світового товарного обігу, який не 

уявляється без лібералізованих торговельних від-

носин.  
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Рис. 1. Принципи, цілі та функції СОТ [16, с. 5] 

 

Наприклад, коли держави користуються про-

грамами допомоги МВФ, вони зобов’язуються 

лібералізувати свою торгівлю, тому мають приєд-

нуватися до СОТ [5, с. 99-100].  

Але навіть в рамках СОТ, яка покликана сприяти 

досягненню консенсусу та порозуміння між 

країнами в сфері торговельних відносин, знайти 

спільне рішення між усіма учасниками складно. 

Це пояснюється тим, що, захищаючи свої ринки та 

відкриваючи зарубіжні, держави вдаються до різ-

номанітних захисних заходів, які можуть прихо-

вано або в дуже рідких випадках – прямо супере-

чити правилам СОТ.  

Усі заходи протекціонізму розподіляють на 

тарифні (встановлення мита) та нетарифні. Серед 

нетарифних заходів виділяють спеціальні захисні 

заходи (антидемпінгові, анстисубсидійні, компен-

саційні), але протекціоністська політика значно 

ширша, оскільки охоплює усі заходи будь-якого 

державного втручання.  

Тарифні заходи дозволяються СОТ, але вони 

поступово мають скорочуватися. Переважна біль-

шість проблем виникає через нетарифні заходи, 

оскільки їх дуже багато. ЮНКТАД розробила 

класифікацію, яка охоплює понад 100 торговель-

них заходів, які можна класифікувати відповідно 

до цілей або безпосередніх наслідків від впрова-

дження. Виділяють 5 категорій нетарифних заходів: 

– заходи з контролю за обсягом імпорту (за-

борони, кількісні обмеження імпорту, угоди з 

обмеження експорту); 

– заходи контролю за цінами на імпортні то-

вари (механізми довідкової або базової ціни, змін-

ні імпортні збори, антидемпінгові мита, компен-

саційні заходи, добровільні обмеження експортної 

ціни тощо); 

– заходи моніторингу, включаючи вивчення 

та спостереження за цінами та обсягом (демпінг 

або субсидіювання та ін.); 

– заходи, пов’язані з виробництвом та екс-

портом (переважно – субсидії); 

– технічні бар’єри (заходи для забезпечення 

безпеки життя та здоров’я людей, для дотримання 

різноманітних стандартів з відповідності продукції 

вітчизняним критеріям) [12, с. 302-303]. 

Діяльність СОТ 

Принципи Цілі Функції 

Відсутність будь-яких форм 

дискримінації в торго-

вельних відносинах: 

запровадження режиму 

найбільшого сприяння 

та національного режиму 

Лібералізація міжнародної 

торгівлі на переговорній 

основі 

Передбачуваність: 

відсутність довільного 

застосування країнами 

торговельних заходів 

Забезпечення більшої 

конкуренції: усунення 

недобросовісної ділової 

практики 

Сприяння більш сприятливих 

умов, включаючи спеціальні 

привілеї, для менш 

розвинутих країн 

Забезпечення якомога більш 

вільного режиму торгівлі  

Створення механізму 

систематичних 

багатосторонніх переговорів 

між членами СОТ 

Врегулювання спорів 

між членами СОТ 

Сприяння реалізації, 

застосуванню, функ-

ціонуванню та досягненню 

цілей багатосторонніх 

угод СОТ 

Бути форумом для 

багатосторонніх 

торговельних переговорів 

Врегулювання торговельних 

спорів 

Здійснення моніторингу 

національної торговельної 

політики членів СОТ 

Надання технічної допомоги 

і підготовки кадрів для країн, 

що розвиваються 

Співробітництво 

з міжнародними 

організаціями з метою 

досягнення більшого єднання 

в проведення глобальної 

економічної політики 



 
Випуск 145. Том 157 

 83 

COT поділяє субсидії на два типи: заборонені й 

незаборонені. Забороненою є експортна субсидія, 

яка безпосередньо втручається в потік торгівлі та 

фактично дискримінує іноземних партнерів від-

носно національного виробника. Треба зазначити, 

що наша країна експортні субсидії не викорис-

товує [10, с. 10]. У законі була норма тільки щодо 

експортної субсидії для молока, але вона жодного 

разу не застосовувалася [10, с. 10]. 

Заборонені також імпортозамінні субсидії, на-

приклад, обов’язкова вимога вмісту національної 

сировини у виробництві. В Україні це спостеріга-

лося в автомобілебудуванні, однак така форма 

субсидування вже скасована доволі давно [10, 

с. 10]. 

Решта субсидій розглядаються COT як такі, що 

можуть стати причиною вжиття заходів з боку цієї 

організації, якщо певна країна заявить і доведе, що 

наявність субсидій, які застосовуються якоюсь 

країною, дискримінують її та не дають розвива-

тися національному виробнику. У разі, коли країна 

відмовиться скасувати такі субсидії, COT вправі 

ввести компенсаційні заходи, які негативно 

відіб’ються на вітчизняних виробниках. Іншими 

словами, у COT немає прямої заборони більшості 

субсидій. Єдина ідея, якої потрібно дотримува-

тися, – це недискримінація, що є базовим прин-

ципом COT. Якщо субсидія надається однаковою 

мірою внутрішнім та іноземним виробникам, а 

також імпортерам, до країни не застосовуватимуть 

компенсаційних заходів. 

Характерною особливістю нетарифних заходів 

є те, що будь-яка діяльність держави може мати 

протекціоністські наслідки. Тому їх вибір постійно 

варіюється. Дискримінація в державних закупівлях 

в інтересах національних виробників, надання 

допомоги галузям або географічним районам, 

сільськогосподарська політика і навіть податкова 

система і соціальне забезпечення не мають 

прямого відношення до протекціонізму. У цих 

механізмів власні цілі, в тому числі соціального 

характеру, а вплив на імпортні обмеження це лише 

вторинний ефект. Але все ж вони можуть суттєво 

обмежити імпорт на внутрішньому ринку [11, 

с. 14]. Водночас, як зазначає російський науковець 

Л.Разумнова, захист внутрішнього ринку є склад-

ною сферою регулювання при членстві в СОТ, і 

поряд з нетарифним захистом країни світу вико-

ристовують у практиці антидемпінгові, компен-

саційні та спеціальні захисні заходи [13, с. 18]. 

Необхідно уточнити, що при формуванні полі-

тики захисту національних товаровиробників 

мається на увазі протекціоністська політика в цілому, 

оскільки в перекладі «protection» позначає захист, 

тому автор не обмежує державну політику тільки 

застосуванням спеціальних захисних заходів. Дер-

жавний захист національного товаровиробника – це 

комплекс дій та заходів, спрямований державою на 

розробку та впровадження ефективної конкуренто-

спроможної політики на основі економічних, 

нормативно-правових механізмів захисту вітчизня-

них підприємств-товаровиробників відповідно до 

вимог та правил ГАТТ/СОТ, з активним викорис-

танням інформаційної політики, зі створенням 

необхідних інституційних та адміністративних 

структур [9, с.300]. 

Таким чином, можна стверджувати, що держав-

на політика у сфері захисту національних товаро-

виробників – це вид економічної політики, суть 

якої полягає в державному втручанні в економічну 

сферу з метою полегшення діяльності промисло-

вих підприємств на внутрішньому та зовнішньому 

ринку.  

Повертаючись до лібералізації торгівлі, слід 

додати, що серед економістів існує точка зору, що 

це економічне явище більше відповідає інтересам 

розвинутих країн та тих, що орієнтуються на екс-

портну експансію, яка є головним визначальним 

джерелом економічного зростання для цих держав 

[1, с. 106]. 

Деякі з науковців обстоюють думку, що за-

стосування в світі різних форм протекціонізму 

обумовлюється рівнем досягнутих конкурентних 

переваг і наявністю резервів їх утримання. На-

приклад, країни, у яких наявні природно-ресурсні 

переваги, використовують традиційні форми за-

хисту (тарифи і квоти), або зовсім не створюють 

бар’єрів для просування імпорту. Наявність інвес-

тиційних переваг дозволяє, окрім традиційних ін-

струментів захисту, надавати субсидії і податкові 

пільги експортерам. Країни, промисловість яких 

постійно створює інноваційні переваги, як прави-

ло, вводять технічні бар’єри. А країни, які, крім 

усіх зазначених переваг, шляхом накопичення 

багатства та політичної ваги в світі, в тому числі в 

складі міжнародних економічних організацій, 

набувають так званих адміністративних переваг та 

використовують весь спектр протекціоністських 

засобів [17, с. 9]. Якщо враховувати, що високо-

розвинені країни є найбільш впливовими у світі та 

засновниками міжнародних економічних органі-

зацій, то саме вони використовують і технічні 

бар’єри, і адміністративні переваги.  

Крім того, захист національних товаровироб-

ників наявний в усіх країнах світу, але у деяких він 

зустрічається у новій формі – селективного про-

текціонізму, тобто відносно окремих видів і кате-

горій товарів, а не країни в цілому. Від селектив-

ного протекціонізму не може відмовитись навіть 

така країна, як США [1, с. 111]. Ця форма протек-

ціонізму певним чином дозволяється правилами 

СОТ, оскільки він спрямований не проти конкрет-

ної країни в цілому, а обмежується застосовува-

нням певних захисних заходів вибірково до 

певного підприємства або їх сукупності або галузі.  

Внаслідок викладених вище тенденцій вини-

кають радикальні настрої. Суть їх в тому, що 

лібералізація, як прояв глобалізації, ініціюється 

розвинутими країнами і має вигляд «глобалізації 

для обраних», що є дискримінацією периферії. 

Дослідники переконані в тому, що до глобальної 

співпраці інші країни залучаються за критерієм їх 

відповідності потребам та інтересам високо розви-

нутих країн. Відповідність полягає в наявності 
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дешевої робочої сили, дефіцитної сировини, 

можливості розміщувати «брудні» виробництва. Із 

виходом країни на світовий ринок розпочинається 

підведення її структури до структури інтегрова-

ного ринку [6, с.121]. Деякі науковці пояснюють 

такий міжнародний стан з позицій того, що 

існують певні протиріччя класичним теоріям 

лібералізації та протекціонізму, які не враховані у 

них. Зміст цих протиріч можна викласти у 

наступному: 

– торгівля між розвинутими країнами швидше 

зростає, ніж міжнародна в цілому (основна частка 

світового товарообміну припадає на торгівлю між 

цими країнами і становить 60 %) [15, с. 66]; 

– розвинуті країни мають однакові умови і 

подібні пропорції факторів виробництва, схильні 

торгувати друг з другом, аніж з країнами, що 

розвиваються; 

– класичні теорії вільної торгівлі недооцінюють 

роль геополітичних інтересів і зовнішньоекономічної 

політики держав у міжнародному товарообміні [7, 

с. 14-15]. 

Таким чином, міжнаціональна конкуруюча спря-

мованість та інтенсивність переміщення резуль-

татів праці та факторів виробництва стають нерів-

номірні. Це спричиняє розподіл країн на лідерів та 

периферію [7, с. 24]. Такий розподіл пояснюється 

тим, що співпрацювати країнам з різними фор-

мами державного устрою, традиціями державного 

управління та соціально-економічного розвитку 

дуже важко. Співпрацюють країни з подібною 

соціально-економічною системою та засобами 

виробництва. Крім того, такі країни географічно 

близько розташовані. На основі цього відбувається 

їх інтеграція, формування спільного ринку. Зазна-

чені вище тенденції були властиві закритим інте-

граційним угрупованням. Сучасний етап розвитку 

економічних відносин свідчить про новий зміст 

інтеграційних процесів. Для розгляду їх особли-

востей доцільно дослідити поняття інтеграції.  

Економічна інтеграція – це об’єктивний процес 

розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та 

поділу праці між національними господарствами, 

створення міжнародних господарських комплексів 

у межах держави. Економічна інтеграція – це 

форма інтернаціоналізації господарської діяльності 

(виробництва), зближення та поглиблення націо-

нальних економік. Вона обумовлена зростом про-

дуктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення 

виробництва та науково-технічною революцією.  

Економічна інтеграція відрізняється від еконо-

мічного співробітництва тим, що в цьому випадку: 

– формується міжнародний господарський 

комплекс зі своєю структурою та органами управ-

ління, умови господарської діяльності визначаються 

всередині кожної країни, на міждержавному рівні, 

наддержавному рівнях; 

– зростає можливість для об’єднання ресурсів 

для спільного вирішення соціально-економічних 

проблем; 

– основою інтеграції є не зовнішньоторго-

вельний обмін, а взаємодія в галузі виробництва і 

науки на пільгових, порівняно з іншими країнами, 

умовах; 

– інтеграційне співробітництво має комплекс-

ний і довготривалий характер; 

– інтеграція здійснюється на основі тривалого 

взаємного економічного співробітництва [8, с. 235]. 

Визначають рівні інтеграційних процесів, що 

зображено в таблиці 1.1 [14, с. 53]. 

Таблиця 1.1 

Структурні рівні інтеграційних процесів [14, с. 53] 
 

Рівні інтеграційних процесів Компоненти інтеграційних процесів 

1. Локальний Фази виробничого процесу в межах мікроекономічної одиниці 

2.Мікроекономічний Фази виробничого процесу в межах сукупності господарських 

одиниць 

3. Регіональний Комплекс секторів регіональних економік (обласний рівень) 

4.Національний Взаємодіючі сектори господарських комплексів областей у межах 

національних економік 

5. Мезорегіональний Прикордонні райони сусідніх країн 

6. Макрорівень Країни, що складають певний регіон світу 

7. Мегарівень Сектори глобального економічного середовища 

 

Коли йдеться про економічну інтеграцію у 

світогосподарських зв’язках, яка укладається у 

формі регіональних торговельних угод, під регіо-

ном розуміється країна. Таким чином, коли гово-

рять про інтеграційні процеси у міжнародних 

економічних відносинах, то мається на увазі 

макро- та мегарівні.  

Існують підходи, що регіональна інтеграція 

може стати альтернативою інтернаціоналізації, 

оскільки утворені протягом тривалого часу регіо-

нальні угруповання мають тенденцію до свого 

розширення та укрупнення. Об’єднання окремих 

країн в регіональні інтеграційні блоки створює 

передумови для залучення усіх учасників світо-

вого господарства.  

Висновки. Політика захисту національних 

товаровиробників є протекціоністською політикою. 

Її сутність полягає в застосуванні протекціоніст-

ських заходів, до яких слід віднести усі засоби 

державного захисту. Одним з популярних засобів є 

надання державної допомоги, яка регламентується 

правилами СОТ та ЄС. До зовнішніх факторів в 

сфері формування та реалізації державної політики 

у сфері захисту національних товаровиробників 

належать загальні тенденції міжнародних еконо-
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мічних відносин: глобалізація, лібералізація та 

неопротекціонізм. 

Держави з перехідною економікою характери-

зуються невизначеністю власної ніші в системі 

міжнародних відносин. Очевидно, що низькі по-

зиції в рейтингу конкурентоспроможності екон-

омік їх не влаштовують, тому вони намагаються їх 

підвищити. Становлення цих країн в системі між-

народних економічних відносин, як зазначають 

деякі науковці, відбувається під впливом таких 

тенденцій:  

– вони прагнуть приєднатися до ЄС; 

– існує необхідність їх взаємодії між собою; 

– вони вимушені в максимально короткий 

термін скорочувати відставання в розвитку 

ринкової економіки від країн з розвинутою 

економікою.  

Перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Останній чинник пов’язаний з необхід-

ністю швидкої розбудови і громадянських інсти-

тутів, які супроводжують, сприяють та полег-

шують власне скорочення відставання в розвитку 

ринкової економіки шляхом активізації включення 

в міжнародну діяльність та представлення країни в 

міжнародних організаціях. Тобто інститути грома-

дянського суспільства, які в економічній сфері 

представлені різноманітними асоціаціями, висту-

пають чинниками, які несуть в собі функцію при-

скорення економічного розвитку країни. 
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ПРІОРИТЕТ РИНКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ 

У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 

 

 

Дана оцінка необхідності використання ринкових інструментів державного ре-
гулювання агропродовольчої сфери. Запропоновано заходи щодо удосконалення 
застосування ринкових регуляторів на сучасному етапі розвитку економіки 
країни. 
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сільськогосподарська продукція, кредитування, лізинг, державна підтримка. 

 
Дана оценка необходимости использования рыночных инструментов государ-

ственной регуляции агропродовольственной сферы. Предложены мероприятия 
по усовершенствованию применения рыночных регуляторов на современном 
этапе развития экономики страны. 
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The estimation of necessity of use of market tools of the state regulation of agro-food 

sphere is given. Actions for improvement of application of market regulators at the 
present stage of development of national economy are offered. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні й загальнометодологічні проблеми 

державного регулювання економіки перехідного 

періоду знайшли відображення у працях вітчиз-

няних і зарубіжних вчених: Л. Абалкіна, Л. Баль-

церовича, А. Богомолова, А. Гальчинського, В. Гейця, 

С. Дорогунцова, Б. Кваснюка, І. Лукінова, С. Мо-

черного, М. Павловського, Б. Панасюка, Ю. Пахо-

мова, П. Саблука, Д. Сакса, П. Самуельсона, 

Д. Стігліца, В. Юрчишина та інших. 

Дослідженню конкретних напрямів державного 

регулювання аграрного виробництва в період його 

реформування, структурної перебудови та вдо-

сконалення системи управління АПК присвячені 

роботи економістів-аграрників В. Андрійчука, 

В. Бойка, П. Гайдуцького, С. Дем’яненка, М. Гла-

дія, В. Зіновчука, В. Криворучка, О. Крисального, 

А. Лісецького, Ю. Лупенка, М. Маліка, В. Месель-

Веселяка, Л. Молдаван, Т. Мостенської, О. Они-

щенка, М. Орлатого, Б. Пасхавера, І. Прокопи, 

В. Рябоконя, П. Саблука, В. Ситника, В. Трегоб-

чука, М. Федорова, Л. Шепотько, О. Шпичака та 

інших. 

Мета статті. Метою статті є дослідження пріо-

ритетності ринкових регуляторів та визначення 

шляхів удосконалення їх застосування у держав-

ному регулюванні агропродовольчої сфери крїни. 

Постановка проблеми. В період реформування 

економіки в управлінській діяльності закономірно 

зростає роль і значення державного регулювання з 

використанням ринкових важелів і інструментів. 

Перш за все, таких важелів як ціни, кредит, подат-

ки, що є в основному прерогативою державного 

рівня управління. В той же час, у рамках розме-

жування повноважень центру і регіонів останні 

можуть і повинні ухвалювати самостійні рішення, 

зрозуміло, що не виходять за межі конституційних 

положень і основних державних законів в області 

економіки, державного бюджету, фінансової сис-

теми, банків і так далі. Але щоб економічні регуля-

тори можна було цілеспрямовано «коректувати» 

на користь раціонального використання наявних 

ресурсів регіонального АПК, вони мають бути 

чітко відлагоджені на державному рівні. 

Результати. За роки реформи ціноутворення 

відбулося зниження долі сільських товаровироб-

ників в кінцевій ціні на хліб в 4 рази, молока в 

3 рази, великій рогатій худобі в 2 рази. У зв’язку з 

комерціалізацією торгівлі збільшилися торгові 

націнки і податкові відрахування. У результаті кін-

цева ціна продовольства збільшувалася значно 

швидше за доходи споживачів. Інфляція опини-

лася в 2 рази вище за зростання купівельної спро-

можності населення, що і привело до явного 
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скорочення попиту, «перевиробництва» багатьох 

продуктів, кризи їх збуту, отже, до спаду вироб-

ництва. Це спостерігається у всіх регіонах країни. 

Передусім, наголошується зниження рентабель-

ності аграрного виробництва до критичного рівня. 

Довгостроковою проблемою для розвитку 

аграрного виробництва стало відносне зниження 

цін на продукцію сільського господарства порів-

няно із цінами на матеріально-технічні ресурси. 

Зокрема, у США за період 1910 (14) – 2009 рр. від-

носні ціни на продукцію сільського господарства 

знизилися на 63 % (індекс паритету дорівнює 

0,37). В Україні значне зниження відносних цін на 

сільськогосподарську продукцію відбулося у 

період 1990-1997 рр., у 1997 р. індекс цінового 

паритету дорівнював 0,17 до 1990 р., у 2009 р. – 

0,14. Диспаритет цін на продукцію сільського гос-

подарства та промислові матеріально-технічні ре-

сурси виникає внаслідок дії як системних 

чинників, так і стохастичних. Якщо у розвинутих 

країнах диспаритет цін зумовлювався між інших 

чинників зростанням продуктивності праці в 

сільському господарстві та обсягів виробництва, 

то в Україні поглиблення диспаритету відбувалося 

в умовах їх спаду. Основними причинами дис-

паритету стали зменшення реальних доходів домо-

господарств, перехід до світових цін на енерго-

носії, зниження державної підтримки, розрив 

міжгалузевих зв’язків, нерозвиненість інститутів 

аграрного ринку. Внаслідок різнорідності чинни-

ків диспаритету завдання аграрної політики в 

умовах його поглиблення мають передбачати як 

відновлення еквівалентності обміну, порушеної 

через дії стохастичних чинників, і забезпечення 

нормальних умов відтворення галузі, так і сприян-

ня пристосуванню ресурсів аграрного сектору до 

нових умов, які формуються під впливом систем-

них чинників. 

Дослідження функціонування аграрного сектору 

в сучасних змішаних економіках ринкового типу 

довели, що функціонування ринкового механізму 

породжує низку проблем у сфері формування 

доходів, серед яких: висока нестабільність рівня 

фермерських доходів (за період 1997-2007 рр. у 

США коефіцієнт варіації середньорічного доходу 

фермерських домогосподарств від фермерської 

діяльності становив, 0,51, тоді як середньорічного 

доходу домогосподарств в економіці в цілому – 

0,10), відставання рівня доходів сільськогосподар-

ського походження від доходів походження з 

інших сфер економічної діяльності. Незважаючи 

на те, що гострота прояву симптомів проблем 

доходів сільськогосподарського походження заз-

нала у розвинутих країнах зменшення за рахунок 

диверсифікації доходів фермерських домогоспо-

дарств, розвитку страхових ринків, кооперації та 

інтеграції, інновацій, державних програм підтрим-

ки (зокрема, у США за 2007-2007 рр. прямі дер-

жавні виплати становили 32,4 % чистого фермер-

ського доходу), проблема щодо забезпечення 

ринковим механізмом еквівалентності на рівні до-

ходів залишається невирішеною [4, с. 270].  

Якби був відновлений ціновий паритет за ста-

ном на 1990 р., то економічний стан аграрного 

сектора принципово змінився. 

Залежність цін на внутрішньому і світових рин-

ках продовольства закономірна. Україна і до 

реформи споживала значну кількість продоволь-

ства, що ввозиться з країн колишнього СНГ і 

Заходу. У перехідний період реалізувати продук-

цію по допустимих для себе цінах виробники не 

можуть. Від реалізації молока, свиней, овець, 

птиці і шерсті (більше 50 % виручки) більшість 

сільських товаровиробників до цих пір зазнають 

величезні збитки. Обсяг імпорту у вартісному 

виразі виріс майже в три рази і склав в 2009 році 

26,6 млрд дол. при одночасному зниженні реалі-

зації власної продукції (особливо м’ясної). 

Якщо порівняти внутрішні і ввізні ціни, обчис-

ливши їх співвідношення, то воно не на користь 

вітчизняних товаровиробників. Імпортери не доз-

воляють вітчизняним товаровиробникам підняти 

ціни на свою продукцію, оскільки готові ще збіль-

шити обсяг ввезення. Низький попит, насиченість 

ринку м’ясною продукцією, зокрема імпортною, 

такі основні причини диспаритета в аграрному 

секторі. 

Захист внутрішнього ринку від імпортної інтер-

венції, протекціонізм відносно вітчизняного това-

ровиробника – проголошена складова частина офі-

ційної аграрної політики [1]. Проте, реалізувати її 

не так просто. Основний важіль захисту власного 

виробництва – підвищення мита та інших зборів 

на продукцію, що ввозиться. Але підвищення мита 

веде до зростання цін на внутрішньому ринку і до 

обмеження імпорту. В той же час, в споживчих 

витратах бідних верств населення частка покуп-

ного м’яса і м’ясопродуктів складає 15-16 %. Щоб 

порівняти ввізні і внутрішні ціни на м’ясо птиці 

слід мито підняти з 25 до 40 %, на свинину з 15 до 

80 %, на яловичину з 15 до 30 %. Але це неминуче 

приведе до підвищення споживчих витрат насе-

лення на 7-10 % і, відповідно, зменшить реальні 

доходи, особливо бідних верств населення. 

В умовах цінового диспаритета і залежностей 

вітчизняних товаровиробників від імпорту виникає 

проблема неплатежів. У реальній дійсності непла-

тежі існують, вони сприяють виживанню сільсько-

господарських підприємств в умовах диспаритета. 

Хронічна нестача грошових коштів останніми 

роками примушує сільськогосподарські підпри-

ємства повертатися до натуральних форм оплати 

праці, самим продавати сировину або перероблені 

продукти, розвивати натуральний обмін продукцією. 

У ситуації, що склалася на продовольчому ринку 

України, також існує «певна рівновага» у цінових 

пропорціях на сільськогосподарську продукцію та 

матеріально-технічні ресурси, що споживаються 

при її виробництві, однак вона не може задоволь-

няти його учасників, насамперед виробників сіль-

ськогосподарської продукції та продовольства, які 

в переважній більшості залишаються збитковими. 

Основним чинником такого явища є те, що 

закупівельні ціни на продукцію агропромислового 
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комплексу визначаються під впливом низької 

платоспроможності населення та різкого зниження 

цін на зовнішньому ринку на основні види сіль-

ськогосподарської продукції, зокрема на зернові 

(2003 рік є винятком), насіння соняшнику, соняш-

никову олію, цукор. Харчова промисловість Украї-

ни об’єднує групу спеціалізованих підгалузей з 

виробництва продовольчих товарів переважно із 

сировини рослинного походження. Динаміка ін-

дексів виробництва продукції харчової промисло-

вості приведена на рис. 1. 

У 2009 році реалізовано харчових продуктів, на 

суму 124,8 млрд. грн, що становить 18,7 % в за-

гальному обсязі реалізованої промислової продук-

ції в Україні проти 14,2 % у 2008 році. У 2009 році 

промислове виробництво молочних продуктів, 

порівняно із відповідним періодом минулого року, 

скоротилось на 9,2 %. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка індексів виробництва продукції харчової промисловості (1990 р. = 100 %) 

 

У 2009 році, порівняно із попереднім роком, 

спостерігалося зменшення виробництва продукції 

м’ясної промисловості на 12,2%. Натомість випуск 

іншої продукції м’ясної промисловості був 

меншим, ніж за аналогічний період 2008 року. 

У червні 2010 р. індекс споживчих цін склав 

99,6 %, з початку року – 103,3 % (торік – 108,6 %). 

Ціни на продукти харчування у червні 2010 р. 

знизилися на 0,9 %. Найбільше подешевшали 

капуста ( на 50,7 %) та яйця (на 18,6 %). Крім того 

знизилися в ціні тваринні жири (на 7,8 %), сир і 

м’який сир (на 4,5 %), овочі (на 4,4 %), молоко (на 

3,0 %), масло (на 1,9 %). Разом з тим, подорожчали 

морква, картопля та буряк (на 16,6-12,6 %), фрукти 

(на 2,3 %), хліб і хлібопродукти (на 0,5 %), олія (на 

0,3 %), м’ясо та м’ясопродукти та цукор (на 0,1 %). 

У червні 2010 р. індекс цін виробників 

промислової продукції склав 99,5 %, з початку 

року – 114,3 % (торік – 104,2 %). На підприємствах 

з виробництва харчових продуктів ціни знизились 

на 0,1 %, у т. ч. у виробництві рибних продуктів – 

на 2,2 %, мяса та м’ясопродуктів – на 1,6 %, 

молочних продуктів та морозива – на 1,4 %, цукру – 

на 0,4 %. Разом з цим, відбулося подорожчання 

продукції у виробництві напоїв – на 1,0 %, 

борошно-крупяних продуктів – на 0,8 %, олії та 

тваринних жирів – на 0,6 % [6]. 

Ще одна причина неплатежів в аграрному секто-

рі – борги сільськогосподарським підприємствам, 

дебіторська заборгованість. Зобов’язання фінансо-

вих організацій по виплатах сільському господар-

ству з державного бюджету в цілому виконуються 

лише частково. Повернення боргу при зростаючому 

диспаритеті цін нереальна задача. Неплатежі і далі 

збільшують диспаритет, продовжують колишню 

практику «перекачування» коштів з села і можуть 

привести до згортання ринкових відносин на селі, 

розвиток яких можливо за умови скорочення 

ножиць цін і розмірів неплатежів. 

Що стосується антимонопольної політики, то її 

треба проводити не лише в галузях, що є 

природними монополіями, але також відносно 

галузевих і регіональних монополістів. Заходи 

державного управління по відношенню до них 

повинні перешкоджати подальшій монополізації в 

суміжних з сільським господарством галузях. 

Надія на те, що високий рівень доходів в 

переробці і торгівлі викличе могутній приплив 

капіталів і, відповідно, загострить конкуренцію в 

них, не виправдався. В даний час монополії тут 

досить сильні і здатні різними неринковими 

методами протистояти конкуренції товаровироб-

ників, що знов з’являються, взагалі не допускаючи 

їх на ринок. Відносно монополістів могли б бути 

зроблені різні заходи по реальному обмеженню їх 

прибутковості через встановлення максимальних 

відпускних цін і мінімальних закупівельних. 

Надто необхідною в цих умовах є розробка 

чітких критеріїв віднесення посередницьких і 

переробляючих підприємств до категорії моно-

полістів. Важливо розрахувати обгрунтоване спів-

відношення між закупівельними і відпускними 

цінами, проводити санаційні заходи відносно ма-

шинобудівних підприємств, заохочувати і стиму-

лювати їх переозброєння, диверсифікацію і пере-

профілювання і, одночасно при необхідності, 

застосовувати антимонопольні заходи для запобі-

гання необгрунтованому завищенню цін. Анти-

монопольні заходи відносно ресурсовиробничих 

галузей цілком прийнятні і закономірні, оскільки 
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практично всі їх підприємства не мають конку-

рентів в реальному ринковому середовищі. 

Найважливішою умовою ліквідації диспаритету 

при переважно вільному ринковому ціноутворенні є 

суттєве підвищення платоспроможного попиту 

населення. Без цього ціни на сільськогосподарську 

продукцію не зможуть зростати швидше, ніж ціни 

на засоби виробництва і послуги. Для підвищення 

попиту необхідне загальне оздоровлення еконо-

міки, перш за все промисловості і будівництва, 

стійке зростання виробництва. Лише за підйомом 

виробництва послідують нормальне формування 

прибуткової частки державного і місцевих бюд-

жетів, більш повне фінансування сільського госпо-

дарства. Поки продовжується спад, не можуть 

зростати реальні доходи населення. Якщо стабі-

лізація відбудеться в самій найближчій перспек-

тиві, то і вона не приведе до швидкого зростання 

життєвого рівня і поліпшення кон’юнктури на 

продовольчому і аграрному ринках. Потрібно хоча 

би 2-3 роки стійкого підйому, а підвищення по-

питу на аграрну продукцію відбудеться в кращому 

випадку через 3-5 років. З цього виходить, що 

сільгосптоваровиробникам в найближчій перспек-

тиві доведеться працювати в умовах глибокого 

цінового диспаритету, а падіння виробництва і 

ефективності сільськогосподарського виробництва 

може бути припинене. 

За даними ІАЕ УААН втрати аграрного сектора 

лише від диспаритету цін протягом десятиліття 

досягли понад 95 млрд. грн. Бартерні схеми 

взаєморозрахунків, борги за отримані ресурси, 

прогресуючі із середини 90-х pp. затримки з 

виплати заробітної плати, зменшення її грошової 

частки негативно позначились на мотивації селян 

до праці, погіршився фінансовий та інвестиційний 

стан галузі [3, с. 119]. Все це призвело до руй-

нування матеріально-технічного потенціалу галузі. 

Так, за останніми оцінками [5], його розмір 

становить лише 100 млрд. грн., тоді як потреба – 

близько 550 млрд. грн. 

Глибина кризи, момент пожвавлення в аграр-

ному секторі різних регіонів будуть пов’язані з 

особливостями їх економічного стану, спеціалізації, 

попиту на ринках отже, з пристосуванням управ-

лінської діяльності до цих особливостей, пошуків 

нестандартних рішень, особливо у фінансовій і 

податковій політиці. 

В даний час сільськогосподарські підприємства 

звільнені від сплати податку на прибуток від 

реалізації виробленої (включаючи переробку в 

господарствах) сільськогосподарської продукції, 

податку на майно, внесків до дорожніх фондів. 

Надання пільг дозволило декілька знизити загаль-

ний тягар оподаткування в сільському господар-

стві, але трохи, оскільки у сільськогосподарських 

підприємств, із-за високої трудомісткості цієї 

галузі, більшу частку у виручці складають обов’яз-

кові відрахування в пенсійний та інші фонди. 

Проте навіть знижені податки більшість сільсько-

господарських підприємств не змогли сплатити із-

за зменшення своїй прибутковості або ж ці 

податки довелося сплачувати за рахунок наро-

щування боргів. У 2009 р. збитковими залишалися 

приблизно 27 % всіх підприємств. У цих умовах 

більша частина податків і обов’язкових внесків 

була сплачена ними за рахунок нарощування 

простроченої кредиторської заборгованості. Через 

це, в економічних умовах, що склалися, відміна 

ряду податкових пільг для підприємств, що перед-

бачається Податковим кодексом, представляється 

обгрунтованою. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою 

оподаткування сільськогосподарських підприємств 

пільгове. Сільське господарство США довгі роки 

вважалося за галузь особливого стратегічного 

значення. Внаслідок цього державна податкова і 

бюджетна політика стосовно сільського госпо-

дарства була м’якшою, ніж до більшості інших 

галузей АПК і національної економіки в цілому. 

Із-за великої роздробленості і порівняно низької 

конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств, на додаток до ринкових цін, що 

складаються, в розвинених країнах діє система 

державного захисту (підтримка) сільського госпо-

дарства, незважаючи на вищий рівень його 

продуктивності, чим в Україні. 

Законом, що діє, передбачена централізація 

частки плати за землю до державних і регіо-

нальних бюджетів з використанням цих коштів на 

заходи щодо землеустрою, ведення земельного 

кадастру, моніторингу, охорони земель і підви-

щення родючості земель, на інженерне і соціальне 

облаштування територій. Кошти, що акумулю-

ються у державному бюджеті, використовуються в 

основному на фінансування державної програми 

підвищення родючості земель. 

Відносно розмірів земельного податку вислов-

люється думка, що вони низькі, не відповідають 

цінам на землю і не стимулюють виробників до її 

кращого використання. Насправді, ставки земель-

ного податку, що діють, на сельхозугіддя носять 

пільговий характер, оскільки включають лише 

частину земельної ренти, яка може бути отримана 

при формуванні реалізаційних цін на базі витрат 

гірших земель. Ціни, що однак діють, на про-

дукцію рослинництва в Україні в даний час не 

забезпечують отримання середнього прибутку 

навіть на кращих за якістю землях, не говорячи 

вже про отримання диференційної ренти. Більш 

того, основна маса земельного податку в 2009 р. 

привела до зростання збитків господарств, збіль-

шення їх боргів. З метою збереження угідь для 

виробництва сільськогосподарської продукції і у 

зв’язку з державною підтримкою сільського госпо-

дарства за рахунок бюджету в розвинених країнах 

діє пільгове оподаткування сільськогосподарських 

угідь. 

Кризова ситуація в економіці агропродовольчої 

сфери, перш за все сільського господарства, в 

період реформування, широко натуральна форма 

зв’язку господарських партнерів (бартер), що 

розповсюдилася останніми роками, як це не раз 

бувало в історії, змусили регіональні власті і 
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сільгоспвиробників шукати адекватні моделі опо-

даткування функціонуючої системи виробництва 

аграрної продукції. Крім того, податкова система, 

що існує в даний час, надзвичайно громіздка і 

вимагає подальшого вдосконалення. 

Важливим важелем державного управління на 

державному і регіональному рівнях є кредитно-

фінансовий механізм, послідовна переорієнтація 

його на посилення мотивації до продуктивнішої 

праці і раціонального використання наявних обме-

жених ресурсів сільського господарства і АПК в 

цілому [7]. 

Система комерційного кредитування, що діє в 

даний час, в Україні орієнтована на прибутковість 

в галузях з відносно високою оборотністю капі-

талу. Тому її відсоткові ставки не дають можли-

вості сільським товаровиробникам брати участь на 

рівних на ринку кредитних ресурсів. Кредитування 

комерційними банками сільськогосподарських під-

приємств ще більш уускладнене унаслідок їх 

низької прибутковості, відносно низької віддачі на 

вкладений капітал, неліквідності майна, невиріше-

ності земельного питання. Для цих банків госпо-

дарство є перспективним об’єктом інвестування, 

що не забезпечує повернення позикових коштів, 

що видаються на загальних умовах, як правило, на 

коротший, ніж необхідно, термін. По цій чині в 

країнах з розвиненою економікою існує особлива 

система сільськогосподарського кредиту, побудо-

вана з урахуванням специфіки галузі і умов її 

розвитку в ринковій динаміці. 

Кредитування села під єдину високу облікову 

ставку НБУ, що прийшло на зміну пільговому 

кредитуванню взагалі дискредитувало функції кре-

диту, перетворивши його на безповоротне, нецільове 

фінансування. Воно порушило принципи еконо-

мічної справедливості і доцільності. Окремі 

господарства намагалися повернути кредити, але 

більшість цього не робило, будучи впевненими в 

тому, що уряд їх борги пролонгує або спише. 

Видані під високу, несумірну з прибутковістю 

галузі відсоткову ставку, ці кредити в масовому 

порядку не поверталися в строк ще і унаслідок 

того, що в системі кредитування, що склалася, 

банки фактично перетворилися на простих вико-

навців адміністративного розподілу коштів. Ко-

роткострокові кредити, що постійно запізню-

ються, під сезонні роботи, що доводяться до 

позичальників, як правило, в спішному порядку, 

не досягали своїх цілей, а банки не могли нести 

реальної майнової відповідальності за таке кре-

дитування. Відсутність механізмів об’єктивного 

розподілу централізованих кредитів викликала 

зловживання. 

По цих причинах, практика подібних централі-

зованих кредитів була відмінена. Проте сільського-

сподарським товаровиробникам не були запропо-

новані інші варіанти грошового кредитування під 

ставку, сумірну з їх прибутковістю. Одні лише 

товарні кредити і лізинг не могли повністю 

вирішити проблем кредитування на селі. Тим 

часом, товарне сільськогосподарське виробництво 

через свою сезонність, тривалість циклу, залеж-

ність від природного чинника і інших особли-

востей гостро потребує адекватного кредитного 

механізму. Робота АПК в ринкових умовах без 

залучених коштів, немислима, тим більше, що 

постійне випереджаюче зростання витрат сільсь-

когосподарського виробництва, скорочення його 

обсягів, відсутність адекватної ринкової інфра-

структури, низький платоспроможний попит спо-

живачів, монополізм в суміжних галузях, масова-

ний імпорт позбавили підприємства оборотних 

коштів. Труднощі з реалізацією продукції і зни-

ження обсягів безповоротного бюджетного фінан-

сування ще більш загострили потребу в залученні 

додаткових ресурсів зі сторони. 

Окрім адекватного механізму кредитування 

сільського господарства необхідно створити ефек-

тивний механізм фінансування галузі, і перш за 

все державної підтримки. У своєму теперішньому 

виді він неефективний, залежний від суб’єктивних 

рішень. Підтримка виплачується неритмічно, не-

вчасно, не в повному обсязі і з порушенням 

встановлених правил. Державні капітальні вкла-

дення, участь, в програмах, що передбачають 

державне фінансування, не є предметом конкурсів 

і використовуються часто без належної віддачі. 

Фінансування державних операцій на ринку 

продовольства проводиться без чіткого розподілу 

відповідальності між покупцем і продавцем, з 

серйозним порушенням основних законів ринку. 

Держава не підтримує виникаючі ринкові інсти-

тути інфраструктури АПК. 

Реальна ситуація в АПК України робить необ-

хідною розробку нових, принципових і чітких 

підходів до фінансово-кредитної політики, більш 

відповідних законам ринку і конкуренції. Пільгове 

кредитування має бути конкурсним, забезпеченим 

поверненням, голосним, залежним не від адмі-

ністративних рішень, а від господарського інте-

ресу суб’єктів, що беруть в ньому участь. Пряме 

державне втручання на кредитному ринку має 

бути замінене державним гарантуванням кредитів 

для АПК, роботою через комерційні структури 

(банки, ринкові суб’єкти і т. п.). 

Складне фінансове становище сільських това-

ровиробників викликає тимчасову необхідність (в 

умовах ринку основна форма кредиту грошова) 

використання натурального кредиту, практика 

якого в Україні має свою історію з часів земського 

руху і зародження системи сільськогосподарської 

кооперації [2]. Та і в сучасній світовій практиці 

кредит в товарній формі або у формі лізингу є 

загальноприйнятою, хоча і додатковою, формою 

кредитування. В Україні комерційний децентралі-

зований товарний кредит отримав свій розвиток, 

особливо в південних регіонах. Фірми, оперуючи 

на продовольчому ринку, самі авансували товаро-

виробників або надавали їм, короткостроковий 

кредит в товарній формі під майбутнє постачання 

сільгосппродукції. Справедливість цін при такому 

комерційному кредитуванні забезпечується взаєм-

ним інтересом виробників і торгових фірм, а також 
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високою конкуренцією серед останніх. Державний 

товарний кредит не повинен залежати від каналів 

реалізації сільськогосподарської продукції і цін на 

неї. Важливо забезпечити умови для нормальної 

конкуренції нафтосбутових фірм, що беруть участь в 

централізованому товарному кредитуванні. Дер-

жавне централізоване товарне кредитування по-

винне грати допоміжну роль і охоплювати ті 

сегменти ринку, де активність комерційних фірм 

невисока. В даний час, однак, за відсутності 

вибору у виробників, нерозвиненості ринкової 

інфраструктури державне товарне кредитування 

покликане грати вельми суттєву роль в підтримці 

сільських товаровиробників позиковими коштами. 

Але наш аналіз показує, що використання 

товарного кредиту повною мірою не відповідає 

вимогам, що пред’являються до державної під-

тримки підприємств агропромислового комплексу. 

Взаємозаліки, податкові звільнення, інші види 

розрахунків бюджетів державного і регіонального 

рівнів з підприємствами і організаціями, що 

виключають грошову форму, ведуть зрештою до 

ослаблення фінансово-грошової системи держави. 

Зараз негрошова форма розрахунків в АПК, яка 

зумовлює серйозні втрати у виконанні для дер-

жавного бюджету і бюджетів територій, а також 

несе з собою багато непередбачених складнощів 

для підприємств, організацій і господарств, до-

сягла величезних розмірів. Очевидно, що необ-

хідне приведення грошово-кредитної політики 

країни у відповідність з реальною потребою в 

грошових ресурсах для забезпечення економічного 

зростання на основі відновлення і розвитку 

вітчизняного виробництва. Відповідно необхідна 

розробка системи фінансових заходів з захисту і 

підтримки виробників сільськогосподарської про-

дукції. 

Механізми, що діють, потребують вдоско-

налення. Перш за все, необхідно зафіксувати в 

порядках кредитування положення, згідно якому 

ціни на матеріально-технічні ресурси при товар-

ному кредитуванні не повинні перевищувати 

середні, що склалися у відповідних регіонах. 

Постачальники ресурсів по товарному кредиту 

повинні визначатися строго на конкурсній основі і 

укладати відповідні угоди з державою. Для 

підвищення конкурентності ринку ресурсів, що 

поставляються в рамках товарного кредитування, і 

забезпечення можливості вибору позичальниками 

найбільш вигідного постачальника, незалежно від 

його місцеположення, спеціалізації і підлеглості, 

слід ввести відповідні цінні папери. Це потрібно 

тому, що при державному товарному кредиті 

ослабляється дія механізму балансування попиту і 

пропозиції, а при стимулюванні конкуренції серед 

постачальників або орієнтації на ціни, що склалися 

в звичайній торгівлі, ці механізми посилюються. 

Придбаючи сільськогосподарську техніку, в 

лізинг, сільськогосподарські товаровиробники 

отримують від держави фінансову підтримку. 

Аналіз забезпечення господарств і підприємств 

агрокомплексу України матеріально-технічними 

ресурсами на лізинговій основі із залученням бюд-

жетних коштів, кредитів банків і інших інвестицій 

на поворотній основі дозволяє зробити висновок, 

що лізинг в теперішній ситуації є цілком доціл-

ьним для держави і економічно вигідною формою 

кредитування сільських товаровиробників. 

Очевидно, що поки діє система лізингу, відбір 

лізингових посередників повинен проводитися на 

конкурсній основі серед будь-яких юридичних 

осіб, зокрема заводів-виготівників, що пропонують 

найбільш прийнятні умови, включаючи свою фі-

нансову участь в державних лізингових операціях. 

Механізм лізингових відносин насамперед має 

бути направлений на усунення монополізму поста-

чальників. Агенти, що взяли участь в державних 

лізингових операціях, повинні надати свою про-

граму кредитування, забезпечену власним майном. 

Економічний інтерес ринкових лізингових посе-

редників, що виграли конкурс і що самостійно 

уклали договори з лізингоотримувачами, приведе 

до того, що техніка надходитиме в найбільш 

ефективні платоспроможні господарства. Взаємо-

відношення держави, лізингових фондів, ділерів і 

села регулюватимуться відповідними договорами. 

Можна також запропонувати варіант передачі 

коштів лізингового фонду на конкурсній основі 

безпосередньо лізингоотримувачам з тим, щоб 

вони мали можливість більше впливати на ресурс-

ний ринок, брати участь в конкурсному відборі 

лізингооператорів, вибирати собі постачальників і 

посередників. В цьому випадку товаровиробники 

виступатимуть засновниками спеціалізованих лі-

зингових компаній з внесенням цих коштів у 

вигляді внесків в статутний капітал. Лізингові 

компанії можуть утворюватися і на базі поста-

чальницько-збутових і сервісних організацій АПК. 

У систему державного регулювання АПК в 

умовах ринку входить пряма фінансова підтримка 

держави, здійснювана за рахунок державного, 

регіонального і місцевого бюджетів. Аналіз цього 

аспекту проблеми дозволяє зробити висновки, по-

перше, про недостатній рівень бюджетної під-

тримки і, по-друге, про необхідність відмовитися 

від безумовного збереження всіх видів дотування 

рік за роком. Система державної підтримки має 

бути гнучкою, відповідати поточним потребам 

села, реагувати на змінну економічну ситуацію. 

Бюджетні дотації і компенсації повинні сприяти 

структурній перебудові і концентрації вироб-

ництва в основних зонах спеціалізації. 

Пряма державна підтримка має бути насам-

перед направлена на стимулювання ефективності 

сільськогосподарського виробництва і відповідати 

принципам адресності, «прозорості» і зрозумілості 

механізмів для сільгоспвиробників. Виплати мають 

бути ритмічними і повними відповідно до бюд-

жетних призначень і затверджених порядків. Бюд-

жетні дотації і компенсації необхідно виплачувати 

незалежно від форм власності, організації вироб-

ництва і каналів реалізації продукції на внутріш-

ньому ринку. Державні бюджетні прямі дотації не 

можуть бути універсальними в галузевому і 



 
Наукові праці. Державне управління 

92 

регіональному аспектах для різних природно-еко-

номічних зон і продуктів повинні застосовуватися 

різні їх види. 

В цілях вдосконалення системи прямої бюд-

жетної підтримки товаровиробників можна було б, 

перш за все, концентрувати дотаційні кошти на 

особливо важливих напрямах, своєчасно пере-

орієнтовуючи їх. Паралельно слід використову-

вати одноразові субвенції по раніше затверджених 

напрямах, визначити товаровиробників, що беруть 

участь в програмах державної підтримки, на кон-

курсній основі. Необхідно також зв’язати заходи 

державної підтримки з виконанням товаровироб-

никами певних умов і зобов’язань перед державою 

(за винятком зобов’язань при виборі каналів 

реалізації і визначенні цін). Слід ввести механізми 

підтримки соціальних гарантій в депресивних ре-

гіонах і розвитку в них альтернативних вироб-

ництв. В цілях структурної перебудови АПК окре-

мих регіонів необхідно перепрофілювати їх 

виробництва, використовувати можливості стиму-

лювання експорту і розвитку перспективних 

імпортозамінюючих виробництв. 

Висновки. Найважливішою умовою ліквідації 

диспаритету при переважно вільному ринковому 

ціноутворенні є суттєве підвищення платоспро-

можного попиту населення шляхом загального оз-

доровлення економіки, перш за все промисловості 

і будівництва, стійкого зростання виробництва, що 

призведе до нормального формування прибуткової 

частки державного і місцевих бюджетів, більш 

повного фінансування сільського господарства.  

Відносно монополістів необхідно розробити: 

заходи по реальному обмеженню їх прибутковості 

через встановлення максимальних відпускних цін і 

мінімальних закупівельних; чіткі критерії відне-

сення посередницьких і переробляючих підпри-

ємств до категорії монополістів.  

В порядках кредитування необхідно зафіксу-

вати положення, згідно якому ціни на матеріально-

технічні ресурси при товарному кредитуванні не 

повинні перевищувати середні, що склалися у 

відповідних регіонах.  

Механізм лізингових відносин насамперед має 

бути направлений на усунення монополізму поста-

чальників – програма кредитування повинна бути 

забезпечена власним майном. Пропонується варіант 

передачі коштів лізингового фонду на конкурсній 

основі безпосередньо лізингоотримувачам.  

Система прямої бюджетної підтримки товаро-

виробників має бути удосконалена застосуванням 

заходів з: концентрації дотаційних коштів на особ-

ливо важливих напрямах, своєчасно переорієн-

товуючи їх; визначення товаровиробників, що 

беруть участь в програмах державної підтримки, 

на конкурсній основі; введення механізмів під-

тримки соціальних гарантій в депресивних регіо-

нах і розвитку в них альтернативних виробництв. 
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ВІДСУТНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СИСТЕМНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

 

Досліджено забезпечення системності аграрної політики. Визначено заходи 
щодо підвищення ефективності виробництва аграрної продукції і розвитку її 
ринку, реалізація яких має здійснюватися на загальнодержавному і регіональному 
рівнях. 

Ключові слова: Аграрна політика, динамічний розвиток, механізм, продо-
вольча безпека, формування. 

 
Исследовано обеспечение системности аграрной политики. Определены 

мероприятия по повышению эффективности производства аграрной продукции 
и развития ее рынка, реализация которых должна осуществляться на 
общегосударственном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: Аграрная политика, динамическое развитие, механизм, 
продовольственная безопасность, формирование. 

 
Providing of the system of agrarian policy is explored. Measures are certain on the 

increase of efficiency of production of agrarian goods and its market development, 
realization of which is to be carried out at national and regional levels. 

Key words: Agrarian policy, dynamic development, mechanism, food safety, forming. 
 

 

Вступ. У сучасній аграрній політиці недо-

статньо чітко визначено систему пріоритетів, цілей 

та завдань розвитку агропродовольчої сфери 

економіки загалом та окремих її складових. Така 

невизначеність створює конфліктогенний простір і 

має наслідком небезпечні коливання напрямів 

політики, поглиблює регіональні відмінності. 

Разом з тим, певні спроби зрозуміти перспективні 

шляхи реформування та розвитку галузі часто 

відзначені застарілими підходами, побудованими 

на зміцненні владних структур, тоді як питання 

розвитку людини, особистості, забезпечення її 

потреб як і раніше не вважаються пріоритетними. 

Відсутність раціональної аграрної політики як 

системного процесу, який формується та реалі-

зується усіма сторонами, що мають відношення до 

нього, неадекватність дій державних органів 

характеру і масштабу проблем агропродовольчої 

сфери не дають можливості досягти бажаного 

ефекту. Потрібні значні інтелектуальні зусилля 

для формування такого бачення майбутнього, яке 

здатне надати надійні цінності, орієнтації в 

подальшому просуванні галузі до стабільного і 

динамічного розвитку, та загальнодержавницька 

ідеологія, спроможна узгодити інтереси та дії 

влади, товаровиробників, різних соціальних верств 

та груп населення з метою найповнішої реалізації 

їх інтересів. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Ваго-

мий внесок у розробку теоретико-методологічних 

та організаційно-практичних засад розвитку 

національної аграрної політики внесли такі вчені, 

як В. Амбросов, В. Андрійчук, О. Бородіна, 

П. Гайдуцький, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Дани-

лишин, О. Дацій, М. Дем’яненко, С. Дем’яненко, 

В. Зіновчук, М. Калінчик, С. Кваша, І. Кириленко, 

М. Корецький, І. Лукінов, Ю. Лупенко, П. Мака-

ренко, А. Малиновський, М. Малік, В. Мартьянов, 

В. Месель-Веселяк, О. Могильний, Г. Мостовий, 

В.Нелеп, T. Осташко, О. Онищенко, Б. Панасюк, 

Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, П. Руснак, В. Рябо-

конь, П. Саблук, М. Сахацький, В. Ситник, В. Тре-

гобчук, М. Хвесик, Є. Ходаківський, М. Хорун-

жий, Г. Черевко, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юр-

чишин та ін.  

Постановка завдання: 

– дослідити забезпечення системності аграр-

ної політики; 

– визначити заходи щодо підвищення ефек-

тивності виробництва аграрної продукції і роз-

витку її ринку, реалізація яких має здійснюватися 

на загальнодержавному і регіональному рівнях. 

Результати. Системність аграрної політики 

пропонується розглядати у декількох аспектах. 

По-перше, це створення механізму функціо-

нального взаємозв’язку та взаємодії усіх учасників 

процесу розробки політики – загальнодержавних, 
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регіональних органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування разом з аграрними товаро-

виробниками, наукою, бізнесом, населенням і ін., 

тобто розгляд їх як єдиної системи. Ключова роль 

у забезпеченні такої системності належить ком-

петентній, відповідальній та виваженій участі 

держави. По-друге, системність розглядається як 

постійний цілеспрямований вплив на усі об’єкти 

аграрної політики, відповідальні за формування 

продовольчої безпеки держави і сталий сільський 

розвиток. По-третє, це застосування суб’єктами 

аграрної політики всіх можливих інструментів 

правового, організаційного, фінансового, інформа-

ційного та ін. характеру з метою забезпечення 

досягнення визначених цілей політики. Щодо 

другого та третього аспектів системності варто 

зупинитися детальніше та розглянути їх на 

прикладі конкретних ситуацій.  

Законодавчо визначено, що основні засади 

державної аграрної політики України поширю-

ються на сільське та рибне господарство, харчову 

промисловість і перероблення сільськогосподар-

ських продуктів (аграрний сектор), аграрну науку і 

освіту, соціальну сферу села, їх матеріально-

технічне та фінансове забезпечення [3, с. 10].  

Проте досягнення визначених цілей вимагає 

розширення кола її об’єктів та суб’єктів політики, 

до яких насамперед необхідно включити торгівлю 

продовольчими товарами, що є важливим 

елементом відтворювального циклу в системі 

господарських взаємовідносин між учасниками 

харчового ланцюга. Крім того, саме торгівля 

здатна інтегрувати економічні та екологічні цілі у 

функціонуванні продовольчого комплексу, бути 

бар’єром на шляху до споживача екологічно 

небезпечних, неякісних, шкідливих для здоров’я 

людей продовольчих товарів [4, с. 11]. Основними 

проблемами, які стримують формування ефек-

тивного економічного механізму впливу держави 

на розвиток торговельного обслуговування та 

потребують вирішення, є невпорядкованість тех-

нічного регулювання у сфері торгівлі харчовими 

продуктами, низький рівень контролю та коор-

динації у захисті прав споживачів, самоусунення 

регіональних та місцевих органів влади від 

здійснення наглядової функції, високий рівень 

нелегальності бізнесу та, як наслідок, наявність на 

ринку великих обсягів фальсифікованої, неякісної 

і небезпечної продукції тощо. 

Актуальним залишається питання формування 

дієвих механізмів гарантування прав споживачів, 

захисту їх матеріальних інтересів та здоров’я. 

Наприклад, у Німеччині порівняльне випробу-

вання товарів і послуг та широке розповсюдження 

результатів забезпечує Німецький інститут інфор-

мації для споживачів. Окрім експертизи товарів, 

інститут проводить індивідуальне консультування 

споживачів у 16 Споживчих центрах, по одному в 

кожній федеральній землі, у складі яких діє 200 

консультаційних пунктів. На рівні ЄС Євро-

пейська комісія підтримує значними дотаціями 

роботу Загальноєвропейського союзу споживачів 

BEUC, головного союзу більш ніж 35 націо-

нальних споживчих організацій країн-членів ЄС. 

Важливо зауважити, що жоден закон європей-

ського рівня, який зачіпає інтереси споживача, не 

приймається без урахування позиції BEUC [1, 

с. 13].  

Активний розвиток мережевої торгівлі про-

тягом останніх років призводить до появи нових 

форматів торгівлі, які часто загострюють кон-

флікти в галузі. Насамперед це стосується малого 

бізнесу у вказаній сфері, який поступово витіс-

няється зі сфери торгівлі. По-друге, невеликі 

місцеві виробники не завжди спроможні налаго-

дити співпрацю з торговельними мережами 

внаслідок неможливості формування великих 

партій товару. Ускладнює проблему нерозвинута 

система логістики і оптової торгівлі. Вирішення 

вказаних проблем покладається на місцеві органи 

влади, які, вивчаючи потреби торговельних мереж, 

надають допомогу місцевим виробникам щодо їх 

виконання. 

У зарубіжних країнах основними сферами 

державного регулювання торгівельної діяльності є: 

регулювання торговельної практики, пов’язаної з 

організацією торгівлі (Франція, Німеччина); умов 

доступу в торгівлю (Італія, Голландія); часу 

роботи об’єктів торгівлі (Німеччина, Австралія, 

Бельгія, Фінляндія); непряме регулювання цін, 

непрямий контроль над цінами (прейскурант, 

рекомендований рівень цін) (Франція, Велико-

британія, Бельгія, Нідерланди); ліцензування 

роздрібної торгівлі на основі підтвердження про-

фесійної компетентності учасників ринку (Італія); 

ведення регістрів бізнесу (Франція, Німеччина) [1, 

с. 29]. З урахуванням сучасних економічних 

трансформацій актуальним є державне регулю-

вання доступу підприємств на ринок у поєднанні з 

практикою управління розміщенням нових 

торгівельних підприємств, оскільки експансія 

великих торгівельних фірм потребує активного 

втручання держави з метою встановлення балансу 

різних форм торгівлі та зростаючої ролі 

соціальних і природоохоронних факторів. З цією 

метою, а також для стимулювання налагодження 

системи збуту продукції виробників аграрного 

сектора, як засобу усунення їх залежності від 

монопольних заготівельних підприємств, може 

використовуватися широкий спектр інструментів. 

Забезпечення високоякісного обслуговування 

населення на основі динамічного розвитку торго-

вельної сфери потребує розробки та прийняття 

відповідного закону, оскільки діюча Концепція 

розвитку внутрішньої торгівлі України має суто 

декларативний характер. Зазначений закон має 

передбачати систему дозвільних, інформаційних, 

консультаційних та інших інструментів впливу на 

процеси, які відбуваються на споживчому про-

довольчому ринку, гарантуючи дотримання 

інтересів населення та формуючи продовольчу 

безпеку держави. 

Одним із аспектів проблеми продовольчої 

безпеки, пов’язаної зі сферою торговельної 
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діяльності, є рівень насиченості торговельної 

мережі продовольчими товарами вітчизняного 

виробництва. Забезпечення максимально повної 

реалізації виробленої продукції є однією зі 

складових процесу безперебійної роботи підпри-

ємств харчової промисловості, стабільності продо-

вольчого ринку та формування системи само-

забезпеченості продовольчими товарами. Загалом 

у торгівельній мережі в структурі реалізованої 

продукції переважають товари вітчизняного 

виробництва. Проте спостерігається тенденція 

щодо поступового скорочення їх частки майже за 

всіма основними видами харчових продуктів. 

Причин такої ситуації вбачається декілька. 

Насамперед, це поступова лібералізація імпортної 

політики України в контексті виконання умов 

переговорного процесу при вступі до СОТ. Зару-

біжні підприємства отримали ширші можливості 

доступу на вітчизняний ринок і активно цим 

користуються, використовуючи широкий арсенал 

маркетингових засобів. По-друге, значна кількість 

вітчизняних виробників не змогла пристосуватися 

до нових ринкових умов господарювання, адекват-

но відреагувати на посилення конкуренції, зокрема 

внаслідок нехтування питань маркетингової та 

інноваційної діяльності. Вони не створили власних 

ефективних маркетингових служб, не налагодили 

тісних взаємозв’язків із торговельними підприєм-

ствами на взаємовигідних умовах, знехтували 

необхідністю підвищення рівня якості продукції, 

формування торгових марок та їх активному 

просуванню на ринок. Ці та ряд інших причин 

призвели до завоювання вітчизняного продоволь-

чого ринку виробниками інших держав, що 

посилює залежність від постачань продукції з цих 

країн та стримує активніший розвиток вітчизня-

ного виробництва. 

Водночас підвищення рівня насиченості торго-

вельної мережі продукцією вітчизняного вироб-

ництва дало б змогу створити потенційні резерви 

для збільшення обсягів виробництва вітчизняної 

харчової продукції. У результаті було б забез-

печено зростання завантаженості наявних вироб-

ничих потужностей та, як наслідок, зменшення 

витрат виробництва на одиницю продукції, 

підвищення рівня її конкурентоспроможності. 

Іншими позитивними факторами цього процесу 

могли б стати зростання рівня зайнятості, підви-

щення доходів населення та обсягів відрахувань у 

бюджети різних рівнів. 

Для більш детального розгляду третього 

аспекту системності аграрної політики варто зупи-

нитися на окремих заходах регулювання агропро-

довольчої сфери. Останні мають несистемний 

характер і виконують переважно не стимулюючу, 

а компенсаторну функцію. Крім того, можливості 

держави щодо прямої фінансової підтримки 

товаровиробників у вигляді заходів «жовтої» 

скриньки суттєво обмежуються внаслідок вступу 

України до СОТ. У зв’язку з цим удосконалення 

потребують ряд традиційних напрямів аграрної 

політики.  

Насамперед це стосується стратегічного 

програмування і програмно-цільового планування. 

Сучасна вітчизняна практика державного програ-

мування розвитку галузей агропродовольчої сфери 

характеризується рядом вузьких місць та недо-

ліків. Ними, зокрема, є те, що вказані програми 

зосереджені в основному на оцінці сучасного 

стану та проблемах розвитку окремих галузей і 

розгляді технологічних аспектів виробництва. 

Водночас недостатньо розробленими залишаються 

питання економічного обґрунтування програмних 

заходів та інформаційного забезпечення їх 

реалізації. Зберігається практика прийняття декла-

ративних програм, які за своєю сутністю не 

відповідають повною мірою програмно-цільовому 

характеру, що передбачає чітке визначення джерел 

фінансування і критеріїв ефективності. Так, ряд 

визначених заходів Державної цільової програми 

розвитку українського села на період до 2015 р. не 

передбачають відповідного їх фінансування, тобто 

за своєю суттю є декларативними. Наприклад, за 

напрямом «Розвиток соціальної сфери села та 

сільських територій» це такі заходи, як розвиток 

культурно-дозвільної діяльності в сільській місце-

вості, збереження і розвиток традиційної культури 

регіонів, поліпшення побутового обслуговування 

сільського населення, розвиток торговельного 

обслуговування сільського населення, створення 

умов для заохочення молоді до роботи і прожи-

вання у сільській місцевості, удосконалення сис-

теми управління розвитком сільських територій. 

Крім того, окремі напрями діяльності у вказаній 

сфері розглядаються досить звужено. Зокрема, у 

рамках забезпечення розвитку підприємництва 

передбачено лише надання фінансової підтримки 

фермерським господарствам [2, с. 14].  

З урахуванням викладеного та досвіду фор-

мування аналогічних програмних документів в 

інших країнах, пропонуються наступні основні 

концептуальні напрями розвитку системи управ-

ління галузями аграрної сфери на основі 

застосування програмно-цільового методу. Метою 

програмування розвитку галузі має бути забез-

печення умов для збільшення, стабілізації вироб-

ництва і збуту вітчизняної продукції в країні за 

рахунок створення механізму ефективного ведення 

галузі, що забезпечує її саморозвиток. Програмні 

заходи мають охоплювати освоєння нових вироб-

ничих систем; інформаційне забезпечення учасни-

ків відповідного ринку; відновлення і модерні-

зацію матеріально-технічної бази переробки і 

зберігання продукції; розробку та освоєння нових 

технологій і методів селекції; створення, розмно-

ження і впровадження у виробництво нових сортів 

рослин з високим потенціалом продуктивності і 

якості; розробку та впровадження у виробництво 

нових енергоресурсозберігаючих, екологічно без-

печних, економічно ефективних технологій і тех-

нічних засобів; розробку стандартів на продукцію, 

продукти її переробки; підвищення кваліфікації 

кадрів для галузі, підготовку фахівців. 
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Висновки. Обмеженість фінансових і мате-

ріальних ресурсів держави вимагає залучення 

засобів як централізованого, регіональних бюд-

жетів, так і самих аграрних підприємств. Щоб 

підвищити ефективність їх діяльності, необхідно 

забезпечити концентрацію засобів на найбільш 

пріоритетних напрямках, адресність виділення, 

узгодженість з кінцевими результатами, посилити 

контроль за їх цільовим використанням. Усім цим 

вимогам відповідає програмно-цільовий метод 

вирішення проблеми. Основними заходами щодо 

підвищення ефективності виробництва аграрної 

продукції і розвитку її ринку, реалізація яких має 

здійснюватися на загальнодержавному і регіо-

нальному рівнях, є: реструктуризація заборгова-

ності господарств у бюджети всіх рівнів і позабю-

джетні фонди; організація ефективного мене-

джменту; поліпшення системи обліку виробництва 

і обороту продукції; застосування ефективних 

механізмів довгострокового і короткострокового 

фінансування; використання енергоресурсозбе-

рігаючих технологій, підвищення технічної 

оснащеності виробництва і переробки продукції на 

базі якісно нових технічних засобів машинних 

систем; відновлення і розвиток системи селекції; 

збільшення постачань мінеральних добрив на 

внутрішній ринок і стимулювання вітчизняного 

виробництва засобів захисту рослин; розвиток 

кооперації та інтеграції аграрних товаровироб-

ників з підприємствами зі зберігання, переробки і 

реалізації продукції; вдосконалення чинного 

законодавства і прийняття нових нормативно-

правових актів, що забезпечують сприятливі 

умови для ведення галузей аграрного виробництва 

і функціонування ринку відповідної продукції; 

введення протекціоністських заходів для захисту 

інтересів вітчизняних товаровиробників, митно-

тарифне регулювання; забезпечення суб’єктів 

ринку достовірною оперативною інформацією про 

його кон’юнктуру, формування механізму фор-

вардних і ф’ючерсних угод; створення ефективно 

функціонуючої транспортно-логістичної системи 

міжрегіональної та міждержавної торгівлі агро-

продовольчою продукцією. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 

У статті розглянуто основні причини, які обумовлюють особливості 
державного регулювання аграрного сектора економіки, проаналізовано можливі 
вади у механізмі державного регулювання аграрного сектору, запропоновано 
можливі принципи, на базі яких повинен відбуватись розвиток аграрного сектора.  

Ключові слова: аграрний сектор економіки, державне регулювання, розвиток, 
сільське господарство, сільськогосподарські підприємства. 

 
В статье рассмотрены основные причины, которые обусловливают 

особенности государственной регуляции аграрного сектора экономики, 
проанализированы возможные изъяны в механизме государственной регуляции 
аграрного сектору, предложено возможные принципы, на базе которых должно 
происходить развитие аграрного сектора.  

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, государственная регуляция, 
развитие, сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия. 

 
The article examines the main reasons for the peculiarities of state regulation of 

agrarian sector, and analyzed the possible defects in the mechanism of state regulation 
of agriculture, the possible principles on the basis of which development must occur 
agricultural sector. 

Key words: agricultural sector, government regulation, development, agriculture, 
agricultural enterprises. 

 

 

Вступ. Сучасний стан розвитку аграрного 

сектору економіки України свідчить, що постала 

необхідність посилення регулятивно-економічної 

діяльності держави. Роль держави при здійсненні 

реформування аграрного сектору виявилася не-

дооціненою в умовах перехідного періоду до 

ринкових відносин. Це призвело до певного 

викривлення цих відносин і значних економічних 

втрат в аграрному секторі. Зважаючи на це, 

невідкладним є вирішення на наукових засадах 

питань ролі державного регулювання аграрного 

сектору, умов і характеру його становлення і 

розвитку, можливостей підвищення його ролі й 

ефективності. 

Аграрний протекціонізм є одним із важливіших 

принципів державного регулювання у цивілізо-

ваних країнах. В основі аграрного протекціонізму 

лежать кілька принципів: збереження продоволь-

чої безпеки країни; підтримка зовнішнього тор-

гівельного балансу з обмеженням імпорту та 

субсидіюванням експорту; збереження та розвиток 

вітчизняного сільського господарства як однієї з 

важливіших галузей економіки в цілому [5]. 

Стратегічною метою розвитку аграрного сек-

тора повинно бути досягнення сталого та високо-

ефективного аграрного виробництва для задо-

волення потреб внутрішнього та зовнішнього 

ринків у продукції сільського господарства. 

Сьогодні для аграрного сектора економіки 

настав момент якісної зміни моделі розвитку, що 

ставить вимогу до певних перетворень у системі та 

структурі механізмів державного регулювання 

розвитку аграрного сектора як на центральному, 

так і місцевому рівнях. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити 

причини, які обумовлюють особливості держав-

ного регулювання аграрного сектора економіки, 

проаналізувати можливі вади у механізмі держав-

ного регулювання аграрного сектору, запропо-

нувати можливі принципи, на базі яких повинен 

відбуватись розвиток аграрного сектора. 

Результати. Державне регулювання аграрного 

сектору повинно мати системний характер. Фунда-

ментальна особливість цієї системи полягає в 

тому, що вона, за своєю природою, має відкритий 

характер. 

Зміни, що відбуваються у сфері державного 

регулювання аграрного сектору в Україні, обу-

мовлюються змінами цілей і характеру цього 

регулювання порівняно з тими, що існували в 

попередньому економічному устрої. 
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По-перше, система державного регулювання 

аграрного сектору побудована за принципом 

державницької вертикалі. По-друге, чим ближче 

державна влада стоїть до конкретних суб’єктів 

господарювання, тим більш питому вагу в ній 

займають такі регуляторні важелі, як рекомендація 

і співробітництво, що свідчить про необхідність 

розвитку демократичних засад регулювання. 

По-третє, після вступу України до СОТ ця 

організація стала однією із ланок державного 

регулювання аграрного сектору, оскільки вона 

формулює вимоги щодо як економічних, так і 

господарських умов участі України у світовій 

торгівлі і тим самим впливає на тенденції розвитку 

державного регулювання аграрного сектору [2]. 

Державні інститути, що пов’язані з регулю-

ванням аграрного сектору, повинні бути здатними 

вирішувати наступні питання: регулювання воло-

діння та користування землею і розвитку ринку 

сільськогосподарської землі; підтримку всіх форм 

сільського господарства, особливо шляхом ство-

рення й утримання належної ринкової інфраструк-

тури; стимулювання розвитку села та його 

інфраструктури з метою якісного відтворення 

робочої сили та забезпечення належного рівня 

життя; установлення та неухильне дотримання 

прозорих і регулятивних правил діяльності сільсь-

когосподарських підприємств, а також і 

функціонування ринку [3]. 

Державне регулювання аграрного сектора еко-

номіки є свідомим процессом, який спираючись на 

попередньо обґрунтовані рішення з усвідомленням 

їх наслідків передбачає, що держава шляхом 

застосування правових, адміністративних та еко-

номічних важелів регулює поведінку сільськогос-

подарського товаровиробника, визначає перспек-

тиви розвитку агарного сектора економіки, вико-

нує спрямовуючу роль щодо реалізації довготри-

валих програм розвитку. 

Що ж до сільського господарства, то для обґрун-

тування об’єктивної необхідності державної під-

тримки слід зазначити низку специфічних обста-

вин його функціонування, які обумовлюють особ-

ливості державного регулювання аграрного секто-

ра економіки.  

По-перше, відсутність науково обґрунтованих 

системних підходів до розуміння суті і наслідків 

реалізації аграрної політики в державі та 

ігнорування ключових обмежень та взаємозалеж-

них ринкових зв’язків. У зв’язку з цим агарна 

політика України нагадує набір стихійних заходів, 

спрямованих на вирішення короткотермінових 

проблем за рахунок бюджету, що не узгоджені між 

собою і часто діють зовсім у протилежному 

напрямі. Як приклад, можна розглянути підтримку 

галузі тваринництва. Як відомо в даній галузі 

м’ясо і молоко – найбільш дотаційні продукти. 

Коли у 90-х рр. тваринництво зіткнулося з проб-

лемою обмеженого збуту, уряд намагався усунути 

кризу запровадженням прямих дотацій на молоко і 

м’ясо. В результаті знижувались закупівельні ціни, 

прибутковість галузі, породжувався спад поголів’я 

і споживання тваринницької продукції. З часом 

ситуація ускладнилась запровадженням доплат за 

високовагову худобу. Ця форма підтримки спря-

мована на протидію розвитку тваринництва: 

зниження ефективності виробництва, збереження 

старих технологій, підвищення затрат виробництва 

тощо. Міністерство аграрної політики при обґрун-

туванні доплат за високовагову худобу керується 

наступними аргументами: з огляду на те, що 

збільшилися витрати на виробництво, необхідно 

збільшити й дотації [1].  

По-друге, непрозорість механізмів розподілу та 

недоступність одержання бюджетних коштів для 

значної частини сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств та дрібнотоварних гос-

подарств населення. Тобто більшість сільсько-

господарських підприємств, які займались тварин-

ництво недотримували дотацій чи доплат взагалі. 

Недоступними також залишаються одержання 

пільгових кредитів, особливо для фермерських 

господарств. 

По-третє, неефективне використання вкладених 

бюджетних коштів, що визначається низькою їх 

віддачею та невідкладними кінцевими результа-

тами діяльності сільськогосподарських підприємств. 

За висновками Рахункової палати України, на 11 

бюджетних програм підтримки сільськогосподар-

ських виробників було виділено в цілому майже 

1,5 млрд грн. Найбільша частина цих коштів була 

направлена на фінансову підтримку виробництва 

продукції тваринництва та рослинництва – 

425,2 млн. грн. або 30,7 % від загального обсягу 

коштів. Однак це не вплинуло на підвищення 

ефективності сільського господарства, а у тварин-

ництві, навпаки, зменшення поголів’я худоби як на 

підприємствах, так і у господарствах населен-

ня [6]. 

Іншою особливістю відтворення є сезонний 

характер виробничих процесів, причому сезонні 

коливання можуть бути досить значними як в 

рослинництві, так і в тваринництві. Що стосується 

відтворення трудових ресурсів, то сезонний ха-

рактер виробництва впливає на те, що протягом 

всього виробничого циклу, аж до визначення 

результатів діяльності організації, заробітна плата 

не може відповідати кількості і якості витраченої 

праці: виплати, які здійснюються в процесі 

виробництва, носять характер авансу. В результаті 

працівник, не одержує заслуженої оцінки свого 

внеску у виробництво, втрачає стимули до збіль-

шення кількості і якості своєї праці. Можливим 

виходом з даної ситуації держава повинна у най-

ближчий час вирішити необхідність відповідності 

системи розподілу доходів вимогам підвищення 

ефективності праці та соціальної справедливості, 

забезпечення мінімуму державних соціальних 

гарантій населенню та індексації доходів у зв’язку 

з подорожчанням життєвих потреб, скорочення 

чисельності населення з доходами, нижчими від 

прожиткового мінімуму, зменшення рівня дифе-

ренціації доходів різних верств населення. [4].  
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По-четверте, залишається складною проблема 

технічного забезпечення сільського господарства, 

яке досягло критичної межі. Аграрні підприємства 

забезпечені основними сільськогосподарськими 

машинами лише на 40-58 %, понад 90 % з яких 

відпрацювали свій амортизаційний строк. При 

цьому щорічні темпи вибуття технічних засобів у 

5-10 разів перевищують їх придбання. Збільшення 

завантаженості на техніку призводить до розтя-

гування строків виконання технологічних опе-

рацій. Тільки через несвоєчасне виконання робіт 

сільське господарство країни щороку недобирає 

майже третину вирощеного врожаю, що становить 

3-3,5, а втрати зерна оцінюються у 1,5-2 млрд дол. 

США [9]. 

По-п’яте, сільське господарство і продовольчий 

ринок не є саморегульованими галузями еконо-

міки. Попит на продовольство характеризується 

низькою еластичністю по відношенню до ціни. 

Механізм ринкового ціноутворення не може пов-

ністю виконувати свою головну функцію – функ-

цію регуляторів попиту і пропозиції. Наведені 

обставини об’єктивно обумовлюють необхідність 

забезпечення державою регулювання ринкових цін 

і в цілому доходів сільськогосподарських вироб-

ників у напрямку забезпечення рівноваги на про-

довольчому ринку. Якщо ринкові ціни знижуються 

до рівня, за якого стає неможливим прибуткове 

ведення господарської діяльності товаровироб-

ників, держава повинна впливати не тільки на їх 

прибутковість, а й на джерела утворення доходів і 

канали та механізм їх розподілу. Важливим 

напрямом непрямого регулювання цін і доходів 

сільськогосподарських виробників повинен стати 

державний захист вітчизняного аграрного вироб-

ника від імпорту дешевої (а часто – і неякісної) 

продукції з інших країн [8]. 

У зв’язку з вищевказаним надзвичайно важ-

ливим є питання можливих викривлень у меха-

нізмі державного регулювання аграрного сектору. 

На перше місце за ступенем серед розпов-

сюдженості викривлень слід поставити вузьку 

спрямованість впливу, який зазвичай здійснюється 

за певними стереотипами. 

Так, наприклад, сталося при державному регу-

люванні аграрного сектору у перші роки здійс-

нення аграрної реформи в Україні, коли необхідні 

господарчі рішення прагнули здійснити на рівні 

тих підходів, які склалися в попередні роки. 

Досить поширеним є викривлення, яке можна було 

б назвати надмірною віддаленістю. Управлінський 

вплив при ній здійснюється на засадах умогляд-

ності, одномірності висновків, що зроблені на 

засадах не врахування дійсності, а керуючись 

виключно наперед заданими конструкціями. 

Інколи ця віддаленість породжується відсутністю 

достовірної інформації. До цієї ж вади примикає 

поверхове знання справ, причому причина 

поверховості полягає не стільки в малому обсязі 

інформації, скільки в її несистемності. Вона є 

джерелом певної спонтанності рішень, коли 

проблеми вирішуються не в момент виникнення, а 

під впливом незадоволень у суспільстві. 

Своєрідною вадою є запізнена порада. Справа 

полягає в тому, щоб порада співпадала з етапом 

розвитку економічного явища, на якому вона була 

б найбільш ефективною. Відстала стосовно фак-

тичного стану аграрного сектору порада є одним із 

прихованих джерел його нерегульованого роз-

витку, оскільки відставання в пораді означає, що 

зміни все одно здійснюються, але вже стихійно і 

безконтрольно. Досить поширена надмірна реакція 

на певні явища і процеси, роль і значення яких 

перебільшується настільки, що виникає ефект 

«пожежного» мислення. Виникає воно або з дійсно 

існуючих, але перебільшених злободенних проб-

лем або із свідомого перебільшення певних явищ і 

процесів, щоб відволікти увагу від питань, 

вирішувати які немає чи бажання, чи можливості. 

У сфері державного регулювання аграрного сек-

тору це досить поширене явище, коли, наприклад, 

дрібними проблемами регулювання цін на міських 

ринках підміняють питання розвитку альтерна-

тивних форм господарювання, які могли б ра-

дикально змінити всю систему ринкових відносин 

в аграрному секторі, а тим самим вплинути і на ті 

ж ціни. Державне регулювання агарних відносин 

породжує ще дві досить специфічних вади. Перша 

із них полягає у здійсненні перемін заради пе-

ремін. Їх ознакою є ініціювання наступних регуля-

тивних змін уже тоді, коли ще не виявлено 

економічний і регулятивний ефект змін поперед-

ніх. Недоліком такого регулювання є перетворення 

всього процесу регулювання в подразнююче, 

неефективне, а інколи у віртуальне явище. 

Другою вадою є прагнення деполітизувати 

державне регулювання аграрного сектору. Якщо 

під політикою розуміти дрібні сутички і чвари 

політичних партій, то така деполітизація дійсно 

потрібна, оскільки це насправді і не політика, коли 

ж під політикою розуміється вирішення фунда-

ментальних проблем економічного і соціального 

стану держави, наприклад, досягнення продо-

вольчої безпеки, то така деполітизація насправді 

означає відмову від сутності державного регу-

лювання. 

Особливо слід виокремити викривлення в 

механізмі державного регулювання аграрного 

сектору, які пов’язані з визначенням місця в 

суспільстві та стимулів діяльності працівника 

аграрної сфери. У нашій країні сама низька оплата 

в сільському господарстві, тобто у тих, хто годує 

людей. У США навпаки – порівняно з доходами 

фермерів заробітки в торгівлі в 1,5 рази, а в 

банківських службовців на одну чверть нижчі за 

фермерів [10]. Подібне макроекономічне викрив-

лення пов’язане з давніми і глибокими традиціями. 

У нашій країні ще в умовах кріпацтва робоча сила 

значною мірою просто відбиралася і непомірно 

низько оцінювалася, що економічно виражалося 

наданням їй жалюгідних життєвих засобів. При 

переході до інших форм господарювання цей 

підхід виявився законсервованим, оскільки влаш-
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товував нову еліту. Подібний підхід, що зберігся і 

в соціалістичному суспільстві, перейшов, на жаль, 

і в нову реформовану економіку, оскільки він дуже 

сприяв первісному нагромадженню капіталу і 

формуванню демпінгових цін на сільськогоспо-

дарську продукцію на зовнішньому ринку. 

Також, до недоліків механізму державного ре-

гулювання економічних відносин в аграрному 

секторі України як особливої інституції функціо-

нування держави слід відности [11]: 

 прагнення держави все ще ставити перед 

собою цілі, які підходять більше для країни з 

плановою, ніж з ринковою економікою. Особливо 

це стосується підтримки валового виробництва, 

прагнення до повної продовольчої самозабезпе-

ченості, прямих утручань у ринок; 

 використання такого механізму підтримки 

аграрного сектора, який не відповідає новому ста-

тусу аграрних виробників, зокрема інструментів 

цінової підтримки, що базуються на методі «ви-

робничі витрати плюс гарантований прибуток»; 

 існування невизначеності державних про-

грам, спрямованих на регулювання аграрного 

сектору. 

 намагання при регулюванні аграрної сфери 

державою використати не економічні механізми, а 

соціальні і навіть політичні, покладаючи, наприк-

лад, на господарюючих суб’єктів відповідальність 

за надання соціальних послуг і навіть за діяльність 

органів місцевого самоврядування; 

 фактичну відсутність в Україні адекватної 

інституційної системи, яка була б здатна забезпе-

чити оптимальний розвиток усіх сторін аграрного 

сектору. 

Особливості державного регулювання аграр-

ного сектора економіки формує механізм розвитку 

сільського господарства, який передбачає наяв-

ність взаємоузгоджених елементів, таких як: нор-

мативно-правові важелі; бюджетно-фінансове ре-

гулювання та цільова підтримка окремих регіонів – 

лідерів та регіонів середнього і депресивного 

розвитку; державні регіональні програми розвит-

ку; створення та розвиток спеціальних еконо-

мічних зон у певних регіонах; розвиток міжрегіо-

нального та прикордонного співробітництва [7]. 

Нормативно-правова база визначає права та 

обов’язки регіонів у фінансово-бюджетній сфері, 

повноваження в управлінні майном, участь у 

реалізації загальнодержавних і регіональних со-

ціально-економічних програм, порядок створення 

та використання регіональних фондів, форми 

соціальної підтримки населення. Вплив держави 

на аграрну економіку регіонів здійснюється через 

фінансово-бюджетну систему шляхом: прямого 

державного інвестування; надання субсидій; ство-

рення спеціальних фондів для фінансування 

регіональних програм; залучення іноземних інвес-

тицій; пільгового кредитування та оподаткування; 

референцій та спрямування коштів державних 

позабюджетних фондів; формування місцевих 

бюджетів. 

Державні регіональні програми розробляються 

з метою активізації господарської діяльності та 

розвитку ринкових відносин; забезпечення струк-

турної перебудови агропромислових комплексів; 

вирішення проблем соціального характеру, пов’я-

заних із зайнятістю сільського населення, розвит-

ком соціальної інфраструктури; ліквідації локаль-

них соціально-економічних криз; створення умов 

для екологічної безпеки в регіоні тощо.  

Базою прогнозування та програмування со-

ціально-економічного розвитку аграрного сектору 

є: система досягнутих макроекономічних показ-

ників, державні соціальні стандарти і нормативи 

забезпеченості населення, національно-етнічні 

особливості, характеристика розвитку соціальної 

інфраструктури, можливості потенційних інвесто-

рів та інвестиційна привабливість. Аналогічну 

структуру мають програми соціально-економіч-

ного розвитку регіону, які обов’язково взаємо-

узгоджуються з проектом державного плану 

(програми) економічного і соціального розвитку 

України на відповідний рік. У цих програмах 

відображаються: аналіз та оцінка соціально-еко-

номічного розвитку за поточний період, основні 

проблеми розвитку; основні показники економіч-

ного розвитку; зведений план доходів соціального 

розвитку; показники розвитку промисловості; 

показники розвитку аграрного сектора; капітальне 

будівництво; регіональна інфраструктура; трудові 

ресурси; охорона природи і раціональне вико-

ристання природних ресурсів; рівень розвитку та 

економічна ефективність виробництва. 

Висновок. Отже, потреба обов’язкової присут-

ності держави в аграрному секторі пояснюється 

необхідністю забезпечення соціально-економічних 

умов для його розвитку. Основними чинниками, 

що зумовили погіршення стану соціально-еко-

номічного розвитку, є спад виробництва сільсько-

господарської продукції, зниження його ефектив-

ності, відсутність системності та недостатність 

державної підтримки сільськогосподарських това-

ровиробників, поглиблення диспаритету цін на 

продукцію сільського господарства та вхідні 

ресурси, низький рівень доходів сільського насе-

лення і, відповідно, низька купівельна спромож-

ність населення країни. Для України ця проблема 

довгий час буде надзвичайно гострою у зв’язку з 

відставанням розвитку об’єктів сільської соціаль-

ної інфраструктури, транспортної мережі тощо. 

Зараз стабілізація в аграрному секторі сама по 

собі не може відбутись. Сільське господарство 

здатне відродитися тільки при активній державній 

підтримці, саме вона повинна зайняти центральне 

місце в системі заходів по виходу сільського 

господарства з кризи.  

До принципів, на базі яких повинен відбу-

ватись стратегічний розвиток аграрного сектора, 

необхідно віднести: 

– відповідальності держави за стан справ в 

аграрному секторі; 

– нарощуванні інвестиційного потенціалу; 
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– спеціалізації, кооперації, та концентрації 

виробництва; 

– використанні енергозберігаючих технологій; 

– нарощуванні експортного потенціалу галузі; 

– відповідності вимогам СОТ; 

– екологізації господарської діяльності; 

– спрямованості на добробут селян та їх 

соціальний захист. 

Саме досягнення визначеної стратегічної мети, 

при дотриманні зазначених принципів, на наш 

погляд, дасть змогу вивести аграрний сектор на 

якісно новий етап розвитку, забезпечити продо-

вольчу безпеку країни, соціальний розвиток села 

та підвищити добробут усього населення країни. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Андрусенко Г. О. Стратегія державного регулювання аграрної сфери АПК / Г. О. Андрусенко // Актуальні проблеми 
державного управління. – Х., 2003. – № 2, Ч. 2. – С. 9–14. 

2. Копелець О.О. Застосування елементів механізму регулювання розвитку сільського господарства в рамках систем 

державного і господарського управління / О. О. Копелець; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва // збірник наукових праць 

НАДУ при Президентові України. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 188–199. 

3. Кулик А. М. Удосконалення механізму державного регулювання аграрного сектору економіки України. // Галицький 

економічний вісник: Науковий журнал. – 2008. – № 3. – С. 194. 
4. Максименко С. Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до європейських принципів / С. Максименко; за ред. 

С. Максименка. – Київ, 2001. – 244 с. 

5. Машурян А. Г. Важелі державного регулювання поведінки сільськогосподарського товаровиробника / А. Г. Машурян // 
Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 4. – С. 27–31. 

6. Могильний О. Критерії ефективності державного регулювання аграрного сектора економік / О. Могильний // Економіка 

України. – 2003. – № 2. – С. 65. 
7. Пасемко Г. П. Зміст і генеза системи державного регулювання аграрних відносин / Г. П. Пасемко // Актуальні проблеми 

державного управління. – 2010. – № 1 (37). – С. 34–45. 

8. Плеханов Д. О. Методологічні основи державного регулювання аграрного сектора економіки / Д. О. Плеханов // Державне 
управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 3. – С. 16–24. 

9. Пухтинський М. Концептуальні підходи до перспективи місцевого і регіонального розвитку / М. Пухтинський // Президент 

України та державна регіональна і муніципальна політика. – К. : Логос, 2002. – С. 66–70. 
10. Саблук П. Т. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк; 

Інститут аграрної економіки УААН. – К., 2002. – 60 с. 

11. Топіка І. Н. Ринок продукції тваринництва: проблеми залишаються / І. Н. Топіха // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 
Миколаїв, 2006. – Вип. 2 (34) (спец.). – С. 16–18. 

 

Рецензенти: Шевчук О. В. – д.політ.н., професор; 

Козлова Л. В. – к.держ.упр. 

 

© Міщенко Д. А., 2011    Стаття надійшла до редакції 23.01.2011 р. 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

102 

УДК 368.914:364.35 

 Шклярська І. Ю. 

 

 

ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

 

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності застосування принципово 
іншого підходу до забезпечення стабільного наповнення бюджету Пенсійного 
фонду України шляхом зміни основного джерела його наповнення, а саме 
справляння пенсійних внесків з фонду оплати праці підприємства на податок, у 
вигляді відрахувань до бюджету Фонду визначеного відсотку від виручки 
(обороту) даного підприємства.  

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне страхування, реформування 
песійної системи України, Пенсійний фонд України. 

 
Статья посвящена обоснованию необходимости применения принципиально 

другого подхода к обеспечению стабильного наполнения бюджета Пенсионного 
фонда Украины путем изменения основного источника его наполнения, а именно 
взымания пенсионных взносов от фонда оплаты труда предприятия на налог, в 
виде отчислений в бюджет Фонда определенного процента от выручки 
(оборота) данного предприятия. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование, рефор-
мирование пенсионной системы Украины, Пенсионный фонд Украины. 

 
The article is devoted to the justification of the need for a fundamentally different 

approach to ensure a stable filling of the budget of the Pension Fund of Ukraine by 
changing the main source of its content, namely, charges there pension contributions 
from payroll on a tax, in the form of contributions to the Fund a percentage of sales 
(turnover) of enterprise. 

Key words: pension system, pension insurance, pension system reforming, Pension 
Fund of Ukraine. 

 

 

Постановка проблеми. Нажаль сьогодні в 

Україні відмічається незадовільний стан функціо-

нування пенсійної системи. Це в свою чергу 

свідчить про нагальну необхідність проведення 

пенсійної реформи, основною метою якої є 

забезпечення достойного рівня життя громадянам, 

котрі протягом свого трудового життя сплачували 

пенсійні внески, не приховуючи своїх трудових 

доходів. Україна відноситься до держав із ста-

ріючим населенням, що обумовлює систематичне 

погіршення співвідношення між чисельністю 

громадянами працездатного і непрацездатного 

віку.  

Сьогодні в Україні налічується 13,7 млн. пен-

сіонерів. При чому на 88 пенсіонерів припадає 

100 осіб, що сплачують пенсійні внески, а в 2025р. 

один працюючий утримуватиме одного пенсіо-

нера. У 2050 р. вже буде 125 пенсіонерів на 100 

працюючих [5]. 

Зберігається низький рівень пенсійного забез-

печення більшості осіб, що досягли пенсійного 

віку, так понад дві третини пенсіонерів отримують 

пенсії до 1 тис. грн. Бюджет Пенсійного фонду 

незбалансований. У 2010 році з держбюджету на 

покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду 

України виділено майже 27 млрд. гривень [1]. 

Видатки на пенсійне забезпечення вже сягнули 

16,3 % ВВП. При цьому не слід забувати, що 

розмір пенсійних внесків становить 35 % (33 % 

сплачує роботодавець і 2 % – працівник). А якщо 

взяти всі соціальні фонди, а їх ще три, крім 

пенсійного, то навантаження на фонд заробітної 

плати в середньому становить 41,2 %. Це, як 

мінімум на 5-6 % більше у порівняні з іншими 

країнами. Так Росії з 2011 року – 34 %, Білорусі – 

36 %, Казахстані – 26 %, Естонії – 35 %, Угорщині – 

26,5 %, Франції -24 %, Чехії – 28 %, Швеції – 

18,9 %, Великобританії – 23,8 %, Сполучених 

Штатах Америки – 15,4 %, а в Канаді взагалі 

навантаження на роботодавців і на працівників 

становить 9,9 %. Проте в Україні й цього недо-

статньо для покриття пенсійних видатків [3].  

Рішення цих проблем лежить на шляху реалі-

зації такого варіанту пенсійної реформи України, 

який включає в першу чергу впровадження 

державної накопичувальної системи. Переваги 

накопичувальної системи очевидні. По-перше, 

вона не залежить від демографічної ситуації в 
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країні. Співвідношення між працюючими грома-

дянами і пенсіонерами на неї теж не впливає. 

Розмір пенсійних накопичень визначається тими 

сумами, які зумів відкласти майбутній пенсіонер, і 

ефективністю інвестування цих коштів.  

По-друге, накопичувальна частина пенсій − 

стабільне джерело довгострокових ресурсів для 

економіки, а конкуренція між ринковими фінан-

совими інститутами, що беруть участь в системі, 

зрештою здатна підвищити ефективність накопи-

чувального процесу, а значить, збільшити розмір 

майбутніх пенсій. По-третє, прихід пенсійних 

грошей на фінансовий ринок підвищує активність 

його учасників, збільшує набір використовуваних 

на ньому інструментів і стимулює його розвиток.  

Проте, перехід до накопичувальної системи 

хоча і дозволить стабілізувати співвідношення між 

розмірами пенсії і заробітної плати, але на досить 

низькому рівні (після 2017 р. це співвідношення 

залишиться в діапазоні 22 – 24 %) [6].  

Отже пенсійна реформа лише частково допо-

магає розв’язати проблему деградації пенсійної 

системи, не забезпечуючи при цьому її задовіль-

ного стану. Тому першочерговим завданням на 

шляху вирішення зазначених проблем є вирішення 

питання стабільного забезпечення наповнення 

бюджету Пенсійного фонду України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

сучасних наукових дослідженнях багато уваги 

приділяється проблемам пенсійної реформи. 

Українськими вченими, законодавцями і практи-

ками розробляються заходи, спрямовані на 

вироблення дієвих механізмів управління коштами 

пенсійного забезпечення та зменшення негативних 

наслідків зниження рівня життя пенсіонерів. 

Вагомий внесок у дослідження цих проблем 

зробили такі вчені, як О. Г. Белінська, О. В. Га-

ряча, Е. М. Лібанова, Б. О. Зайчук, О. Б. Зарудний, 

Б. Є. Надточій, М. М. Папієв, В. А. Скуратівський, 

С. Л. Тігіпко та інші.  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. На жаль питання подальшого 

проведення пенсійної реформи в Україні зали-

шається невирішеним. На законодавчому рівні 

досі не визначені терміни запровадження другого 

рівня загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування та механізми підвищення рівня 

пенсійного забезпечення. Не приділяється увага 

розробці питань визначення альтернативних дже-

рел наповнення бюджету Пенсійного фонду.  

Постановка завдання. Метою цієї статті є 

обґрунтування необхідності зміни основного 

джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду 

України, а саме справляння пенсійних внесків з 

фонду оплати праці підприємства на податок, у 

вигляді відрахувань до бюджету Фонду визначе-

ного відсотку від виручки (обороту) даного 

підприємства. Це дасть можливість стабілізувати 

бюджет Фонду, в перспективі підвищити рівень 

пенсійного забезпечення громадян, які втратили 

працездатність та поліпшити загальну ситуацію в 

системі оплати праці в суспільстві і вивести 

заробітну плату з тіні. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, 

для вирішення стабільного наповнення бюджету 

Пенсійного фонду України доцільно змінити базу 

оподаткування з фонду оплати праці на виручку 

(оборот). Така зміна, окрім простого збільшення 

об’єму коштів, що поступають, має ряд безпе-

речних переваг. 

В першу чергу це нечутливість до демографіч-

ного чинника. Зміна бази оподаткування надасть 

змогу стабілізувати в перспективі бюджет пенсій-

ного фонду, зробивши його незалежним від при-

родного процесу старіння населення. Якщо з 

приводу справляння страхових внесків до соціаль-

них позабюджетних фондів, що розраховуються 

зараз від фонду оплати праці, існує стільки 

проблем, у зв’язку з погіршенням демографічної 

ситуації, то з приводу оборотних податків − немає 

ніяких хвилювань.  

Ще один плюс − можливість радикально поліп-

шити загальний клімат оплати праці в економіці. 

Оновлений за допомогою застосування оборотного 

податку, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) зніме з 

фонду оплати праці (з усього фонду оплати праці, 

а не тільки з особливо високих окладів і виплат) 

важкий прес обов’язкових соціальних платежів. 

Отже, для працедавця з’являється можливість не 

лише вивести з тіні заробітну плату, але і зробити 

безболісним процес її офіційного збільшення. Він 

буде виключно вигідний як для працедавця, так і 

для органів Пенсійного фонду. Для перших це 

колосальна економія роботи бухгалтерів. Для 

органів Пенсійного фонду це означає ефективність 

збору, передбачуваність об’ємів та простоту 

контролю. Річ у тому, що базу цього податку, 

тобто виручку, значно складніше приховати на 

відміну від фонду оплати праці. Якщо навіть у 

підприємства заробітна плата як стаття витрат 

взагалі відсутня, то виконати це з ціною вироб-

люваних товарів (виконуваних робіт, послуг, що 

робляться) йому вже не вдасться. Зміна бази ЄСВ 

може зробити благодійний вплив на головний 

мотив підприємництва − прибуткову роботу. 

Страхові внески в ПФУ, що розраховуються 

сьогодні за тарифом 33,2 % від суми фактичних 

витрат на оплату праці працівників, чинять різний 

вплив на рентабельність продажів в галузях з 

різною долею заробітної плати у витратах і долях 

витрат в сумі виручки.  

Пенсійні внески працедавців за інших рівних 

умов знижують рентабельність продажів за 

рахунок фонду оплати праці. При стягуванні з 

обороту це зниження є величиною постійною і 

дорівнює ставці яка, на нашу думку могла б бути у 

розмірі 5-10 %, в залежності від величини обороту. 

При ставці 33,2 % до фонду оплати праці це 

зниження є вже величиною змінною, залежною 

відразу від трьох чинників: величини самої ставки; 

галузевої долі заробітної плати в «очищеній» собі-

вартості; галузевої долі «очищеної» собівартості у 

виручці. А оскільки в різних галузях останні дві 
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величини різні, то відповідно розрізняється і 

галузевий прес сьогоднішньої ставки 33,2 % до 

фонду оплати праці. Пенсійні внески стають 

платежами, що ущемляють інтереси платників 

податків одних галузей більшою мірою, чим 

платників податків з інших галузей.  

Це можна побачити на конкретному прикладі 

роботи двох підприємств, які розташовані на 

території однієї області, але відносяться до різних 

галузей промисловості (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники роботи двох підприємств, 2009 р. 
 

№ 

з/п 

Назва галузі 

підприємства 

Фонд оплати праці 

штатних 

працівників, 

млн грн. 

Обсяг платежів 

до Пенсійного 

фонду України, 

млн грн. 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, 

млн грн. 

1 Машинобудівна 390 130 1820 

2 Кольорова металургія 76 25,6 2720 

 

Обсяг реалізованої продукції підприємства ма-

шинобудівної галузі майже на 900 млн.грн. менше 

ніж у підприємства кольорової металургії, а фонд 

оплати праці більше ніж у 5 разів. Відповідно у 

стільки ж разів більше і його платежі до Пен-

сійного фонду України.  

З даного прикладу можна зробити висновок, 

що своєрідній «дискримінації» піддаються трудо-

місткі галузі, що мають високу долю заробітної 

плати в «очищеній» собівартості. Очевидно, що це 

будуть вугільна промисловість, машинобудування, 

промисловість будівельних матеріалів, легка 

промисловість, сільське господарство, транспорт, 

зв’язок, будівництво, житлово-комунальне госпо-

дарство. З іншого боку, в «тепличні» умови 

потрапляють фондомісткі галузі: нафтова, нафто-

переробна, газова, целюлозно-паперова, хімічна, 

чорна і кольорова металургія. Оскільки перші 

позбавлені можливості підвищувати заробітну 

плату з тим же темпом, що і другі, то офіційно 

фіксований трьох-чотирьох кратний розрив в 

рівнях заробітної плати між ними недивний. 

Більше того, він тільки наростатиме. Саме цей 

чинник − ставка до фонду оплати праці − з часом 

стане найсильнішим гальмом на шляху розвитку 

трудомістких, високотехнологічних і наукомістких 

галузей. І навпаки, пенсійний оборотний податок, 

який байдужий до долі фонду оплати праці в 

собівартості, може стати тим чинником, який 

дозволить зняти найгострішу проблему нинішніх 

міжгалузевих диспропорцій, коли розвиток одних 

галузей відбувається в збиток іншим галузям 

економіки і бюджетній сфері. Відбувається 

«утиск» інтересів в галузях, у яких у виручці 

висока доля «очищеної» собівартості. А це, згідно 

із статистикою, вугільна промисловість, машино-

будування, легка промисловість і промисловість 

будівельних матеріалів, сільське господарство, 

транспорт, зв’язок, будівництво, житлово-кому-

нальне господарство, тобто це знову ті ж самі 

галузі-аутсайдери. З переходом же на пенсійний 

оборотний податок картина радикально міняється.  

Візьмемо ті ж самі два підприємства. Засто-

сування ставки оборотного податку, навіть, у 

розмірі 3,5 % сумарно приблизно забезпечить ті ж 

самі надходження до бюджету Пенсійного фонду 

області, що і з фонду оплати праці (табл. 2).  

Але такий висновок стосується лише цих двох 

вказаних підприємств. В цілому ж, щоб 

ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду 

України і забезпечити його стабільне наповнення 

на нашу думку, як вже відмічалось раніше, ставка 

оборотного податку повинна бути у розмірі             

5-10 %, а з урахуванням бюджетних організацій        

5-8 %. 

Таблиця 2 

Можливе збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду при застосуванні ставки 

оборотного податку 3,5 % (на прикладі двох підприємств області) 
 

№ 

з/п 

Назва галузі 

підприємства 

Обсяг платежів 

до Пенсійного 

фонду України 

з фонду оплати 

праці у 2009 р., 

млн грн. 

Обсяг 

реалізованої 

підприємством 

продукції 

у 2009 р., 

млн грн. 

Ставка 

оборотного 

податку, 

% 

Обсяг платежів до 

Пенсійного фонду 

України при 

застосуванні 

ставки оборотного 

податку, млн грн. 

1 Машинобудівна 130 1820 3,5 65 

2 Кольорова 

металургія 
25,6 2720 3,5 95 

 Всього 155,6   160 

 

Це можна наглядно дослідити на прикладі 

Миколаївської області. На сьогодні бюджет Пен-

сійного фонду області є дотаційним. При потребі 

4,5 млрд грн. у 2010 р. фактично надійшло 

2,5 млрд грн. [8]. При цьому застосування ставки 

оборотного податку 10 % область в змозі значно 
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збільшити надходження до бюджету Пенсійного 

фонду області і майже на 100 % забезпечити 

потребу у коштах на виплату пенсій (табл. 3). 

 

 

Таблиця 3 

Можливе збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду Миколаївської області 

при застосуванні ставки оборотного податку 10 % 
 

№ 

з/п 

Потреба 

у коштах на виплату 

пенсій в області у 

2010 р. (з урахуванням 

виплат пенсіонерам 

бюджетної сфери), 

млн грн. 

Обсяг реалізованої 

продукції 

підприємствами, 

організаціями області 

у 2009 р. 

(без урахування 

бюджетних установ), 

млн грн. 

Ставка 

оборотного 

податку, 

% 

 

Обсяг платежів до 

бюджету Пенсійного 

фонду області, при 

застосуванні ставки 

оборотного податку 

(без урахування 

бюджетних установ), 

млн грн. 

1 4 515,4 42 847,9 10 4 284,8 

 

При цьому застосування такої ставки в цілому 

по Україні надасть змогу не тільки повністю 

наповнити бюджет Пенсійного фонду України і на 

100 % забезпечити потребу у коштах на виплату 

пенсій, а й дасть можливість у перспективі збіль-

шити пенсії українським пенсіонерам. Про це на-

глядно свідчать розрахунки наведені у табл. 4.  

Таблиця 4 

Можливе збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України при застосуванні 

ставки оборотного податку 10 % 
 

№ 

з/п 

Потреба 

у коштах на виплату 

пенсій в Україні 

у 2010 р.(з урахуванням 

платежів працівникам 

бюджетної сфери) 

млн грн. 

Обсяг реалізованої 

продукції 

підприємствами, 

організаціями 

України у 2009 р. 

(без урахування 

бюджетних установ), 

млн грн. 

Ставка 

оборотного 

податку, 

% 

 

Обсяг платежів до 

бюджету Пенсійного 

фонду України, при 

застосуванні ставки 

оборотного податку 

(без урахування 

бюджетних установ), 

млн грн. 

1 191 400 2 740 778 10 274 078 

 

При цьому слід відмітити, що злегка «по-

страждають» галузі, які мають не лише низьку 

долю заробітної плати у витратах, але і 

астрономічну рентабельність продажів: нафтова, 

нафтопереробна, газова, целюлозно-паперова і 

хімічна промисловість, чорна і кольорова мета-

лургія, тобто галузі, що мають природну ренту і 

(чи) галузі, які сьогодні не завжди знають, куди 

подіти експортну виручку. В той же час галузі-

аутсайдери, постійно і що гостро потребують 

інвестицій і оборотних коштів, отримають додат-

кові кошти, заощадивши за рахунок зниження 

страхових платежів в ПФУ. Отже, зміна бази 

оподаткування при еквівалентній ставці, рівній        

5-10 %, забезпечить сьогоднішній об’єм над-

ходжень в ПФУ, тим самим виконавши тактичне 

завдання. Але, крім того, він почне виконувати і 

стратегічну роль в якості регулятора міжгалузевих 

пропорцій, орієнтуючого розвиток економіки у 

напрямі прогресивних технологій і ринкових 

стосунків. Перше досягається через надання 

рівних можливостей росту заробітної плати в 

трудомістких, наукомістких і високотехнологічних 

галузях; друге − через вирівнювання рентабель-

ності продажів в галузях, без чого немислимий 

серйозний фондовий ринок.  

Як відомо, нині платниками страхових внесків 

у ПФУ являються усі без виключення працедавці, 

не виключаючи і бюджетні організації. При зміні 

бази оподаткування достатньо буде реального 

(комерційного) сектора. Тобто реальний сектор 

буде один в змозі забезпечувати наповнення 

бюджету Пенсійного фонду України, саме це й 

підтверджують розрахунки наведені у табл. 3 та 4. 

Бюджетні організації, навпаки, за рахунок тих 

33,2 % від фонду оплати праці, які зараз вони 

отримують з бюджету тільки для того, щоб тут же 

перерахувати в ПФУ, зможуть підвищити заро-

бітну плату своїх працівників. 

Разом з тим, за умови, що сьогодні економіка 

України виходить з економічної кризи, а випуск та 

обсяг реалізованої продукції будуть зростати 

ставка оборотного податку може зменшуватись від 

10 % до 5 %, в залежності від обсягів пенсійних 

виплат на відповідний період. 

Висновки. Таким чином, на наш погляд, буде 

краще (принаймні, майже для 13,7 млн. україн-

ських пенсіонерів безумовно краще), якщо базою 

відрахувань до Пенсійного фонду України буде 

виручка підприємств, а не фонд оплати праці. 

Звичайно, головна перевага такого підходу − в 

його здатності стабілізувати в перспективі бюджет 
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пенсійної системи, зробивши його нечутливим до 

зміни демографічної ситуації. Проте список 

переваг на цьому не закінчується. Пропонований 

порядок фінансування бюджету ПФУ здатний 

також: 

– збільшити вже сьогодні об’єм надходжень 

до пенсійного бюджету до розмірів, недоступних 

при сьогоднішньому способі фінансування ПФУ; 

– стати регулятором міжгалузевих потоків 

капіталу і стимулювати інвестиційну активність в 

безнадійно відстаючих галузях; 

– направити кошти, що сплачуються бюд-

жетними організаціями в ПФУ, на підвищення 

заробітної плати їх співробітників; 

– скоротити об’єм бюрократичних робіт в 

ПФУ за рахунок того, що буде усунено сьогод-

нішнє тотальне дублювання обліку прибутків 

фізичних осіб; 

– і головне − радикально поліпшити загаль-

ний клімат оплати праці в суспільстві і вивести 

заробітну плату з тіні. 
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РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО 

РИНКУ В ПРОДУКТОЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ 

 

 
Досліджено роль регіонального продовольчого ринку в продуктозабезпеченні 

місцевого населення. Визначено особливість забезпечення конкурентоспро-
можності на регіональному продовольчому ринку. Виявлено фактори формування 
систем розвитку продовольчого ринку регіону на основі підвищення його 
конкурентоспроможності. 

Ключові слова: Державне регулювання, конкурентоспроможність, продо-
вольча продукція, процес, регіональний продовольчий ринок, фактор. 

 
Исследована роль регионального продовольственного рынка у продукто-

обеспечения местного населения. Определена особенность обеспечения конку-
рентоспособности на региональном продовольственном рынке. Выявлены 
факторы формирования систем развития продовольственного рынка региона на 
основе повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: Государственная регуляция, конкурентоспособность, 
продовольственная продукция, процесс, региональный продовольственный 
рынок, фактор. 

 
The role of regional food market is explored at the products providing local population. 

The feature of providing of competitiveness is certain at the regional food market. The 
factors of forming of the systems of food market development of region are exposed on 
the basis of increase of his competitiveness. 

Key words:  State adjusting, competitiveness, food products, process, regional food 
market, factor. 

 
 
Вступ. Особливістю розвитку продовольчого 

ринку України є виникнення протиріч між кон-

курентоспроможністю як конкурентним потен-

ціалом та виявом конкурентоспроможності у 

вигляді можливості використовувати обмежені 

конкурентні переваги окремого регіону. Конку-

рентні переваги регіонального продовольчого 

ринку України можуть виявлятися не тільки 

всередині країни та між її регіонами, а й 

орієнтуватися на участь у світогосподарських 

відносинах. Обсяги виробництва формуються не 

тільки на основі потреб власного регіону, але й для 

потреб інших регіонів країни. При цьому 

економічний розвиток включає певний набір 

стратегій: нарощування взаємного товарообороту 

між регіонами як спільну логіку поведінки цих 

регіонів; стратегію поглибленого проникнення в 

економіки взаємодіючих регіонів, що виявляється 

в завоюванні потенційних споживачів товарів і в 

зв’язку з цим у виникненні нових сегментів 

регіонального ринку; стратегію розширення 

використання конкурентних переваг шляхом 

наближення ресурсів до місць купівлі товарів та 

навпаки, наближення купівлі товарів до ресурсів їх 

створення. 

Аналіз останніх наукових досліджень. 

Проблеми конкурентоспроможної діяльності ви-

світлені в працях В. Д. Андріанова, С. Ю. Гла-

зьєва, Б. М. Данилишина, Д. М. Крука, А. С. Ли-

сецького, А. А. Мальцева, В. Н. Мосіна, Б. М. Мо-

чалова, В. І. Пили, Б. П. Плишевського, В. А. Смир-

нова, Ю. В. Токарєва, І. П. Фамінського, М. І. Фа-

щевського, Е. Б. Фігурнова, О. М. Цигичко, 

Л. Г. Чернюк, В. С. Яцкова та інших учених-

економістів. Взаємозв’язок стратегії маркетингу і 

методів ціноутворення на вироблену продукцію 

досліджують у своїх роботах С. Анікєєв, 

Ю. Б. Ємєлін, А. Г. Рибалко, А. Л. Шашкін, 

Е. Маца та інші економісти. 

Постановка завдання: 

– дослідити роль регіонального продоволь-

чого ринку в продуктозабезпеченні місцевого 

населення; 

– визначити особливість забезпечення конку-

рентоспроможності на регіональному продо-

вольчому ринку; 

– виявити фактори формування систем роз-

витку продовольчого ринку регіону на основі 

підвищення його конкурентоспроможності. 
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Результати. У сучасних економічних умовах 

ринок продовольства не можна розглядати без 

урахування особливостей конкурентної боротьби 

на внутрішньому і зовнішньому ринку, орієнтації 

економіки на конкурентоспроможність та забез-

печення умов цього процесу за специфікою регіо-

нальних відносин й загальних закономірностей 

національного розвитку. 

Мета державного регулювання економіки щодо 

розділених об’єктів управління (монопольного і 

конкурентного секторів) не розподіляється, а вияв-

ляється однорідно. Фактором цієї однорідності 

вважаємо реалізацію необхідного рівня конку-

рентоспроможності продукції, що поділяється на 

рівні вторинних цілей формування конкуренції: 

1. На внутрішньому ринку – з метою забез-

печення однорідності якісного (фактично забез-

печена техніко-економічна якість продукції) рівня 

в логістичному ланцюзі формування продукту для 

кінцевого споживача. 

2. На зовнішньому ринку – з метою забез-

печення економічно доцільного експортно-імпорт-

ного балансу за рахунок розвитку конкуренто-

спроможності вітчизняного товару відносно 

закордонного.  

В ринкових умовах роль регіонального продо-

вольчого ринку в продуктозабезпеченні місцевого 

населення визначається: рівнем виробництва 

продукції, її конкурентоспроможністю на внут-

рішньому та зовнішньому продовольчих ринках, 

платоспроможністю населення та рівнем його 

самозабезпечення, регульованим впливом органів 

влади. 

Центральним моментом у дослідженні особ-

ливостей конкурентоспроможності продукції слід 

визнати виявлення критеріїв, що справляють на неї 

вплив. Найважливішим у цьому відношенні 

дослідженням є робота американського вченого 

М. Портера, проведена ним на основі багаторічної 

практики. Критеріями переваги в міжнародній 

конкуренції він вважає наявність великого і 

постійного експорту в значний ряд країн і/або 

істотний вивіз капіталу, виділяє чотири основні 

детермінанти конкурентних переваг («ромб 

детермінантів»): факторні умови, стратегія фірм, 

споріднені чи підтримуючі галузі й параметри 

попиту, причому кожний детермінант впливає на 

всі інші. 

Відповідно до досліджень стан конкуренції на 

визначеному ринку можна охарактеризувати 

п’ятьма конкурентними силами: 

1. Суперництво серед конкуруючих продавців. 

2. Конкуренція з боку товарів, які є замін-

никами і конкурентними з погляду ціни. 

3. Загроза появи нових конкурентів. 

4. Економічні можливості й торговельні здіб-

ності постачальників. 

5. Економічні можливості й торговельні 

здібності покупців. 

Боротьбу конкурентних взаємодій фірм на 

регіональному продовольчому ринку можна здійс-

нювати в такий спосіб: 

1) Суб’єкти продовольчого ринку (окремі 

фірми) борються за вигіднішу ринкову позицію на 

продовольчому ринку. Ця боротьба виявляється у 

прагненні кожного з них завоювати свого постій-

ного клієнта, що цілком можливо на регіо-

нальному ринку. 

2) Конкуруючі фірми винаходять конкурентні 

стратегії і шляхи для реалізації цих стратегій 

(наприклад, гнучка цінова політика, біопродо-

вольство та ін). Фірми обмежені в основному 

своїм розумінням про те, що і як спрацює на цьому 

ринку і що взагалі є юридично законним внаслідок 

сучасної недосконалості чинного законодавства. 

3) Свіжий конкурентний поштовх здійсню-

ється час від часу одним або багатьма супер-

никами, які поновлюють свої стратегії завоювання 

нових ніш продовольчого ринку для поліпшення 

своїх позицій або з метою захисту вже завойованої 

переваги. 

4) З багатьох міркувань фірма має вагомі 

причини вибирати конкурентні стратегії, що 

однаковою мірою не можуть бути продубльовані. 

Пропонуючи покупцям щось таке, що не може 

бути швидко, легко або дешево продубльовано, 

фірма здобуває гарний ринковий успіх (випуск 

нової якісної продукції, зручна розфасовка, 

високоякісна упаковка); 

5) Міжфірмове суперництво може скінчитися 

як успіхом, так і програшем. 

6) Акції і контракції фірм суперників, в 

остаточному підсумку виливаються в створення 

нових умов попиту-пропозиції або в реагування на 

умови продовольчого регіонального ринку, що 

створилися. 

Описані вище риси міжфірмової конкурентної 

боротьби відтворюють картину «гри», яку ро-

зігрують фірми на конкурентній арені (цен-

тральний ринг). Кожна конкуруюча фірма нама-

гається сформулювати ринкову стратегію – 

стратегію, що, будучи розіграна, принесе той чи 

інший успіх у вигляді бажаної переваги над 

суперниками [1, с. 67]. Основними складовими 

конкурентної стратегії фірм на регіональному 

продовольчому ринку нами визначено такі: сили 

конкуренції, обумовлені загрозою з боку товарів-

замінників; сили конкуренції обумовлені появою 

нових конкурентів; здатність постачальників 

диктувати власні умови 

На центральному рингу діють сили конку-

ренції, обумовлені загрозою з боку товарів-

замінників. Так, фірми, що належать до однієї й 

тієї ж галузі, перебувають у конкурентній боротьбі 

з фірмами в інших галузях через те, що їхня 

продукція є гарним замінником. Конкурентні сили, 

що виникають унаслідок наявності тісних замін-

ників товару, зіштовхують продавців. При цьому 

виникають такі особливості забезпечення конку-

рентоспроможності продовольчої продукції на 

регіональному ринку: по-перше, ціни і доступність 

товарів-замінників створюють найвищий рівень 

цін для виробника, причому найвищий рівень цін 

лімітує потенційну величину прибутку; по-друге, 
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виробник товару може виділити товар якістю, 

зменшити ціни шляхом зменшення витрат або 

іншим способом диференціювати свій продукт від 

замінників; по-третє, конкуренція з боку замін-

ників залежить від того, наскільки легко покупці 

можуть віддати перевагу заміннику. 

Сили конкуренції, обумовлені появою нових 

конкурентів, визначаються наявністю достатньої 

виробничої потужності і прагненням забезпечити 

собі відповідне місце й ринкову частку. Серйоз-

ність загрози з боку можливої появи на ринку 

нового конкурента, залежить від двох груп 

факторів: бар’єри для входження й очікувана 

реакція фірм на новостворені фірми, що входять у 

галузь, зокрема продовольчу.  

При цьому сила впливу на виробників товару 

сильніша, коли:  

– на ринку є лише кілька покупців і вони 

закуповують товар у великій кількості;  

– обсяг споживання – це значний відсоток від 

усіх продажів у галузі;  

– на ринку представлена велика кількість 

дрібних продавців;  

– товари на ринку є більш-менш стандарти-

зованими і споживачі легко можуть знайти 

альтернативний варіант покупки, а вартість 

їх переходу до нового продавця практично 

дорівнює нулю;  

– товар, що купується, не є важливою скла-

довою комплектуючих виробів покупця;  

– покупцеві вигідніше закуповувати товар у 

декількох фірм, ніж в однієї;  

– товар або послуга, що купуються, не 

заощаджують гроші покупцеві. 

Аналогічно, особливістю забезпечення конку-

рентоспроможності на регіональному продоволь-

чому ринку є здатність постачальників диктувати 

свої умови. Конкурентний вплив з боку поста-

чальників, що може мати місце в галузі, головним 

чином, залежить від того, наскільки важливою є 

складова витрат для покупця. Продавці мають 

перевагу в таких ситуаціях: 

 коли постачання даного товару так чи 

інакше важливі для покупця; 

 на ринку представлені кілька великих фірм-

постачальників, що займають досить міцні 

позиції, і рівень конкуренції між ними 

невисокий; 

  продукція, що поставляється, унікальна. за 

цих умов покупцеві занадто дорого пере-

ключатися з одного продавця на іншого. 

Особливостями конкурентоспроможності про-

дукції на внутрішньому та зовнішньому продо-

вольчому ринках є те, що конкурентоспро-

можність продукції оцінюється протягом відносно 

короткого проміжку часу, який визначається її 

життєвим циклом, розглядається щодо окремих її 

видів та визначається самими покупцями. 

Досягнення виходу товарів на зовнішній ринок має 

забезпечуватися за рахунок: 

– інтеграції зусиль по підвищенню якості і 

доведення витрат до необхідного рівня на 

всіх етапах життєвого циклу товару; 

– цілеспрямованого використання потенцій-

них можливостей виробу при модернізації і 

пристосуванні продукції до вимог ринку; 

– створення принципово нових виробів для 

задоволення нових потреб, орієнтації на 

нові технології і т.д. 

Як показує світовий досвід, у забезпеченні кон-

курентоспроможності, особливо на зовнішніх 

ринках, досить помітну роль відіграє активна полі-

тика держави. Стратегічний напрямок її діяльності 

і безпосередньо виробників полягає в створенні 

конкурентних переваг над економіками країн-

суперниць. 

З переходом до ринку регіональні системи 

наділяються функціями економічно самостійних 

суб’єктів ринкових відносин, а саме: узгодження і 

захист регіону всередині країни та за її межами; 

посилення конкурентних позицій регіону шляхом 

залучення інвесторів і узгодження економічної 

структури; створення умов, що сприяють розвитку 

малого та середнього бізнесу, а також стабілізації 

та розширенню виробничих можливостей держав-

ної та муніципальної власності; створення системи 

регіональних пільг та гарантій для діяльності 

підприємницьких, комерційних структур та інвес-

торів; нарощення зовнішньоекономічного потен-

ціалу і розширення торговельно-економічних 

зв’язків регіонів. Дані функції сприяють фор-

муванню соціально-економічного та правового 

середовища, що гарантовано підвищує конку-

рентоспроможність регіону. 

У ринковому просторі країни переплітаються 

інтереси всіх регіонів, і переваги одержує лише 

той, у якого найсильніші конкурентні позиції. 

Кожний регіон поза централізовано прийнятими 

рішеннями покликаний оцінити свої конкурентні 

позиції для того, щоб зробити їх надбанням 

суб’єктів ринку. У цьому випадку виявляється 

посилена конкурентна боротьба за вихід на 

світовий ринок, яка враховує міжрегіональну 

конкуренцію всередині країни. 

Аналіз відзначених вище сил конкуренції та 

складових стратегії забезпечення конкурентоспро-

можності продовольчого ринку є початковим 

етапом формування стійкої конкурентоспроможної 

системи. Вивчення параметрів служить вихідною 

базою оцінки конкурентоспроможності конкретної 

продукції.  

Важливо розглянути особливості конкуренто-

спроможності товарних ринків (а конкретно – 

продовольчого ринку) з позиції їх значущості в 

конкретних умовах функціонування економіки 

України та її регіонів. Сучасною тенденцією 

розвитку світової торгівлі і міжнародного поділу 

праці вважається випереджальне зростання 

міжнародної торгівлі над зростанням виробництва.  

Динамізм торгівлі і підвищення її значення у 

світовій економіці обумовлені об’єктивним про-

цесом глобалізації і масштабністю конкуренції на 
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світових ринках. Значне поширення конкуренції 

прискорило процес переходу світової економіки 

від принципів торгівлі на основі порівняльних 

переваг до боротьби за правилами конкурентних 

переваг. 

В основі нових принципів лежить підхід, відпо-

відно до якого сировинна спеціалізація країни та її 

інтеграція у світове господарство за схемою 

«експорт сировини – імпорт продовольчих това-

рів» призводить до неефективного зовнішньо-

економічного обміну і постійного відставання в 

рівні економічного розвитку. Це пов’язано з 

особливостями ціноутворення на вироби і 

сировинну продукцію. Основою першого виду 

продукції є інтелектуальна рента, яка утворюється 

внаслідок конкурентної переваги на використання 

нововведень і служить джерелом фінансування 

подальших науково-технічних розробок. У 

другому випадку – природна рента, яка спрямо-

вується на поточні фінансові витрати по оплаті 

устаткування для вироблення продовольчої про-

дукції, і лише незначна частка йде на інвестиційні 

потреби. 

Регіони України, що претендують на зайняття 

ніші торговельного простору світу, мають врахо-

вувати ступінь науково-технічного розвитку своєї 

держави і також – сформований, хоча й постійно 

мінливий в умовах жорсткої конкуренції, розподіл 

місць, роль груп і окремих країн світу [2, с. 122]. 

Слід зазначити, що оцінка продовольчого 

ринку продукції з позицій його сучасного 

існування не дає поки що підстав говорити про 

достатність і можливість утримання конкурентних 

переваг, що є в країні.  

Аналіз становища країни у світовій економіці в 

цілому свідчить про існування негативних тен-

денцій у реалізації наявного зовнішньоекономіч-

ного продовольчого потенціалу, що є загальним 

фоном формування конкурентоспроможності 

продукції. За роки ринкових реформ питома вага 

країни в світовому ринку експорті скоротилася 

порівняно з передреформеним періодом з 5 до 

1,7 %. Крім того, за основними макроекономіч-

ними показниками Україна відстала від провідних 

країн світу на 15-20 років [3, с. 111]. 

Тенденції, що відбуваються в економіці країни, 

відбилися і на становищі продовольчого ринку. 

Темпи нарощування виробництва основних видів 

продовольчих товарів низькі. Виробничому потен-

ціалу, від якого залежить продовольчий ринок, 

властиві технічна і технологічна відсталість, 

високі ресурсомісткість і енергоємність промисло-

вого сектора, що справляє значний негативний 

вплив на рівень витрат виробництва.  

Основою забезпечення конкурентоспроможності 

України на світовому ринку служить її науково-

технічний потенціал. На фоні загальносвітової 

тенденції розвитку державами свого науково-

технічного потенціалу в Україні ця тенденція не 

підтримується.  

Таким чином, усе це обумовило низький рівень 

конкурентоспроможності України та її регіонів.  

З даних позицій очевидною є тенденція, аналіз 

якої дозволяє віднести українські регіони до 

ресурсної ніші світового ринкового простору, а 

саме: до ринку по торгівлі продовольчими ресур-

сами, продуктами їх первинної переробки. Пара-

лельно спостерігається процес зниження присутності 

регіонів України в торгівлі продовольчими 

товарами. Це не може не позначитися відповідним 

чином на зовнішньоекономічних можливостях 

українських регіонів. 

Проте, аналіз показує, що Україна має певні 

сприятливі передумови для підвищення рівня 

конкурентоспроможності продовольчої продукції 

й у цілому економіки. Територія більшості 

регіонів країни має великий природно-ресурсний 

потенціал, що є базовим елементом продовольчого 

потенціалу.  

Іншим немаловажним компонентом, що є 

сильною стороною продовольчого потенціалу 

України, є її трудові ресурси. Країна не відчуває 

нестачі робочої сили. Немаловажним є й те, що в 

країні зберігається досить високий освітній рівень 

економічно активного населення при відносно 

низькій його оплаті. 

В остаточному підсумку, можна стверджувати, 

що умовами зміцнення позицій економіки у 

світовому господарстві виступають, з одного боку, 

будь-яка опора на наявні конкурентні переваги, а з 

другого – вихід на новий рівень конкурентоспро-

можності, що базується на інвестиціях та 

інноваціях. 

Велике значення для формування сучасного 

потенціалу продовольчого ринку регіону має 

фактор міжрегіональної конкуренції усередині 

країни за вихід на світовий ринок. Ми вважаємо, 

що останнє безпосередньо залежить від макро-

економічної і структурної політики й обумовлено 

спрямованістю стратегії територіального розвитку 

країни. Головною проблемою тут є посилення 

неоднорідності розвитку регіонів у зв’язку з 

різними наявними в них експортними можливос-

тями. В умовах України конкурентна боротьба між 

її суб’єктами за можливості використання переваг 

міжнародного поділу праці має різні наслідки. 

Господарство одних регіонів уже займає певні 

позиції у світовій економіці, господарство ж інших 

поки знаходиться в пошуку своєї ніші на зов-

нішніх ринках. І така різниця між регіонами за 

ступенем розвиненості експорту продовольчої 

продукції значною мірою впливає на їхнє 

фінансово-економічне становище через одержу-

ваний прибуток. 

Сучасний потенціал регіональних продоволь-

чих ринків справляє істотний вплив на фінансово-

економічний стан і обсяг продовольчого вироб-

ництва територій країни.  

Усі ці розбіжності є об’єктивною основою для 

регіональної диференціації України за рівнем 

розвитку конкурентних факторів продовольчих 

ринків. Необхідно підкреслити думку про збе-

реження несприятливого конкурентного середо-

вища, чутливого до коливань світової кон’юнктури і 
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провокуючого розвитку міжрегіональної конку-

ренції за одержання порівняльних переваг на 

економічному просторі країни. Наслідком 

проходження подібних процесів у країні, на думку 

Л. Б. Вардомського, стало зростання «конфлікту 

інтересів регіонів, які широко орієнтуються на 

зовнішні ринки і мають значні валютні кошти, і 

регіонів, господарство яких звернене переважно на 

внутрішній ринок і не має відчутних порівняльних 

переваг у системі світового господарства» [4, 

с. 56]. Таким чином, регіонам при розробці 

стратегії розвитку продовольчого потенціалу слід 

не тільки добре орієнтуватися в ситуації зміни 

кон’юнктурних процесів на світових ринках, але й 

враховувати особливості міжрегіональної конку-

ренції усередині країни за вихід на них. 

Розглядаючи регіональні аспекти сучасного 

потенціалу продовольчого ринку, необхідно від-

значити тісну взаємозумовленість згаданих вище 

умов з питаннями державної регіональної полі-

тики. У рамках державної регіональної політики 

можна виділити ряд пріоритетних питань стосовно 

посилення конкурентних позицій регіонів. Зо-

крема, це регулювання економічних взаємо-

відносин між центром і регіонами; стимулювання 

ділової активності й інвестиційної діяльності; 

диференційована соціально-економічна політика 

стосовно різних типів регіонів; тарифна політика; 

регулювання питань у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності [5, с. 38]. Посилення конкурентних по-

зицій регіонів значною мірою визначене системою 

гарантій і стимулюючих дій, що підвищує 

значущість територій для країни в цілому. На наш 

погляд, створення ефективної системи експорт-

ного господарства продовольства регіону потребує 

найбільш чіткого тлумачення питань регулювання 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Перспективність побудови високоефективної і 

конкурентоспроможної економічної стратегії 

розвитку продовольчого ринку пов’язана з про-

цесами, що відбуваються усередині регіонального 

господарства. У першу чергу, це стосується сприй-

нятливої до інновацій економіки. Хід інновацій-

ного процесу регіону обумовлений його проход-

женням через визначені послідовні стадії госпо-

дарського розвитку. Вище уже відзначалася роль 

інновацій для конкурентоспроможності економіки. 

Реальне управління конкурентоспроможністю 

здійснюється на рівні безпосередньо виробників. 

Саме від фірм, їхнього уміння працювати залежить 

здатність використовувати не тільки свій внут-

рішній потенціал, але й створювані регіоном 

можливості для підтримки конкурентоспроможності 

економіки. Тобто, має бути вироблена конку-

рентна стратегія стосовно фірм-виробників. 

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що 

урахування даних умов могло б послужити 

базовою передумовою визначення ступеня впливу 

і зміни параметрів сучасного потенціалу продо-

вольчого ринку регіону. З огляду на те, що нині 

більшість регіонів України зацікавлені в проекс-

портній політиці в сполученні з помірним протек-

ціонізмом, неминуче доводиться спиратися на 

диференційовану систему інструментів державної 

регіональної підтримки потенційно конкуренто-

спроможних галузей і сегментів економіки, якою і 

є продовольча галузь.  

Висновки. Отже, в результаті окреслення кон-

курентоспроможності продукції на регіональному 

продовольчому ринку виявлені її особливості на 

цих ринках. Основними з них є такі, що залежать 

від цілей формування конкуренції на основних її 

рівнях та характеризуються сукупністю параметрів 

складових галузей: сільського господарства, хар-

чової промисловості та перероблення сільськогос-

подарської сировини й продукції, обслуговуючої 

сфери, а також численного арсеналу товаровироб-

ників. Основною метою формування конкуренто-

спроможності продукції на внутрішньому ринку є 

забезпечення однорідності якісного (фактично 

забезпечена техніко-економічна якість продукції) 

рівня в логістичному ланцюзі формування про-

дукту для кінцевого споживача, а на зовнішньому 

ринку – забезпечення економічно доцільного 

експортно-імпортного балансу, за рахунок розвит-

ку конкурентоспроможності вітчизняного товару 

відносно закордонного. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА 

 

 

Обгрунтовано принципи побудови механізму розвитку ринку житлового 
будівництва. Визначено умови державне регулювання ринку житла й процесів 
житлового інвестування в ринковій економіці. 

Ключові слова: Державна політика, житлове будівництво, механізм, 
соціально-економічний розвиток, управлінська структура. 

 
Обоснованы принципы построения механизма развития рынка жилищного 

строительства. Определены условия государственная регуляция рынка жилья и 
процессов жилищного инвестирования в рыночной экономике. 

Ключевые слова: Государственная политика, жилищное строительство, 
механизм, социально-экономическое развитие, управленческая структура. 

 
Principles of construction of mechanism of market development of housing building 

are grounded. Terms are certain state adjusting of market of habitation and processes of 
the housing investing in a market economy. 

Key words: State policy, housing building, mechanism, socio-economic development, 
administrative structure. 

 

 

Вступ. У сучасних умовах назріла необхідність 

цілеспрямованої діяльності держави у напрямі 

розвитку тих галузей економіки, які можуть 

забезпечити мультиплікативний ефект у суміжних 

сферах і як наслідок, економічне зростання країни. 

Однією з таких галузей є житлове будівництво, а 

ринок житла може бути одним з основних фак-

торів економічного розвитку і зростання добро-

буту населення. Проте слід враховувати, що 

створення ефективного механізму житлового 

будівництва вимагає чіткого визначення ролі 

держави в цьому секторі економіки.  

Актуальність питання розробки нових підходів 

до вдосконалення державної політики житлового 

будівництва зумовлена, перш за все, тим, що 

сформовані форми і методи управління не дозво-

ляють досягнути поставлених цілей соціально-

економічного розвитку, а саме підвищення 

забезпечення житлом та поліпшення житлових 

умов населення. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Проб-

лема реалізації державної політики у сфері житло-

вого будівництва є предметом дослідження 

багатьох вчених, зокрема І. І. Коркуни, І. М. Куче-

ренка, В. І. Кравченка, К. В. Паливоди, В. А. По-

ляченка. Розв’язання теоретичних і методоло-

гічних завдань у контексті її вирішення потребує 

дослідження цілого комплексу аспектів. Так, 

І. М. Кучеренко, аналізуючи нормативні акти, 

зазначає, що саме закони є регуляторами участі 

фінансових посередників в організації житлового 

будівництва. В. І. Кравченко, К. В. Паливода, 

В. А. Поляченко обґрунтовують доцільність роз-

робки й ухвалення Національної програми 

розвитку та фінансування будівництва житла як 

національного економічного пріоритету. Вони 

стверджують, що саме сучасна держава повинна 

активно сприяти розв’язанню житлової проблеми 

через інститути та інструменти. Питання розробки 

державної стратегії розвитку сфери житлового 

будівництва та інвестиційного забезпечення роз-

витку будівельного комплексу розкрито у науко-

вих працях А. Беркути, С. Бушуєва, Л. Довгань, 

О. Кухленка, В. Любарова, О. Оксанича, Т. Сидор-

ченко. Проблеми управління інвестиційним про-

цесом та інноваційною діяльністю у будівництві 

досліджувались П. Бубенко, А. Воробйовою, 

Г. Ковалевським.  

Постановка завдання: 

– обгрунтувати принципи побудови меха-

нізму розвитку ринку житлового будівництва; 

– визначити умови державне регулювання 

ринку житла й процесів житлового інвестування в 

ринковій економіці. 

Результати. Організаційно-економічний меха-

нізм розвитку ринку житлового будівництва 
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можна визначити як взаємодіючий комплекс нор-

мативно-правових, економічних, організаційних, 

фінансових та інших методів і способів впливу на 

учасників ринку житлового будівництва, пред-

ставлений у вигляді сукупності принципів, форм, 

методів та інструментів управлінського впливу на 

процес розвитку ринку житлового будівництва. 

Призначення механізму розвитку ринку жит-

лового будівництва полягає в цілеспрямованій 

взаємодії учасників ринку житлового будівництва 

за підтримки державних управлінських структур в 

інтересах досягнення намічених рубежів його 

перспективного соціально-економічного розвитку 

[5, с. 116]. 

По-перше, це принцип «балансу інтересів». 

Слідування цьому принципу полягає в забезпе-

ченні інтересів різних верств населення, під-

приємств і організацій різних форм власності, 

суб’єктів управління різного ієрархічного рівня.  

Із принципом «балансу інтересів» тісно зв’яза-

ний принцип «гласності», слідування якому перед-

бачає своєчасне й повне інформування всіх учас-

ників робіт про отримані результати та виникаючі 

проблеми. 

У свою чергу, принцип «гласності» передбачає 

використання при побудові механізму принципу 

«моніторингу». Сутність цього принципу полягає 

в тому, що регіональні органи управління у ході 

реалізації стратегічного задуму розвитку його 

ринку житлового будівництва забезпечують 

розв’язання основних завдань регіонального 

соціально-економічного моніторингу: організації 

спостереження, одержання своєчасної, достовір-

ної, повної й об’єктивної інформації про проті-

кання на території регіону соціально-економічних 

процесів; оцінки й системного аналізу одержу-

ваної інформації; виявлення причин, що викли-

кають той або інший характер протікання соціально-

економічних процесів, відхилення від ходу 

реалізації наміченої стратегії; розробки прогнозів 

розвитку ситуації й підготовки рекомендацій для 

органів самоврядування, спрямованих на подо-

лання негативних і підтримку позитивних 

тенденцій [3]. 

До методів управління, які використовуються у 

процесі реалізації стратегії розвитку ринку 

житлового будівництва відносяться економічні, 

організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні 

й правові. Аналіз досвіду управління на місцевому 

рівні показує, що ще в недавньому минулому 

використовувалися в основному організаційно-

розпорядчі, тобто адміністративні методи. Сучасна 

ситуація, обумовлена реформуванням економіки, 

істотно змінила акценти у використанні тих або 

інших методів управління. 

Існує безліч думок про принципи вдоскона-

лювання розвитку тієї або іншої частини ринку 

житлового будівництва, представлених у роботах 

[1, с. 120; 2, с. 21; 4, с. 71]. На нашу думку вони не 

в повній мірі відображають комплексний підхід до 

вдосконалювання механізму розвитку ринку 

житлового будівництва. 

Пропонується використовувати наступні прин-

ципи вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління розвитком ринку житлового 

будівництва: 

1. Принцип комплексності, що відображає 

необхідність гармонічної комбінації інтересів, 

цілей і потенціалів суб’єктів ринку житлового 

будівництва (влади, бізнесу й населення), їх ціле-

спрямованої спільної діяльності; ґрунтується на 

раціональному використанні форм і методів 

управління, механізмів розвитку й саморозвитку 

учасників регіонального ринку житлового будів-

ництва. 

Необхідною умовою забезпечення доступності 

житла для працездатного працюючого населення є 

максимальне стимулювання (платоспроможного) 

попиту при одночасному збалансованому збіль-

шенні обсягів введення житла. Ріст обсягів жит-

лового будівництва підвищить ефективність вико-

ристання бюджетних коштів і для соціально 

незахищених верств населення. 

2. Принцип ефективності, що передбачає 

перехід у міському і заміському житловому бу-

дівництві від забудови кварталів і мікрорайонів на 

вільних територіях до осередкової забудови 

житловими групами й окремими будинками з 

урахуванням містобудівної ситуації, архітектур-

ного контексту й історичного вигляду місця, що 

повинне забезпечувати завершеність містобу-

дівних ансамблів і можливе ущільнення забудови. 

3. Принцип субсидіарності, що характеризує 

солідарну відповідальність учасників ринку 

житлового будівництва у формуванні сприятливих 

умов по реалізації громадянами прав на покупку 

(одержання) житла; реалізація даного принципу 

відображає місцевий характер проблем розвитку 

ринку житлового будівництва, що означає, що 

проблеми повинні вирішуватися там, де вони ви-

никають, а «наверх» передаються тільки ті повно-

важення, які неможливо або неефективно здійсню-

вати «унизу». 

Розв’язати проблему доступності житла зможе 

система житлового фінансування, заснована на 

диференційованому підході до категорій громадян, 

що включає в себе інвестиційні плани розвитку 

комунальної інфраструктури територій, житлове 

будівництво; механізми надійного нагромадження 

коштів громадянами й довгострокове житлове 

кредитування в комбінації з адресною державною 

підтримкою. Кількість і розмір адресних житлових 

субсидій повинні бути тісно вв’язані з можливос-

тями бюджетів, пріоритетами соціально-економіч-

ного розвитку країни (у тому числі, демографічна 

й міграційна політика) і сімейними доходами. 

4. Принцип науковості, що вимагає поперед-

ньої розробки й обґрунтування проектів ефектив-

ного розвитку ринку житлового будівництва (на 

різних рівнях) з урахуванням сучасних наукових 

досягнень і змін об’єктивних законів економічного 

розвитку; проходження даному принципу орієнтує 

систему управління розвитком ринку житлового 
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будівництва на цілеспрямоване вирішення соціально-

економічних проблем. 

5. Принцип системності передбачає розгляд 

усіх учасників ринку житлового будівництва у 

взаємозв’язку й взаємодії один з одним; орга-

нізація управління розвитком ринку житлового 

будівництва розглядається єдиним, цілісним 

соціально-економічним утворенням. 

Загальновизнаним фактом є те, що сучасний 

ринок нерухомості значною мірою являє собою 

рух фінансових потоків. Якщо фінансова політика 

держави на цьому ринку вибудувана правильно, то 

економічний ефект неминучий. 

6. Принцип синергії, що орієнтує на збіль-

шення сукупного ефекту від результатів функціо-

нування окремих учасників ринку житлового 

будівництва до величини більшої, ніж проста сума 

ефектів кожного з його учасників.  

Національний житловий проект, це бізнес-

проект, реалізований за участю бюджетних 

ресурсів на принципах державного-приватного 

партнерства (ДПП). 

У цьому сенсі повчальний досвід Казахстану, 

де вже реалізується подібний державно-приватний 

бізнес-проект. У Казахстані інженерна інфраструк-

тура фактично створюється на принципах ДПП.  

Приватний забудовник одержує майданчики й 

здійснює будівництво за рахунок державного 

кредиту за погодженими з інвестором (державою) 

цінами, а потім реалізує побудоване житло за 

допомогою іпотечних кредитів, які видаються 

приватними банками, що викупляються Держав-

ною іпотечною корпорацією за рахунок коштів 

Пенсійного фонду за погодженою з ним ставкою. 

Усі фінансові потоки й строки пов’язані між 

собою. 

Доступність житла забезпечується тим, що 

держава є специфічним інвестором: для нього 

прибуток – кількість забезпечених житлом родин. 

Крім того, вона розподіляє обтяження, пов’язані зі 

створенням інженерної інфраструктури, між 

покупцями конкретного житла і всією громадою, 

що проживає в даному муніципальному утворенні. 

7. Принцип прозорості й демократичності в 

управлінні розвитком ринку житлового будів-

ництва, що орієнтує на процеси гласності й від-

критості процедури управління даним ринком, 

залучення громадськості до контролю над резуль-

татами функціонування ринку житлового будів-

ництва, врахування інтересів населення при 

розробці й реалізації житлових проектів. 

Як видно з розгляду навіть далеко не повного 

переліку проблем, які існують у житловій сфері, 

головною перешкодою на шляху їх розв’язання є 

недостатня інвестиційна активність. Економічний 

ефект у житловій сфері здатна дати тільки пра-

вильно вибудувана фінансова політика держави, 

спрямована на: 

– реальне підвищення доступності житла для 

всіх категорій громадян, незалежно від їхніх 

доходів; 

– розвиток ринкових відносин у житловій 

сфері, що забезпечують динамічне й одночасно 

збалансоване збільшення пропозиції житла й 

платоспроможного попиту на нього. 

Отже, розв’язання перерахованих завдань 

лежить у площині як державного, так і приватного 

інвестування через механізми: 

– бюджетного фінансування будівництва 

соціального житла (для незаможних громадян); 

– залучення довгострокових фінансових ре-

сурсів на створення сектору орендного житла; 

– державної підтримки у формі адресних 

житлових субсидій окремих категорій громадян; 

– іпотечного житлового кредитування, що 

включає механізми рефінансування організацій, 

що надають іпотечні кредити (позики), за рахунок 

залучення довгострокових ресурсів з фінансових 

ринків, у тому числі акумульованих у пенсійній 

системі; 

– нагромадження коштів громадянами на цілі 

будівництва й придбання житла (ощадно-позич-

кові каси, будівельні ощадкаси і т.д.); 

– інвестування й кредитування (у тому числі, 

за рахунок коштів громадян) будівництва житла.  

Повернення коштів здійснюється за рахунок 

продажів, у тому числі продажів за допомогою 

іпотечних кредитів; залучення ресурсів для інвес-

тування й кредитування створення комунальної 

інфраструктури; інвестування в розвиток бази 

будіндустрії. 

У цьому випадку державні ресурси відіграють 

лише роль каталізаторів інвестиційних процесів, 

знижують ризики вкладень і підвищують їхню 

привабливість, зменшують майнові диспропорції 

серед різних верств населення й, тим самим, 

зменшують соціальну напруженість, підвищуючи 

політичну стабільність суспільства. Як наслідок, 

вони створюють сприятливі умови для наступних 

вкладень. 

Отже, розв’язати клубок проблем, які об-

плутали ринок житлового: будівництва, можна 

шляхом вироблення, послідовного впровадження й 

реалізації державної житлової політики, що цілком 

залежить від погодженості дій усіх гілок влади на 

національному, регіональному й місцевому рівнях. 

У якості об’єкта регулювання державної полі-

тики у сфері житлового будівництва виступає 

ринок житла й житлові інвестиції. У західній 

економічній науці механізм реалізації державної 

економічної політики в житловій сфері дослі-

джується економікою суспільного сектору, еконо-

мікою міста, новою інституціональною економі-

кою. Державне регулювання житлової сфери 

передбачає процес створення інституціонального 

середовища на основі інституціоналізації відносин 

власності в сфері житла. Держава повинна ство-

рювати правові інструменти, що полегшують 

економічний розвиток. Це означає таку зміну 

правових інститутів, яка б дозволила зробити 

володіння власністю повсюдним і безперечним, 

коли кожен міг би бути впевнений в одержанні 

законних вигод від вкладення капіталу. 
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Роль держави в системі житлового інвесту-

вання полягає, насамперед, у створенні інсти-

туціональних умов розвитку даної системи на 

основі таких інститутів як надійні права власності, 

правовий захист контрактів, воля підприємництва. 

Житлова політика являє собою сукупність форм і 

методів державного впливу на житлову сферу – 

житлове будівництво й ринок житла – для 

досягнення певних цілей і передбачає розробку 

концепції, форм і методів державного впливу.  

У процесі суспільного виробництва житла 

виникають різні зовнішні ефекти. До позитивних 

зовнішніх ефектів відноситься формування інфра-

структури житла – яка неминуче супроводжує 

будь-яке будівництво житлової мережі кому-

нікацій, доріг, елементів міського благоустрою, 

екологічних одиниць (парки, сади й сквери), 

розгалуженої мережі побутових послуг. Позитивні 

зовнішні ефекти виникають на рівні житлової 

будівлі й на рівні мікрорайону й району, коли 

житло виступає як елемент архітектури, міського 

ландшафту і формує загальне обличчя міста, 

підвищуючи споживчі якості житла й рівень життя 

в цілому. Негативні зовнішні ефекти пов’язані з 

якістю житла і проявляються в підвищенні 

відсотка низькоякісного житла й посиленні його 

соціальних наслідків. Класичним прикладом нега-

тивного зовнішнього ефекту на ринку житла є 

ситуація, коли старе житло не тільки саме падає в 

ціні, але й знижує вартість навколишніх будівель.  

Особливістю функціонування ринку житла 

виступає також процес «фільтрації», прояв якого 

вимагає державного втручання. Процес фільтрації 

характеризується двома тенденціями: з одного 

боку, скороченням кількості житлових послуг із 

часом, що обумовлено фізичним зношуванням, 

технологічним старінням і зміною моди на житло, 

а, з іншого боку – скороченням доходу мешканців, 

коли те саме житло послідовно займають різні 

родини, причому дохід кожної наступної родини 

менше попередньої, у зв’язку із чим вимоги до 

кількості і якості житлових послуг зменшуються. 

Житлова політика, таким чином, повинна поєд-

нувати принципи бюджетного фінансування й 

ринкового саморегулювання. Державне регулю-

вання ринку житла й процесів житлового інвес-

тування є об’єктивно необхідним в умовах ринко-

вої економіки. Відповідно до теорії суспільного 

сектору державне регулювання житлових інвес-

тицій набуває форми державних екстерналій на 

ринку житла, які виступають у наступних формах:  

– явних (прямих) екстерналій, які створю-

ються у грошовій формі (житлові дотації, субсидії, 

субвенції, соціальні виплати) або у формі без-

коштовних житлових послуг і безкоштовного 

житла (суспільні блага); 

– економічних (непрямих) екстерналій, обу-

мовлених втручанням держави в економіку за 

допомогою реалізації державою відповідної 

діяльності як імперативного суб’єкта ринку; 

– адміністративно-правових екстерналій, 

пов’язаних з діяльністю держави як законодавця 

(охорона прав власності, фінансова система, тобто 

система формальних інститутів). 

Висновки. Таким чином, державні економічні 

екстерналії реалізуються за допомогою житлових 

програм, що виступають однією з форм регу-

лювання ринку житла й впливу на інвестиційний 

процес у житловій сфері. Механізм реалізації 

житлової політики містить у собі наступну 

систему форм і методів державного впливу. У 

ринковій економіці державна житлова політика 

розвивається за двома напрямами: політика сти-

мулювання пропозиції житла і політика стимулю-

вання попиту з метою підвищення попиту на 

житло з боку бідних і середніх домогосподарств. 

Політика стимулювання пропозиції реалізується 

через будівництво державного житла й здійс-

нюється у формах: капітальних субсидій: держав-

не житло може будуватися за рахунок випуску 

цінних паперів, звільнених від оподатковування, 

після їхньої оплати державою житло стає влас-

ністю муніципалітету; субсидій по експлуатації 

житла для покриття різниці між квартплатою й 

фізичними витратами експлуатації житла; субси-

дій на ремонт і відновлення старих будинків; 

відбору мешканців: держава встановлює обмежен-

ня (зверху) доходу мешканців, які мають право 

користуватися державним житлом. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Досліджено нагальну потребу в системі підготовки фахівців щодо динамічної 
адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного рівнів праці. 
Визначено сутність технологічних інновацій для вищої школи в державі. 

Ключові слова: Вдосконалення, вища освіта, державне управління, інноваційне 
навчання, методи, освітньо-науковий простір, формування інформаційної 
культури. 

 
Исследована неотложная потребность в системе подготовки специалистов 

относительно динамической адаптации к быстросменным требованиям нацио-
нального и международного уровней труда. Определена сущность технологи-
ческих инноваций для высшей школы в государстве. 

Ключевые слова: Совершенствование, высшее образование, государствен-
ное управление, инновационная учеба, методы, образовательно-научное про-
странство, формирование информационной культуры. 

 
An urgent necessity is explored in the system of preparation of specialists in relation to 

dynamic adaptation to the variables requirements of national and international levels of 
labour. Essence of technological innovations is certain for high school in the state. 

Key words: Perfection, higher education, state administration, innovative studies, 
methods, educationally-scientific space, forming of informative culture. 

 

 

Вступ. Сьогодні стає все очевиднішим, що нам 

потрібні спеціалісти широкого профілю, і така 

потреба зумовлена, з одного боку, закономір-

ностями розвитку самої науки, а з другого, – 

тенденціями суспільного розвитку. Зростання 

наукоємності усіх сфер людської життєдіяльності, 

перетворення інформації на основний товар 

висуває нові вимоги до рівня підготовки спе-

ціалістів. За даними фахівців, у науці знання 

подвоюються кожні десять років, а в деяких 

галузях ще швидше: в генетиці – за два роки, в 

ядерній фізиці і космонавтиці – за півтора року. 

Багато знань швидко стають застарілими. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Аналіз 

наукових досліджень свідчить про наявність 

значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних 

авторів, що стосуються державної освітньої 

політики й управління освітою, зокрема праці 

В. Андрущенко, В. Астахової, Т. Боголіб, В. Вік-

торова, Н. Внукової, М. Згуровського, І. Каленюка, 

С. Кіндзерського, Т. Заяць, Н. Нижник, С. Ніко-

лаєнка, П. Скотта, Т. Фінікова, К. Яреська, 

Постановка завдання: 

– дослідити нагальну потребу в системі 

підготовки фахівців щодо динамічної адаптації до 

швидкозмінних вимог національного та міжнарод-

ного рівнів праці; 

– визначити сутність технологічних інновацій 

для вищої школи в державі. 

Результати. Негативним моментом в реалізації 

нової моделі вищої освіти є той факт, що засвоєн-

ня знань тим, хто навчається, часто зорієнтоване 

на досягнення «тактичної мети», – успішно завер-

шити навчання і отримати диплом. Вихід тут один – 

позбутися формального підходу в навчанні, 

перетворити навчальну діяльність в органічне 

засвоєння знань як методології, бази, основи 

діяльності людини у різних сферах життя. Цьому 

має сприяти демократизація навчального процесу 

у ВНЗ [2, c. 37].  

Сьогодні вона характеризується насамперед 

розширенням прав вузів у формування змісту, 

форм і методів навчання. Важливим елементом 

демократизації навчального процесу є делегування 

прав вузу на нижчі щаблі управління навчальним 

процесом, котрі визначають свободу викладача 

вирішувати питання змісту навчання, викорис-

тання форм і методів навчання з метою досягнення 

оптимального ефекту. Студенти пов’язують акаде-

мічні свободи передусім з правом на самостійну 

роботу в достатніх обсягах, з правом на вибір 

змісту, логіки, способу засвоєння матеріалу – 

через вибір предметів, викладача, лекцій, т. п. 

Аналіз діяльності ВНЗ вказує на те, що академічні 
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свободи, самостійність викладачів і студентів у 

навчанні обмежуються методологією науки, зміс-

том, технологією засвоєння професійного знання, 

рівнем готовності до навчання (як з боку студен-

тів, так і з боку викладачів), а також можли-

востями (інформаційними, матеріальними, органі-

заційними) навчального процесу, його умовами. 

Ступінь академічної свободи не є однаковою 

стосовно різних напрямків підготовки. Найбільш 

жорстка регламентація навчального процесу на 

медичних спеціальностях, де введені обов’язкові 

навчальні плани. Найбільшою академічною сво-

бодою користуються студенти гуманітарних 

напрямків. 

Особливість демократизації навчального про-

цесу у вузах полягає і в тому, що навчальні плани 

обмежуються лише найнеобхіднішим набором 

навчальних дисциплін і пропонують значні мож-

ливості для варіації. Кожний студент має право 

розробляти індивідуальний план занять, корис-

туючись списком навчальних заходів даного 

відділення. Рекомендації щодо структури та веден-

ня індивідуального навчального плану студента 

затверджено наказом МОН України від 30.12.2005 

№ 774. Індивідуальний навчальний план студента 

згідно з вимогами ECTS та «Тимчасового поло-

ження про впровадження кредитно-модульної 

системи підготовки фахівців», затверджений 

наказом Міністерства науки і освіти України від 

23. 01. 2004 р. № 48, є робочим документом 

студента, що містить інформацію про перелік та 

послідовність вивчення навчальних дисциплін, 

обсяг навчального навантаження студента (усі 

види навчальної діяльності), типи індивідуальних 

завдань, систему оцінювання (поточний та підсум-

ковий контроль знань, державну атестацію випуск-

ника). В індивідуальному навчальному плані 

студента зазначаються нормативні навчальні 

дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у 

межах нормативно встановлених термінів підго-

товки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного 

рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються 

додатково. На деяких відділеннях ВНЗ студентам 

пропонується декілька варіантів комбінацій дис-

циплін, що вивчаються. Кожний студент повинен 

засвоїти обов’язкову навчальну програму із 

вибраного напрямку. У відповідності з принципом 

академічної свободи студенти можуть відвідувати 

лекції і заняття на інших відділеннях і навіть в 

інших вузах. Однак складати іспити вони 

зобов’язані лише там, де зараховані. 

Швидка зміна умов життя змушує шукати нові 

підходи до підготовки кадрів, здатних ефективно 

працювати в XXI столлітті. Між вищою освітою і 

життям має бути сформована певна інформаційна 

система, свого роду когнітивна інфраструктура, 

яка забезпечуватиме трансляцію потреб вироб-

ництва в систему освіти, спонукати її до форму-

вання змісту нових ідей і знань, відповідно до 

потреб сьогодення. Історично склалося так, що 

понад 40 % студентів в Україні готувалися за 

інженерною спеціальністю. Таке співвідношення 

відповідало потребам народного господарства. У 

країнах з ринковою економікою питома вага 

підготовки інженерів у загальному складі студентів 

коливається в межах від 6,9 % (в Італії) до 26,1 % 

(в Японії). Значно більше в цих країнах готується 

юристів, спеціалістів з природничих наук. Десятки 

і сотні тисяч студентів оволодівають спеціаль-

ностями з соціальних і поведінкових наук, тоді як 

в Україні така підготовка фактично була відсутня. 

На десять спеціалістів інженерного профілю, 

зайнятих у народному господарстві, припадало 

спеціалістів нетехнічного профілю: у США – 111, 

ФРН – 37, Франції – 32, Україні – 15. Таким 

чином, однією з передумов входження України до 

єдиного європейського та світового освітнього 

простору стало забезпечення підготовки фахівців 

на рівні міжнародних вимог [1, c. 59; 3, c. 194]. 

Нагальною потребою в системі підготовки 

фахівців постала їх динамічна адаптація до швид-

козмінних вимог національного та міжнародного 

рівнів праці. Криза, що вибухнула в українській 

промисловості на початку 90-х рр. XX ст., 

зумовлювала прийняття, здавалося б, логічного 

рішення: згорнути підготовку інженерних кадрів, 

скоротити набір на технічні спеціальності і, ско-

риставшись реорганізацією у класичні універси-

тети, відмовитися від технічного минулого, шоб 

будь яким шляхом увійти до освітньої кон’юнк-

тури ринку, шо тільки зароджувалася. Але МОН 

України обрало інший шлях. В державному 

управлінні освітою чітко усвідомлювали: криза в 

розвитку підприємств завершиться так само, як 

відповідно до об’єктивних законів завершуються 

будь-які кризи. Справа полягала в іншому: чи буде 

Україна європейською державою з могутнім 

технологічним потенціалом, чи такою, що розгу-

бить інженерно-конструкторську еліту, наукові 

школи й ідеї, перетворившись на типову країну 

«третього світу», яка буде постачати у високо-

розвинене світове співтовариство дешеві й мало-

кваліфіковані робочі ресурси. 

Зміна структури підготовки кадрів стала важ-

ливим реформаторським напрямком стосовно ви-

щої освіти України. Тому в країні почала форму-

ватися диференційована за рівнем підготовки і 

виконуваними завданнями система вищих нав-

чальних закладів. Вона включає (поряд з універ-

ситетськими і спеціалізованими вузами академіч-

ного рівня) ВНЗ, створені на базі інженерних вузів 

та інших вищих професійних навчальних закладів, 

а також новий тип вузів – об’єднані вищі заклади, 

які здійснюють підготовку спеціалістів різного 

профілю і рівня кваліфікації, з новою, більш 

демократичною системою навчання, можливістю 

переходу з одного потоку на інший. На думку 

керівництва вищої школи, створення диферен-

ційованої системи вищої освіти, з одного боку, 

дозволяє задовольнити різнобічні інтереси студен-

тів, з іншого боку, більшою мірою відповідає 

потребам економіки у спеціалістах різного 

профілю і рівня кваліфікації. Разом з тим, рефор-

мування структури підготовки спеціалістів необ-
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хідно проводити обережно, бо зміна структури 

народного господарства відбуватиметься повільно, 

і потреба в інженерах за умови стабілізації 

залишається високою. Не можна нарощувати 

підготовку фахівців нетехнічного профілю за 

рахунок різкого скорочення підготовки інженерів. 

Слід підкреслити, що саме сьогодні істотно 

зростає роль професійної, передусім інженерної 

освіти. Це зумовлено тим, що матеріальною 

основою життєдіяльності людини та суспільства 

була і ще протягом досить тривалого часу (а 

можливо, і завжди) лишатиметься сфера промис-

лового виробництва. 

Соціально-економічні перетворення, що відбу-

ваються в Україні, приводять до суттєвої реструк-

туризації багатьох галузей, зникнення одних 

напрямів і виникнення інших. На підприємствах 

України працюють 18,8 % всього зайнятого насе-

лення і виробляється продукції та послуг для 

більше ніж 70 підгалузей промисловості. Промис-

лове виробництво країни забезпечує понад тре-

тину загального обсягу валового внутрішнього 

продукту, майже 50 % товарів і послуг, а також 

80 % експортної продукції. [6, c. 10]. Ці дані свід-

чать, що промислові підприємства залишаються 

основними системоутворюючими елементами най-

більш важливих сфер життєдіяльності держави, 

зокрема наукової та освітньої – як рушії розвитку 

споживачів та джерел знань, і соціальної – як 

умова створення робочих місць для реалізації 

людських можливостей та забезпечення їх засо-

бами існування.  

Промислові галузі України постійно перебу-

вають у центрі політичного бачення Президента та 

уряду України, про що свідчить Указ «Про 

концепцію державної промислової політики», 

підписаний Президентом України 12 лютого 

2003 р., та Державна програма розвитку промис-

ловості на 2004 – 2011 рр., прийнята постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 

1177. Ці документи передбачали прискорення 

розвитку промисловості шляхом системного 

залучення сучасних організаційних, інтелектуаль-

них, матеріальних, інформаційних, кадрових та 

інших ресурсів суспільства. А головне, поставлені 

завдання відповідають загальносвітовій стратегії 

інноваційного розвитку суспільства, яке пере-

ходить від індустріальної фази свого розвитку до 

етапу інформаційного. 

У справі підготовки кадрів слід було врахо-

вувати й те, що в Україні діє розгалужена і 

потужна науково-технічна система, яка включає 

понад 100 академічних установ, більш як 150 нау-

кових інститутів при вищих навчальних закладах, 

конструкторські і технологічні установи з розви-

нутою інфраструктурою, спроможною задоволь-

нити потреби інноваційного розвитку промисло-

вості. Ця система характеризується наявністю 

працівників високої кваліфікації (понад 67 тис.) та 

системою відтворення кадрів. За таких умов вища 

технічна освіта значною мірою визначає довго-

строковий економічний розвиток держави, 

виступає каталізатором розроблення та впрова-

дження високих технологій, забезпечує науково-

технологічний рівень всіх галузей економіки 

держави. Тому підтримка реформування вищої 

технічної освіти мала стати одним із пріоритетів 

державної політики для утвердження України як 

високотехнологічної держави. 

Широка інформатизація, перехід до якісно 

нових високих технологій, енерго- і ресурсозбе-

реження вимагали і відповідних якісних змін у 

системі підготовки кадрів з вищою технічною 

освітою. Перегляду підлягали її цілі та зміст, 

характер організації навчально-виховного процесу 

і використовувані педагогічні технології. Масштаб 

і відповідальний характер завдань, що постали 

перед реформуванням інженерної освіти, не дають 

змоги ефективно здійснити це реформування, не 

спираючись на основні положення і принципи 

нової філософії інженерної освіти.  

Успіх справи щодо зміни структурної підго-

товки кадрів полягав, насамперед в нових 

організаційних підходах, які відповідають ринко-

вим перетворенням, освоєнні зарубіжного досвіду, 

а, разом з ним, витончене відчуття новизни і 

перспективи світових тенденцій розвитку освіти у 

XXI столітті [4, c. 155]. В Україні є ряд визнаних 

університетських шкіл, наприклад, Київська, 

Дніпропетровська, Львівська і Харківська. У нас є 

вищі технічні, технологічні, медичні, будівельно-

архітектурні, педагогічні і інші навчальні заклади, 

які здійснюють кваліфіковану підготовку кадрів у 

своїх галузях. Досвід цих вузів без перебільшення 

є національним надбанням. Саме він має стати тим 

основним підґрунтям, від якого, власне, й буде 

здійснюватися подальша модернізація вищої 

освіти у відповідності з Болонським процесом і 

потребами практики. 

Виходячи з цього, слід розуміти, що випускник 

ВНЗ має володіти базовими компетенціями. Тому 

все більшого значення набуває вимога «уміння 

вчитися», що підвищує можливості працевлаш-

тування, полегшує вертикальну і горизонтальну 

мобільність працівників на ринку праці. Більшість 

запрошень підприємств на роботу містять такі 

вимоги: наявність вищої освіти – 90 % від за-

гального числа; знання ПЕОМ на рівні, не нижче 

упевненого користувача – 95 %; знання, як міні-

мум, однієї іноземної – 50 % [5, c. 65]. Є ефективні 

та безпечні для суспільства шляхи економії 

державних коштів. Один з них – інтеграція спе-

ціальностей відповідно до класифікації видів 

економічної діяльності (ДК 009-96) та критеріїв: 

«об’єкт діяльності», «потреба в кадрах», «перспек-

тивність». Така робота в Україні ведеться. Відпо-

відно до принципів Болонської декларації, 

впроваджуються елементи методології розмежу-

вання освітньої та професійної атестації фахівців, 

зокрема, впровадження кваліфікаційного сертифі-

кату, визнаного в країнах ЄС. 

З огляду на вибір Україною інноваційної 

моделі розвитку своєї економіки, вищим навчаль-

ним закладам разом з академічними інститутами 



 
Випуск 145. Том 157 

 119 

необхідно організувати підготовку менеджерів з 

інноваційної діяльності на основі попереднього 

вивчення рівня творчої обдарованості, наявності 

лідерських, організаторських здібностей, розро-

бити необхідні програмні, методичні та навчальні 

матеріали з базових дисциплін, які формують 

знання в галузі менеджменту інноваційної діяль-

ності, зокрема із: маркетингу інноваційних 

продуктів; інноваційного менеджменту; творення, 

використання і захисту інтелектуальної власності; 

управління й інвестування інноваційних проектів 

та програм; комерціалізація результатів науково-

технічних розробок. 

Постійний моніторинг, що здійснює департа-

мент вищої освіти МОН України, свідчить, що в 

змісті вищої освіти ще є багато дріб’язкового 

матеріалу, який не тільки відволікає від головного, 

а то й просто дублює шкільні програми. Понад те, 

значне зростання обсягу знань, робить пробле-

матичною модель розвитку навздогін, до якої 

підштовхує сучасна ситуація. Для ефективної 

модернізації вищої освіти слід забезпечити широ-

кий вибір освітніх програм і профілів спеціалізації, 

усунути з практики роботи навчальних закладів 

одноманітність та уніфікацію у змісті та методах 

навчання, розширити права автономії вузів у 

розв’язанні академічних проблем. 

Слід забезпечити безперервність навчального 

процесу за більшістю напрямів підготовки, їхню 

взаємоузгодженість. Це підвищить ефективність 

усього навчального процесу, посилить мотиваційні 

аспекти у виборі професії, навчанні молоді, в 

отриманні другої освіти чи підвищенні кваліфі-

кації, стабілізує конкурсну ситуацію та контингент 

тих, хто навчається у взаємопов’язаних навчаль-

них закладах.  

Структурне реформування системи підготовки 

кадрів з вищою освітою, на наш погляд, має 

відбуватися за такими напрямами: удосконалення 

законодавчої та нормативно-правової бази з 

питань підготовки і перепідготовки спеціалістів 

різних напрямів, оптимізація мережі та чисель-

ності особового складу ВНЗ у межах єдиної 

системи вищої освіти МОН України, матеріально-

технічного та фінансового забезпечення підготов-

ки фахівців, приведення змісту освіти у відповід-

ність із державними стандартами вищої освіти, 

сучасних потреб та міжнародного досвіду підго-

товки кадрів, застосування інноваційних педаго-

гічних технологій, створення умов для розвитку, 

саморозвитку, самореалізації випускників вузів, 

проведення державної акредитації ВНЗ за новими 

напрямами та спеціальностями підготовки фахівців. 

Нова парадигма вищої освіти України як сис-

теми, що самовдосконалюється, має враховувати 

швидкоплинні умови функціонування, національні 

і державні програми розвитку суспільства, які 

базуються на аналізі світових тенденцій розвитку 

вищої освіти, постійному пошуку і впровадженні 

навчальних інновацій. Прискорений розвиток 

технологій, таких як інформаційні й телеко-

мунікаційні, вплив яких на всі аспекти соціального 

життя дедалі більше зростає, відкриває перспек-

тиви вдосконалення вищої освіти, обміну науково-

навчальною інформацією, інтенсифікації наукової 

співпраці і розширення культурно-освітніх об-

мінів. Доступна для оперативного відтворення 

засобами комп’ютерного процесингу інформація 

перетворюється у найважливіший фактор соціаль-

ного розвитку суспільства. Згідно з підходами, 

визначеними Болонським процесом, становлення 

та ступінь запровадження у систему діяльності 

ВНЗ сучасних інформаційних систем і технологій 

є суттєвим чинником та індикатором стану роз-

витку вищої освіти в країні. В одному із оглядів 

ЮНЕСКО стосовно ролі вищої школи у 

майбутньому інформаційному суспільстві прямо 

констатується, що «нові інформаційні технології, 

особливо ІNТЕRNЕТ, докорінно змінюють доступ 

до інформації, навчальний процес і наукову 

роботу, способи дослідження, відкриття нового, 

викладання та навчання; майбутнє університетів 

прямо залежить від їхньої здатності адаптуватися в 

новому інформаційному суспільстві й відповідати 

вимогам ще більш чутливого до нових техно-

логічних змін ринку праці». 

Процес впровадження інновацій на основі су-

часних інформаційних технологій носить систем-

ний і всеосяжний характер і має бути керованим з 

боку як держави в цілому, так і окремих ВНЗ. Таке 

інноваційне навчання дозволяє не тільки проекту-

вати майбутнє, але й вимагає від майбутніх 

спеціалістів бути готовими до впровадження 

інновацій, а також здійснювати корегуючий вплив 

на ці процеси. Впровадження інновацій в освітній 

процес необхідно здійснювати на всіх рівнях. В 

ньому реалізуються усі основні види інновацій: 

технологічні, продуктові і управлінські. Сутність 

технологічних інновацій для вищої школи полягає 

в застосуванні нових навчальних технологій 

(дистанційних та його елементів) або вдоскона-

лення вже діючих на технологічно новій основі з 

допомогою активних методів навчання і комп’ю-

торних технологій. Вони мають забезпечити кон-

куретноздатність наданих освітніх послуг, дивер-

сифікацію, підвищення якості освіти, реалізацію 

економічних і соціальних функцій. Сутність про-

дуктових інновацій – у впровадженні нових 

освітніх продуктів і змін підходів до часу і обсягів 

послуг, що надаються. Це, зокрема, – «безперервна 

освіта» або «освіта протягом життя». Управлінські 

інновації спрямовані на вдосконалення чи 

застосування якісно нових методів державного 

управління освітньою галуззю в цілому, або на 

рівні конкретного ВНЗ. 

Державне керівництво, визначаючи шляхи 

підвищення якості вищої освіти, добре усвідом-

лювало її залежність від рівня впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій та фор-

мування інформаційної культури. Відповідно до 

індексу інформаційного суспільства, 55 країн світу 

вважалися такими, що перейшли від індустріаль-

ного суспільного ладу до інформаційного, в якому 

формується принципово нова парадигма про-
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фесійної діяльності. України в цьому списку не 

було. Але в розвитку інформаційного суспільства 

наша держава мала зобов’язання і як член ООН, і 

як країна європейського вибору. Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України чіткої 

політики в створенні інформаційного освітньо-

наукового простору за роки незалежності не 

здійснювало. І тому необхідно було робити 

серйозні кроки в цьому напрямку. 

Розв’язання освітніх завдань вимагало ефектив-

ного використання телекомунікаційних і комп’ю-

терних технологій в широкій якості – від допоміж-

них засобів до головних, базових при дистанцій-

ному навчанні. Комп’ютерна неграмотність – 

серйозний фактор маргіналізації людини і гальмо 

економічного й технічного прогресу. За основу 

оцінки й характеристики ваги країни у світі 

беруться нині вже не могутність збройних сил чи 

економічні показники, а здатність продукувати 

наукоємні технології. Стосовно окремого члена 

суспільства, невміння володіти комп’ютерними 

технологіями у XXI ст. можна порівняти з 

невмінням читати і писати на початку XX ст., такі 

люди неминуче витісняються на периферію 

цивілізації.  

Висновки. Таким чином, курс на інноваційний 

розвиток неможливий без наявності кваліфі-

кованих кадрів, здатних інноваційно мислити і 

готових до запровадження інновацій у всі сфери 

життєдіяльності суспільства. На сучасному етапі – 

це одне із основних завдань освітньої галузі, та й 

ефективний розвиток самої освітньої галузі немо-

жливий без запровадження інновацій. 
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

Досліджено сучасний стан енергетичного комплексу. Розроблено заходи 
ефективної державної політики в галузі енергетики в цілому, та зокрема ринку 
енергопостачання. 

Ключові слова: Державне регулювання, паливно-енергетичний комплекс, 
система, стратегія, функціонування. 

 
Исследовано современное состояние энергетического комплекса. Разрабо-

таны мероприятия эффективной государственной политики в отрасли 
энергетики в целом, и в частности рынка энергоснабжения. 

Ключевые слова: Государственная регуляция, топливно-энергетический 
комплекс, система, стратегия, функционирование. 

 
The modern state of power complex is explored. The measures of effective state 

policy are developed in industry of energy on the whole, and in particular market of 
energy supply. 

Key words: State adjusting, fuel and energy complex, system, strategy, functioning. 
 

 

Вступ. Впродовж десятиріч паливно-енерге-

тичний комплекс України забезпечував зростання 

економіки. Тепер держава прагне гарантувати 

насамперед високий рівень життя та безпечне 

довкілля для своїх громадян. На сучасну пору 

завданням паливно-енергетичного комплексу Ук-

раїни є повне, надійне та екологічно безпечне 

задоволення потреб суспільства в енергетичних 

продуктах. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослі-

дженню і розвитку теорії та практики державного 

управління, формування й реалізації державної 

політики, механізмів державного управління від-

водилось чільне місце у багатьох працях відомих 

українських та зарубіжних учених, зокрема Г. Ата-

манчука, А. Богданова, П. Брауна, Р. Гріффіна, 

А. Зінов’єва, Б. Литвака, М. Мескона, Л. Пала, 

Г. Райта, Ю. Тихонравова, Г. Щедровицького. 

Значним внеском у розвиток науки державного 

управління є роботи сучасних українських вчених 

В. Д. Бакуменка, В. Г. Бодрова, М. В. Гамана, 

А. О. Дегтяра, М. Х. Корецького, В. І. Мунтіяна, 

Н. Р. Нижник. 

Постановка завдання: 

– дослідити сучасний стан енергетичного 

комплексу; 

– розробити заходи ефективної державної 

політики в галузі енергетики в цілому, та 

зокрема ринку енергопостачання. 

Результати. Важливим кроком в цьому на-

прямку стало розроблення та схвалення розпоря-

дженням Кабінету Міністрів України від 15 бе-

резня 2006 року №145 Енергетичної стратегії 

України на період до 2030 року, яка заклала 

концептуальні засади енергетичної безпеки дер-

жави, визначила головні цілі та – завдання енерге-

тичної політики, намітила основні напрямки та 

показники розвитку енергетики [5]. Мета Стратегії – 

сприяти реалізації в Україні енергозберігаючої 

моделі розвитку економіки. 

Виходячи з життєво важливих національних 

інтересів, Україна повинна: 

– зменшити критичну залежність від Росії як 

єдиного на сьогоднішній день джерела імпорту 

енергоносіїв, диверсифікувати шляхи і джерела їх 

постачання; 

– знизити енергоємність ВВП та здійснити 

перехід до енергозберігаючої моделі економіки; 

– зміцнити енергетичне співробітництво та 

координацію енергетичної політики з Європей-

ським союзом. 

Енергетичною галуззю на сьогодні практично 

вичерпано можливості інтенсивного використання 

діючого обладнання. Зношеність основного облад-

нання досягла критичного рівня. Це стосується як 

енергогенеруючих потужностей, так і електричних 

мереж.  

У розвитку теплової енергетики доцільне пере-

важне використання вугілля. Це сприятиме роз-

витку вітчизняної вугледобувної галузі, а також 

позитивно вплине на енергетичну безпеку 

держави. 

У балансі потужності енергосистеми України 

гідроелектростанції не перевищують 9 % проти 

15 % оптимальних. Це призводить до дефіциту 
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маневрових і регулюючих потужностей, покрити 

який покликані: 

 завершення будівництва та введення в 

експлуатацію Ташлицької ГАЕС (у серпні 2007 

року Державною приймальною комісією прийнято 

в експлуатацію її другий гідроагрегат); 

 добудова першої черги Дністровської ГАЕС 

у складі трьох гідроагрегатів; 

 друга фаза реконструкції ГЕС Дніпров-

ського каскаду; 

 спорудження Канівської ГАЕС у складі 4-х 

гідроагрегатів потужністю 250 МВт кожний. 

В наслідок моральної та фізичної зношеності 

обладнання теплових електростанцій мають місце 

значні питомі витрати палива на відпуск електро-

енергії по всіх генкомпаніях та деяких ТЕЦ (Ми-

ронівська ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-2, Сєвєро-

донецька ТЕЦ, Одеська ТЕЦ, Севастопольська 

ТЕЦ, ТОВ «Крим ТЕЦ», ДП «Зуївська ЕТЕЦ»). Це 

зумовлює нагальну потребу реконструкції та 

модернізації ТЕЦ [2, c. 74; 3, c. 23]. 

Одним з головних вирішальних чинників, які 

призводять до кризового фінансового стану тепло-

електроцентралей є невідповідність витрат на 

виробництво тепла відпускним тарифам, що вста-

новлюються місцевими органами влади. Норма-

тивно-правова база теплоенергетики потребує 

внесення змін до Законів України «Про тепло-

енергетику», «Про житлово-комунальні послуги» – 

зокрема, в частині визначення центрального 

органу виконавчої влади в сфері теплопостачання, 

до повноважень якого відносилась б функція 

проведення єдиної державної політики в сфері 

теплопостачання. Фінансування екологічної броні 

електропостачання підприємств житлово-комуналь-

ного господарства та вугледобувних підприємств. 

З метою забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів для запобігання 

безоплатного споживання електричної енергії 

необхідно внести відповідні зміни до Закону 

України «Про теплопостачання» в частині узгод-

ження положень, цих законів з вимогами Закону 

України «Про електроенергетику». 

Ситуація, що склалась в правовому полі при 

оформленні права землекористування під ліній-

ними об’єктами практично не дає можливості 

успішно реалізувати програму перспективного 

розвитку об’єднаної енергетичної системи Украї-

ни. Таке становище потребує негайного вирішення 

проблемних питань на законодавчому рівні. В 

першу чергу необхідно прийняти закон, який 

регламентуватиме примусове вилучення земель-

них ділянок для суспільних потреб. 

Також потребує спрощення процедура вибору 

земельних ділянок для розташування лінійних 

об’єктів. Існуючий «Порядок вибору земельних 

ділянок для розміщення об’єктів», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

31.03.04 №427, орієнтований на одну конкретну 

земельну ділянку, а не на вибір сотень земельних 

ділянок на яких необхідно побудувати лінійний 

об’єкт. Необхідно відновити в «Інструкції про 

порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання 

державних актів на право власності на земельну – 

ділянку і право постійного користування земель-

ною ділянкою та договорів оренди землі», 

затвердженої наказом Держкомзему України від 

04.05.99 № 43, пункт згідно і яким можна оформ-

ляти один державний акт на право постійного 

користування кількома черезсмужними земель-

ними ділянками однакового цільового призна-

чення. 

Енергетичною стратегією України на період до 

2030 року передбачено збереження домінуючої 

ролі атомної енергетики в енергозабезпеченні 

країни. Частка виробництва атомної електроенергії 

протягом всього періоду має зберігатися на рівні 

50 % від сумарного річного виробництва електро-

енергії в Україні. Ключовими напрямами розвитку 

ядерно-енергетичного комплексу є продовження 

терміну експлуатації діючих АЕС та перспективне 

будівництво в ядерній енергетиці. 

Крім того, зважаючи на наявність власної сиро-

винної бази, передбачено розвиток потужностей 

атомно-промислового комплексу, зокрема – урано-

вого та цирконієвого виробництв. Це надзвичайно 

амбітні завдання, адже їх виконання потребує 

розгортання масштабного будівництва і значних 

фінансових вкладень. 

Для гарантування безпечної і ефективної по-

точної експлуатації діючих енергоблоків АЕС в 

межах їх проектного строку служби сьогодні 

виконуються заходи з реконструкції та модер-

нізації, передбачені затвердженою Урядом Кон-

цепцією підвищення безпеки діючих енергоблоків 

АЕС. 

Важливим елементом щодо забезпечення по-

точної експлуатації АЕС є гарантування поставок 

на них свіжого ядерного палива. З метою уник-

нення монополізації щодо постачання свіжого 

ядерного палива (єдиний постачальник на сьогодні 

Російська Федерація) продовжується реалізація 

спільного україно-американського Проекту квалі-

фікації ядерного палива для України. 30 березня 

2008 року НАЕК «Енергоатом» та компанія 

«Вестінгхауз» уклали комерційний контракт на 

постачання протягом 2011-2015 років ядерного 

палива виробництва компанії «Вестінгхауз» для 

забезпечення щорічного планового переванта-

ження трьох енергоблоків ВВЕР-1000 АЕС 

України. 

Здійснюється робота щодо подовження терміну 

експлуатації діючих енергоблоків АЕС. Розроб-

лено план-графіки робіт із пролонгації експлуа-

тації енергоблоків № 1 та № 2 Рівненської та № 1 

Южно-Української АЕС. Передбачено фінансуван-

ня цих робіт у поточному році. 

Відчутною проблемою для українських АЕС є 

поводження з відпрацьованим ядерним паливом та 

радіоактивними відходами. Поки що лише Запо-

різька АЕС має власне сховище для відпрацьо-

ваного палива та відходів. Основним завданням 

щодо поводження з відпрацьованим ядерним 
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паливом є спорудження централізованого сховища 

«сухого» типу, яке здійснюється в два етапи. У 

2006 році завершилась перша фаза контракту з 

переможцем міжнародного тендеру корпорацією 

«Холтек Інтернешнл». Нею було надано інфор-

мацію, необхідну для розробки техніко-еконо-

мічного обгрунтування інвестицій будівництва 

сховища. Другу фазу контракту, яка передбачає 

проектування та будівництво сховища, буде розпо-

чато після прийняття Верховною Радою України 

закону про його розміщення, проектування та 

будівництво. Введення в експлуатацію пускового 

комплексу ЦСВЯП очікується у 2012 [1, c. 104]. 

На сучасному етапі основним завданням є 

створення та подальший розвиток національної 

системи науково-інженерної та проектно-кон-

структорської підтримки ядерно-енергетичного 

комплексу для досягнення переважної участі 

вітчизняних наукових і проектних інститутів, 

центрів та підприємств інжинірингового профілю 

у підтримці й супроводі поточної експлуатації 

об’єктів та перспективного розвитку ядерно-

енергетичного комплексу України. 

Не зважаючи на укладання Угоди про науково-

технічне співробітництво між НАН України та ДП 

НАЕК «Енергоатом», метою якої є організація 

співробітництва з питань науково-технічного су-

проводження та реалізації Енергетичної стратегії 

розвитку ядерної енергетики України, останнім 

часом у ядерно-енергетичному комплексі через 

нестачу коштів на фінансування практично не 

виконуються заплановані пошукові, науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Га-

лузева наука знаходиться у пригніченому стані. 

Фундаментальні наукові дослідження, розробка 

нових технологій і науково-технічна підтримка 

ядерної енергетики знаходиться на межі ви-

живання. 

Через обмеженість виконання науково-техніч-

них розробок не створено власної бази технічного 

переозброєння галузі та її подальшого розвитку, 

бракує цілісної нормативно-технічної бази для 

забезпечення роботи атомних електростанцій та 

підприємств ядерно-енергетичного комплексу, яка 

відповідала б сучасним умовам. Згортання 

науково-технічної підтримки ядерної енергетики 

неприпустиме з огляду на її важливість для 

забезпечення безпечної експлуатації АЕС. 

Першим кроком стала підготовка проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

створення системи науково-технічної та проектно-

конструкторської підтримки та подальшого роз-

витку ядерно-енергетичного комплексу України», 

яка передбачає запровадження державної прог-

рами розвитку системи науково-технічної під-

тримки галузі. Це дозволить: 

 забезпечити фаховий супровід та необхідну 

актуалізацію проектів АЕС, прийняття обґрун-

тованих проектних рішень; 

 сконцентрувати наукові, людські та мате-

ріальні ресурси для розпитку інститутів ядерної 

галузі, переоснастити їх експериментальну та 

програмно-методологічну базу; 

 здійснювати цілеспрямовану фінансову під-

тримку науково-технічної системи галузі на дер-

жавному рівні; 

 підвищити відповідальність інститутів за 

комплексне і якісне розв’язання проблем галузі, 

своєчасне одержання очікуваного результату 

робіт; 

 уникнути залучення недостатньо кваліфіко-

ваних організацій (прихід яких на ринок ядерних 

послуг пов’язаний ще й із недосконалістю тендер-

них процедур), що не володіють необхідним 

досвідом і неспроможні до комплексного вирі-

шення завдань. 

Необхідність та своєчасність прийняття такого 

документа підтримана керівниками всіх наукових 

та проектно-конструкторських організацій та 

установ. Пріоритетного значення набуває необ-

хідність: 

1. Визначити функції, повноваження і відпо-

відальність головних організацій та установ, 

необхідні ресурси для розвитку їх матеріально-

технічної та кадрової бази. Першочергово увагу 

треба приділяти не лише аспектам будівництва 

нових енергоблоків АЕС, а й розвитку нових 

технологій та перспектив всього ядерно-енерге-

тичного комплексу – насамперед участі у розробці 

нових типів реакторів, розвитку елементів ядерно-

паливного циклу, вдосконаленню експерименталь-

ної бази включаючи будівництво дослідницького 

ядерного реактора, розвиток нормативно-правової 

бази. підготовці кваліфікованих кадрів, підвищен-

ню привабливості галузі для молодих спеціалістів 

тощо. 

2. Для вітчизняних організацій та установ, що 

здійснюють науково-технічну та проектно-кон-

структорську підтримку ядерно-енергетичної галу-

зі, важливо мати стратегічний портфель замовлень 

експлуатуючої організації на 5-10 років наперед, 

що дозволить належним чином планувати та 

розвивати свою діяльність 

3. Першочерговим є завдання розвитку мате-

ріально-технічної бази організацій науково-інже-

нерної та проектно-конструкторської підтрим-ки 

ядерно-енергетичного комплексу. 

4. Додаткової матеріально-ресурсної підтримки 

потребують навчальні установи, що готують 

спеціалістів для ядерно-енергетичного комплексу. 

Для цього необхідно врегулювати систему дер-

жавних замовлень спеціалістів для об’єктів 

ядерно-енергетичного комплексу, підвищити 

престижність «ядерних» спеціальностей, запрова-

дити систему залучення спеціалістів до роботи у 

науково-технічних проектно-конструкторських 

установах, організувати учбову практику на 

об’єктах галузі тощо. Підтримки потребує вузів-

ська науку, без якої неможлива підготовка квалі-

фікованих кадрів. 

5. Необхідно об’єднати зусилля по створенню 

дієвої системи науково-технічної підтримки ядерно-
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енергетичного комплексу, залучити до її функ-

ціонування наукові організації НАН України, 

проектно-конструкторські організації та навчальні 

установи. Вирішенню зазначених завдань має 

сприяти активна участь і підтримка експлуатуючої 

організації ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Зменшення обсягів видобутку нафти й газу 

пов’язане головним чином із негативною зміною 

структури видобутку. Впродовж попередніх 

20 років були відкриті родовища нафти й газу з 

невеликими покладами, тому введення їх у 

промислову розробку не могло компенсувати 

природне зменшення видобутку нафти і газу з 

крупних родовищ. Крім того, якість відкритих 

запасів не стимулює їхню швидку розробку. В 

загальній кількості видобувних запасів вуглевод-

нів, що знаходяться на Державному балансі ко-

рисних копалин України, понад половину станов-

лять важковидобувні запаси. Основні ж родовища 

знаходяться на завершальній стадії розробки. 

Дослідження передбачає можливу участь 

України у проекті «Набукко» у кількох варіантах: 

– приєднання до проекту без «прямого» 

постачання природного газу до України шляхом 

заміщення на кордоні Росія – Україна або продажу 

газу на ринках Європи з наступним придбанням на 

одержані кошти російського газу; 

– використання проекту для «прямого» поста-

чання газу до України шляхом будівництва відга-

лужень від газопроводу. 

Вибір остаточного варіанта участі України в 

газотранспортному проекті «Набукко» залежить 

від результатів переговорів з членами консорціуму 

з урахуванням пропозицій його керівництва. 

Реалізація енергетичної стратегії повинна 

забезпечити перетворення України на впливового 

та активного учасника міжнародних відносин у 

сфері енергетики, зокрема, через участь у між-

народних та міждержавних утвореннях та енер-

гетичних проектах. Для цього уряд повинен ство-

рювати умови для діяльності відповідних суб’єктів 

у таких напрямах: імпорт-експорт енергопро-

дуктів; реалізація та розвиток транзитного потен-

ціалу; участь у розробці енергетичних ресурсів та 

спорудженні енергетичних об’єктів за межами 

України тощо. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане можна 

зробити висновок, що сучасний стан енергетич-

ного комплексу характеризується високим рівнем 

зношеності основних фондів, недостатнім обсягом 

інвестицій у розвиток галузей, недосконалістю 

нормативно-правового забезпечення функціону-

вання та розвитку енергетики. І тому постає пи-

тання розробки ефективної державної політики в 

галузі енергетики в цілому, та зокрема ринку 

енергопостачання. 
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ДЕПРЕСИВНОСТІ 

 
 

Досліджено законодавче регулювання розвитку регіонів в особливих умовах. 
Обґрунтовано моніторинг і оцінку регіональної депресивності.  

Ключові слова: Депресивні території, державна політика, завдання оздо-
ровлення, законодавче регулювання, механізм, моніторинг, особливий правовий 
режим. 

 
Исследована законодательная регуляция развития регионов в особенных 

условиях. Обґрунтовано мониторинг и оценку региональной депрессивности.  
Ключевые слова: Депрессивные территории, государственная политика, 

задание оздоровления, законодательная регуляция, механизм, мониторинг, 
особенный правовой режим. 

 
The legislative adjusting of development of regions is explored in the special terms. 

Monitoring and estimation of regional repressive is grounded.  
Key words: Depressed territories, state policy, task of making healthy, legislative 

adjusting, mechanism, monitoring, special legal mode. 
 

 

Вступ. Концепція державної регіональної 

політики передбачає, що статус депресивних 

територій, форми державної підтримки її розвитку 

мають бути визначені законодавством на основі 

науково обґрунтованої комплексної оцінки їх 

економічного, фінансового, екологічного, соціаль-

ного стану. Однак, активна увага до проблеми 

депресивних територій влади та науковців, сама по 

собі не гарантує позитивного вирішення цих 

проблем. Іноземний досвід демонструє, що подо-

лання територіальних депресій займає тривалий 

час, значної державної та суспільної підтримки 

антидепресивної політики, суттєвих ресурсних 

витрат, що не розраховані на швидку віддачу. На 

жаль іноземний досвід важко впровадити в силу 

концептуальних факторів: в сучасній державній 

політиці домінують короткострокові цілі та інте-

реси, є обмеження ресурсного характеру. Зазна-

чене призводить до протиріч у розумінні гостроти 

проблеми, механізмів та завдань оздоровлення 

депресивних територій. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Слід 

зазначити, що у офіційних документах і в науковій 

літературі до цього часу не вироблено чіткого 

єдиного критерію щодо визначення проблемної 

території. Не існує ні чіткого визначення даного 

поняття, ні офіційної класифікації таких територій. 

Найбільш широко класифікації проблемних 

регіонів в українській регіоналістиці досліджено в 

монографії Герасимчук З. та Галущак В., які на 

основі аналізу підходів провідних регіоналістів 

Гранберга А.; Селіверстова В., Бандмана М., Гуз-

нера С.; Дорогунцова С., Борщевського П., Фащев-

ського М.; Хвесика М., Горбач Л., Пастушенко П.; 

Смірнягина Л., Билова Г.; Лексіна В., Швецова А. 

 

Постановка завдання: 

– дослідити законодавче регулювання роз-

витку регіонів в особливих умовах; 

– обгрунтувати моніторинг і оцінку регіо-

нальної депресивності. 

Результати. Державна влада не залишає поза 

увагою питання оздоровлення депресивних тери-

торій. Існує два підходи з побудови методики 

порівняння регіонів за рівнем проблемності. 

Перший ґрунтується на виділенні обмеженої 

кількості регіональних показників, зіставленні їх з 

«пороговими» значеннями. Інший підхід спи-

рається на конструювання інтегрального показни-

ка, припускаючи агрегацію інформації і подальше 

ранжирування регіонів. Питання критеріїв терито-

ріальної депресивності є одним з найважливіших 

та складним. Складність цього питання пов’язана з 

неоднорідністю та багатофункціональністю самого 

об’єкту дослідження. Застосування іноземного 

досвіду є достатньо проблематичним у зв’язку із 

значними територіальними відмінностями безпре-

цедентного трансформаційного спаду, який до 

цього часу ще не подолано.  

Згідно з Порядком здійснення моніторингу 

показників розвитку регіонів, районів, міст рес-

публіканського в Автономній Республіці Крим і 

обласного значення для визнання територій 

депресивними. Конкретна територія може бути 

визнаною депресивною за 10 показниками: 1) ва-

ловий регіональний продукт; 2) обсяг реалізованої 

промислової продукції; 3) середньомісячна зар-

плата; 4) щільність сільського населення; 5) частка 

зайнятих у промисловості; 6) частка зайнятих у 

сільському господарстві; 7) рівень безробіття; 

8) рівень довготривалого безробіття; 9) коефіцієнт 

природного приросту (скорочення) населення; 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

126 

10) обсяг реалізованої сільськогосподарської про-

дукції. Виникає два питання: по-перше, наскільки 

пов’язаний моніторинг показників розвитку регіо-

нів для визнання територій депресивними з 

іншими державними спостереженнями за регіо-

нальним розвитком? По-друге, наскільки релевантна 

зазначена моніторингова система самому завданню 

визнання територій депресивними, чи надає вона 

об’єктивну та достовірну інформацію для прий-

няття стратегічних рішень? Фактично відповідно 

до зазначеного Закону та порядку моніторингу до 

депресивних можна віднести лише один об’єкт 

кожного з чотирьох типів – завдання визначення 

територіальної депресивності вкрай формалі-

зується та спрощується виключно до завдання 

визначення аутсайдера – найгіршої за визначеними 

показниками території. Зазначене у певному 

ступені викривлює зміст поняття депресивності.  

В теорії визнається, що перелік ознак депре-

сивності територій повинен бути як можна більш 

широким, тому що депресія є системним явищем, 

чим більш його ознак буде виявлено, тим якісніше 

прийняття державних рішень. С. О. Сивоконь, 

В. А. Яцюк, А. П. Заєць вважають за доцільне мати 

мінімально необхідний перелік характеристик: 

1) локального рівня депресії – погіршення рівня 

життя та економіки та екології; 2) ресурсних 

можливостей – бюджетну забезпеченість та наяв-

ність ресурсів для завдань подолання депресив-

ності; 3) гостроти депресії – порівняльне погір-

шення динаміки показників за однотипними тери-

торіями [1, с. 135]. 

Виходячи з гіпотези, що платіжна криза є 

специфічним економічним явищем трансформа-

ційних СЕС, що об’єктивно збільшує ступень 

депресивності регіонів країни, показники цієї 

кризи можна використовувати як критерій оцінки 

депресивності.  

Законодавче регулювання регіонального роз-

витку є достатньо складним. Нормативно-правові 

акти складають розгалужену різнорівневу систему 

забезпечення державної регіональної політики. 

Завдання регулювання подолання депресивності 

дещо її модернізує: передбачене узгодження 

державної діяльності на основі угод регіонального 

розвитку, які укладаються між Урядом та 

органами місцевого самоврядування. За наслід-

ками передбачено, що Уряд затверджує спеціальні 

програми – взаємопов’язаний за змістом, термі-

нами виконання, можливостями і виконавцями 

комплекс цільових заходів правового, організацій-

ного, економічного, фінансового, соціального 

спрямування, орієнтованих на подолання депре-

сивності території, що забезпечені фінансовими і 

іншими ресурсами держави і регіону [2, с. 13].  

Управління депресивними територіями є кате-

горією економічною та відображає відносини, що 

виникають на рівнях макро-, мезо- та мікро-

економіки. На сучасному етапі трансформацій є 

дещо спрощене уявлення щодо місця та ролі 

управління депресивних територій (ДТ), що сфор-

мовано, по-перше, під впливом базового визна-

чення об’єкту управління – «депресивної тери-

торії», що передбачало, що предметом управління 

буде розробка та впровадження системи заходів, 

які будуть сприяти її виведенню з депресивного 

стану. По-друге, у певній мірі спровоковано 

непозиційністю самого предмету управління.  

Можна визначити предмет управління ДТ як 

теоретичну дисципліну, що вивчає систему 

суспільних відносин, що виникають з приводу 

наявності самого стану депресивності: умови 

виникнення, сутність та форми прояву, етапи та 

динаміку розвитку та заходи з подолання цього 

явища на різних системних рівнях. Історичний її 

характер зумовлений тим, що ДТ, які є об’єктом її 

дослідження, існують лише на певному історич-

ному етапі. Сама потреба в управлінні ДТ є 

реакцією на виникнення локалізованих у просторі 

та часі соціально-економічних криз. Управління 

ДТ можна також визначити як соціально-еконо-

мічну категорію – сукупність форм та методів 

реалізації організаційно-управлінських процедур 

відповідно до конкретної території. Функціональ-

ний простір управління ДТ включає відображення 

її предметної області, що включає взаємовідно-

сини економічних агентів: робітника та мешканця 

(фізичних осіб), підприємства, регіональної влади 

та органу державного управління тощо (юридичні 

особи). Головним елементом управління ДТ є 

застосування загальних та спеціальних адміністра-

тивно-правових норм до всіх об’єктів та інститутів 

відповідної депресивної СЕС: об’єктивізації/ 

діагностики – затвердження індикаторів та вимі-

рювання показників, програмування, бюджетування, 

саме регулювання. Процедурна складова управ-

ління ДТ на жаль, є найбільш слабим місцем 

регіональної політики: депресія породжується 

кризою, невід’ємною рисою якої є непередбачу-

ваність. Головною вимогою управління ДТ є його 

ідентифікація у формі, що відповідає конкретному 

ситуативному контексту за встановленими прин-

ципами. Це актуалізує потреби у дослідженнях 

регіональних криз, враховуючи, що досвід можна 

використати в майбутньому.  

Існує нагальна потреба щодо введення в 

регіональну політику специфічних механізмів та 

інструментів, які будуть діяти протягом обмеже-

ного історичного часу. В адміністративному праві 

зазначене отримало назву особливого правового 

режиму. Юридична енциклопедія надає наступне 

визначення: «Режим – (від лат. regimen – управ-

ління, керівництво) – 1) система способів і методів 

здійснення політичної влади в країні; 2) встанов-

лений національним законодавством і нормами 

міжнародного права порядок у суспільних відно-

синах (національний режим, правовий режим, 

прикордонний режим, режим законності, режим 

морського дна, режим надзвичайного стану, режим 

найбільшого сприяння, режим робочого часу, 

режим секретності, режим у місцях позбавлення 

волі тощо). Загальними ознаками правового ре-

жиму є наявність відповідних обмежень, заборон 

або пільг.» [3, с. 17]. Ґрунтовний аналіз правового 
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режиму надав Білий Г., який розуміє під ним 

порядок регулювання, відображений комплексом 

правових засобів із особливого поєднання дозво-

лів, заборон, взаємодіючих між собою, а також 

позитивних зобов’язань, які в сукупності забез-

печують особливу спрямованість регулювання [4, 

с. 170]. Ознаками особливих правових режимів 

(ОПР) є спеціальні закони та повноваження. У 

загальному змісті під ОПР розуміється врегульо-

ваний правом, нормативний по відношенню для 

певної сукупності суб’єктів і об’єктів режиму 

порядок діяльності в певній сфері суспільних 

відносин. 

Введення ОПР регулювання ДТ не є виклю-

ченням з загальної законодавчої практики Ук-

раїни, він характеризується ступенем збільшення 

чи зменшення регулюючих впливів, з одного боку – 

позитивних зобов’язань (відповідно до яких одна 

сторона зобов’язана здійснити на користь іншої 

певну дію чи утриматися від неї) та заборон (дис-

позиції утримуватися від вчинення заборонених 

державою певних дій), з іншого – правових 

дозволів (поведінки, що задовольняє права та 

інтереси) та правомочь (можливість сторони 

правовідносин здійснювати певні дії або вимагати 

від їх іншої сторони). Відповідно до домінування в 

ОПР цих регуляторів, режим може бути пільговим 

(збільшуються дозволи і правомоччя, зменшу-

ються заборони і зобов’язання) або обмежу-

вальним (збільшуються заборони і зобов’язання, 

зменшуються дозволи і правомоччя). Пільговий та 

обмежувальний режими є найбільш загальними 

генеральними режимами..  

Найбільш відомі три види обмежувальних 

ОПР: воєнний та надзвичайний стани, президент-

ське правління. Історично, за часів Російській 

імперії винятковий стан (особливі форми охорони 

державного порядку і суспільного спокою) регу-

лювався поліцейським правом і характеризувався 

застосуванням владою сукупності силових засобів 

управління та відсутністю правових гарантій 

громадянам. Виділялися їх наступні види: 1) стан 

посиленої та надзвичайної охорони; 2) виняткові 

заходи з охорони суспільної безпеки, що 

вводилися на територіях, які не було оголошено у 

винятковому стані; 3) військовий стан і облоговий 

стан, що вводилися у випадках війни та внут-

рішніх заворушень; 4) виняткові повноваження, 

що надавалися місцевим адміністраціям особли-

вими законами. Президентське правління, як ОПР, 

вводиться в окремому суб’єкті федерації внаслідок 

надзвичайних подій: масових публічних заво-

рушень, масовій корупції в органах влади тощо. 

Можливість його введення передбачалася поправ-

ками до Конституції СРСР 1979 року, при введенні 

в 1989 році посади Президента СРСР, але в СРСР 

жодного разу не використовувалося. Однак, 

наприклад, в Індії президентське правління 

застосовувалося більш ста разів після прийняття 

Конституції 1949 р. 

Українське законодавство визначає два базових 

обмежувальних ОПР – воєнний та надзвичайний 

стани. Закон України «Про захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру» передбачає встанов-

лення ще трьох підвидів ОПР: 1) повсякденного 

функціонування; 2) підвищеної готовності; 3) над-

звичайної ситуації.  

ОПР є необхідним у випадках, коли не про-

гнозовані різкі зміни СЕС реально загрожують 

порушенню існуючого балансу факторів, що 

забезпечують збереження цілісності цієї системи. 

Зокрема, Основні засади і напрями становлення 

економіки в кризовий період, схвалені в 1994 р. 

звертають увагу на те, що методологічні підходи, 

на яких вони ґрунтуються, передбачають систем-

ний і комплексний характер визначення держав-

ного регулювання економіки, з урахуванням його 

органічного поєднання з ринковими саморегуля-

торами та досвіду подолання кризи в післявоєнній 

історії розвинутих країн. Вважаючи основною 

причиною кризи усунення держави від управління 

економікою і необґрунтоване перебільшення ролі 

ринкового саморегулювання в економічній полі-

тиці владних структур України, «Основні засади» 

передбачали корекції дій влади щодо опти-

мального співвідношення державних та ринкових 

регуляторів економічної системи. Головною 

метою було зупинення кризи, стабілізація со-

ціально-економічного становища країні.  

Незважаючи, що Конституція УРСР 1978 р. не 

передбачала існування надзвичайних повноважень 

та надзвичайного законодавства, у 1992 р. трьома 

Законами України було встановлено порядок, 

згідно з яким Уряду до 21.05.1993 р. делегувалися 

особливі повноваження видавати декрети з 

законодавчого регулювання економічних відно-

син, соціального і культурного розвитку, митної, 

науково-технічної політики, кредитно-фінансової 

системи, оподаткування, оплати праці і ціно-

утворення.  

Визначаючи кризу як несприятливе поєднання 

факторів, що загрожують безпеці людини, суспіль-

ства і держави, порушують умови їх нормальної 

соціально-економічної діяльності, можна ствер-

джувати, що подолання кризи можливе при вико-

ристанні комплексу заходів, найбільш ефективним з 

яких є ОПР, який можна визначити як систему 

спеціальних норм конституційно-правового і 

адміністративно-правового характеру регулювання 

діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, інших економічних акторів в 

кризових ситуаціях. ОПР припускає перш за все 

збільшення рівня прямого і опосередкованого 

регулювання центральною владою діяльності органів 

місцевого самоврядування і суб’єктів господа-

рювання, спеціального регулювання відно-син між 

ними, що виражається в тимчасовій зміні повно-

важень, розмежуванні предметів відання. Обов’яз-

ковість використання ОПР виправдовується загро-

зою виникнення екстремальних ситуацій. 

Адміністративне право виділяє ОПР і інститути 

цих режимів, що формуються на основі норм, які 

стосуються типових компонентів процесів і мето-
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дів державного управління, урахування закономір-

ностей, функціонального змісту, прийомів і 

методів управлінської діяльності. Управлінські 

цілі завжди пов’язано з конкретною системою 

управління, ОПР абстраговані від них. На практиці 

ОПР накладаються один на одного – виникає 

сукупність режимів, складність функцій суб’єктів 

режимної організації. Необхідна комплексність 

засобів, якими забезпечуються ОПР. Зростає 

потреба в універсальних режимах управління. 

ОПР є свого роду опорою влади в нестабільних 

ситуаціях. Комплексні ОПР є особливими різно-

видами режимів, для яких характерна норматив-

ність у визначенні компонентів системи держав-

ного управління, що забезпечує цей режим, і 

принципове закріплення основних компонентів 

режимної діяльності. Для комплексних ОПР 

характерною є побудова відповідної системи 

управління. Такий режим зазвичай врегульовується 

нормативно-правовими актами, останнім часом – 

законами. Під комплексним ОПР розуміється 

врегульоване правом державне управління, унор-

мований порядок здійснення діяльності, загальний 

для визначеної сукупності державних органів, що 

підлягає конкретизації в процесі реалізації цього 

режиму. 

У сучасних умовах регіональна політика здійс-

нюється тотально чи селективно за наступними 

основними напрямами: 1) загальна державна під-

тримка соціально-економічного розвитку терито-

рій, зокрема – бюджетне вирівнювання; 2) спе-

ціальні галузеві програми із заходами терито-

ріальної підтримки; 3) програми та проекти 

підтримки територій, природні умови в яких 

підлягають особливій охороні (у тому числі – зони 

екологічного лиха); 4) запровадження спеціальних 

умов інвестиційної та інноваційної діяльності; 

5) спеціальні програми територіальної підтримки 

тощо.  

Практика встановлення законами України тери-

торіальних ОПР широко застосовується, зокрема 

для: 1) гірських населених пунктів; 2) єврорегіонів; 

3) зон надзвичайної екологічної ситуації; 4) спе-

ціальних (вільних) економічних зон різних типів; 

5) природно-заповідного фонду; 6) зон радіоактивно 

забруднених територій тощо. На території можуть 

діяти одночасно декілька різних ОПР.  

Проблематика державного регулювання ДТ є 

недостатньо дослідженою: мало досліджень та 

практичних рекомендацій з цього питання. В 

більшості випадків суб’єкти і об’єкти управління, 

правове забезпечення розглядаються виключно 

щодо режимів надзвичайного і воєнного станів, де 

за допомогою введення ОПР принципово зміню-

ється порядок і система державного управління     

[5, с. 71; 6, с. 388].  

Обґрунтовувавши актуальність розробки ОПР 

для кризових територій, слід зазначити наступне. 

По-перше, ОПР слід розцінювати як сукупність 

інструментів, що забезпечують гарантії конститу-

ційних прав і свобод. По-друге, законодавче 

закріплення ОПР впорядковує державну політику 

в ситуаціях, коли необхідне специфічне регулю-

вання. По-третє, розробка правових засад ОПР не 

пропонує обов’язковість їх масштабного застосу-

вання, а використання у випадках, коли засто-

сування «звичайних» правових засобів ускладнене 

і вони не спрацьовують. ОПР є інструментом 

охорони інтересів держави, прав і свобод 

громадян. 

Для аналізу організаційно-правових складових 

ОПР, виявлення особливостей його застосування, 

відмежування його від інших правових режимів; 

розробки рекомендацій з питань вдосконалення 

державної політики у цій сфері потрібно: 

1) розглянути причини і умови, що потребують 

введення ОПР, визначити підстави його введення, 

відмежувати від інших кризових явищ, які не 

потребують введення цього режиму; 2) дослідити 

поняття, зміст, суть ОПР; 3) вивчити практику 

застосування такого режиму, зокрема – викорис-

тання конкретних засобів державної політики; 

4) обґрунтувати необхідність законодавчої регла-

ментації, основні напрями його подальшого право-

вого регулювання; 5) проаналізувати організаційно-

правові форми і юридичні норми ОПР, практику 

законодавчої роботи, основні нормативно-правові 

акти з питань його регулювання. 

Визначаючи регіональну депресивність як 

кризове явище – тобто як несприятливе поєднання 

чинників і подій, що створюють загрозу націо-

нальній безпеці можна стверджувати, що подо-

лання кризи можливе при використанні комплексу 

заходів, найбільш ефективним з яких є ОПР. ОПР 

забезпечення подолання депресивності можна 

визначити як законодавчо встановлену систему 

норм специфічного регулювання суспільних відно-

син діяльності визначеної сукупності суб’єктів і 

об’єктів режиму, спрямованої на подолання 

депресивності на обмежений інтервал часу в 

межах цієї території із наданням їй особливого 

статусу. Застосування цієї концепції потребує 

певної модернізації законодавства.  

Висновки. З урахуванням зазначеного можна 

сформулювати наступні тези щодо позитивного 

характеру державної регіональної політики. 

1. Потрібно позитивно оцінити сам факт появи 

та формування спеціальної правової бази селек-

тивної регіональної політики. Однак, Закон Украї-

ни «Про стимулювання розвитку регіонів» пови-

нен підкріплюватися нормами щодо: а) засад 

встановлення спеціального (особливого) право-

вого режиму; б) враховуючи, що регіональна 

система як цілісність формується з соціально-

демографічної, політичної, фінансової, господарсько-

виробничої, природно-екологічної та інших 

підсистем та є елементом національної системи, 

потрібно забезпечити узгодженість норм цього 

Закону із всіма елементами законодавчої бази 

стратегічного планування; в) деталізації суб’єкт-

об’єктної взаємодії всіх зацікавлених сторін; 

г) детального розпису технології стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку, 

взаємоув’язаною на всіх рівнях по горизонталі та 
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вертикалі, зокрема – щодо прогнозів, планів, 

показників (індикаторів), засобів, часу, алгоритмів, 

відповідальних і т.п. Фактично повинна з’явитися 

комплексна програма територіального розвитку, 

яка буде згрупована в першу чергу за узгодженими 

пріоритетами розвитку.  

2. Значна кількість складнощів формування та 

реалізації селективної державної політики віднос-

но територій з особливим статусом пов’язана із 

недостатньо чітким формулюванням базових 

положень, сформульованих в законах. Неповнота 

та системна невпорядкованість законодавчого 

регулювання зазначених територій підвищують 

статус угод між центральними та місцевими 

органами влади щодо розмежування предметів 

відання та повноважень, встановлення зустрічних 

зобов’язань та відповідальності сторін угоди. 

Потребує законодавчого оформлення наступні 

функції органів державної влади, як: а) загально-

системного регулювання регіональної соціально-

економічної діяльності; б) стимулювання пріори-

тетів регіонального розвитку, пов’язаних із за-

гальнодержавними пріоритетами; в) підтримки та 

збереження (за необхідності) регіоноутворюючих 

інституційних одиниць; г) забезпечення органічної 

взаємодії державної та місцевої влади із бізнесом 

(особливо субрегіональним).  

3. Проведенню в Україні сучасної регіональної 

політики європейського рівня якості явно не 

вистачає системності. В якості системних елемен-

тів доцільно включати наступні: а) приоритетні 

(цільові) напрями розвитку, що «вписуються» в 

загальнодержавні пріоритети (стратегічні пріори-

тети); б) цільові рубежі цього розвитку у вигляді 

сукупності затверджених стратегічних індикаторів 

із виконання пріоритетів (індикативних планів); 

в) стратегічні засоби виконання цих пріоритетів у 

вигляді сукупності цільових програм та проектів, 

які забезпечують досягнення встановлених інди-

каторів (програмні засоби); г) узгоджені з за-

твердженими пріоритетами галузеві програми 

розвитку інфраструктури: освіти, науки, охорони 

здоров’я та ін. (інфраструктурні програми); 

д) склад основних об’єктів стратегічного плану-

вання; е) склад основних суб’єктів стратегічного 

планування, включаючи необхідну та достатню 

сукупність органів влади, вищого керівництва 

реального та фінансового секторів економіки, 

представників громадськості; є) механізм комп-

лексної взаємодії суб’єктів та об’єктів стратегіч-

ного планування спрямований на досягнення 

цільових орієнтирів.  

Особливу проблему представляє системна 

узгодженість регіональних політик окремих тери-

торій. Треба пам’ятати, що перерозподіляючи 

обмежені ресурси на підтримку ДТ, державна 

влада обмежує підтримку регіонів, що успішно 

розвиваються. Зазначений перерозподіл не завжди 

є економічно ефективним, збільшується фінансове 

навантаження більш успішно працюючих, часто 

пріоритет у цьому випадку надається іншим цілям 

(наприклад – підтримка соціальної справедли-

вості). Це призводить з одного боку – до спожи-

вацьких настроїв ДТ-реципієнтів допомоги, з 

іншого – до незадоволення донорів. Особлива 

допомога відстаючим на стимулювання їх роз-

витку повинна бути вкрай прозорою, зрозумілою 

та постійно контрольованою з боку суспільства.  

4. В залежності від конкретної ситуації (що 

склалася чи прогнозується) можуть бути вибрано 

різні режими суб’єкт-об’єктної взаємодії, зокрема – 

стимулюючий або регулятивно-обмежуючий. -, що 

кожному з видів режимів притаманні свої методи 

та інструментарій, їх специфіку та сукупність слід 

визначити у відповідній законодавчій базі. Ці 

режими повинні оформлюватися спеціальними 

нормативно-правовими актами: прямої дії або 

рамкового характеру (останні можуть конкрети-

зуватися у відповідних угодах). 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 

 

 

Обґрунтовано нeобxідність визначeння ступeня eкологічності продукції. 
Запропоновано класифікацію тexнологічниx процeсів та окрeмиx опeрацій за 
ознаками eкологічної надійності та бeзпeки. 

Ключові слова: Екологічна безпека, eкологічність продукції, концепція, сталий 
розвиток, тexнологічний процес. 

 
Обґрунтовано необходимость определения степени экологичности продук-

ции. Предложена классификация технологических процессов и отдельных 
операций за признаками экологической надежности и безопасности. 

Ключевые слова: Экологическая безопасность, экологичность продукции, 
концепция, устойчивое развитие, технологический процесс. 

 
It is led to necessity of determination of degree of ecological of products. Classification 

of technological processes and separate operations is offered after the signs of ecological 
reliability and safety. 

Key words: Ecological safety, ecological of products, conception, steady develop-
ment, technological process. 

 

 

Вступ. Сучасні світові тeндeнції eкономічного 

розвитку орієнтовані на впроваджeння засад гло-

бальної концeпції сталого розвитку та спрямовані 

на досягнeння соціо-eколого-eкономічного eфeкту. 

Одним з пeрспeктивниx шляxів у цьому напрямку 

сьогодні є виробництво eкологічно орієнтованої 

продукції (товарів, робіт, послуг). Виробництво, 

споживання та просування eкологічно орієнтова-

ної продукції на рeгіональниx ринкаx усклад-

нюється, пeрш за всe, відсутністю сталого виз-

начeння та критeріїв оцінки такої продукції. 

Дискусійним залишається питання визначeння 

поняття «eкологічна продукція», тому широкого 

розповсюджeння сьогодні набувають різноманітні 

мeтодики визначeння ступeня eкологічності 

продукції (відносна оцінка), тобто такиx показ-

ників, які б підтвeрджували або спростовували 

xарактeристику eкологічності відповідно до 

пeвниx чинників. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Питан-

ням рeгіонального розвитку в контeксті eкологічно 

сталого розвитку країни присвячeні роботи 

Ваxович І. М., Гeрасимчук З. В., Долішнього М. І., 

Дорогунцова С. І., Загвойської Л. Д., Лeндьєл М. О., 

Мажарова М. В., Стeчeнка Д. М., Студeнніко-

ва І. В., Трeгобчука В. М., Xлобистова Є. В., Ша-

пара А. Г., Шeвчука В. Я. та іншиx; сeрeд росій-

ськиx вчeниx: Дeм’янeнко Ю. Г., Дубнов О. П., 

Коптюг В. А., Кузнєцов П. Г., Лeвашов В. К., 

Лeксин В. М., Матросов В. М., Олex Л. Г., Со-

рокін К. E., Фофанов В. П., Щeулін О. С. та інші, які 

розглядають практичні аспeкти рeалізації науко-

виx надбань.  

Постановка завдання: 

– обґрунтувати нeобxідність визначeння сту-

пeня eкологічності продукції; 

– запропонувати класифікацію тexнологічниx 

процeсів та окрeмиx опeрацій за ознаками eколо-

гічної надійності та бeзпeки. 

Результати. Нeобxідність розраxунку показ-

ника ступeня eкологічності продукції обумовлeна 

широким спeктром сфeр його застосування. 

Існують різні підxоди до визначeння eколо-

гічності продукції, сeрeд якиx: кількісна оцінка 

eкологічності тexнологічного процeсу, критeрії 

визначeння eкологічності упакування, мeтодологія 

формування індeксу eкологічності та якості, eко-

логічний рeйтинг підприємства, рівeнь eкологічної 

чистоти, мeтодика оцінки рівня eкологічності 

тexнології, систeма eкологічниx пeрeваг, оцінка 

eкологічниx якостeй продукції, eкологічні критeрії 

для продукції, рівeнь eкологічної відповідальності 

підприємства, eкологічна eкспeртиза тощо. 

На практиці досить часто eкологічність ототож-

нюють з eкологічною бeзпeкою, з eкологічною 

оцінкою тexнологічниx процeсів. Оцінка eколо-

гічної бeзпeки пeрeдбачає аналіз впливу на атмо-

сфeру, гідросфeру, літосфeру, контроль вмісту 

токсичниx рeчовин в сировині, напівфабрикатаx та 

готовій продукції. Абдуліна Т.Н. [1, с. 96] пропо-
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нує визначати наступні індeкси eкологічності, що 

показують оцінку впливу суб’єктів господарю-

вання на навколишнє сeрeдовищe: індeкс біологіч-

ного споживання кисню (БСК) та індeкс xімічного 

споживання кисню (XСК). 

Індeкс eкологічності за БСК визначається за 

формулою: 
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дe Mni – маса і-го (і = 1…N) виду продукції 

(основної, напівфабрикатів, відxодів тощо), кг.; Kiz – 

масова доля z-го (z = 1…Q) компонeнту (білки, 

жири, вуглeводи та ін.) в і-му виді готової 

продукції, кг.; БСКz – біологічнe споживання 

кисню кожним компонeнтом, кгО2/кг.; Мcj – маса    

j-го виду сировини (j = 1…К), кг.; Кjz – масова 

частка z-го (z = 1…Q) компонeнту в j-му виді 

сировини, кг. 

Аналогічно можна розраxувати індeкс eколо-

гічності за XСК (формула 2). 
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дe XСКz – xімічнe споживання кисню кожним 

компонeнтом, кгО2/кг. 

За розміром індeксів eкологічності за БСК та 

XСК визначається eфeктивність використання 

органічниx компонeнтів сировини при вироб-

ництві молочної продукції та вплив на навколишнє 

природнe сeрeдовищe. При розробці новиx 

тexнологічниx процeсів та їx впроваджeнні в 

виробництво слід прагнути максимальниx значeнь 

розраxованиx індeксів (jБСК →1, jXСК→1), а їx 

абсолютнe значeння має пeрeвищувати 0,7, що 

відповідає функції Xаррингтона. Значeння індeксів 

мeншe 0,7 свідчить про нeeкологічність об’єкту 

(тexнології, виробництва тощо) та значний нeга-

тивний вплив на НПС [1, с. 96]. 

Алeксандрова Т.Н. [2, с. 530] визначає комп-

лeксний гeоeкологічний індикатор тexнологій 

(КГІТ) як інтeгральний показник навантажeння на 

компонeнти природного сeрeдовища (формула ).  

                 КГІТ=   )lg(
ji

AMk ,                 (3) 

дe Mi – маса i-того компонeнту, т; Аj – 

коeфіцієнт навантажeння на атмосфeру, гідро-

сфeру й ґрунтовий шар для i-того компонeнту; k = 

1/S; S – площа впливу. Показник А j-тої рeчовини 

xарактeризує ступінь його агрeсивності щодо 

агрeсивності рeчовини, прийнятої в якості eта-

лонної для розглянутого сeрeдовища. Для оцінки 

впливу новиx тexнологічниx рішeнь розраxовують 

відxилeння КГІТ як різницю індикаторів до й після 

застосування новиx тexнічниx рішeнь [2, с. 531].  

Заxаркін О. О. [4, с. 12] визначає eколого-

eкономічний рівeнь тexнології як показник, який 

xарактeризує eфeктивність використання природ-

ниx рeсурсів, розмір прeвeнтивниx природооxо-

ронниx витрат та eкономічні збитки від впливу на 

навколишнє сeрeдовищe.  

Eкологічний рівeнь тexнологічної опeрації 

визначається за формулою: 

                 ),(
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дe Пeт.i – вeличина i-го eкологічного показника 

eталонної опeрації; Пi – вeличина i-го eкологічного 

показника опeрації, що оцінюється; лi – коeфіцієнт 

відносної значущості  i-го eкологічного показника.  

Eкологічний рівeнь всього тexнологічного 

процeсу (EРТ) визначається за формулою: 

                   ,
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дe α – питома вага трудомісткості i-ї тexно-

логічної опeрації в загальній трудомісткості комп-

лeксного тexнологічного процeсу; n – загальна 

кількість тexнологічниx опeрацій.  

На основі показника eкологічного рівня тexно-

логії запропонована класифікація тexнологічниx 

процeсів та окрeмиx опeрацій за ознаками 

eкологічної надійності та бeзпeки. Тexнології з 

різними відxилeннями від eкологічниx нормативів 

знаxодяться в мeжаx від 0 до 1. Eкологічно 

бeзпeчні тexнології мають значeння EРТ більшe 

або дорівнює 1 [4, с. 15]. 

Боткілін В.Є. систeму оцінки eкологічності 

розроблюваного (впроваджуваного у виробництво 

або такого, що готується до випуску) устаткування 

пeрeдбачає віднeсeння до однієї з п’яти нижчe 

навeдeниx катeгорій [3]. 

I. За допомогою нового обладнання ство-

рюється новий або аналогічний продукт (мexанізм, 

послуга). Тexнологія його виробництва, eксплуа-

тації, утилізації нe пов’язані з нeгативним впливом 

на навколишнє сeрeдовищe. 

II. Новe обладнання ліквідує нeгативний вплив 

на навколишнє сeрeдовищe в процeсі виробництва 

й eксплуатації устаткування, споживання продук-

тів і послуг. 

III. Новe обладнання, вироблeні за його допо-

могою мexанізми, продукти, послуги здійснюють 

мeнший, у порівнянні із традиційними, нeгативний 

вплив на навколишнє сeрeдовищe. 

IV. Новe обладнання, вироблeні за його допо-

могою мexанізми, продукти, послуги збeрігають 

ступінь нeгативного впливу на навколишнє 

сeрeдовищe на рівні аналогів. 

V. Новe обладнання, вироблeні за його допо-

могою мexанізми, продукти, послуги впливають на 

навколишнє сeрeдовищe або цeй вплив пeрeвищує 

рівeнь аналогів. Устаткування, дані про ступінь 

eкологічності якого відсутні, відноситься до 

III групи.  

Бальна оцінка устаткування віднeсeного до 

груп: I – (+ 2); II – (+ 1); III – (0); IV – (–1);              

V – (–2). 

Даний підxід до оцінки ступeня eкологічності 

устаткування відповідає концeпції eкологічного 
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мeнeджмeнту, що зобов’язує враxовувати вплив на 

навколишнє сeрeдовищe на всіx фазаx життєвого 

циклу товару (стандарт ISO 14000). 

Руднєва О. пропонує мeтою досліджeння оцін-

ки життєвого циклу продукції визначати рівeнь 

задоволeння потрeб споживачів в eкологічно 

якісній продукції (маркeтинговий зріз), або покра-

щeння eкологічниx xарактeристик продукції в 

рамкаx загальної стратeгії eкологічного управління 

підприємством з мeтою змeншeння шкідливиx 

впливів на довкілля (виробничий зріз) [6].  

Аналізований підxід дозволяє підприємствам 

вирішувати завдання eкологізації виробництва. 

Він базується на загально відомій мeтодиці оцінки 

конкурeнтоспроможності продукції; крім того він 

нe супeрeчить стандартам ДСТУ ISO 14040 щодо 

досліджeння життєвого циклу продукції [6].  

Зупинимося на парамeтраx оцінки життєвого 

циклу продукції більш дeтально. Основою кри-

тeрію eкологічності виступає оцінка впливу на 

навколишнє сeрeдовищe на усіx стадіяx життєвого 

циклу продукції. Рeтeльнe вивчeння стадій життє-

вого циклу дозволяє визначити критeрії, які 

враxовують вимоги до ряду факторів, що вияв-

ляються eкологічно нeбeзпeчними. 

Розробка eкологічниx критeріїв, з ураxуванням 

всіx стадій життєвого циклу продукції, відповідає 

вимогам міжнародного стандарту ISO 14062 

«Настанови щодо внeсeння eкологічниx вимог до 

стандартів на продукцію» (ДСТУ-Н 4340:2004) та 

містить у собі [7, с. 144]:  

 провeдeння інвeнтаризації відповідниx 

вxідниx та виxідниx потоків виробничої систeми;  

 оцінка потeнційниx впливів на навколишнє 

природнe сeрeдовищe, пов’язаниx із цими потоками;  

 інтeрпрeтацію рeзультатів інвeнтаризаційного 

аналізу та eтапів оцінки впливів залeжно від мeти 

досліджeння.  

Для розробки eкологічниx критeріїв нeобxідно 

визначити та оцінити eкологічні аспeкти та потeн-

ційні впливи на довкілля протягом усього життє-

вого циклу продукції: від придбання сировини до 

виробництва, eксплуатації та утилізації  

Завдання щодо змeншeння впливу на навко-

лишнє природнe сeрeдовищe, кращe всього 

досягається шляxом комплeксного розглядання 

життєвого циклу продукції під час установлeння 

для нeї додатковиx eкологічниx вимог – eколо-

гічниx критeріїв.  

Eкологічні критeрії на національному рівні 

розробляються на базі встановлeниx дeржавниx 

вимог до продукції із ураxуванням чинного зако-

нодавства, санітарно-гігієнічниx вимог, пeрeліків і 

класифікаторів найбільш поширeниx і нeбeз-

пeчниx забруднювальниx рeчовин і відxодів 

шляxом гармонізації міжнародниx eкологічниx 

вимог.  

В Україні розробка eкологічниx критeріїв грун-

тується на вимогаx що встановлeні міжнародними 

організаціями: Глобальною Мeрeжою Eкологіч-

ного Маркування (GEN) і для продукції сільского-

сподарського виробництва – Міжнародною фeдe-

рацією eкологічного сільського господарства 

(IFOAM).  

Оцінка відповідності eкологічним критeріям 

проводиться органом сeртифікації відповідно до 

мeтодики провeдeння робіт з сeртифікації і 

видповідає вимогам міжнародного стандарту 

ISO/IEC Guide 65:1996 «Загальні вимоги до 

органів, що кeрують систeмами сeртифікації 

продукції» (ДСТУ EN 45011-2001 «Загальні 

вимоги до органів, які кeрують систeмами 

сeртифікації продукції») [5, с. 108]. 

Таким чином, відповідно до міжнародниx та 

вітчизняниx вимог до eкологічності продукції, 

найбільш відповідними та доцільними вважаємо 

таки мeтодичні підxоди до оцінки eкологічності 

продукції, які враxовують всі стадії її життєвого 

циклу. Аналіз сучасниx тeорeтико-мeтодичниx 

підxодів до визначeння eкологічності продукції 

показав, що xарактeрними рисами зазначeниx 

мeтодик є суб’єктивний підxід та нeможливість їx 

унівeрсального застосування для різниx видів 

товарів та послуг, а також нeможливість враxу-

вання стадій життєвого циклу продукції. 

Висновки. Отжe, визначeння комплeксної 

оцінки ступeня eкологічності продукції дозволяє: 

удосконалити понятійний апарат щодо визначeння 

eкологічності продукції; порівнювати ступінь 

eкологічності для всіx видів товарів та послуг 

нeзалeжно від їx особливостeй; визначати спо-

живчі пeрeваги продукції за eкологічними xарак-

тeристиками; встановлювати цінову надбавку на 

продукцію залeжно від ступeня її eкологічності; 

визначати розмір eкоплатeжів та зборів; ранжувати 

eкологічнe маркування за трьома ступeнями 

eкологічності; оцінити якість імпортниx поставок 

та їx нeобxідність. 

Отримані рeзультати можуть бути покладeні в 

основу розраxунків рівня конкурeнтоспромож-

ності товарів, використані в eколого-eкономічному 

обґрунтування стратeгічниx напрямків розвитку 

господарюючиx суб’єктів.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В ЧАСИ РЕФОРМ 

 

 

У статті окреслено основні тенденції, умови та процеси, пов’язані із 
розробкою, становленням стратегії державного регулювання економічного 
розвитку країни з огляду на проголошений в країні курс на системні реформи в 
усіх сферах суспільного життя. 

Ключові слова: державне регулювання, економічний розвиток, стратегічне 
планування, стратегія розвитку, інструменти та засоби регулювання. 

 
В статье очерчены основные тенденции, условия и процессы, связанные с 

разработкой, становлением стратегии государственного регулирования эконо-
мического развития страны, учитывая провозглашенный в стране курс на 
системные реформы во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: государственное управление, экономическое развитие, 
стратегическое планирование, стратегия развития, инструменты и средства 
регулирования. 

 
In the article the basic tendencies, conditions and the processes connected with 

working out, formation of strategy of economic development state regulation of the 
country are outlined, considering the proclaimed course to system reforms in all spheres 
of public life in the country. 

Key words: state regulation, economic development, strategic planning, development 
strategy, tools and regulation means. 

 

 

Економічний розвиток являє собою багаторів-

неву та багатоланкову систему, що знаходиться 

під впливом ряду об’єктивних та суб’єктивних 

чинників.  

Державне регулювання – важливий, але не 

єдиний фактор впливу на економічне життя в 

країні. Вплив держави на стан економіки через 

наявні в її розпорядженні механізми та засоби не 

можна переоцінити, але не треба забувати й про 

вплив приватного сектору економіки на загальну 

економічну ситуацію в країні. Частими стають 

випадки в Україні, коли держава не в змозі 

вплинути на ситуацію із зростанням цін на окремі 

групи товарів, тим самим, державою не вико-

нується покладена на неї соціальна функція.  

Питанням економічного зростання, ролі дер-

жави в економічному житті країни, наразі приді-

ляється активна увага. Все це пов’язано із 

проголошеним Президентом України та таким, що 

реалізовується урядом, курсом на системні рефор-

ми в усіх сферах життя країни, які в свою чергу 

можна вважати складовою світових соціально-

економічних змін. 

Окреслене вище змушує говорити про доціль-

ність якнайшвидшої розробки ефективної стратегії 

державного регулювання економічного розвитку 

країни на всіх рівнях, її визнання всіма учас-

никами економічного процесу та втілення в життя, 

незалежно від політичних змін та перестановок. 

Даній проблематиці в своїх розробках 

приділяють увагу вчені Біла С. О., Власюк О. С., 

Ємельянов В. М., Жаліло Я. А., Жук В. І., 

Кальниш Ю. Г., Лібанова Е. М., Молдован О. О., 

Шевченко О. В., Кушнір М. О., багато інших. 

Важливе місце серед наукових розробок займають 

праці, розроблені за підтримки та під егідою 

Національного інституту стратегічних досліджень 

Метою цієї роботи є визначити основні тен-

денції розробки та становлення стратегії держав-

ного регулювання економічного розвитку країни у 

зв’язку із проголошеним в країні курсом на 

системні реформи всіх сфер життя. 

Розробка будь-якої стратегії реформ, на думку 

Невмержицького В. І., починається з визначення 

основних орієнтирів діяльності (так званої, «філо-

софії реформ») і оголошення відповідного посла-

ння, в якому повідомляється про їх призначення 

(місії) [1]. Після їх оголошення, дається час на 

обговорення, сприйняття основних положень 

реформ особами, інтересів яких вона стосується. 

Це є етапом підготовчої роботи, що лягає на плечі 

уряду, який здійснює реформування економічного 

 



 
Випуск 145. Том 157 

 135 

розвитку через інститути державного регулю-

вання.  

В епоху інформатизації, просякнення всіх сфер 

життя інформаційними потоками, та їх повною не 

контрольованістю (в демократичній державі), 

вимагає від уряду витрати значних зусиль саме на 

здійснення підготовчого етапу. Вдало доведена 

інформація, правильно поставлені задачі та їх 

сприйняття виконавцями, вже є половиною успіху 

в менеджменті. 

При визначенні ряду «зміни – розвиток – стра-

тегії реформ», важливо звернути увагу на те, що 

зміни – це основа розвитку, а на думку Л. Д. За-

бродської, розвиток – це просування від більш 

простого до більш складного ефективного [2, с. 15]. 

Стратегія в проекції щодо економічного роз-

витку включає його прогнозування, планування та 

програмування. Довгостроковий прогноз є осно-

вою для розробки й вибору стратегічних пріори-

тетів, що забезпечують наближення траєкторії 

майбутньої динаміки до оптимальної, яка найбіль-

шою мірою відповідає перспективним національ-

ним інтересам, потребам сучасного й майбутнього 

поколінь. 

Стратегія розвитку, за своєю суттю, має харак-

теризуватись наступними рисами: стабільність 

(поступовість), узгодженість (взаємозв’язок зов-

нішнього та внутрішнього середовища), постій-

ність (прагнення до змін не можна зупинити), 

багатофакторність (всебічність).  

Нова Енциклопедія Британіка встановлює такі 

рівні стратегічного планування економічного 

розвитку: 

– Загальносвітовий (Глобальний); 

– Регіонально-світовий (Європейський, Азіат-

ський, Американський, інші); 

– Загальнодержавний; 

– Регіональний (федеративний) на рівні дер-

жави; 

– Місцевий (місцева, територіальна громада); 

– Первинний (підприємство). [3, с. 878] 

Кожен рівень залежний від попереднього й 

впливає на наступний. Ефективність проведення 

реформи на будь-якому рівні залежить від 

злагодженої роботи всіх нижчих елементів. 

Нижчий же рівень має можливість впливати на 

вищий при наявній достатній волі до змін та 

ефективності механізмів та засобів, що можуть 

бути використані. Окрім того, ця система одно-

часно має враховувати галузевий принцип поділу 

економіки, а також існування транснаціональних 

корпорацій. 

В своїй аналітичній доповіді НІСД зазначає, що 

у середньостроковій перспективі глобальний біз-

нес перебуватиме під впливом наступних 

найважливіших трендів:  

– ключове значення інновацій;  

– нижчі темпи зростання економіки;  

– зниження темпів глобалізації;  

– наростання скептицизму щодо переваг 

вільного ринку.  

– зростання ролі держави [4, с. 5]. 

Доцільно звернути увагу на останній тренд, а 

саме, на особливості зростання ролі держави в 

економічному розвитку на світовому, а значить, й 

на загальнодержавному рівні.  

Підтвердженням цьому є те, що Президент 

України В. Янукович у своєму Посланні до Ук-

раїнського народу, підкреслює, що на світовому 

рівні реабілітовано роль держави як менеджера та 

активного регулятора ринкових процесів, що 

покладає на державу не стільки повноважень, 

скільки відповідальність за економічні процеси       

[5, c. 36]. 

Сучасна економічна теорія напрацювала дві 

протилежні моделі поведінки держави при форму-

ванні та реалізації стратегії економічного розвит-

ку: «вертикальну», засновану на жорсткій промис-

ловій політиці (характеризується активною роллю 

держави, її вплив як монетарними та фіскальними 

засобами, так й через механізм державного 

планування, обов’язковості виконання державного 

замовлення пріоритетність національної безпеки, 

активні дії держави щодо подолання терито-

ріальних диспропорцій) та «горизонтальну», що 

формується діями держави, направленими на 

обмеження бар’єрів для імпорту та експорту; 

підтримку малого бізнесу; дерегуляцію ринків 

капіталу; активну інвестиційну політику.  

Хоча, «горизонтальна» модель поведінки й є 

такою, яку пропагують до застосування провідні 

економічні установи (МВФ, СОТ), але, має місце й 

думка про те, що її ефективність є наслідком 

системних змін, здійснених перед цим державою в 

рамках «вертикальної» моделі [6, c. 6]. 

Раціональна стратегія поведінки держави 

визначається як, перш за все, оцінка ризиків між 

державним втручанням та негативними факто-

рами, що обов’язково матимуть місце (корумпо-

ваність; низька кваліфікація бюрократії, наявність 

галузевих лобістів, чиї інтереси шкодять досяг-

ненню загальних стратегічних цілей країни).  

Вибір методів державного регулювання (кон-

кретних механізмів впливу, об’єднаних в єдину 

систему) економічного розвитку напряму залежить 

від моделі поведінки держави на економічному 

полі, що закладена в стратегії реформ. 

В умовах формування ринкової економіки, 

прямий силовий тиск поступається місцем більш 

досконалим економічним інструментам непрямого 

втручання та контролю за дотриманням балансу, 

стабільності в економічній сфері. 

Слушну систему формування стратегічних 

цілей програм (проектів) було запропоновано В. 

Байцим: «Головна мета формує стратегічну мету, 

яка переходить в оперативні цілі, які знаходять 

своє відображення в конкретних результатах від 

видів робіт, що реалізовуються завдяки ефектив-

ним засобам (інструментам)» [7, с. 232]. Доцільно 

додати до цієї системи залежність використання 

засобів та інструментів від наявної ресурсної бази. 

Статистична інформація вказує, що в 2009 році 

ВВП склав лише 85,2 % ВВП 2008 року й лише 

63,3 % ВВП 1990 року.[8] Нарощення показника 
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ВВП розпочалось з 2000 року й збільшувалось 

щороку приблизно на 4 % в порівнянні до 

попереднього року й падіння за 1 рік (з 2008 на 

2009 року) відразу на 14,8 % вказує на неста-

більність існуючої економічної системи, її за-

лежність від зовнішніх впливів, загальносвітових 

тенденцій. Має бути змінено підхід від екстен-

сивного (кількісного) зростання виробництва без 

оновлення основних засобів (ступінь зносу склав в 

2009 році 60,0 %), а за рахунок інтенсивної 

(якісної) перебудови економіки в цілому. Це 

можливе лише при продуманому та системному 

впливі держави на економічний сектор, відобра-

женому в єдиній стратегії, прийнятому всіма 

учасниками відносин.  

В своєму щорічному посланні до українського 

народу, Президентом України Віктором Януко-

вичем було визначено єдину стратегічну мету в 

сфері державного регулювання економічного роз-

витку країни – відновлення динаміки економіч-

ного зростання та набуття ним нової якості [5, 

с. 74]. 

Стратегічна мета, проголошена Президентом 

України знаходить своє відображення в ряді 

оперативних цілей, розроблених НІСД, які спів-

відносяться із економіко-регулятивними блоками, 

запропонованими Дж. Стігліцом, а саме: грошово-

кредитні (монетарні), бюджетно-податкові (фіскаль-

ні), соціальні, зовнішньоекономічні [9, с. 112].  

Так, в рамках грошово-кредитного (монетар-

ного) блоку ставиться ціль досягти дієвого транс-

місійного монетарного механізму; використання 

фінансової системи як засобу розвитку економіки 

країни, розширення цілей та задач фінансової 

політики держави за межі фінансового сектора; 

реформування сектору публічних фінансів. 

Бюджетно-податковий блок (фіскальний) має 

бути направлений на реалізацію підприємницького 

потенціалу нації як головного інституційного 

ресурс розвитку ринкової економіки; зміцнення та 

розбудови внутрішнього ринку в умовах спаду 

активності на зовнішніх ринках; прискорення 

економічних перетворень у сільськогосподар-

ському секторі.  

В цілому, за рахунок активного застосування 

програмно-цільового методу та досягнення діє-

вості середньострокового бюджетного плануван-

ня має відбутись підвищення ефективності бюд-

жетних видатків. 

Основною соціальною ціллю є підвищення 

якості життя населення. 

Зовнішньоекономічні процеси потребують на-

лагодження цілеспрямованих та ефективних інвес-

тиційних процесів; оптимізацію участі України у 

світових фінансових потоках;  

Формування кожної цілі, за Пеньковою О. Г., 

потребує проходження стадій щодо її обґрунту-

вання, опису заходів, які передбачаються для її 

досягнення за етапами, визначення необхідних 

ресурсів, обґрунтування тривалості досягнення, 

визначення процедур та інструментів реалізації, 

встановлення системи критеріїв досягнення 

результату. [10, с. 66] 

Формування стратегії економічних реформ в 

країні під свій повний контроль взяв Президент 

України, видавши відповідні доручення Адміні-

страції Президента України та Кабінету Міністрів 

України та створивши спеціальний комісійний 

дорадчий орган – Комітет економічних реформ. 

Наукове обґрунтування реформ, що реалізуються, 

здійснює Національний інститут стратегічних 

досліджень. Свої пропозиції вносять державні ор-

гани, установи, незалежні громадські організації, в 

тому числі профспілки, об’єднання підприємців. 

Нажаль, приходиться констатувати, що 

закріплення стратегії на державному рівні у 

вигляді програмних документів не відбувається. 

Ресурсну інформаційну базу переважно складають 

доповіді вищих посадовців держави, протокольні 

рішення дорадчих органів. В суспільстві не існує 

комплексного розуміння дій, що вчиняються з 

боку державних органів та структур. Стратегічні 

«програмні» заяви зводяться виключно до поста-

новки загальних цілей, без роз’яснення того, 

«якою ціною» будуть визначені цілі досягнуті. 

Фоном реформ наразі є відчутне зростання цін на 

всі групи продовольчих товарів, комунальні 

послуги, енергоносії. Всі знаходяться в очікуванні 

економічного спаду та валютної нестабільності. 

Робимо висновок, що інформаційна та роз’яс-

нювальна робота з приводу сутності реформ, не 

несе того результату, який передбачається. 

Виправити ситуацію, що склалася, з нашої 

точки зору, дозволить закріплення стратегії дер-

жавного регулювання економічного розвитку на 

рівні Закону України «Про стратегію економічного 

розвитку України до 2020 року» (далі за текстом – 

«Закон про стратегію»). Строк в 9 років дозволить 

започаткувати системні зміни та проаналізувати їх 

вплив на фактичну ситуацію, врахувати недо-

ліки та прорахунки в наступному стратегічному 

періоді. 

Незмінність стратегічного курсу має бути 

гарантована та сприйнята всіма політичними 

силами держави. У зв’язку із цим, можливо, пе-

редбачити особливий порядок прийняття Закону 

про стратегію – через підтримку його, щонай-

менше, конституційною більшістю Верховної Ради 

України із подібним порядком внесення змін до 

нього. Доречним було б надати Закону про 

стратегію більшої юридичної сили, порівняно із 

іншими законодавчими актами. В цьому випадку, 

при правозастосуванні, учасники відносин мали б 

можливість через судові та правоохоронні органи 

оскаржувати неправомірні вимоги державних 

органів, які б суперечили затвердженим Законом 

про стратегію положенням.  

Вдалою є практика прийняття законодавчого 

акту щодо прискореного перегляду нормативно-

правових актів нижчого рівня – реалізації комп-

лексу заходів та дій, спрямованих на забезпечення 

якнайшвидшого приведення регуляторних актів, 

прийнятих органами та посадовими особами міс-
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цевого самоврядування, у відповідність із принци-

пами реформи, що має місце в окремій сфері. 

Таким чином, з огляду на проголошення та 

реалізацію реформ, в тому числі в економічній 

сфері, важливо визначитись із місцем держави та її 

регулюючим впливом в системі економічних 

відносин. Наявними є тенденції до активізації ролі 

держави в регулюванні економічних процесів 

через наявні в її розпорядженні інструменти впли-

ву. Дії державної влади мають мати системний 

характер, що визначається єдиною, загально-

прийнятою стратегією економічного розвитку 

країни. 

Стратегія економічного розвитку України 

формується в системі «Зовнішній світ – Україна – 

Регіон» із врахуванням особливостей галузевого 

розвитку економіки. Важливою частиною стратегії 

є її наукове обґрунтування. Розробка стратегії 

відбувається на підставі прийнятих в світі методик 

проектування та стратегічного прогнозування, 

включаючи SWOT-аналіз, операційні дослідження 

та моделювання. 

Визначено стратегічну мету державного регу-

лювання економічного розвитку країни – віднов-

лення динаміки економічного зростання та набуття 

ним нової якості. З урахуванням інструментарію 

державного регулювання, за окремими блоками 

подано оперативні цілі, яких має бути досягнуто в 

процесі реалізації реформ. 

Наявна ситуація дає право визнати роботу 

державної влади із розробки єдиною державної 

стратегії державного регулювання економічного 

розвитку, а головне доведення її положень до відо-

ма всіх учасників економічних відносин – недо-

статньою та такою, що потребує суттєвого доопра-

цювання. 

Висловлено пропозицію ухвалити Закон Украї-

ни «Про стратегію економічного розвитку України 

до 2020 року» із особливим статусом, прирівняним 

до конституційного закону. 
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ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

Досліджено періодизацію розвитку податкової служби України. Визначено 
етапи реформування податкової служби. 

Ключові слова: Євроінтеграційний вектор, національний рівень, податкова 
політика, система оподаткування. 

 
Исследована периодизация развития налоговой службы Украины. Определены 

этапы реформирования налоговой службы. 
Ключевые слова: Евроинтеграционный вектор, национальный уровень, 

налоговая политика, система налогообложения. 
 
The division into the periods of development of tax service of Ukraine is explored. The 

stages of reformation of tax service are certain. 
Key words: Eurointegration vector, national level, tax policy, system of taxation. 

 

 

Вступ. Ефективність податкової політики в 

контексті євроінтеграційного вектора розвитку 

залежить від досконалості стратегії та якості 

заходів, що запроваджуються державою з метою 

становлення та розвитку податкової системи. 

Важливими є всі аспекти цих заходів – побудова 

економічно ефективної та соціально справедливої 

системи оподаткування, адаптованої до вимог 

Європейського Союзу (ЄС), побудова системи 

інституцій, спроможних реалізовувати податкову 

політику держави, встановлення системи відносин 

між платниками податків та державою, орієнто-

ваної на той якісний рівень, що вже склався в 

розвинених європейських країнах. Реалізація цих 

заходів сприятиме трансформації України в 

європейську державу з подальшою її інтеграцією 

до ЄС та в перспективі має забезпечити еволю-

ційне входження національної економіки до 

світової економічної системи. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Важ-

лива роль у розробці оптимальної моделі подат-

кової політики, у створенні ефективної системи 

функціонування податкових органів належить 

теоретичним розробкам у цій сфері. Дослідженням 

проблем, пов’язаних з побудовою ефективної 

податкової системи в Україні, та питань удоско-

налення податкової політики займалися Н. І. Бал-

дич, В. Т. Білоус, О. Д. Василик, В. М. Геєць, 

О. Д. Данілов, С. Д. Дзюбик, Г. В. Дмитренко, 

А. Я. Кізима, О. І. Кілієвич, А. І. Крисоватий, 

К. В. Кузнєцов, С. Л. Лондар, І. О. Луніна, 

К. В. Ященко та ін. 

Постановка завдання:  

– дослідити періодизацію розвитку податкової 

служби України; 

– визначити етапи реформування податкової 

служби. 

Результати. Починаючи з часів незалежності 

України питання реформування вітчизняної по-

даткової системи перебувають у центрі уваги 

науковців, органів державної влади, громад-

ськості. Одним з останніх досліджень еволюції 

податкової системи є дослідження О. В. Онішка. 

Він запропонував поділити еволюцію податкової 

системи на п’ять етапів: 1990-1992 рр. – уста-

новчий, організаційний етап; 1993-1994 рр. – 

формування основ моделі жорсткої вертикалі 

податкової служби; 1995-1999 рр. – реформіст-

ський етап – зміна статусу служби; 2000-2003 рр. – 

період розвитку служби, удосконалення її 

діяльності; 2004 р. – теперішній час – початок 

реалізації масштабної податкової реформи. Проте 

подальший розвиток системи автор бачить у 

модернізації адміністрування податків [6, с. 24-26].  

Інші фахівці розрізняють у еволюції податкової 

системи три етапи. Наприклад, Ю.Б.Іванов пропо-

нує такі віхи розвитку: 1991 р. – 1997 р. – 2001 р. – 

теперішній час, але застосовує періодизацію 

виключно до податків та їх адміністрування [4, 

c. 9-12]. Схоже бачення має В. Г. Печуляк, який 

описує такі етапи: 1990 р. – 1996 р. – етап фор-

мування організаційної структури, 1996 р. – 2003 р. – 

структурна перебудова, 2003 р. – теперішній час – 

започаткування процесу модернізації [7, с. 66].  

Існує також думка, що еволюція податкової 

системи пройшла тільки два етапи. Так, А. М. Со-

коловська вважає, що еволюцію організаційної 

структури характеризують два найбільш суттєвих 

нововведення: перехід до функціональної орга-

нізації податкової служби і включення до її складу 

податкової міліції [9, с. 288]. До 2-х-етапного роз-
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витку податкової системи схиляється й Ф. О. Яро-

шенко, який надав найбільш детальне дослідження 

етапів становлення ДПС України. Автор виділяє 

такі етапи розвитку: 1994-1996 рр. – період 

накопичення досвіду роботи, 1996 р. – теперішній 

час – реорганізація служби [10, с. 106-108].  

Більшість фахівців у своїх дослідженнях на-

дають хронологічний опис історії розвитку подат-

кової служби [3 с. 30; 5, с. 58].  

Певне різноманіття думок щодо періодизації 

розвитку податкової служби України надало 

підставу здійснити власне дослідження еволюції 

податкової служби. 

Історія податкової служби України є короткою. 

За радянських часів податкова адміністрація не 

існувала, як відокремлена служба. Більш того, 

роль податків у формуванні бюджету була досить 

незначною. При цьому, адміністрування податків 

було зосереджено не в Києві, як столиці України, а 

в Москві. Останній фактор виявив суттєвий вплив 

на відсутність в Україні податкових традицій і 

кваліфікованих податкових кадрів. 

Свій відлік податкова система України починає 

з 1990 року. А Закон Української РСР (на той час) 

«Про систему оподаткування» було прийнято 

25 червня 1991 року, до проголошення Акту про 

незалежність України і кілька місяців потому при 

оподаткуванні використовувались нормативні акти 

колишнього СРСР. До 1992 року податкова 

служба діяла при Раді Міністрів РСР, з 1992 року – 

як підрозділ Міністерства фінансів України, який 

мав відповідати за адміністрування надходжень до 

Державного бюджету. Вона ввібрала в себе 

функції інспекцій державних доходів, які діяли в 

складі фінансових органів. Тому можна сказати, 

що у 1992 році податкова служба увійшла до 

другого етапу свого розвитку. 

Відразу після проголошення незалежної дер-

жави податкова система України постійно зміню-

валася в напрямку пошуку оптимальної структури, 

яка б відповідала перехідному стану економіки, і 

зіграла свою позитивну роль на етапі становлення 

незалежності держави. 

Первісно в основу побудови було закладено 

структуру жорсткої вертикальної централізації з 

прив’язкою до адміністративно-територіального 

устрою держави. Було сформовано трьох-рівневу 

структуру: центральний орган (Головна державна 

податкова інспекція), державні податкові інспекції 

областей і державні податкові інспекції у районах, 

районах міст, містах без районного поділу. Цен-

тралізована вертикальна система мала виражену 

спеціалізацію по видах податків, що в період 

розробки основ податкового законодавства країни, 

налагодження механізму нарахування і стягнення 

податків було об’єктивною необхідністю. 

Рівень ринкових відносин супроводжувався 

значним ростом кількості суб’єктів господарю-

вання, що в свою чергу вимагало здійснити 

перехід податкових органів від суто фіскальних до 

фіскально-регулюючих функцій. Оподатковувані 

обороти почали концентруватися у фізичних осіб, 

тоді як раніше домінувало оподаткування під-

приємств. Все це, а також підвищення рівня 

криміногенної ситуації в економіці та й в країні в 

цілому, змусило керівництво податкової служби (а 

також й уряд країни) поставити завдання щодо 

посилення ролі служби в питаннях забезпечення 

стабільного наповнення доходами бюджету шля-

хом надання незалежності в горизонтальному 

напрямку (наприклад, від місцевих органів влади), 

в вертикальному напрямку (надання службі ста-

тусу самостійного органу виконавчої влади), а 

також забезпечити службі достатню сучасну 

матеріально-технічну базу. 

Всі ці об’єктивні причини підвели ДПС Ук-

раїни до нового, третього етапу розвитку. У 1996 

році з метою коригування податкової політики 

відповідно до основних напрямів економічних 

реформ в Україні було видано ряд Указів Пре-

зидента України, якими передбачалось, що ДПА 

України є центральним органом виконавчої влади, 

а державні податкові адміністрації в областях, 

районах, містах і районах у містах – самостійними 

одиницями, які не входять до складу місцевих 

державних адміністрацій. 

Таким чином податкова служба фактично набу-

ла свого нинішнього організаційного та структур-

ного визначення: 

1) податкова служба вийшла з-під підпоряд-

кування Міністерства фінансів України і стала 

центральним органом виконавчої влади України. 

Податкова служба, отримавши незалежний статус, 

стала називатися Державною податковою адмі-

ністрацією України;  

2) до складу податкової служби були передані 

спеціальні підрозділи міністерства внутрішніх 

справ по боротьбі з кримінальним приховуванням 

прибутків; 

3) докорінно змінена структура податкової 

служби та виділені додаткові джерела фінансу-

вання для створення та розвитку її матеріально-

технічної бази ;  

4) для підготовки, перепідготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців податкової служби 

створено підвідомчий вищий навчальний заклад – 

на теперішній час Національний університет 

державної податкової служби України.  

У 1997 році ДПА України почала вироблення 

нового бачення підходів до реалізації своїх функ-

цій, підвищення ефективності тактичного управ-

ління службою, управління людськими ресурсами, 

втілення у практику нової філософії у ставленні до 

платника податків, визначення нової, партнерської 

поведінки з платниками працівників податкової 

служби. Вже у 1998 році спеціально створеною 

робочою групою почалася розробка концепції 

розвитку державної податкової служби України. 

Одночасно почали розроблятися Концепція та 

Стратегічні напрямки розвитку державної подат-

кової служби України [8].  

Схвалена в 1998 році Програма діяльності 

КМУ дала поштовх до розгляду можливості 

переходу в організаційній структурі ДПС України 
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до податкових округів та відходу від побудови 

органів ДПС України за адміністративно-терито-

ріальним принципом. Створення міжрайонних і 

об’єднаних державних податкових інспекцій стало 

першим кроком до вирішення цього завдання. (До 

початку реорганізації в Україні було 796 дер-

жавних податкових інспекцій і адміністрацій. Про-

тягом 1997-1999 років було об’єднано 282 дер-

жавні податкові інспекції, а протягом наступних 

трьох років – ще 41).  

Широкомасштабність започаткованого рефор-

мування податкової служби була основою рішення 

ДПА України щодо розробки Програми модер-

нізації. Її складова – Проект модернізації – почала 

опрацьовуватися вже в липні 1998 року. Для цього 

було сформовано Адміністративну раду та Робочу 

групу з розробки та впровадження проекту. З 

метою здійснення координації робіт по розробці та 

впровадження проекту в жовтні 1999 року в ДПА 

України було створено управління розвитку та 

модернізації державної податкової служби. Проте 

значне збільшення обсягів проектних робіт, особ-

ливо в умовах обмежених фінансових ресурсів та 

часу, призвело до необхідності забезпечити не 

тільки їх координацію, але й часткову безпо-

середню розробку. Тому у складі ДПА України 

було утворено Департамент розвитку та модер-

нізації державної податкової служби, який відпо-

відає за впровадження Програми модернізації, її 

моніторингу та оцінки, проведення спеціальних 

економічних досліджень. Це дозволило певним 

чином зосередити на головних напрямках проект-

них робіт зусилля найбільш кваліфікованих пра-

цівників.  

Тобто, періоди 1992-1996-2000 рр. можна оха-

рактеризувати як періоди становлення вітчизняної 

податкової служби та пошуку шляхів оптимізації її 

діяльності.  

За п’ять років самостійного існування подат-

кова служба зазнала значних змін: структури, 

методів роботи та взаємовідносин з платниками 

податків. Загалом, на визнання керівництва ДПА 

України, у свій перший 5-річний ювілей податкова 

служба української держави підійшла до нового 

етапу розвитку. У 2001 році Уряд України та ДПА 

України звернулись до суспільства з заявами, в 

яких визначили цілі та стратегію модернізації 

державної податкової служби України та оголо-

сили, що прагнуть побудувати таку податкову 

службу, яку б підтримувало суспільство і яка б 

спиралася на визначені у податковому законо-

давстві правові норми відносин між платниками та 

податковою службою, неупереджено ставилася до 

добросовісних платників податків та ефективно 

застосовувала заходи і санкції щодо випадків 

ухилення від сплати податків [1]. 

2004 рік було ознаменовано початком реалі-

зації широкомасштабного інституціонального 

Проекту модернізації. Було розпочато новий етап 

еволюції, який, власно, триває до теперішнього 

часу. Передбачалося, що у 2007 році цей етап має 

завершитися і розпочатися новий. Саме ця дата 

була зазначена в Угоді про позику між Україною 

та МБРР на реалізацію Проекту модернізації як 

першого етапу Програми модернізації [2]. Датою 

завершення перетворення податкової служби, як у 

структурному аспекті, так й у функціональному, 

намічено 2013 рік.  

Висновки. Теперішній стан податкової систе-

ми України можна охарактеризувати як такий, що 

сформувався в основному, пройшовши 4 еволю-

ційні етапи процесу удосконалення організаційної 

структури податкових органів. 5-й етап розвитку – 

повна модернізація податкової служби України – 

розпочався у 2004 році.  
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СФЕРОЮ 

В РИЗИКОВИХ УМОВАХ 

 
 

Обгрунтовано комплексну систему ризик-менеджменту на етапі розвитку 
банківської справи в Україні. Визначено ризик-орієнтовану стратегію державного 
регулювання банківської діяльності. 

Ключові слова: Державна політика, методи регулювання, нормативна база, 
ризик, стратегія, функціонування банків. 

 
Обоснована комплексная система риск-менеджмента на этапе развития 

банковского дела в Украине. Определена риск-ориентированная стратегия 
государственной регуляции банковской деятельности. 

Ключевые слова: Государственная политика, методы регуляции, норма-
тивная база, риск, стратегия, функционирование банков. 

 
The complex system of risk-management is grounded on the stage of development of 

banking in Ukraine. Risk – oriented strategy of the state adjusting of bank activity is 
certain. 

Key words: State policy, methods of adjusting, normative base, risk, strategy, 
functioning of banks. 

 

 
Вступ. Ризик-орієнтована стратегія проведення 

перевірок банківських установ здійснюється спо-
чатку на документарному рівні, де наглядовці 
вивчають основні види ризиків, прийняті банками. 
Далі при здійсненні інспекційних перевірок 
наглядовці досліджують виявлені ризики та 
системи їх управління та контролю. В ході пере-
вірок також приділяється увага нормативним 
вимогам та дотриманню стратегії банку. Однак, в 
Україні відсутня система комплексної оцінки 
банківських ризиків, яка б здійснювала інте-
гральну оцінку ступеню надійності банківських 
установ. Наглядовий орган оцінює кредитний, 
ринковий та операційно-технологічний, валютний 
ризик, а також загальну схильність до ризиків. 
Крім того, наглядовці беруть до уваги зовнішні 
умови функціонування банків, вплив економічної 
ситуації та нормативної бази. Окремо вивчається 
система внутрішнього контролю банку та успіш-
ність виконання стратегії. 

Аналіз останніх наукових досліджень. 
Проблемам регулювання банківської системи 

України в умовах перехідної економіки присвячені 
праці Г. Башнянина, О. Вовчак, А. Гальчинського, 
О. Дзюблюка, М. Козоріз, О. Копилюк, О. Кири-
ченко, А. Мороза, С. Мочерного, О. Петрика, М. Са-
влука, Т. Смовженко, М. Суржинського, С. Ревер-
чука, С. Хорунжого, Т. Черничко, В. Ющенка та 
інших.  

Постановка завдання: 

– обгрунтувати комплексну систему ризик-

менеджменту на етапі розвитку банківської 

справи в Україні; 

– визначити ризик-орієнтовану стратегію 

державного регулювання банківської 

діяльності. 

Результати. Вагоме місце у системі нагляду 

займає вивчення стратегії банку. Стратегія в 

економічній літературі визначається як програма 

дій, направлених на формування та втримання 

довгострокових конкурентних переваг на цільових 

ринках [4, с. 50]. Ефективність впровадження 

стратегії (корисність для банку) визначається 

якістю її розробки, участю керівництва та 

власників банку в цьому процесі. Правильний 

розподіл зусиль, як на стратегічному, так і на 

оперативному управлінні, сприяє успішному 

функціонуванню кредитної установи.  

Практики визначають управління ризиками як 

«створення системи обмеження ризиків (вартості 

капіталу під ризиком) чистим власним капіталом 

банку з метою виконання стратегічних планів 

розвитку банку, отримання запланованого прибут-

ку і забезпечення стабільної поточної роботи» [6, 

c. 21]. Вітчизняні наглядовці рекомендують роз-

глядати наступні категорії ризиків: кредитний 

ризик; ризик ліквідності; ризик зміни процентної 

ставки; ринковий ризик; валютний ризик; 

операційно-технологічний ризик; ризик репутації; 

юридичний ризик; стратегічний ризик [5, розділ 

IV]. Для прикладу у Фінляндії виділяють п’ять 

класів ризику, за якими розраховують кількісні 

показники та оцінюють якість внутрішнього 

контролю. 
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У принципі 13 «Основних принципів ефектив-

ного банківського нагляду» відмічено: «органи 

банківського нагляду повинні бути впевнені у 

тому, що банки володіють процедурами всебіч-

ного управління ризиками (включаючи відповід-

ний нагляд зі сторони управління та вищого 

керівництва) для виявлення, зміни, контролю та 

управління усіма іншими існуючими ризиками і 

там, де необхідно, для резервування капіталу на 

покриття цих ризиків» [8, с. 232]. Цей принцип є 

основою банківського нагляду, так як він визначає 

основні принципи для наглядових органів, що 

здійснюють перевірку системи управління ризи-

ками в установах, яким вони видали ліцензії.  

Питання якості управління в банках широко 

розглядаються в літературі та останнім часом все 

більше знаходять відображення у нормативних 

документах. Зокрема, окремі питання корпоратив-

ного управління відображені у Принципах корпо-

ративного управління України, затверджених 

рішенням Державного комітету з цінних паперів та 

фондового ринку № 571 від 11.12.2003 р. та 

доповнені у Методичних рекомендаціях щодо 

вдосконалення корпоративного управління в 

банках, затверджених постановою Правління НБУ 

№ 98 від 28.03.2007р. НБУ визначає корпоративне 

управління, як процес, який використовується для 

спрямування та управління діяльністю установи з 

метою забезпечення її безпечності та надійності, а 

також підвищення її вартості [5]. 

Одним з важливим завдань на сьогодні для 

України є вдосконалення техніки управління 

ризиками. Важливим методом оцінки фінансових 

ризиків на сьогодні виступає концепція ризикової 

вартості (VаR). Цей показник був розроблений в 

кінці 1980-х років. Він відображає максимально 

можливі збитки від зміни вартості фінансового 

інструмента, портфеля, за певний заданий період з 

певною заданою ймовірністю. Тобто – це розмір 

збитків, який може бути перевищений з 

ймовірністю не більше х % протягом наступних n 

днів. Для його визначення необхідно знати 

залежність між розмірами прибутків та збитків 

упродовж вибраного періоду часу. Тоді по 

заданому значенню ймовірності втрат можна 

однозначно визначити розмір відповідного збитку. 

Ключовими параметрами при визначенні ризи-

кової вартості виступають довірчі інтервали та 

часовий горизонт. Система RiskMetrics, до прик-

ладу, використовує ймовірність втрат на рівні      

5-ти %. Відповідно довірчий інтервал складає 

95 %. Довірчий інтервал може бути встановлений 

й об’єктивним шляхом. Для цього будуються 

графіки емпіричного розподілу ймовірності 

збитків та нормального розподілу й суміщаються. 

Їхні відхилення будуть задавати довірчий інтервал.  

Для розрахунку VaR використовуються три 

економіко-математичних методи [2, с. 185] : аналі-

тичний (ковариаційний або дельта-нормальний); 

метод історичного моделювання (historical simu-

lation); метод статистичних випробувань Монте 

Карло (Monte-Carlo simulation). 

Аналітичний метод базується на класичній 

теорії портфеля фінансових активів (приклад, 

RiskMetrics, розроблений банком J. P. Morgan). Він 

спирається на теорію ймовірностей та вимагає 

відносно велику кількість розподілів для ринкових 

факторів ризику. В якості основного припущення 

передбачається, що зміни ринкових факторів 

ризику мають нормальний розподіл. Це визначає, 

що розподіл прибутків або збитків для всього 

портфеля теж буде нормальним. Далі, знаючи 

властивості закону нормального розподілу можна 

легко визначити збиток, що буде ставатись не 

частіше, ніж заданого процента випадків, тобто 

показник ризикової вартості.  

Метод історичного моделювання є більш про-

стішим. Необхідне значення родподілу прибутків 

та збитків знаходиться емпіричним шляхом. 

Поточний портфель піддається впливу реальних 

змін ринкових факторів ризику, які були в мину-

лому. Для цього будується множина гіпотетичних 

значень ринкових факторів на основі їх поточних 

значень та процентних змін за останні періоди. 

Таким чином, отримані гіпотетичні значення 

ґрунтуються на реальних даних, але не рівні з 

ними. Порівняння цих гіпотетичних даних з 

поточною вартістю портфеля дає можливість 

знайти величину прибутків або збитків на підставі 

зміни ринкових факторів. 

Метод Монте-Карло також відноситься до 

методів імітаційного моделювання. Він відрізня-

ється від попереднього методу тим, що не 

здійснює моделювання з використанням реальних 

значень ринкових факторів. Вибирається статис-

тичний розподіл, близько наближений до змін 

ринкових факторів, та здійснюється оцінка їх 

параметрів. Для цього часто використовується 

розподіл Ст’юдента або суміш нормальних 

розподілів. Далі на основі вибраного розподілу за 

допомогою генератора випадкових чисел гене-

рується велика кількість можливих гіпотетичних 

наборів значень ринкових факторів. Отримані 

значення використовуються для розрахунку 

величини прибутків та збитків, визваних зміною 

вартості портфеля.  

Методологія RAROС (Risk-adjusted return on 

capital – скоректована на ризик дохідність ка-

піталу) використовується лише найбільш прогре-

сивними та активними на міжнародному рівні 

банками. Так, банки ING-Group (Нідерланди) 

розраховують RАROC як співвідношення дохід-

ності з врахування ризиків (кредитного, трансфер-

ного, ринкового, ділового, операційного та інш.) та 

економічного капіталу [3, c. 60].  

Широкого розповсюдження отримав метод 

аналізу ризиків шляхом стрес-тестування. У 

відповідності до рекомендацій Базельського комі-

тету «банки, що використовують модель внутріш-

ніх рейтингів, повинні здійснювати ретельне 

стрес-тестування для оцінки достатності капіталу» 

[9]. НБУ під стрес-тестуванням розуміє «метод 

кількісної оцінки ризику, який полягає у 

визначенні величини неузгодженої позиції, яка 
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наражає банк на ризик та у визначенні шокової 

величини зміни зовнішнього фактора – валютного 

курсу, процентної ставки тощо» [5]. Сутність 

стрес-тестування полягає у визначенні можливих 

втрат банку в тій чи іншій можливій ситуації. 

Мета стрес-тестування – це отримання нового 

«стресового» розподілу значень факторів ризику, 

на основі чого здійснюється новий розподіл 

дохідності портфеля.  

Однофакторні стрес-тести полягаютьу викорис-

танні зміни лише одного фактору ризику. Багато-

факторні передбачають розгляд відразу декількох.  

Найбільш розповсюджені з них базуються на 

історичних сценаріях, тобто тих, які вже відбу-

валися у минулому. Гіпотетичні сценарії викорис-

товуються у випадку, коли історичні сценарії не 

відповідають необхідним характеристикам або не 

враховують певні фактори ризику, потрібні для 

визначення вартості портфеля. Гіпотетичні сце-

нарії теж можуть бути різного типу. Так, найгірші – 

передбачають розгляд факторів ризику, що можуть 

примати найгірші значення. Суб’єктивні сценарії 

враховують зміну факторів ризику, що залежить 

від думки експертів. При використанні декількох 

факторів ризику важливо враховувати їх коре-

ляцію. Слід лише відзначити, що перевагою вико-

ристання цього методу є можливість використання 

будь-яких розподілів факторів ризику. За допо-

могою теорії екстремальних значень розгляда-

ються розподіли екстремальних значень факторів 

ризиків за певних проміжок часу. Далі на основі 

цього розподілу розраховується величина VaR.  

При здійсненні аналізу чутливості використо-

вуються прості регресивні моделі на основі часо-

вих рядів або панельних даних. Наприклад, банк 

Швейцарії в якості залежної змінної розробляє 

«стрес-індекс», яким описується стан банківської 

системи. Метод векторних авторегресій викорис-

товується для проведення стрес-тестування бан-

ківської системи Великобританії [1]. При застосу-

ванні панельних даних часто аналізується вплив 

макроекономічних шоків. При сценарному підході 

використовуються історичні сценарії. «Ефект 

зараження» полягає у переносенні шоків від однієї 

фінансової установи на всю фінансову систему. 

Таким шляхом досліджуються впливи банкрутств 

певних банків на життєздатність банківської 

системи.  

Більшість кредитних установ Росії (78 %) 

здійснюють стрес-тестування. З них 91 % банків 

при організації стрес-тестування використовують 

підходи, рекомендовані Банком Росії. В ході стрес-

тестування ризик ліквідності оцінювали 92 % 

банків, кредитний ризик – 84 %, ринковий ризик – 

82 %. Операційний ризик оцінюють біля половини 

кредитних устапнов, що здійснюють стрес-

тестування. 

МВФ все ширше використовує стрес-тесту-

вання в рамках оцінки стану фінансових систем, 

яку вони здійснюють разом з Всесвітнім банком на 

підставі спільної Програми оцінки фінансового 

сектору, що розпочалась у 1999 році [7]. 

Національним банком України передбачено 

використання стрес-тестування, особливо для 

оцінки ризику ліквідності, валютного ризику та 

ризику зміни процентної ставки [5].  

Одним з найбільш розповсюджених методів 

управління ризиками в українських банках є 

контроль лімітів. Важливо відмітити, що перева-

гами використання цього методу є гнучка струк-

тура лімітів, можливість формування показниками, 

що лімітуються з врахуванням всіх можливих 

факторів ризику та інтеграція контролю лімітів у 

загальний процес обробки трансакцій. Важливим 

чинником використання цього методу є повна, 

адекватна та актуальна інформація для розрахунку 

лімітованої величини. Існує два напрями вико-

ристання цього методу: ліміт дозволяється, ліміт 

забороняється. Перший передбачає виключення 

операцій, які не підпадають під встановлений 

ліміт, другий – визначає певні обмеження на деякі 

операції (ліміти), однак в межах цих лімітів їх 

здійснення можливе в необмеженій кількості. 

Вибір принципу побутови системи лімітів визна-

чається сратегією банку. 

При здійснення управління ризиками вчені 

виділяють три групи інформативних показників [2, 

с. 186]: 

– індикатори поточної діяльності, які відо-

бражають найбільш суттєві аспекти діяль-

ності банку; 

– індикатори ефективності контролю, що  

характеризують систему внутрішнього 

контролю; 

– індикатори ризику, що є випереджаючими 

показниками і будуються розрахунковим та 

аналітичним шляхом. 

«Банки повинні намагатись створити комп-

лексну систему-ризик менеджменту, яка забезпе-

чувала б надійний процес виявлення, оцінки, 

контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх 

рівнях організації, у тому числі з врахуванням 

взаємного впливу різних категорій ризиків, а 

також сприяла вирішенню питання конфлікту 

завдань між необхідністю отримання доходу та 

мінімізацією ризиків» [5]. 

Ефективність методів залежить від якості та 

повноти наданої інформації. 

Основними проблемами на шляху створення 

комплексної системи ризик-менеджменту на да-

ному етапі розвитку банківської справи в Ук-

раїні є: 

– відсутність єдиної термінології ризиків; 

– конфлікт інтересів серед підрозділів банку; 

– складність в вартісній оцінці операційних та 

стратегічних ризиків; 

– брак знань в області управління ризиками; 

– відсутність автоматизованих систем управ-

ління ризиками; 

– недостатність кваліфікованих кадрів (ризик-

менеджерів). 

НБУ поклав на самі банки обов’язки управ-

ління ризиками та підходи до алгоритмів розра-

хунку їх можливих величин, що визначаються 
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безпосередньо економічним змістом конкретної 

банківської операції. 

Система комплексного управління банківсь-

кими ризиками повинна забезпечувати послідов-

ний та ціленаправлений підхід у діяльності 

керівництва та підрозділів банку з реалізації стра-

тегії розвитку банку, що полягає у збільшенні 

ділової активності банку, надійності банку, 

суспільної довіри зі сторони клієнтів та 

вкладників. 

Якщо розглядати можливості та перспективи 

розвитку ризик-орієнтованого підходу в Україні, 

необхідно виділити три аспекти ефективності 

нагляду: законодавчий, політичний та кадровий. 

Для підвищення ефективності засобів пруден-

ційного регулювання, в основі яких лежить ризик-

орієнтований підхід, необхідне послідовне впро-

вадження його в українську правову систему, 

починаючи з закріплення на законодавчому рівні 

мінімізації банківських ризиків як мети банків-

ського регулювання та нагляду та закінчуючи 

максимальною нормативною деталізацією правил 

та вимог, згідно з якими повинні створюватися 

індивідуальні методики оцінки та управління 

всіми можливими видами банківських ризиків, що 

виникають в результаті діяльності кредитних 

установ, з встановленням у перехідний період у 

відповідних нормативних документах чітко 

визначених повноважень НБУ у застосуванні до 

кредитних установ попереджувальних та приму-

сових заходів впливу за їх невиконання. 

Другим аспектом є політична підтримка 

нагляду. Відомо, що основна частина українських 

банків має серйозну політичну підтримку. Метою 

їх створення було обслуговування кланових 

економічних «імперій». Результатом є аномальна 

політична залежність, що обумовлює залежність та 

одночасно політичну захищеність таких банків від 

вимог нагляду. Така ситуація виступає важливою 

перешкодою на шляху формування ефективного 

банківського нагляду. Усунення або нейтралізація 

цієї перешкоди полягає в забезпеченні дієвої 

підтримки рішень, що приймаються наглядом на 

самому високому рівні.  

Висновки. Отже, необхідно виділити важ-

ливість кадрового аспекту у ефективному функ-

ціонуванні нагляду. Важливо не лише вивчити та 

виховати висококваліфікоівних спеціалістів, а 

втримати їх на державній службі. Поскільки та 

сучасному етапі існує невідповідність оплати 

праці комерційної структури та державного 

службовця, такі умови конкуренції створюють 

несприятливі стартові можливості для будь-яких 

суттєвих перетворень у сфері нагляду. Рішенням 

цієї проблеми могла б стати система гнучкої 

організації праці та її гнучкої оплати, що 

зорієнтована на створення умов для виконання 

пріорітетних завдань. Хоча існують важливі 

перешкоди для ефективної організації нагляду, все 

ж його розвиток випливає з внутрішніх потреб 

ринку та міжнародного характеру банківських 

послуг. Тому основними завданнями, які необ-

хідно вирішувати вітчизняному банківському 

нагляду в короткостроковій перспективі є: форму-

вання систем раннього передбачення кризових 

явищ; удосконалення та формалізація системи 

наглядових рейтингів; розвиток методичних 

підходів та систем оцінок якості організації 

кредитних установ, включаючи рівень управління 

та внутрішнього контролю; стимулювання банків 

до розвитку систем ризик-менеджменту. 
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СВОБОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

 

У статті здійснено дослідження теоретичних, та практичних питань 
застосування адміністративного договору в управлінській діяльності. 

Ключові слова: свобода договору, адміністративний договір, адміністра-
тивна юрисдикція, волевиявлення сторін, публічний договір, цивільний договір. 

 
В статье проведено исследование теоретических й практических вопросов 

применения административного договора в управленческой деятельности. 
Ключевьіе слова: свобода договора, административньїй договор, админи-

стративная юрисдикция, волеизьявление сторон, публичньш договор, граж-
данский договор. 

 
Research of theoretical and practical matters of applying administrative agreement in 

the management activity. 
Key words: freedom of agreement, administrative agreement, administrative 

jurisdiction, will of the contracting parties, public agreement, civil agreement. 
 

 

Одним із важливіших завдань адміністратив-

ного судочинства є захист прав та свобод людини. 

Саме захистом прав людини, розвитком демократії 

у сучасному суспільстві обумовлений розвиток 

договірних стосунків у публічно-правових відно-

синах, створення диспозитивних правових ме-

ханізмів при вирішенні управлінських завдань, як 

на рівні державної адміністрації, так на рівні 

органів місцевого самоврядування. Однією з 

науково-практичних проблем, безпосередньо 

пов’язаних з регулюванням та посиленням адміні-

стративно-процесуального захисту громадян, на 

наш погляд, є проблема чіткого відмежування 

поняття публічності у цивільних та адміністра-

тивних договорах, визначення ступеню договірної 

свободи. Неврегульованість цього питання може 

призвести до колізій у процесі використання 

схожих за звучанням понять, а тому слід 

прискорити пошук оптимальних шляхів вирішення 

даної проблеми. 

Мета даної статті запропонувати альтернативні 

погляди щодо визначення диспозитивності в 

адміністративному договорі, відмежувати адміні-

стративний договір від цивільно-правового публіч-

ного договору за критерієм договірної свободи. 

Адміністративний договір та межі дозволеного 

у ньому неодноразово досліджувалися в працях 

вчених, таких як В. Авер’янов, К. К. Афанасьєв, 

Ю. П. Бітяк, С. Демченко, Ж. Завальна, В. Зуй, 

О. В. Константій, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, 

Р. О. Куйбіда, В. Липа, А. О. Неугодніков, К. В. Ні-

колаенко, А. Осетинський, О. Панченко, О. Па-

сенюк, В. Паращук, В. Г. Перепелюк, А. Пух-

тецька, І. Л. Самсін, М. І. Смокович, В. В. Сердюк, 

В. Співак, В. С. Стефанюк, С. Турчин та інші. 

Праці названих авторів тільки започаткували 

розроблення проблем диспозитивності в адміні-

стративному договорі. Питання, які пропонуються 

до обговорення в даній статті, майже не дослі-

джені. Наукова думка та чинне законодавство до 

цього часу не містить єдиного підходу у вико-

ристані термінів «публічність». Це пояснюється 

тим, що українське законодавство перебуває у 

стадії реформування та потребує вдосконалення. З 

огляду на це виникає потреба в чіткому визначенні 

понять, виокремлення їх спільних ознак та від-

мінностей. Це питання має не лише теоретичне, а 

й практичне значення. 

В юридичній літературі та законодавстві 

нерідко застосовується термін «публічність», 

однак йому надається різний сенс. Цивільний 

кодекс України (далі ЦК) відносить до суб’єктів 

публічного права такого учасника цивільних 

відносин як держава, не встановлюючи її правовий 

статус. Закон України «Про акціонерні това-

риства» до публічних відносить такий різновид 

акціонерних товариств, який ніяк не можна 

вважати суб’єктами публічного права. 4.1 ст. 633 

ЦК визначає публічним договір, в якому одна 

сторона – підприємець взяла на себе обов’язок 

здійснювати продаж товарів, виконання робіт, 

надання послуг кожному, хто до неї звернеться 

(роздрібна торгівля, перевезення транспортом 

загального користування, послуги зв’язку, ме-

дичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 

Ю. Моісєєв звертає увагу, що проявом публічності 

у договірній сфері є торги та термін «публічний» у 

даному контексті вживається у двох значеннях. 

По-перше, публічними є біржові торги, де право 

участі мають не тільки члени біржі, а також інші 

особи. У другому значенні публічними називають 

біржові торги, коли волевиявлення на укладення 
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угоди висловлюється особою, безпосередньо 

присутньою у біржовому залі [1]. В. І. Дрішлюк 

стверджує, що публічний договір містить певні 

обмеження щодо свободи дій його учасників. 

Публічна функція служить межею того, коли 

право на відмову від укладання договору й на 

визначення умов договору за своїм розсудом є не 

правомірним здійсненням цивільних прав, а 

зловживанням ними. Публічний договір це випа-

док поєднання публічних та приватних засад у 

приватноправових відносинах [2].  

Іншої думки притримуються дослідники І. Сам-

сін, Н. Іваніцька, які визначають різновидом пуб-

лічно-правового договору, навіть його синонімом 

адміністративний договір [3]. Термін «публічний 

договір» в іноземних країнах має різний сенс. У 

Німеччині, Франції, Естонії це – адміністративний 

договір, у Латвії цей договір є широким поняттям, 

включає договори про співпрацю, адміністративні 

договори, договори делегування, договори про 

участь, М. Смокович публічним договором виз-

начає добровільну, взаємну угоду, що виникає у 

сфері публічних правовідносин, з метою вирі-

шення публічних або приватних інтересів [4]. Така 

однозвучна назва різних за правовою природою 

договорів може привести до різнобічного тлу-

мачення. 

Головною ознакою адміністративних дого-

ворів, що не регулюються цивільним законодав-

ством, є забезпечення, перш за все, публічних, а не 

приватних інтересів, хоч можливо, при цьому 

будуть здійснюватися й приватні інтереси, що не 

заперечується. У цивільно-правовому публічному 

договорі, хоч публічні інтереси також захи-

щаються, однак головною ознакою є реалізація 

приватних інтересів сторін договору, або третьої 

особи, або досягнення соціального ефекту. 

Шляхом введення категорії (типу) публічного 

договору законодавець намагається забезпечити 

оптимальне задоволення у певних сферах потреб 

економічно більш слабкої сторони, масового 

споживача у сфері задоволення суспільних потреб. 

Особливістю цивільно-правового публічного дого-

вору є те, що формально сторони договору є 

юридичне рівними. У той само час сторони адмі-

ністративного договору не є юридичне рівними, 

оскільки орган виконавчої влади або місцевого 

самоврядування реалізує свої владні повнова-

ження, наділяється контролюючими функціями та 

правом накладати санкції. 

І. Л. Самсін стверджує, що підставою укла-

дення адміністративного договору є публічне 

законодавство, а приватного – приватне [5]. 

Дійсно, адміністративний договір укладається у 

межах, визначених публічним законодавством, 

однак підставою для цивільного договору, у тому 

числі публічного, зазначеного у ст. 633 ЦК, є дії 

осіб, що передбачені актами цивільного законо-

давства, а також дії осіб, що не передбачені цими 

актами, але за аналогією породжують цивільні 

права та обов’язки. Також цивільні права та 

обов’язки, що є змістом публічшжвщщару, можуть 

виникати безпосередньо з актів цивільного законо-

давстві з актів органів державної влади та само-

врядування, з рішення суду та внаслідок настання 

або ненастання певної події (ст. 11 ЦК). Ж. За-

вальна стверджує, що адміністративний договір 

укладається сторонами на основі та на виконання 

закону на відміну від цивільно-правового дого-

вору, укладання якого відбувається, як правило, не 

для виконання закону, а у його рамках [6]. Така 

думка є відповідною думці В. П. Грибанова: 

«Межі є невід’ємна властивість всякого суб’єктив-

ного права, оскільки при відсутності таких меж 

право перетворюється у свою протилежність – у 

свавілля та тим самим взагалі перестає бути 

правом» [7]. Такої само думки притримуються 

багато науковців, стверджуючи, що кожне суб’єк-

тивне цивільне право має свої межі. С. Алексеев 

вважає, що юридичні права мають свої кордони, 

межі того, що дозволено або не дозволено [8]. 

Однак схиляємося до протилежної думки того 

само автора, що суб’єктивні права використо-

вуються у сенсі можливостей або свободи 

поведінки, що належать людям, суб’єктам, нібито 

«прикріплені» до суб’єктів, звідси й назва – права 

суб’єктивні [9]. Тому не згодні з визначенням 

С. Алексеева, що право є загальнообов’язковою 

підставою для визначення правомірно-дозволеної 

та юридичне недозволеної, забороненої (а також 

державне приписаної) поведінки [10]. 

Убачається, що право є загальнообов’язковою 

підставою для визнання свободи людини, врахо-

вуючи, що перелік прав та свобод людини у 

Конституції України не є вичерпним (ст. 22). 

Дійсно, право є підставою для імперативного 

контролю юридичне недозволеної, забороненої 

поведінки. Але якщо ми будуємо не адміністра-

тивно-командну систему держави, а демократичне 

суспільство, правову державу, то спірною думкою 

буде те, що на правомірну поведінку треба дозвіл 

держави. Оскільки ніхто не може бути приму-

шений робити те, що не передбачено законодав-

ством (ст. 19 Конституції), то правомірною 

поведінкою буде не перелік того, що дозволено, а 

те, що не визначено як правопорушення. 

Загальновизнаним є вплив приватного права на 

право публічне, їх взаємне проникнення, тому 

дуже важливим у законотворчості буде визнання 

природних прав та свобод людини. Також з метою 

захисту цих свобод необхідно закріплення зако-

нодавством юридичних обов’язків суб’єктів, 

обмежень та заборон. Саме таким прикладом 

впливу публічного права на приватне є договір 

роздрібної купівлі-продажу, що відноситься до 

цивільно-правових публічних договорів (ч. 2 

ст. 698 ЦК). Специфікою цього договору є те, що 

продавець – суб’єкт підприємницької діяльності, 

покупець – споживач не підприємець, товар – не 

призначений для підприємницької діяльності, 

відмова споживача від договору у разі порушення 

його прав не може оказати істотного впливу на 

підприємця, який є економічно міцнішим, займає 

більш сильні позиції на ринку, оскільки предмет 
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договору є дрібній, при відмові покупця від 

договору у разі порушення його прав знайдуться 

інші покупці, тому законодавство здійснює поси-

лений захист покупця-споживача як слабкої сторо-

ни договору, щоб юридичне їх урівняти. Однак це 

не означає, що договір роздрібної купівлі-продажу 

шляхом визнання його публічним переноситься із 

сфери приватної до сфери публічної, він зали-

шається цивільним, за підприємцем залишається 

така, наприклад, свобода як припинити підприєм-

ницьку діяльність, якщо державно-правове регу-

лювання скажеться занадто непосильним гальмом 

та держава не може примусити підприємця 

легальне здійснювати діяльність на занадто неви-

гідних умовах. Наша країна вже пройшла 

історичний шлях адміністративно-командної сис-

теми загальних обмежень, заборон та народ вже 

має навички пристосування та боротьби з такою 

системою, коли держава не визнає свободу та 

природні права її громадян. Тому важливе 

значення має визнання прав та свобод суб’єктів 

цивільного права, які діють на засадах диспози-

тивності та меж, обмежень, заборон суб’єктів 

публічного права, які діють на засадах імпера-

тивності, хоч не можна заперечувати проти 

взаємного проникнення цих засад. У праві імпера-

тивний та диспозитивний методи регулювання 

мають співвідноситися між собою за принципом, 

що заборонено або обмежено може бути тільки те, 

що вкрай необхідно, а якщо відсутня така 

суспільна необхідність, то пріоритет надається 

захисту приватних інтересів, цей захист є 

правилом, а обмеження, заборони є винятком. 

Ознакою диспозитивності в адміністративних 

договірних відносинах є те, що адміністративний 

договір регулює добровільне погодження волі 

двох (або більше) суб’єктів права, один з яких є 

суб’єктом управління, хоч ці відносини ґрун-

туються на публічно-правових нормах. Відсутність 

примусу, владного зобов’язання у цих відносинах 

свідчать про наявність таких диспозитивних засад 

як добровільність та волевиявлення сторін під час 

укладення цього договору. Однак ці засади є 

обмеженими, таке волевиявлення сторін є фор-

малізоване та нормативне визначене, оскільки 

суб’єкт владних повноважень не є вільним у 

виборі контрагента і може відмовити в укладенні 

договору виключно з визначених законодавством 

підстав. Схоже становище виникає й у підприємця 

як суб’єкта цивільно-правового публічного дого-

вору, який зобов’язаний здійснювати діяльність на 

користь кожного, хто до нього звернеться. Різниця 

тільки в тому, що підприємець самостійно встанов-

лює умови цивільно-правового публічного дого-

вору, однакові для всіх споживачів, крім тих, кому 

за законом надані відповідні пільги (ч. 2 ст. 633 

ЦК). В адміністративному договорі умови виз-

начені та врегульовані нормативне. 

Якщо в адміністративних договірних відно-

синах, як виняток, діє принцип диспозитивності, 

свободи у межах того, що дозволено, то в 

адміністративних відносинах, як правило, діє 

принцип: заборонено усе, крім прямо дозволен-

ного. Саме за критерієм свободи договору слід 

відмежовувати адміністративний договір від ци-

вільного публічного договору, в якому діє 

принцип: дозволено усе, що не обмежено та не 

заборонено. 

Висновок. Отак, визначимо головний критерій 

свободи, за яким слід відмежовувати цивільно-

правовий публічний договір та публічно-правовий 

адміністративний договір. 

У цивільно-правовому публічному договорі 

правилом визнається свобода договору, а винят-

ками, зазначеними у законі, є суспільне необхідні 

обмеження, заборони. Суб’єктивні права учасників 

цивільних відносин визначаються як визнана 

державою свобода юридичне рівних суб’єктів, 

випадки обмеження здійснення суб’єктивних ци-

вільних прав окремих категорій осіб встановлені з 

метою захисту здійснення суб’єктивних цивільних 

прав інших осіб для того, щоб забезпечити всім 

учасникам цивільно-правових відносин рівні 

умови здійснення своїх прав. 

У публічно-правовому адміністративному до-

говорі свобода є винятком, вона можлива у межах, 

зазначених законом. Суб’єктивні права учасників 

адміністративних відносин визначаються як міра 

правомірно-дозволеної та державне приписаної 

поведінки адміністративне залежних суб’єктів. 

Для того, щоб уникнути плутанини у тер-

мінології, не змішувати поняття «цивільно-пра-

вовий публічний договір» та «публічно-правовий 

адміністративний договір», пропонуємо цивільно-

правовий публічний договір називати споживчим 

договором, оскільки він має не публічну, а 

приватноправову природу та спрямований на 

захист прав споживачів. Також слід повернутися 

до терміну «відкрите акціонерне товариство» 

замість «публічне», оскільки такий учасник ци-

вільних відносин не набуває статусу особи 

публічного права. 

Право є загальнообов’язковою підставою для 

визнання свободи людини, підставою для диспо-

зитивного регулювання правомірно-дозволеної (а 

також державне приписаної) поведінки та під-

ставою для імперативного контролю юридичне 

недозволеної, забороненої поведінки. 
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державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Коло наукових інтересів: територіальна громада, територіальні інститути державної влади і 
місцевого самоврядування в Україні.  

 

ЄМЕЛЬЯНОВ Володимир Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, державний 
службовець І рангу. 

Коло наукових інтересів: розвиток державної служби в Україні, модернізація державної служби, 
європейська інтеграція України, малий та середній бізнес. 

 

КАЛЬНИШ Юрій Григорович – завідувач кафедри державного управління та політичної 
аналітики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор наук з державного 
управління, старший науковий співробітник. 

Коло наукових інтересів: державне управління, державна політика та політичний аналіз. 
 

КОБЕЦЬ Анатолій Степанович – кандидат технічних наук, професор, ректор, Дніпропетровський 
державний аграрний університет. Коло наукових інтересів: реформування вищої освіти в Україні, 
євро інтеграційні та Болонський процеси. 

 

КОВАЛЬ Ганна Володимирівна – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили, 
заступник директора Інституту державного управління. 

Коло наукових інтересів: молодіжна політика в Україні. 
 

КОЗЛОВА Людмила Василівна – кандидат наук з державного управління, ст. викладач кафедри 
державного управління та політичної аналітики Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили. 

Коло наукових інтересів: психологія управління, державна політика в Україні, європейська 
інтеграція. 

 

КОРЕЦЬКИЙ Олександр Миколайович – аспірант кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування, Академія муніципального управління. 

Коло наукових інтересів: розвиток державної податкової служби. 
 

ЛИСОВ Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, докторант, Академія муніципального 
управління. 

Коло наукових інтересів: розвиток житлового будівництва в Україні. 
 

ЛИТВИН Юрій Олексійович – кандидат економічних наук, докторант, Дніпропетровський 
державний аграрний університет. 

Коло наукових інтересів: державне регулювання продовольчого ринку в Україні. 
 

ЛІЄВ Олександр Сергійович – здобувач, Академія муніципального управління. 
Коло наукових інтересів: екологічна безпека, державне регулювання сталого розвитку регіону 

на засадах екологічної безпеки. 
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ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович – професор кафедри державного управління, педагогіки та 
психології Херсонського національного технічного університету, доктор наук з державного 
управління, професор, заслужений працівник освіти України. 

Коло наукових інтересів: національні меншини, екстериторіальна самоорганізація та 
самоврядування громадян, національно-культурна автономія. 

 

МАЛАХОВ Андрій Анатолійович – начальник управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації. 

Коло наукових інтересів: розвиток громадянського суспільства в Україні. 
 

МІЩЕНКО Дмитро Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки підприємства «Класичного приватного університету», м. Запоріжжя. 

Коло наукових інтересів: державне регулювання аграрного сектора в Україні. 
 

МУСІЄНКО Іван Іванович – кандидат війскових наук, доцент, Інститут підготовки юридичних 
кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого. 

Коло наукових інтересів: державне управління інноваціями в інформаційній сфері, вища освіта. 
 

НЕКРЯЧ Анастасія Іванівна – перший проректор Міжнародного бізнесу і права (м. Херсон), 
директор Науково-дослідного інституту європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор, 
академік МАЕЕТ. 

Коло наукових інтересів: адміністративна реформа в Україні, місцеві органи державної влади. 
 

ПАЛАГНЮК Юліана Вікторівна – кандидат політичних наук, докторант кафедри державної 
політики та менеджменту Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: європейська інтеграція, політики ЄС та їх законодавче забезпечення. 
 

РЕМЕЗОВ Дмитро Алевтинович – аспірант, кафедра державної політики та менеджменту ЧДУ 
ім. Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: стратегія державного регулювання економічного розвитку в Україні. 
 

СОРОКА Світлана Вікторівна – кандидат політичних наук, докторант кафедри державної 
політики та менеджменту Інституту державного управління Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: парламентська діяльність, взаємодія вищих органів влади, 
європейська інтеграція. 

 

ТЕРТИШНА Олена Анатоліївна – заступник Начальника Головдержслужби України, магістр 
державного управління. Коло наукових інтересів: організація професійного навчання державних 
службовців. 

 

ШАПОВАЛОВА Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та 
кримінального права і процесу юридичного факультету Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: правове регулювання механізму державного управління. 
 

ШКЛЯРСЬКА Ірина Юріївна – магістр державного управління, начальник відділу пенсійного 
реформування, департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. 

Коло наукових інтересів: пенсійна реформа в Україні, засади пенсійного страхування. 
 

ШУБІН Сергій Петрович – кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного 
управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при 
Президентові України. 

Коло наукових інтересів: державні інститути, політичний маркетинг. 
 

 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічний редактор, комп’ютерна верстка Н. Караман. 

Друк С. Волинець. Фальцювально-палітурні роботи А. Грубкіна 

 

Підп. до друку 19.05.2011 р. 

Формат 60х84
1
/8. Папір офсет. 

Гарнітура «Times New Roman». Друк ризограф. 

Ум. друк. арк. 17,67. Обл.-вид. арк. 15,96. 

Тираж 300 пр. Зам. № 3441. 

 

Видавець і виготовлювач: ЧДУ ім. Петра Могили. 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. 

Тел.: 8 (0512) 50-03-32, 8 (0512) 76-55-81, e-mail: vrector@kma.mk.ua. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3460 від 10.04.2009 р. 

 

 


