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ДЕРЖАВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ 

 

STATE RECOVERY FOR THREAT SOCIAL AND POLITICAL 

STABILITY 

 
У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень 

проблем державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності. 

Здійснено аналіз наукових досліджень, нормативно-правової бази сфери, реагу-

вання на кризові ситуації, що впливають на суспільно-політичну стабільність. 

Сформовано модель держаного реагування на загрози суспільно-політичної ста-

більності. 

Ключові слова: державне реагування, механізми державного управління, 

національна безпека України, загрози суспільно-політичної стабільності, кризові 

ситуації. 

 

The article substantiates the relevance and significance of scientific research of 

the problems of state response to threats of social and political stability. The analysis of 

scientific researches, normative-legal base of the sphere of reaction to crisis situations 

that influence social and political stability is carried out. The model of the state re-

sponse to threats of social and political stability is formed. 

Key words: state reaction, mechanisms of state administration, national security 

of Ukraine, threats of social and political stability, crisis situations. 

 

 

Постановка проблеми. Появи кризових ситуацій у державах світу все 

частіше доводять існування загроз суспільно-політичності стабільності. 

Злиття Арабської та Європейської цивілізацій супроводжується міграцією 

значних верств населення з країн Північної Африки до країн Європейського 

Союзу, що у свою чергу призводить до виникнення терористичних актів та 
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масового спротиву корінного населення. Для зміцнення національних еко-

номік, уряди держав проводять реформи в соціальній політиці, що призво-

дять до виникнення безладів та заворушень. 

Не виключенням у цьому проблемному питанні є й українське суспі-

льство. Останні революційні події спричинили трагічні наслідки, проведен-

ня антитерористичної операції та операції об‘єднаних сил в окремих райо-

нах Донецької та Луганської областей призвело до загибелі як представни-

ків військових формувань й правоохоронних органів спеціального призна-

чення, так і цивільного населення.  

Таким чином, за таких умов дослідження питання державного реагу-

вання на загрози суспільно-політичної стабільності є вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі роз-

гляду окремих питань реагування військових формувань та правоохоронних 

органів спеціального призначення на кризові ситуації присвячені праці 

С.О. Кузніченка [1] та Г.О. Пономаренко [2]. Методологічні засади функці-

онування та розвитку державного реагування на кризові явища розглядали 

такі українські вчені, як С.В. Бєлай [3], В.Я. Малиновський [4] та ін. Отже, 

науковцями зроблено вагомий внесок у дослідження проблем реагування 

сектору безпеки і оброни на кризові ситуації. Однак, вони досліджували 

окремі питання кризового реагування військових формувань та правоохо-

ронних органів спеціального призначення, залишивши поза увагою  про-

блеми державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності. 

Тому тематика дослідження вважається тією, що є на часі. 

Постановка завдання. На основі аналізу попередніх наукових дослі-

джень, нормативно-правової бази сфери реагування на кризові ситуації, що 

впливають на суспільно-політичну стабільність, сформулювати визначення 

понять та модель держаного реагування на загрози суспільно-політичної 

стабільності. 

Виклад основного матеріалу. Основоположні поняття державного 

реагування на загрози суспільно-політичної стабільності визначені у норма-

тивно-правовій базі України з функціонування державних інституцій сфери 

забезпечення національної безпеки.  

Визначальним нормативно-правовим актом, що декларує питання реа-

гування на загрози суспільно-політичної стабільності, є Закон України «Про 

національну безпеку України» [1]. Статтею 1 Закону [1] національною без-

пекою України визначено заходи захищеності державного суверенітету, те-

риторіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших на-

ціональних інтересів України від реальних та потенційних загроз. 

Національними інтересами України встановлено життєво важливі ін-

тереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує держав-

ний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також 

безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. Загрозами націона-

льній безпеці України є «явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють 
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чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію наці-

ональних інтересів та збереження національних цінностей України» [1]. 

Статтею 3 визначені принципи державної політики у сферах націона-

льної безпеки і оборони, які спрямовані на захист: людини і громадянина – 

їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життє-

діяльності; суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов 

для сталого розвитку; держави – її конституційного ладу, суверенітету, те-

риторіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього при-

родного середовища – від надзвичайних ситуацій [1]. 

Можливо зазначити, що законодавець здійснює еволюцію у визначені 

наведених термінів відповідно попереднього Закону України «Про основи 

забезпечення національної безпеки», що втратив чинність. 

Загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети держа-

вної політики у сферах національної безпеки визначаються у Стратегії наці-

ональної безпеки України та інших документах з питань національної без-

пеки, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і за-

тверджуються указами Президента України. 

Надалі дослідимо стратегічні основи державного реагування на загро-

зи суспільно-політичної стабільності, а саме нормативно-правовий акт, що 

визначає стратегічні засади забезпечення національної безпеки України. 

Стратегія національної безпеки України [2] визначає: цілі Стратегії 

національної безпеки України; актуальні загрози національній безпеці Укра-

їни; основні напрями державної політики національної безпеки України. 

Розділом 3 Стратегії [2] наведені актуальні загрози національній без-

пеці України, серед яких основними є: агресивні дії Росії, що здійснюються 

для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної стабі-

льності з метою знищення держави Україна і захоплення її території; неефе-

ктивність системи забезпечення національної безпеки і оборони України; 

корупція та неефективна система державного управління; економічна криза, 

виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення; 

загрози енергетичній безпеці; загрози інформаційній безпеці; загрози кібер-

безпеці і безпеці інформаційних ресурсів; загрози безпеці критичної інфра-

структури; загрози екологічній безпеці. 

Серед основних напрямів державної політики національної безпеки 

України визначено проведення відповідних реформ для створення ефектив-

ного сектору безпеки і оборони, який має забезпечити адекватне і гнучке ре-

агування на загрози, раціонально використовуючи можливості і ресурси, є 

пріоритетом політики національної безпеки. 

Особливу увагу в Стратегії [2] присвячено партнерству з НАТО. Ви-

значено, що виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропей-

ської системи безпеки, основу якої складає НАТО, Україна поглиблюватиме 

співробітництво з Альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства у цій організації. Одним з основних напрямів у цій сфері є 
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створення ефективного механізму реагування на кризові ситуації, що загро-

жують національній безпеці. 

Зазначимо, що Стратегія [2] на сьогоднішньому етапі становлення та 

розвитку України має вкрай важливе значення та визначає стратегічні пози-

ції з державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності, а 

саме формування відповідних механізмів реагування на кризові ситуації у 

сфері суспільно-політичної стабільності. 

Концептуальні засади розвитку державного реагування на загрози су-

спільно-політичної стабільності визначені Концепцією розвитку сектору 

безпеки і оборони України [3].   

Концепція [3] розкриває: основні заходи з оцінки безпекового середо-

вища; основні завдання сектору безпеки і оборони; напрями розвитку секто-

ру безпеки і оборони. 

Реалізація Концепції [3] досягатиметься шляхом об‘єднання оператив-

них спроможностей складових сектору безпеки і оборони для забезпечення 

своєчасного і адекватного реагування на кризові ситуації, які загрожують 

національній безпеці.  

Концепцією [3] визначено, що сучасний стан складових сектору без-

пеки і оборони не дає змоги забезпечити гарантоване реагування на актуа-

льні загрози національній безпеці України. Тому основною метою реформу-

вання та розвитку сектору безпеки і оборони є формування та підтримання 

спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнуч-

ке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, раціона-

льно використовуючи наявні у держави можливості і ресурси. 

Для досягнення мети Концепції [3] планується реалізувати комплекс 

завдань, які полягають у набутті силами та засобами сектору безпеки і обо-

рони визначених основних оперативних (бойових, спеціальних) спроможно-

стей, необхідних для гарантованого реагування на кризові ситуації, що за-

грожують національній безпеці. 

Таким чином, можливо зазначити, що реалізація Концепції [3] надає 

можливість сформувати дієвий сектор безпеки і оборони держави, як голов-

ний елемент системи забезпечення національної безпеки та ефективний 

державний механізм для своєчасного і гарантованого реагування на виник-

нення загроз суспільно-політичної стабільності. 

Важливу роль у правовому забезпеченні державного реагування 

на загрози суспільно-політичної стабільності відіграють закони України та 

підзаконні нормативно-правові акти, що визначають правові засади органі-

зації та порядку діяльності, загальну структуру, функції та повноваження 

військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначен-

ня, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 

тощо. Основними такими Законами України є: «Про Національну гвардію 

України», «Про службу безпеки України», «Про Національну поліцію Укра-

їни», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Збройні Сили 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016/page?text=%EA%F0%E8%E7%EE%E2#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016?find=1&text=%F0%E5%E0%E3%F3%E2#w18
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України», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» та ін. 

Підзаконні нормативно-правові акти, щодо державного реагування 

на загрози суспільно-політичної стабільності приймаються уповноваженими 

нормотворчими суб‘єктами на основі та на виконання зазначених  

Законів України. Вони зумовлені функціонуванням багаторівневої структу-

ри суспільних відносин у сфері реагування на загрози суспільно- 

політичної стабільності, що потребує відповідного швидкого оперативного 

вирішення.  

Державне регулювання значно посилюється у періоди екстремальних 

кризових явищ. Під час виникнення надзвичайних ситуацій виникають сут-

тєві загрози національній безпеці держави. Тому окремо в системі нормати-

вно-правових актів є нормативні акти спеціальних органів управління, що 

створюються у разі необхідності в особливих умовах, а саме комісії з над-

звичайних ситуацій, оперативні штаби тощо.  

Отже, правове регулювання відносин, що виникає в умовах виникнен-

ня загроз суспільно-політичній стабільності здійснюється за допомогою но-

рмативно-правових актів, які регламентують застосування заходів надзви-

чайного характеру. Загрози суспільно-політичній стабільності вимага-

ють нормативного впливу, що відрізняється від існуючого в нормальних 

умовах. Правове регулювання відносин, що виникають в умовах різних при-

родних катаклізмів, техногенних аварій і катастроф, соціальних та військо-

вих конфліктів, історично здійснювалось за допомогою нормативно-

правових актів, які регламентують застосування заходів надзвичайного хара-

ктеру. При цьому застосовується правове регулювання, що пов‘язане з по-

няттям спеціального адміністративно-правового режиму [4]. 

Здійснюючи аналіз наукових праць [4-5] можливо зазначити, що над-

звичайні адміністративно-правові режими є формою забезпечення націона-

льної безпеки в умовах виникнення чинників глобальної небезпеки для наці-

ональних інтересів. 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного 

стану» [6] надзвичайний стан передбачає надання відповідним органам дер-

жавної влади, військовому командуванню та органам місцевого самовряду-

вання, повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров‘я громадян, нормального функціонування національної 

економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, захисту 

конституційного ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене загрозою, об-

меження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [6]. 

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та ліквідація 

особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного хара-

ктеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах за-

хоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильст-
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ва, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і 

законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функ-

ціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших інститутів громадянського суспільства [6]. 

Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» [6] ви-

значено, що надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загро-

зи безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими спо-

собами є неможливим. 

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження можливо зазначи-

ти, що державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності 

реалізується відповідними механізмами державного управління. У сучасно-

му суспільстві механізми державного управління відіграють основну роль в 

державній політиці щодо врегулювання кризових ситуацій. В науці держав-

ного управління цим механізмам належить особливо важливе місце. Механі-

зми державного управління є, нібито, «знаряддям управління» в устрої дер-

жави [7]. Виходячи із загальноприйнятих визначень поняття механізму дер-

жавного управління [7-8], можливо зробити висновок, що ця дефініція має 

два значення: вузьке трактування – це сукупність певних складових частин, 

що призначені для виконання управлінських рішень; широке трактування – 

це складна система державних органів, організованих для виконання завдань 

державного управління. 

Якщо брати до уваги тлумачення поняття «механізм державного 

управління» у вузькому значенні, то можливо надати наступне визначення: 

механізми державного реагування на загрози суспільно-політичної стабіль-

ності – це сукупність організаційних заходів, засобів, важелів, що викорис-

товують органи державного управління для відновлення суспільно-

політичної стабільності.  

Трактування поняття «механізм державного управління» у широкому 

значенні надає таке визначення: механізми державного реагування на загро-

зи суспільно-політичній стабільності – складна система державних інститу-

цій (військових формувань, правоохоронних органів спеціального призна-

чення та інших органів виконавчої влади) організованих для виконання за-

вдань державного управління зі зменшення рівня загроз суспільно-

політичній стабільності. Виходячи з вище викладеного, можливо сформува-

ти модель державного реагування на загрози суспільно-політичній стабіль-

ності (див. рис. 1). 

Отже, доречно зазначити, що механізми державного реагування на 

кризові ситуації у суспільстві застосовуються органами державної влади ко-

ли за допомогою фінансових витрат не можливо стабілізувати ситуацію.  

Як показує статистика виникнення кризових ситуацій, між ними та за-

грозами суспільно-політичній стабільності є як прямий, так і зворотній зв'я-

зок. Тобто загрози суспільно-політичній стабільності є як причинами виник-

нення кризових ситуацій, так і їхніми наслідками. Механізми державного 
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реагування на загрози суспільно-політичній стабільності впливають як на 

самі зазначені загрози, так і безпосередньо на кризові ситуації, що загрожу-

ють національній безпеці держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель державного реагування на загрози  

суспільно-політичної стабільності 

 

Серед кризових ситуацій найбільш загрозливими є масові заворушен-

ня та збройні конфлікти між якими є тісний взаємозв'язок. Тому механізми 

державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності необ-

хідно впроваджувати заздалегідь, щоб запобігти появі кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці. 

Висновки. Поява кризових ситуацій у державах світу все частіше до-

Кризові ситуації,  
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на загрози суспільно-політичній стабільності 

Сукупність організаційних захо-

дів, засобів, важелів, що викори-
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управління для відновлення сус-

пільно-політичної стабільності 
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конання завдань державного 

управління зі зменшення рівня 

загроз суспільно-політичній ста-

більності 
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суспільно-політичній стабі-

льності 

 

Масові заворушення 

Збройні конфлікти  

Збройні конфлікти 

 

……………………. 
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водить існування загроз суспільно-політичній стабільності. Не виключенням 

у цьому проблемному питання є й українське суспільство. Тому, тематика 

дослідження вважається тією, що є на часі. 

Основоположні поняття державного реагування на загрози суспільно-

політичній стабільності визначені у нормативно-правовій базі України з  

функціонування державних інституцій сфери забезпечення національної  

безпеки. Визначальними нормативно-правовими актами, що декларують  

питання реагування на загрози суспільно-політичній стабільності, є  

Закон України «Про національну безпеку України», Стратегія національ-

ної  безпеки України та Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 

України та ін.  

Правове регулювання відносин, що формується в умовах виникнення 

кризових ситуацій, історично здійснювалось за допомогою нормативно-

правових актів, які регламентують застосування заходів надзвичайного ха-

рактеру. Надзвичайні адміністративно-правові режими є формою забезпе-

чення національної безпеки в умовах виникнення чинників глобальної небе-

зпеки для національних інтересів. 

Державне реагування на загрози суспільно-політичної стабільності ре-

алізується відповідними механізмами державного управління.  Сформова-

на в статті модель державного реагування на загрози суспільно-політичній 

стабільності визначає роль та місце механізмів державного реагування на 

загрози суспільно-політичній стабільності. Модель визначає, що серед кри-

зових ситуацій найбільш загрозливими є масові заворушення та збройні 

конфлікти.  

Напрями подальших досліджень будуть спрямовані на розроблення 

нових та удосконалення існуючих механізмів державного реагування на за-

грози суспільно-політичній стабільності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ  

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 

STUDY OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY  

«PUBLIC ADMINISTRATION» 
 

Досліджено сутність категорій «управління» та «державне управління». 

Розглянуто основні ознаки державного управління. Визначено, що державне 

управління в суспільстві має організуючий, спрямовуючий та контролюючий 

вплив, як дія суб'єкта державного управління, спрямована на об'єкт державного 

управління. Характеризуючи державне управління, необхідно насамперед 

відзначити підзаконну діяльність органів виконавчої влади, спрямовану на прак-

тичну організацію нормального життя суспільства та забезпечення особистої 

безпеки громадян, створення умов для їх матеріального, культурного й духовного 

розвитку. 

Ключові слова: закон, управління, державне управління, органи виконавчої 

влади. 

 

The essence of the categories of «management» and «public administration» is 

investigated. The main features of public administration are considered. It is determined 

that public administration in human society has organizing, directing and controlling 

influence, as an act of the subject of public administration aimed at the object of state 

administration. Describing public administration, it is necessary to note, first of all, the 

subordinate activity of the executive authorities, aimed at the practical organization of 

the normal life of society and ensuring personal safety of citizens, creating conditions 

for their material, cultural and spiritual development. 

Key words: law, management, public administration, executive bodies. 

 

 

Постановка проблеми. В сучасній науковій літературі досить актив-

но дискутується проблема державного управляння, але не як необхідність 

його взагалі, а з якісної сторони, тобто, по-перше, з точки зору визначення 

меж державного управління соціально-економічних процесів, по-друге, 

форм і методів державного управління, по-третє, механізму державного 

управління та інших аспектів, пов‘язаних з державним управлінням. Попри 

великий інтерес науковців до поняття «управління» загалом та «державного 

https://www.dsau.dp.ua/en/
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управління» зокрема, єдиного наукового та законодавчого визначення 

дефініції «державне управління» наразі немає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження проблем трансформації та реформування державного 

управління внесли вітчизняні вчені, а саме: Алєксєєв І.В., Десятов Т. М.,  

Завадський Й. С., Малиновський В. Я., Мартиненко В. М., Тертичка В. В. та 

інші науковці. Проте, не існує єдиного підходу до трактування категорії 

«державне управління», тому вищезазначене вимагає додаткових наукових 

досліджень, що і зумовило вибір теми наукової статті. 

Постановка завдання. Завдання яке ставиться для дослідження - 

проаналізувати основні теоретичні підходи до розуміння поняття «державне 

управління» як основного виду діяльності держави та дослідити його 

характерні ознаки. 

Виклад основного матеріалу. Первинною категорією відносно по-

няття «державне управління», що власне й розкриває його сутність, є понят-

тя «управління». У науковій літературі відсутня єдина думка щодо цього 

поняття, оскільки воно (управління) носить багатоплановий і 

міждисциплінарний характер, акумулюючи в собі дані різних наук. Тому в 

силу своєї складності та багатогранності поняття управління залежить від 

специфіки об‘єкта, відносно до якого воно здійснюється [4, с. 8]. 

Термін «управління» має багато значень. У загальному розумінні це 

будь-який цілеспрямований, організуючий вплив на різноманітні процеси, 

що здійснюються в природі, техніці, суспільстві тощо. 

У науковій літературі здобуло визнання трактування управління як 

поняття, що характеризує впорядкування взаємодії певної множини 

елементів або складових природи, суспільства, самої людини. Тобто, 

управління – це структура й функції з упорядкування, збереження і 

цілеспрямованого розвитку системи. Це унормовуючий процес, що 

підтримує систему в наперед заданому якісному й кількісному стані або пе-

реводить її в новий. В сучасних економічних словниках наводиться таке ви-

значення поняття регулювання та управління: «…впорядкування чого-

небудь, керування чимось, підкоряючи його відповідним правилам, певній 

системі. Управління – спрямування діяльності, роботи кого-, чого-небудь; 

бути на чолі когось, чогось; керувати» [3, с. 1300].  

Відповідно до Універсального словника-енциклопедії управління – дія 

на певний процес (об‘єкт) з метою забезпечення бажаного його перебігу; 

спостерігається у біологічних і застосовується у технічних та економічних 

системах. В той час, як регулювання це вплив на певний процес з метою 

зменшення відхилень його перебігу від бажаного [10]. 

У Сучасному економічному словнику наводяться такі тлумачення. 

«Управление – сознательное целенаправленное воздействие со стороны 

субъектов, органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с 

целью направить их действия и получить желаемые результаты. Регулиро-
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вать – 1) подчинять определенному порядку, правилу, упорядочивать; 

2) устанавливать правильное, необходимое для работы взаимодействие час-

тей механизма, прибора, аппарата и т.п.; 3) делать что-нибудь для получения 

нужных показателей, достижения нужной степени чего-либо» [8]. 

У широкому розумінні категорія «управління» досить часто 

визначається як функція органічних систем, різноманітної природи та 

складності, яка забезпечує збереження їх структури, підтримку 

внутрішнього режиму функціонування і реалізації програми. Державне 

управління в людському суспільстві має організуючий, спрямовуючий та 

контролюючий вплив, як діяння суб‘єкта державного управління, що спря-

моване на об‘єкт державного управління. Характеризуючи державне 

управління, необхідно передусім відзначити підзаконну діяльність органів 

виконавчої влади, спрямовану на практичну організацію нормального життя 

суспільства і забезпечення особистої безпеки громадян, створення умов для 

їх матеріального, культурного та духовного розвитку. 

Малиновський В. Я. наголошує на тому, що «управління є складним 

та універсальним суспільним феноменом, необхідною функцією суспільного 

життя. Наука трактує управління як функцію організованих систем, що 

забезпечує збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, досяг-

нення поставленої мети. Метою управління є організація спільної діяльності 

людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації взаємодії 

між ними, а його суттю – здійснення керуючого впливу на відповідні 

об‘єкти» [6]. 

Щодо державного управління, то як сфера практичної діяльності воно 

характеризується вирішенням проблем державної організації та регулюван-

ням суспільного життя [2, с. 41]. У цьому розумінні державне управління 

постає як один із видів діяльності держави, суттю якого є здійснення 

управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень 

виконавчої влади через організацію виконання законів, управлінських 

функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного роз-

витку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації 

державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення 

умов для реалізації громадянами їх прав і свобод [6, с. 47]. 

На думку Тертички В. В. «державне управління виступає особливим 

типом соціального управління, за яким державні інститути, як 

ієрархізований суб‘єкт: володіють універсальним комплексом державно-

владних повноважень; офіційно застосовують сукупність методів 

управління, зокрема примусові механізми; використовують легітимні форми 

соціального спілкування і засоби взаємодії з групами й індивідами; 

цілеспрямовано регулюють колективні ресурси соціуму» [9]. 

Битяк Ю. П. в своїй праці розмежував державне управління з виконав-

чою владою, визначивши державне управління як самостійний вид 

державної діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, 
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підзаконний характер особливої групи державних органів (посадових осіб) 

щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі повсякден-

ного й безпосереднього керівництва економічним, соціально-культурним та 

адміністративно-політичним будівництвом [1, с. 261]. 

З позицій юридичної науки, державне управління визначається як ви-

конавча й розпорядча діяльність держави. І це визначення в достатній мірі 

не розкриває матеріальної суті управлінської діяльності, не вичерпує її 

змісту, та й саме поняття виконавчої й розпорядчої діяльності потребує 

уточнення. 

Очевидно, більш продуктивним буде підхід з точки зору реального 

змісту управління як специфічного виду суспільної діяльності, визначення 

його характерних рис й ознак, не обмежуючись юридичною формальною 

оцінкою. Подібний підхід характерний для представників 

загальносоціологічних наукових напрямів, що досліджують проблеми 

управління. Вони переважно визначають управління як систематично 

здійснюваний цілеспрямований вплив людей на суспільну систему в цілому 

чи на її окремі ланки на підставі пізнання й використання властивих системі 

об‘єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах забезпечення її опти-

мального функціонування та розвитку, досягнення поставленої мети. Цим 

визначенням підкреслюється найголовніше призначення управління – забез-

печення функціонування та розвитку суспільства як єдиного цілого, його 

організуючий характер. Отже, державне управління – це і є організуюча 

діяльність держави, що спрямована на виконання її завдань та функцій. 

Вважається, що основними рисами державного управління є його 

владний характер, витоками якого є державна воля та поширеність на все 

суспільство. 

Ми погоджуємося з думкою Завадського Й. С., що «регулювання» – це 

внесення коректив у характер діяльності об‘єкта, включення в кожен даний 

момент такої програми управління, яка б забезпечувала протидію системи 

впливам, котрі відхиляють її від гомеостатичного стану, а «управління» не 

може обмежуватись досягненням тільки динамічної рівноваги системи, 

оскільки завжди виникає необхідність не тільки здійснювати регулювання, 

але й переводити систему у новий стан [5, с. 78]. 

Мартиненко В. М. вказує на виникнення «…об‘єктивної необхідності 

впровадження універсального способу демократизації механізмів державно-

го управління – соціального партнерства між владою, бізнесом і 

громадськістю – основними суб‘єктами суспільної життєдіяльності» [7, 

с. 19].  

Виділимо основні ознаки державного управління, а саме: 

1) здійснюється спеціальними суб'єктами – органами державного 

управління, в якості яких виступають різні органи виконавчої влади; 

2) за своєю суттю, це виконавчо-розпорядча діяльність, спрямована на 

виконання, приведення в життя законів й підзаконних нормативно-правових 
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актів шляхом використання необхідних юридично-владних повноважень; 

3) універсальний (безперервний) характер діяльності; 

4) носить предметний характер (має чіткі просторові межі - територія 

України; здійснюється щодо конкретних суб'єктів - громадян України, 

іноземних громадян, які перебувають на території України, юридичних осіб 

тощо; використовує інформаційні, правові, фінансові, технічні та інші ре-

сурси); 

5) здійснюється органами державного управління, які представляють 

собою спеціально створений розгалужений апарат управління, що будується 

за ієрархічним принципом; 

6) діяльність органів державного управління та виконання їх функцій 

забезпечує великий корпус державних службовців; 

7) підзаконний характер управлінської діяльності; 

8) прийняття в процесі державно-управлінської діяльності значної 

кількості підзаконних нормативно-правових актів. 

Таким чином, наявність даних інтерпретацій виявило в державному 

управлінні різне поєднання двох аспектів, які виражають його фундамен-

тальну сутність: політичного, що полягає у розробці загальних напрямів 

політики й законів, спрямованих на забезпечення узгодження 

інтересів різних суспільно-політичних груп, а також адміністративного, що 

виступає додатком політики і законів до суспільства, соціальних груп та 

індивідуумам в конкретних суспільно-політичних умовах в формі ієрархіч-

но владної системи підпорядкування. Встановлено, що в широкому 

значенні, практика державного управління дозволяє забезпечувати єдність 

розпорядчих та партнерських основ, що характерно для демократичного 

суспільства. У вузькому - увага акцентується на вертикальному впливі, фак-

тично виключає будь-яке співробітництво між державою та суспільством, 

висловлюючи при цьому авторитарну тенденцію. 

Висновки. Таким чином, державне управління в суспільстві має 

організуючий, спрямовуючий та контролюючий вплив, як дія суб'єкта дер-

жавного управління, спрямована на об'єкт державного управління. Характе-

ризуючи державне управління, необхідно насамперед відзначити підзаконну 

діяльність органів виконавчої влади, спрямовану на практичну організацію 

нормального життя суспільства і забезпечення особистої безпеки громадян, 

створення умов для їх матеріального, культурного і духовного розвитку. 
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Аналізується питання щодо основоположних засад формування та вдоско-

налення правового механізму у сфері безпеки. Додатково обґрунтовано положен-

ня про те, що законодавче врегулювання соціальної безпеки у різних її проявах є 

нагальною потребою сучасного українського державотворення. Охарактеризова-

но сутність правового простору безпеки та простору безпеки в цілому, які ма-

ють ґрунтуватися на належному механізмі правового регулювання. 

Ключові слова: безпека,глобальна безпека, правовий механізм, соціальна 

безпека, особистісна безпека, правовий простір безпеки, простір безпеки. 

 

The question of the basic principles of the formation and improvement of the le-

gal mechanism in the field of safety is analyzed. In addition, the provision that the legis-

lative regulation of social safety in its various manifestations is an urgent need of mod-

ern Ukrainian statehood is grounded. The essence of the legal space of safety and the 

space of safety in general, which should be based on the proper mechanism of legal 

regulation, is described. 

Key words: security, global security, legal mechanism, social security, personal 

safety, legal security space, security space. 

 

 

Постановка проблеми. «Legis virtus haes est: imperare, vetare, 

permittere, punnie» – сила закону полягає в тому, щоб наказувати, забороня-

ти, дозволяти, карати (у перекладі з латинської). Таке розуміння суспільних 

правовідносин, яке було висловлене ще стародавніми римлянами, повністю 

зберігає силу і в складних умовах сьогодення. Проблематика нормативно-

правового регулювання набуває особливо великої значущості для тих сфер 

суспільних відносин, які безпосередньо стосуються життя і здоров‘я пере-

важної більшості громадян. Якраз до таких сфер відноситься безпека у різ-

них її проявах і формах, починаючи від безпеки конкретної особистості і за-

кінчуючи забезпеченням цивілізованих умов для життєдіяльності соціуму в 

цілому.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різнобічні аспекти су-

часного феномену безпеки привертають значну увагу дослідників, що пер-

шочергово завдячує стрімкому примноженню різнобічних загроз та поси-

ленню нестабільності у різних сферах життєдіяльності людини. Все частіше 

аналізується і проблематика правового механізму та нормативно-правових 

засад державного регулювання безпеки у різних її проявах. Це, наприклад, 

праці Д. Беззубова, І. Зозулі, О. Довганя, В. Ліпкана, В. Фатхутдінова та де-

яких інших авторів.  

Очевидним є також і те, що проблемна сфера безпеки життєдіяльності 

швидкоплинно змінюється, що і вимагає подальших розвідок у даному нау-

ковому напрямі. В якості ж концептуальної основи для подальших дослі-

джень доцільно скористатися вже загальновизнаним твердженням про те, 

що безпека – це не відсутність загроз і не життя без небезпек, а спромож-

ність адекватного реагування на різнобічні виклики та загрози. Все це і зу-

мовлює нагальну необхідність дослідження питання щодо нормативно-

правового регулювання феномену безпеки. 

Постановка завдання. Завданням статті визначено з‘ясування та об-

ґрунтування значущості механізму правового регулювання безпеки у різних 

її проявах, як підстави для обґрунтування концепту правового простору без-

пеки та основи для вдосконалення державно-управлінських відносин. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика безпеки у різних її про-

явах завжди була актуальною, адже взаємодія людей між собою та з приро-

дою завжди містила певну частку загроз і небезпек. Сучасності ж властиве 

стрімке наростання різноманітних небезпек, які загрожують безпечному іс-

нуванню окремих людей та життєдіяльності соціуму в цілому. Сучасна гло-

балізація, відображаючи об‘єктивний процес посилення взаємозалежності 

соціально-економічних та суспільно-політичних процесів, стрімко примно-

жує кількість різнобічних викликів та загроз.  

У цьому сенсі слід звернути додаткову увагу на висловлювання 

Р. Войтович, що «фактично глобалізація призвела до різкого збільшення кі-

лькості недержавних суб‘єктів міжнародного життя, які володіють не мен-

шими фінансовими ресурсами та відповідними політичними інструментами, 

ніж інші уряди, проте вони здатні діяти на території десятка країн, не до-

тримуючись при цьому ніяких міжнародно-правових норм» [1, с. 6]. 

Не випадково дослідники при ідентифікації небезпек все частіше ви-

ходять з того факту, що «все впливає на все» (тобто джерелом небезпек мо-

же бути будь-яка поведінка людини чи явище природи, і така небезпека мо-

же загрожувати всім суспільним верствам та формам життєдіяльності). Від-

так, джерелом чи носієм небезпек можуть бути як людські дії, що містять 

загрозу небезпеки, так і природні явища та техногенно-екологічні процеси.  

У такому разі мова першочергово має йти про феномен глобальної 

безпеки, який стосується безперешкодного розвитку окремої людини та 

будь-яких сфер суспільних відносин. У цьому сенсі важливо звернути дода-
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ткову увагу на глобальний перехід  від Цілей розвитку тисячоліття до Цілей 

стійкого розвитку, прийнятий Генеральною асамблеєю ООН у вересні 

2015 р., який включає 17 цілей сталого розвитку та 169 завдань. У форму-

люванні цілей лише зрідка наводиться категорія «безпека», проте зміст усіх 

17 цілей та більшості із заявлених завдань безпосередньо якраз і стосується 

феномену глобальної безпеки. Так, у розділі «Новий порядок денний» у п. 

18 вказується, що ці цілі та завдання «мають комплексний і неподільний ха-

рактер», а в п. 35 особливо наголошується на тому, що «забезпечення стало-

го розвитку неможливо без миру і безпеки, а без стійкого розвитку мир і 

безпека опиняться під загрозою» [2]. 

Водночас беззаперечним має бути і те, що сучасна держава за будь-

яких умов має бути ефективно працювати в рамках відведених їй повнова-

жень та в особі відповідних державних органів ефективно здійснювати вла-

сні функції з метою забезпечення національної безпеки та захисту прав і 

свобод громадян. 

Все це зумовлює необхідність законодавчого врегулювання соціальної 

безпеки у різних проявах, адже закон якраз і є нормативно-правовим актом 

найвищої юридичної сили, що приймається в особливому порядку і в сукуп-

ності правових норм спрямовується на регулювання найбільш важливих 

сфер суспільних відносин. 

Найбільшу юридичну силу мають конституційні норми, які регулю-

ють найбільш важливі відносини, що виникають у процесі взаємодії індиві-

да, суспільства та держави. У ст. 3 Конституції України наголошено на то-

му, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без-

пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».  

Як стверджують автори науково-практичного коментаря, це базисна 

стаття, яка характеризує самі підвалини того суспільного й державного ладу, 

що закріплюється Конституцією [3, с. 19]. За нашою ж оцінкою, у переліку 

окреслених цінностей найперше на увагу заслуговує якраз феномен безпеки, 

поза яким неможливо гарантувати всі інші напрями захисту якихось інте-

ресів чи цінностей; відтак, і при формуванні державної політики у будь-яких 

сферах публічних відносин має враховуватися фактор безпеки суспільства, 

держави та окремої особистості [4, c. 32-33]. 

Конституційні положення конкретизуються в спеціалізованих законах 

та підзаконних нормативно-правових актах. Природно, що вони мають різну 

юридичну силу і стосуються окремих аспектів та сфер життєдіяльності лю-

дини. 

У цьому сенсі найперше на увагу заслуговує Закон України «Про на-

ціональну безпеку України» від 21.06.2018 р., в якому окрім іншого надаєть-

ся чітке тлумачення термінів «громадська безпека і порядок» та «державна 

безпека». Так, у ст. 1 названого закону чітко вказується, що громадська без-

пека і порядок - захищеність життєво важливих для суспільства та особи ін-

тересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріорите-
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тним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійсню-

ють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від 

впливу загроз; державна безпека - захищеність державного суверенітету, те-

риторіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших 

життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз 

невоєнного характеру [5]. 

Водночас перед відповідальними особами у процесі регулювання без-

пеки у різних її  проявах постає чимало складних проблем, від ефективного 

розв‘язання яких залежить і вдосконалення певного спектру суспільних від-

носин і загальний розвиток демократичного владарювання. Чи не найбільш 

важливою є проблема меж правового регулювання відповідного спектру су-

спільних відносин, яка виходить далеко за межі суто формального захисту 

від всебічних викликів і загроз. Такий захист має гармонійно узгоджуватися 

з базовими принципами сучасної демократичної держави, гуманізму та сво-

боди особистості.  

Так, одним із пріоритетних напрямів діяльності Європейського Союзу 

вважається поступове формування простору свободи, безпеки та юстиції 

(ПСБЮ). У ст.  67 ДФЄС (Договору про функціонування ЄС) якраз і зазна-

чено, що Союз є простором свободи, безпеки та правосуддя, де поважаються 

основоположні права та різні правові традиції та правові системи держав-

членів [6]. І хоча всі компоненти європейського простору є взаємо-

пов‘язаними, кожен із них має свої цілі і зміст. Так, у даному документі сво-

бода означає свободу переміщень, яка підсилена гарантуванням прав і сво-

бод людини. Безпека першочергово передбачає безпечні умови життя. Юс-

тиція ж має гарантувати полегшення доступу до правосуддя. 

На увагу заслуговують і зауваження П.-А. Альбрехта, який у річищі 

кримінально-правової проблематики вказує на  суперечливість гасла «сво-

бода через безпеку» і стверджує: «Якщо стан загроз ущемляє свободу люди-

ни, то обіцяна безпека можлива лише як тотальна державна безпека, яка є, 

одначе, державним тероризмом» [7, с. 13].  

Прикметним у цьому відношенні є також витяг з інтерв‘ю Г. Баума, 

який, обіймаючи в середині 1970-х рр. посаду міністра внутрішніх справ 

ФРН, відзначав, що на той час він опікувався питаннями безпеки і відпові-

дав якраз за захист приватної особистісної сфери та «особистісного просто-

ру» (ставши ініціатором першого в країні закону про захист особистісної 

сфери людини) [8].  

Вимагає додаткової уваги і проблема тлумачення в нормативно-

правових актах базових понять, які стосуються забезпечення безпеки та 

охорони прав громадян. Вона привернула додаткову увагу дослідників у 

зв‘язку з прийняттям Закону України «Про національну поліцію» (від 

02.07.2015 р.), в якому декілька разів наводиться термін «публічна безпека» 

(наприклад, у ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 2 і п. 10 ч. 1 ст. 23).  
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Цей термін на відміну від терміну «громадська безпека» не формулю-

ється в Основному Законі і недостатньою мірою кореспондується з базовим 

поняттям «публічність»(очевидно, у даному разі має йтися не лише про за-

гальнодоступні місця перебування людей, але і про публічність та публічну 

владу, як організацію суспільного життя, що виступає у формі державної 

влади та влади місцевого самоврядування, і здійснюється на основі повно-

цінного залучення громадян та інститутів громадянського суспільства). 

Якраз наведені положення нарівні з деякими іншими аргументами і 

спричинили палку дискусію. Так, І. Зозуля та О. Довгань стверджують, що 

законодавець у даному законі, вживаючи терміни «публічна безпека» та 

«громадська безпека», не тільки не ототожнює їх, але й відносить термін пу-

блічної безпеки до базових, а термін громадської безпеки – до другорядних 

[9]. При цьому А. Крищенко слідом за В. Фатхутдіновим зазначає, що з ме-

тою унормування законодавчої термінології шляхом внесення змін і допов-

нень до Закону України «Про Національну поліцію» доцільно замість по-

няття «публічна безпека і порядок» застосовувати раніше вживані терміни 

«громадський порядок» і «громадська безпека» (в іншому разі змін потребу-

ватимуть понад 5 тис. нормативно-правових актів) [10, с. 212]. 

Сукупність правових норм з відповідною сферою регулювання має 

складати зміст правового простору безпеки («безпекового правового прос-

тору»), а також, у більш широкому визначенні, – простору безпеки («безпе-

кового простору»).  

Виходячи з того, що наведені категорії ще не мають однозначного чи 

загальноприйнятого тлумачення, в якості вихідної для аналізу зазначених 

правових явищ має бути категорія «правовий простір». Такий простір у за-

гальному розумінні є сферою суспільних відносин, що врегульовується пра-

вом; або ж сферою регламентації юридичними нормами моделей правомір-

ної поведінки у межах певної території та конкретного історичного часу. 

При цьому, як слушно вважає В. Кравчук, первинним і головним у концепції 

правового простору є правовий простір особи як одна із багатьох форм її ек-

зистенції, що є чутливою до її поведінки та яка визначається сукупністю її 

прав і обов‘язків, інтересів, потреб та вимог (домагань), а також свободою та 

волею у їх здійсненні та задоволенні [11, с. 29].  

З огляду на зазначене, правовий простір безпеки має охоплювати сус-

пільні відносини у сфері безпеки, які регламентуються правом і в сукупності 

правових норм спрямовуються на забезпечення безпеки людини, держави та 

суспільства в цілому. Відтак, простір безпеки, – це цілісна система функціо-

нування соціуму чи його окремих підсистем, яка визначається однією з під-

валин життєдіяльності та в сукупності державно-владних та соціальних ре-

гуляторів забезпечує безпеку людини, держави та суспільства в цілому. 

Висновки. Сутність правового механізму регулювання безпеки поля-

гає в тому, що держава у межах відведених їй повноважень забезпечує за-

хищеність життєво важливих для суспільства та особи аспектів життєдіяль-
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ності у різних її проявах. Проблематика повноцінного функціонування тако-

го механізму в складних умовах сьогодення першочергово полягає в стрім-

кому примноженні різнобічних загроз та небезпек, а також в оновленому ро-

зумінні місця держави у сфері забезпеченні прав і свобод людини. Відтак 

важливою є проблема дотримання принципу щодо гармонійного співвідно-

шення між безпекою і свободою, адже безпека має розглядатися в якості не-

обхідної умови для гарантування прав і свобод особи. Даний принцип вті-

люється в чинних на сьогодні нормативно-правових актах з відповідною 

сферою регулювання, в яких розкривається та деталізується зміст правового 

простору безпеки.  

Правовий простір безпеки та простір безпеки в цілому визначаються в 

якості основоположних засад сучасного українського державотворення і 

мають забезпечуватися належним механізмом правового регулювання. Все 

це має важливе значення і для державно-управлінської діяльності, яка в кін-

цевому рахунку спрямовується на повноцінне ствердження особистості в 

якості найвищої соціальної цінності. Водночас, правовий механізм регулю-

вання безпеки вимагає постійного розвитку та вдосконалення, про що свід-

чать і суперечності в тлумаченні базових понять із забезпечення безпеки у 

різних сферах суспільних відносин. 
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FEATURES OF REGULATION OF THE MIGRATION PROCESSES 

IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

The features of the migration situation in the countries of the European Union 

are analyzed. Studied the policy trends of the European Union countries regarding 

migrants. The main forms of the migration movement and the factors influencing the 

growth of migration flows in the modern world are highlighted. The influence of mi-

gration processes on the labor market and social attitudes in the recipient countries 

has been revealed. 

Keywords: migration policy, migration processes, forms of migration, labor 

market, migration factors. 

 

Проаналізовано особливості міграційної ситуації в країнах Європейського 

Союзу. Досліджено тенденції політики країн Європейського Союзу відносно міг-

рантів. Висвітлено основні форми міграційного руху та фактори, що впливають 

на зростання міграційних потоків у сучасному світі. Виявлено вплив міграційних 

процесів на ринок праці та соціальні настрої у країнах-рецепієнтах.  

Ключові слова: міграційна політика, міграційні процеси, форми міграції, 

ринок праці, фактори міграції.  

 

 

Problem setting. In the modern world in recent decades, the problems of 

external migration processes have become extremely topical, and a number of 

circumstances indicate that in the near future they will not lose their signific-

ance. The consequences of migration are manifested in political, social, econom-

ic, cultural, psychological and other areas.  

Among the most significant consequences of migration are changes in the 

situation on the labor market, conflicts in the places of compact settlement of 
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migrants, the impact of migration on the ethnic and social structure of the popu-

lation. In one form or another, on one scale or another, migration flows affect all 

European countries and their management, and therefore giving them civilized 

forms becomes the most important requirement of international politics and eco-

nomics. This is especially important in the context of ongoing conflicts in the 

Middle East, as well as in connection with the difficult economic situation in the 

countries of the former USSR. 

Recent research and publication analysis. Many Ukrainian and foreign 

scientists paid attention to the problems of studying the migration processes at 

different times. Among them there are such academic figures as 

O. A. Malinovskaya, O. V. Poznyak, E. S. Maltseva, N. A. Pack, C. Van Mol, 

J. Estevens, M. Baldwin-Edwards and others. 

At the same time, the transience of what is happening in the modern world 

requires constant research based on the ongoing changes in the economic, politi-

cal and social spheres of both receiving countries and countries with high out-

going migration flows. 

Paper objective. The purpose of this article is to study the migration 

processes that occur in the countries of the European Union, as well as to identi-

fy the features of their regulatory system in these countries. 

Paper main body. Migration processes in the EU countries are shaped by 

the influence and influence of many factors, circumstances, situations. These are 

the demographic development of the country, the personal and family circums-

tances of citizens, the material and cultural standard of living of the population, 

the socio-political situation in the country, the economic situation, the situation 

in the labor market, public safety, the activities of large transnational corpora-

tions and much more. There are different criteria according to which certain 

types and forms of migration qualify: depending on the duration - temporary, 

long-term or permanent migration: depending on geographical factors - regional, 

border, pendulum, transit: depending on administrative and legal regulation - vo-

luntary, legal, illegal, expulsion, deportation, relocation, re-emigration. 

Recently, the tendency to erase the obvious differences between individual 

forms of migration, sometimes difficult to determine their real motives and cha-

racter, is becoming more and more evident. There is a kind of interpenetration of 

different forms of migration, the boundaries between them become less clear, 

blurred. For example, a seasonal departure for work may turn into a long-term 

migration, illegal emigration may become legal after obtaining the appropriate 

permission to stay in the country. All these moments are to some extent inherent 

in all European countries. 

In the modern world, the right to relocate - with the ability to legally leave 

his country - is almost universally recognized as one of the fundamental human 

rights. In this case, it is not only about the humanistic and political sense of this 

formula as its main principle, but also about its economic aspects. The freedom 

of movement of people is considered on a par with the free movement of goods, 
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services, capital. The economic reasons for migration include overpopulation, a 

large demographic increase, especially in conditions of a shortage of jobs, high 

unemployment; crisis economic situation in the country, long-term economic 

depression, low living standards of the population; significant distortions in the 

gender and age structure of the population, the lack of life prospects for young 

people who have reached working age: the lack of opportunities for the devel-

opment of science and culture, military actions on the territory of states [1]. 

Western European countries began to take steps to establish control over 

migration processes and limit the flow of new immigrants. The reasons for the 

need for significant changes in the immigration policy of the European Union 

countries should include an excess of labor in the European labor market, which 

led to social tensions, anti-immigrant sentiment, and, as a result, extremist ma-

nifestations and racial persecution. 

Currently, migration policy in the EU countries is formed under the influ-

ence of two determining factors: 

- considered in the recent past as a ―temporary phenomenon‖ migrant la-

bor has acquired the status of one of the important components that have an im-

pact on the economy, regardless of the state of the economic situation in the im-

porting countries; 

- there is a constant increase in the average length of stay of migrants in a 

country that accepts labor. The migrant is becoming increasingly long-term resi-

dent of the importing country, which changes the very nature of interstate migra-

tion. At the same time, there are significant changes in the migration policy of 

Western European countries in relation to non-EU countries [3]. 

The immigration policy of the countries of the European Union, despite 

some differences and national peculiarities, is currently characterized by the fol-

lowing principles: implementation of a policy for restricting the entry of low-

skilled labor force into the country: combating illegal immigration: carrying out 

a policy of re-emigration [4]. 

The growth of labor migration is a kind of transfer and, in the context of 

the internationalization of economic processes, it can become a motor for eco-

nomic growth and welfare for the region as a whole. EU expansion will entail 

economic changes, because the increase in population by 20% will occur simul-

taneously with an increase in GDP of only 5%, and the gap between the richest 

and poorest regions (in terms of GDP per capita) within the union will increase 

from fivefold to ninefold. In view of the foregoing, immigration is an indispens-

able means for overcoming the socioeconomic and fiscal implications of a re-

duction in the size of the army of labor in the countries of the ―old‖ Europe [2]. 

The reasons affecting international labor migration are determined by two 

main parameters: the gap in income levels and unemployment. The Polish expe-

rience and data on migration (of relatively small scale) after joining the EU sug-

gests that the level of outflow of labor is affected by improved lives in the coun-

tries of exit, especially in the long run. But there is another factor explaining the 
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reasons for migration to the west - this is a fairly high demand for foreign labor, 

despite the difficult situation in the local labor markets. Moreover, the demand 

extends to three main categories of workers: unskilled workers in the agricultur-

al and services sectors, people with average qualifications in the health and so-

cial sectors, and highly qualified personnel in knowledge-intensive areas of the 

economy [5]. 

Countries with a ―surplus of people with higher education‖, to which the 

new members of the European Community from CEE belong, can only benefit 

from the fact that their specialists gain professional and life experience abroad. 

According to the calculations of the European Commission, 350 thousand mi-

grants from the ―new‖ states of the European Union will come annually to live 

in ―old‖ Europe. The entry of new countries into the EU will only increase the 

flow of immigrants from Eastern Europe for the first time. Further improvement 

of living conditions in these countries will reduce the number of people willing 

to live and work in the West. A number of studies suggest that the introduction 

of a free labor movement regime may result in the migration of about 5% of the 

population of new countries to the territory of ―old‖ Europe.  

Conclusions of the research. Migration increases the financial burden in 

the countries - sources of migration, because the population there will grow at 

the same pace as in Western Europe, while the birth rate has sharply decreased 

since the beginning of the transition period. And if, most often, a migrant receiv-

ing high qualifications and education, including higher education, was paid from 

the state treasury, the consequences for the budget of the countries of the region 

would be negative, and for the host country - positive. Improving the allocation 

of human resources could be facilitated by the development of a mechanism to 

compensate for these costs to the specialist‘s country of origin. The political and 

military factors remain the main cause of forced migration. Its relationship with 

economic and social causes has become closer. Together they initiate and 

support migratory attitudes. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FORENSIC BRANCH 

TO ENSURE STATE SECURITY 

 
У статті здійснено вдосконалення організаційного забезпечення ек-

спертно-криміналістичної діяльності в Україні в контексті забезпечення 

державної безпеки. Розроблено методику організації контролю діяльності ек-

сперта з виробництва експертиз у системі єдиної державної експертно-

криміналістичної діяльності. Акцентовано увагу на проведенні повторних та 

додаткових експертиз як на додатковій формі контролю діяльності експерта, 

що дозволяє керівнику експертно-криміналістичної служби з'ясувати підстави 

і причини таких дій, оцінити недоліки в роботі експерта. 

Ключові слова: організаційне забезпечення, експертно-криміналістична 

діяльність, державна безпека, контроль, система, структура. 

 

The improvement of the organizational support of the expert-forensic activity 

in Ukraine in the context of state security is provided in the paper. The procedure of 

the expert’s activity control of the expertise in the system of a unified state expert -

forensic activity has been developed. The emphasis has been made on conducting 

the repeated and additional examinations as an additional form of the expert’s ac-

tivity control that allows the head of the expert-forensic service to find out the 

grounds and reasons for such actions, to evaluate the shortcomings in the work of 

the expert. 

Keywords: organizational support, expert and criminalist activity, state se-

curity, control, system, structure. 

 

 

Постановка проблеми. Навряд хто-небудь у сучасній Україні буде 

заперечувати актуальність теми інновацій. І мова йде не тільки про дер-

жавно-управлінську сферу, але й про всі інші сфери суспільних відносин: 
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науки, освіти, медицини, юриспруденції тощо. На підтвердження цієї ду-

мки звернемося до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», у якій 

становлення й розвиток національної інноваційної системи розвитку сус-

пільства оголошене пріоритетним завданням для нашої країни. Визна-

чення терміна «інновація» безумовно має державно-управлінські аспекти. 

У словниках спрямованість «інновація» (нововведення) трактується як 

результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, створення й по-

ширення нових видів виробів, технологій, впровадження нових організа-

ційних форм тощо. Однак її сучасне звучання значне збагатилося: ство-

рюються «інноваційні освітні програми», проводиться «інноваційна зов-

нішня політика», ухвалюються «інноваційні рішення» тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблема державного 

управління розвитком інноваційних криміналістичних теорій і методів 

для забезпечення державної безпеки й порядку, процесу розслідування 

злочинів, розглядалася українськими вченими [1, 2, 3, 4]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз інноваційний розви-

ток криміналістичної галузі для забезпечення державної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. У широкому змісті «інновація» – 

використовується в тієї або іншій сфері суспільства як результат інтелек-

туальної (науково-технічної) діяльності, спрямованої на вдосконалення 

процесу діяльності або його результатів. Стосовно до криміналістики 

термін «інновація» – не просто гра слів або використання модного 

терміна. Однієї з основних завдань науки криміналістики є створення й 

застосування відповідних засобів,  методів розкриття й розслідування 

злочинів, установлення дійсних обставин справи для забезпечення 

державної безпеки і охорони громадського порядку. Для того щоб бути 

адекватної сучасним загрозам, криміналістика інтегрує й синтезує в собі 

останні досягнення науки й техніки. Сьогодні у своїх цілях вона здійснює 

активну «інноваційну» діяльність: успішно розробляє, впроваджує й 

використовує новітні інформаційні й наукомісткі технології, різного роду 

інтелектуальні системи, нанотехнології й інше. Щоб осмислити 

інноваційний характер розвитку криміналістики на сучасному етапі, 

необхідно звернутися до розгляду одного з її законів – прискоренню 

темпів розвитку криміналістики під впливом науково-технічного прогре-

су . Як відомо, науково-технічний прогрес є одним з основних факторів, 

що обумовили у свій час виникнення криміналістики як науки і її по-

дальший активний розвиток для забезпечення державної безпеки. Саме 

швидке науково-технічне і бурхливе промисловезростання, що поклало 

початок професійній, а надалі – організованій злочинності, послужило 

поштовхом для створення галузі знання – криміналістики, здатної про-

тистояти злочинності нової якості [3]. Усвідомлена суспільством 

необхідність наукового обґрунтування системи заходів щодо розкриття й 

розслідуванню злочинів, їх наробітку й практичної реалізації завжди бу-
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ло і залишається залежною від досягнень науково-технічного прогресу. 

Без їхнього обліку, як указував А.І. Вінберг, «неможливо було б пра-

вильно зрозуміти сутність криміналістики, службовою роллю якої є 

впровадження в карне судочинствосучасних можливостей науки й 

техніки для завдань розкриття й розслідування злочинів для забезпечення 

державної безпеки» . Тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної 

криміналістики під впливом науково-технічного прогресу багато уваги 

приділене в роботах Р.С. Бєлкіна, який як прояви наслідків науково-

технічного прогресу виділяв прискорення темпів розвитку науки 

криміналістики, викликане зростаючим обсягом фундаментальних і при-

кладних досліджень, прискореним розвитком тих галузей знань, дані 

яких використовуються в криміналістиці . Як відомо, криміналістика 

єдина із усіх юридичних дисциплін найтіснішим образом пов'язана із 

природніми й технічними науками, досягнення яких генеруються в 

криміналістиці й разом з тим виступають головним джерелом і засобом 

розвитку криміналістичної техніки як засобу формування державної без-

пеки. Саме природні й технічні науки завжди були пріоритетним напрям-

ком для державної політики країни [3, с. 78].  

На сьогоднішній день у сучасній Україні протиріччя процесу фор-

мування нових соціально-економічних ринкових відносин укупі з новим 

витком світового науково-технічного прогресу привели до зростання  

кількісних і якісних показників злочинності, а також негативних 

тенденцій у її динаміці й структурі: професіоналізації, інтелектуалізації, 

об'єднанню антигромадських сил у злочинні групи й співтовариства, 

появі нових видів злочинів тощо. Усе це поставило перед вітчизняною 

криміналістикою настійне соціальне замовлення на пошук адекватних 

кримінальної ситуації засобів, рішень і методів, що дозволили б прибор-

кати злочинність . Однак науково-технічний прогрес, породжуючи 

протиріччя, надає й можливість для їхнього вирішення  у безпосередньо-

му взаємозв'язку з досягненнями науки й техніки. Тільки таким шляхом 

необхідно діяти з метою забезпечення безпеки держави, суспільства, 

кожної людину. Долаючи наслідку серйозного економічного спаду 

перехідного періоду, сучасна політика нашої держави направляє зусилля 

на акумуляцію самих передових досягнень природничих наук, стимулю-

вання розвитку фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, 

створення високотехнологічного сектору економіки, відновлення й 

модернізацію виробництва. Відповідним чином це відбивається на стані 

й розвитку криміналістики. Інтегруючи новітні досягнення науки й 

техніки, криміналістика створює для правоохоронних органів відповідні 

до сучасних загроз інноваційні засоби, прийоми й методи боротьби зі 

злочинністю. На наш погляд, можна виділити три основні напрямки дер-

жавного інноваційного розвитку криміналістики на сучасному етапі: По-

перше, використання принципово нових матеріалів, розробка й впровад-
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ження нових технологій і рішень. Дана тенденція характерна, в основно-

му, для розвитку криміналістичних експертних досліджень. Так, наприк-

лад, вітчизняні експерти-криміналісти досягли значних успіхів у 

дослідженні різних об'єктів біологічного, синтетичного й іншого поход-

ження. В останні десятиліття в експертній практиці усе ширше стали ви-

користовуватися атомно-абсорбційний аналіз, лазерний мікроаналіз і 

інші наукомісткі високоточні методи . Більше того, у практику виробниц-

тва експертиз впроваджуються нанотехнології. Нанотехнології 

проголошені фундаментом науково-технічної революції в XXI в., одним з 

найбільш перспективних і затребуваних напрямків науки, технологій і 

промисловості, а формування національної наноіндустрії оголошено 

найважливішим пріоритетним стратегічним напрямком для країни. З ви-

користанням нанотехнології відкриваються принципово нові можливості 

й для вирішення  експертних завдань. Так, наприклад, для потреб 

криміналістики було адаптовано фізико-аналітичне встаткування, ство-

рене на підприємствах вітчизняної космічної мікроелектроніки, спектро-

метри для особливо точного аналізу твердих тіл методами іонної, 

електронної й фотонної спектроскопії. 

Дані спектрометри відрізняються незначністю аналізованої ділянки, 

здатні вловити товщину аналізованого шару до 1 атома з виявленням усіх 

видів атомів в об'єкті з невідомим складом. Аналіз проводиться 

послідовним видаленням з поверхні матеріалу атомних шарів з оголен-

ням наступних. Відповідно, обсяг доказової інформації багаторазово 

збільшується [4]. Крім того, для забезпечення наочності й переконливості 

зробленого експертного дослідження з результатів аналізу можна побу-

дувати тривимірну картину розподілу атомів потрібного типу. Для вико-

ристання даного встаткування в криміналістичних цілях були розроблені 

методики підготовки зразків і виробництва досліджень, що забезпечують 

надійне збереження вихідної інформації про сліди, а також інших 

індивідуальних особливостей досліджуваних об'єктів. Як указують авто-

ри, з їхньою допомогою був проведений ряд криміналістичних експертиз 

по декільком десяткам кримінальних справ. Таким чином, були вирішені 

різні криміналістичні завдання, що раніше вважалися нерозв'язними че-

рез відсутність апаратури й методик її застосування в експертній 

практиці. Іншим прикладом використання нанотехнологій у 

криміналістичних цілях є розробка нових методів, що розширюють 

можливості ідентифікації людину при проведенні генотипоскопічній 

експертизі. Розробка біочипу, що дозволяє встановити особистість 

суб'єкта за мізерно малимикількостями ДНК із імовірністю 99,6 %, 

дозволяє сьогодні проводити ідентифікацію осіб при виявленні на  місці 

події, скажемо, зім'ятої в руці серветки або недокурка сигарети з малою 

кількістю слини, що було неможливе раніше. Таким чином, експерти-

криміналісти створюють теоретичний фундамент для перспективної роз-
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робки, впровадження й використання «інноваційних продуктів» – різних 

методик з використання нанотехнологій при розслідуванні злочинів. На-

ступний напрямок інноваційного розвитку криміналістики можна про-

стежити у зв'язку із впровадженням різного роду інноваційних 

технологій у виробництво слідчих дій. 

Науково-технічна складова сучасних криміналістичних технологій 

особливо активно реалізується при проведенні оглядів. У діяльності 

органів досудового наслідку впроваджені комбіновані комплекти науко-

во-технічних засобів: уніфікований комплект слідчого; комплект пошу-

кових засобів слідчого; комплект науково-технічних засобів для огляду 

місця пожежі; комплект науково-технічних засобів для огляду вибухових 

обладнань і місця вибуху; комплект науково-технічних засобів для робо-

ти з мікрооб'єктами [1, с.14]. Використання тепловізорів при проведенні 

оглядів місця події й обшуків дозволяє робити пошук потерпілих, слідів 

їх перебування на великих територіях за залишковими термічними вла-

стивостями і т.д. Широке застосування одержали комплекти вилучення 

запахових слідів набори, що представляють собою, герметично укупо-

рення судин, мікронасосів, що абсорбують матеріали і т.д. . Третій на-

прямок інноваційного розвитку сучасної криміналістики пов'язано з ак-

тивним впровадженням інформаційних технологій у діяльність правоохо-

ронних органів. Проблема інформатизації й алгоритмізації діяльності 

слідчого вивчаєтьсяуже давно. Криміналістичні технології при оглядах 

місць подій – це безперервний процес використання комплексу сучасних 

науково-технічних засобів і методів, тактико-криміналістичних прийомів 

в умовах дефіциту часу, необхідності вирішення значної кількості склад-

них розумових завдань при крайній недостатності інформації про подію 

злочину. Тому ведеться розробка й оснащення слідчого новітніми 

інформаційними технологіями (включаючи АРМ слідчого; комп'ютерні 

комплекси одержання криміналістично - значимої інформації; оснащення 

слідчого локальними й периферичними мережами з усіма учасниками 

процесу розслідування з використанням можливостей Єдиної 

телекомунікаційної системи). В експертній же практиці досить давно за-

стосовуються кількісні автоматизовані математико-кібернетичні методи 

й методики. Вони спрямовані на подолання суб'єктивізму, на підвищення 

вірогідності експертних висновків незалежно від індивідуальних особли-

востей суб'єкта. Наприклад, у судовому почеркознавстві кількісні 

автоматизовані методи розроблені, впроваджені в практику й успішно за-

стосовуються при проведенні експертних досліджень для вирішення 

різних завдань стосовно практично до кожного почеркового об'єкту. Од-

нак принципово інші можливості відкриває використання « 

інтелектуальної системи»[2, с.115].  

Апробація даної методики показала досить високі результати при 

встановленні виконавця рукописи, його стать й вік. Розробка й викори-
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стання в практиці виробництва не тільки почеркознавчої, але й будь-якої 

іншої експертизи таких «інтелектуальних систем» дозволить усунути 

суб'єктивізм експертної оцінки, що підвищить вірогідність експертного 

висновку як джерела доказів у справі й буде в цілому сприяти вирішенню 

основних завдань судочинства. 

Виділені нами напрямку інноваційного розвитку ні в якій мірі не 

вичерпують можливості застосування інноваційних технологій у 

криміналістиці. Розробка й впровадження криміналістичних 

інноваційних продуктів ведеться й по інших напрямках 

криміналістичного забезпечення попереднього розслідування й судочин-

ства. Перерахування створених принципово нових або вдосконалених 

засобів, прийомів, методів і методик – «інноваційних продуктів», засто-

совуваних у криміналістиці, розроблених і впроваджених у практику  за 

всю історію її розвитку, складе багатотомне видання. Більше того, завдя-

ки потужному впливу науково-технічного прогресу весь поступальний 

розвиток криміналістики являє собою інноваційну діяльність по створен-

ню різного роду «інноваційних продуктів». Сучасний стан інноваційної 

діяльності в криміналістиці демострує щорічна міжнародна виставка, що 

показує все різноманіття сучасних криміналістичних засобів, що забезпе-

чують проведення слідчих дій і безпеку співробітників правоохоронних 

органів.  

Слід відзначити, що застосування криміналістичних інноваційних 

продуктів повинне відповідати ряду умов. Допустимість використання є 

основним принципом застосування всіх криміналістичних розробок у 

судочинстві. Використання інноваційного продукту припустиме, якщо 

при цьому не порушуються права й законні інтереси громадян, моральні, 

етичні норми. При застосуванні необхідно забезпечити схоронність дже-

рел доказової інформації: слідів і предметів – речовинних доказів, а та-

кож відсутність викривлень фіксованої або аналізованої інформації. На-

ступною обов'язковою умовою є забезпечення гарантій наукової 

заможності й надійності криміналістичних інноваційних продуктів, тобто 

сам продукт і правила його застосування повинні базуватися на строго 

наукових даних, пройти апробацію, у необхідних випадках – 

сертифікацію й бути рекомендованими до практичного використання. 

Кваліфіковане застосування криміналістичних інноваційних продуктів 

повинне здійснюватися відповідними спеціальними суб'єктами (слідчим, 

суддею, фахівцем, експертом, оперативними співробітниками). Це 

зобов'язує останніх досконало знати й правильно використовувати дані 

криміналістичні інноваційні продукти, забезпечуючи при цьому 

об'єктивність і багатосторонність професійної діяльності з розкриття й 

розслідування злочинів. 

Висновки. Таким чином, до обов'язкових умов ставляться безпека 

використання й ефективність застосування інноваційних технологій у 
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криміналістиці. У зв'язку з тим, що сфера застосування криміналістичних 

інноваційних продуктів – це діяльність правоохоронних органів на попе-

редньому й судовому наслідку, необхідним є обов'язкове відбиття умов, 

порядку й результатів застосування в процесуальних документах (у про-

токолах слідчих (судових) дій, висновках експертів та ін.). Цим засвідчує 

сам факт використання даних продуктів, забезпечується оцінка отриманої 

з їхньою допомогою доказової інформації, створюються умови для її 

всебічної перевірки. Вважаємо, що створення й впровадження 

криміналістичних інноваційних продуктів слід оголосити однієї із 

пріоритетних завдань криміналістики на сучасному етапі. У зв'язку з  цим 

певного перегляду вимагають і окремі науковознавчі положення. Розроб-

ка даної тематики представляється нам досить актуальної й значимої як у 

теоретичному, так і практичному аспекті для забезпечення державної 

безпеки, тому що тільки через криміналістику правозастосовна діяльність 

може бути насичена інноваційними продуктами й технологіями. У зв'язку 

з викладеним, престиж і значення криміналістики в ряді базових юри-

дичних дисциплін на сучасному етапі повинні неухильно підвищуватися. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКА ФУНКЦІЯ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

FORECASTING AS A GOVERNMENTAL FUNCTION OF PROVIDING 

OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE 
 

У статті проведено аналіз функцій державного управління у сфері націо-

нальної безпеки. Серед особливостей цього управління запропоновано виділяти 

таке: комплексне застосування прогнозування та планування національної безпе-

ки, а також їх організаційно-правове забезпечення. 

Ключові слова: державне управління, система, інституційна діяльність, 

національна безпека, прогнозування, планування. 

 

The scientific framework concerning the advantages of functions of state man-

agement in the sphere of national security was analyzed. It was determined to allocate 

among them the following elements: comprehensive application of forecasting and 

planning of national security, as well as their organizational and legal support. 

Keywords: public administration, system, institutional activity, national security, 

forecasting and planning. 

 

 

Постановка проблеми. Державне управління представляє собою цик-

лічний процес. Виконання однієї його функції змінюється іншою: плануван-

ня – організацією, а вона – координацією, і потім усе відбувається спочатку 

[1]. При цьому спостерігається взаємне доповнення зазначених функцій 

державного управління. Так, елементи однієї з них можна знайти під час ви-

конання іншої функції. Тому важливо розглядати в комплексі питання реалі-

зації державноуправлінських функціоналів, тобто з урахуванням плануван-

ня, організації, мотивації та контролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості здійснення 

внутрішньо-і зовнішньополітичної діяльності щодо забезпечення наіональ-

ної безпеки України певною мірою розглядаються різними галузями науки. 

Слід зазначити, що здебільшого ці дослідження присвячені певним пробле-

мам формування, з одного боку, внутрішньої політики держави, а з друго-
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го – зовнішньої. Окремі аспекти інституційного та правового регулювання у 

сфері безпекової діяльності України розглядали у своїх дослідженнях 

М. Баймуратов, Ю. Барабаш, М. Білоусова, С. Воицеховська, 

І. Домбровський, С. Домбровська, І. Грицяк, В. Горбулін, О. Євсюков, 

А. Зленко, Д. Карамишев, А. Качинський, В. Кравченко, С. Полторак, 

О. Рафальський, В. Садковий, Є. Тихонова, Л. Чекаленко та інші [1].  

Разом із тим, необхідно провести комплексне дослідження наукових 

засад інституційного забезпечення державного управління у сфері націона-

льної безпеки, що охоплює здійснення прогнозування та планування в цій 

сфері. Усе це й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Новий Закон України «Про національ-

ну безпеку України» [2] принципово відрізняється у підходах до планування 

в означеній сфері. Підставою для цього є зміни, які відбуваються у безпеко-

вому середовищі (усередині країни, на її кордонах та ситуація із сусідніми 

державами), а також через наявні економічні й фінансові можливості нашої 

держави. Хоча слід відзначити, що вжиття комплексних змін щодо стратегі-

чного планування в системі забезпечення національної безпеки передбачено 

було свого часу також Указами Президента України «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020»» від 05.01.2015 року та «Про Стратегію націона-

льної безпеки України» від 26.05.2015 року № 287/2015 [2]. У них було за-

кріплено, що одними із найважливіших заходів держави в забезпеченні на-

ціональної безпеки є такі: 1) оновлення доктринальних і концептуальних пі-

дходів до забезпечення національної безпеки; 2) функціональна оптимізація; 

3) створення ефективної державної системи кризового реагування. 

З огляду на необхідність системного вирішення зазначених проблем, 

був прийняти новий Закон України «Про національну безпеку України» [2]. 

На думку його авторів, він має сприяти закріпленню впровадження програ-

мно-цільового методу в практику оборонного, у тому числі бюджетного, 

планування із застосуванням методу орієнтованого на можливості. Цей під-

хід активно використовується у процесі планування у сфері безпеки й обо-

рони таких економічно розвинених країн, як США, Канади, Австралії та 

ін. [3]. До речі, при розробці оборонних планів, наприклад, Австралії, «мож-

ливості» розглядаються як досягнення бажаного ефекту в певному середо-

вищі протягом конкретного періоду часу і підтримання його протягом уста-

новленого періоду [там само]. Ця модель планування передбачає забезпе-

чення «достатності», «узаємозв‘язку» і «балансу» компонентів безпекового 

потенціалу. При цьому його формування потребує узгодженого розвитку 

людського і матеріального компонентів, а також планування в коротко-, се-

редньо- і довгостроковій перспективі. Зазначений підхід реалізується через 

відповідні державні програми. 

Згідно із новим Законом України «Про національну безпеку України» 

[2] передбачено здійснення довгострокового планування, тобто на понад 5 

років. У попередньому законодавчому акті [2] містилася норма, яка встанов-
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лювала термін у 12 років на здійснення такого планування.  

Відповідно до останніх змін [2] планування може бути середньостро-

ковим (до п'яти років) і короткостроковим (до трьох років). Воно повинно 

бути зреалізовано, насамперед, у межах таких правових документах: Страте-

гії національної безпеки; Стратегії воєнної безпеки; Стратегії громадської 

безпеки та цивільного захисту (розроблюється МВС на виклики і загрози 

цивільному населенню та їхнє попередження); Стратегії розвитку оборонно-

промислового комплексу (її подає центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політи-

ку); Національної розвідувальної програми (відповідальним за розробку та 

виконання є координаційний орган з питань розвідувальної діяльності) [2]. 

Отже, сьогодні в Україні створено умови на законодавчому рівні, які в 

межах права врегульовують (у значенні детермінації) процеси прогнозуван-

ня та планування. Ці процеси стосуються як компонентів сектору безпеки, 

так й оборони. Реалізуючи завдання Закону України «Про національну без-

пеку України» [там само] щодо забезпечення розвитку сектору безпеки й 

оборони, як цілісного функціонального об‘єднання, керованого з єдиного 

центру, виникає необхідність розробки і запровадження єдиної системи про-

гнозування та планування у сфері забезпечення національної безпеки.  

Зважаючи на положення стратегічного планування [1], відзначимо, що 

означена система повинна охоплювати такі основні процеси:  

– збір й аналіз інформації за широким спектром сфер нацбезпеки;  

– виявлення й оцінювання її ризиків і загроз;  

– аналіз стану функціонування складових сектору безпеки й оборони, а 

також результатів виконання планів і заходів розвитку за попередній період;  

– визначення тенденцій у межах прогнозів розвитку ситуації у безпе-

ковій сфері у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі;  

– розробку документів стратегічного планування, у т.ч. плану розвитку 

сектору безпеки й оборони, і, що важливо, узгодження їх із планами соціаль-

но-економічного розвитку держави, а також із бюджетним законодавством;  

– управління ризиками у сфері забезпечення національної безпеки;  

– оновлення стратегічних документів і планів держави у сфері забез-

печення нацбезпеки й оборони з урахуванням вимог часу. 

Запровадження такого підходу дозволить більш чітко визначати заса-

ди, цілі й основні завдання державної політики у сфері національної безпеки 

й оборони, пріоритети і напрями розвитку сил у цій сфері з урахуванням іс-

нуючих загроз та економічних можливостей держави. Власне кажучи, забез-

печити комплексне виконання функцій державного управління, які допов-

нюють одна одну. При цьому важливим є дотримання принципу послідов-

ності та єдності реалізації цих функцій, насамперед, прогнозної.  

Базовим принципом планування та прогнозування сфери національної 

безпеки має стати принцип системності, за якого вона розглядається як єди-

ний об‘єкт прогнозування і планування. На практиці цей процес повинен 



 39 

включати таке:  

1) періодичні огляди сектору національної безпеки й оборони, які б 

визначили та уточнювали їх цілі, а також пріоритети державної політики в 

цій сфері та шляхи її реалізації;  

2) організацію взаємодії державних органів, наукових установ та не-

урядових організацій, у результаті якої буде регулярно здійснюватися оці-

нювання ризиків, викликів і загроз нацбезпеці, а також прийматися рішення, 

спрямовані на корегування заходів, уточнення обов‘язків щодо реалізації 

поставлених завдань;  

3) прозорий процес розподілу ресурсів і контролю за їх використан-

ням. Реалізації цих процесів і підготовці документів довгострокового плану-

вання має передувати проведення комплексного дослідження сектору безпе-

ки й оборони, на основі результатів якого й з урахуванням затверджених 

прогнозних фінансових показників готується Стратегічний бюлетень секто-

ру безпеки та оборони України. Порядок проведення комплексного дослі-

дження й основні вимоги до нього мають бути чітко регламентовані. Варто 

передбачати проведення комплексного огляду (обмеженого в часі) та пода-

льшу організацію довгострокового планування не силами тимчасових робо-

чих груп, а на постійній основі, шляхом моніторингу загроз національній 

безпеці, розробки можливих прогнозів розвитку подій, визначення спромо-

жностей, необхідних для виконання поставлених завдань.  

Важливим при цьому є забезпечення взаємної відповідності докумен-

тів довгострокового, середньострокового та короткострокового стратегічно-

го планування у сфері національної безпеки, а також тісний їх зв‘язок із за-

гальнодержавним процесом стратегічного планування. Така відповідність 

може бути забезпечена шляхом розробки порядку періодичного уточнення 

окремих положень документів середньо- та довгострокового планування з 

урахуванням щорічних результатів виконання завдань розвитку сил і засобів 

сектору безпеки й оборони, зміни безпекового середовища та реальних мо-

жливостей бюджету. Для цього можна передбачити проведення вибіркових 

оглядів окремих складових сектору безпеки й оборони України, у тому числі 

в межах проведення громадської експертизи.  

Висновки. Отже, документи стратегічного планування у сфері націо-

нальної безпеки України мають затверджуватися лише за наявності необхід-

ного фінансового забезпечення. Ураховуючи багаторівневий і комплексний 

характер стратегічного планування і прогнозування у сфері забезпечення 

національної безпеки (визначеного в Законі України «Про національну без-

пеку України» [2]), необхідно запровадити належну підготовку та перепід-

готовку фахівців у цій галузі, а також передбачати створення відповідних 

структурних підрозділів у кожному суб‘єкті стратегічного планування і пос-

тійно діючих міжвідомчих робочих груп. Крім того, важливо залучати до 

цих процесів представників наукових кіл й академічної спільноти. Проте го-

ловне – це забезпечення виконання зазначених стратегічних документів 
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держави. Процес змін не закінчується ухваленням стратегічних документів. 

Без їх ефективного впровадження важливі проблеми так і залишаться не 

розв‘язаними. Тому процес їх упровадження слід розглядати як продовжен-

ня циклу стратегічних змін у напрямку до його кінцевої мети, а саме: урегу-

лювання проблем у сфері національної безпеки, що, насамперед, стали при-

чиною для проведення означених змін. 
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У статті зроблена спроба аналізу технологічного розвитку реального сек-

тору економіки, запропоновано шляхи подолання технологічної відсталості Укра-

їни у порівнянні з високорозвиненими країнами такими як США, Японія. Уточнено 

роль інвестицій у технологічному та соціальному розвитку країни.  Наведено 

пріоритетні напрямки розвитку реального сектору економіки та як результат 

покращення соціальної безпеки країни.  

Ключові слова: технологічний розвиток, безпека, соціальна безпека, дер-

жавна політика, інноваційна система, ресурс. 

 

The article attempts to analyze the technological development of the real sector 

of the economy, proposes ways to overcome the technological backwardness of Ukraine 

in comparison with highly developed countries such as the USA, Japan. The role of in-

vestments in technological and social development of the country is specified. The prior-

ity directions of development of the real sector of the economy and as a result of im-

provement of the country's social security are given.  

Keywords: technological development, safety, social security, state policy, inno-

vation system, resource. 

 

 

Постановка проблеми. Подолання технологічної відсталості націона-

льної економіки, вихід на показники економічно розвинених країн в техно-

логічному лідерстві та конкурентоспроможності вимагають суттєвої активі-

зації підприємницької діяльності в інноваційній сфері. Вирішення цієї про-

блеми у свою чергу неможливо без модернізації способів і механізмів цього 

розвитку, зміни його пріоритетів, інститутів, відносин між суб‘єктами еко-

номічної діяльності, ресурсної бази. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою технологічно-

го розвитку  інноваційної  державної політики як складової  соціальної без-

пеки країни на теоретичному та практичному рівнях досліджували такі 

вітчизняні вчені, як Л. Антонова, В. Бакуменко, Л. Барановський, О. Бєлов, 

X. Берне, І. Бінько, М. Болдуєв, Б. Бузан, О. Власюк, В. Волошин, В. Геєць, 

Б. Грієр, X. Моргензан, О. Новикова, Л. Олвей, Я. Орленко, С. Пирожков, 

Г. Пастернак-Таранущенко, В. Пономаренко, В. Пономарьов, П. Пригунов, 

В. Сенчагов, В. Сідак, А. Сухоруков, В. Шлемко, Г. Ортіна та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є процесс формування техноло-

гічного розвитку інноваційної державної політики як складової соціальної 

безпеки країни. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічний напрям щодо модерніза-

ції галузевої структури національної економіки висуває на передній план 

проблему мобілізації необхідних ресурсів, у тому числі за рахунок згортан-

ня структурно-депресивних виробництв. У процесі їх ліквідації або частко-

вого згортання вивільняються ресурси, площі, робоча сила, які потім можуть 

бути перерозподілені у пріоритетні галузі. 

Реалізація програм структурної перебудови вимагає зміни пріоритетів 

інвестування (частка витрат на модернізацію і реконструкцію в розвинених 
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країнах становить 70-90% від загального обсягу інвестицій в основний капі-

тал), а також галузевої структури інвестицій, здійснюваного через міжгалу-

зевої та міжнародний перелив капіталу. Останній передбачає перерозподіл 

інвестиційних потоків між галузями і всередині великих корпорацій на ко-

ристь найбільш перспективних галузей (виробництв) і відмова від інвесту-

вання в структурно-депресивні види діяльності. Цей процес здійснюється 

через диверсифікацію або біржовий канал, наприклад, у формі нової емісії 

акцій підприємств. 

Ефективне функціонування інноваційної системи можливо тільки у 

випадку, коли всі її компоненти – державна політика, правова база, освіта, 

виробництво, ринок та інфраструктура – націлені на створення сприятливих 

умов функціонування і розвитку головної підсистеми – підсистеми генерації 

та поширення знань. 

Для більш зваженого підходу до визначення пріоритетів технологічно-

го розвитку в Україні, яка має обмежені ресурси інноваційного розвитку та-

кож, слід створити держструктуру, яка на відміну від періодично створюва-

них експертних груп займалася б цим питанням на постійній основі шляхом 

безперервного моніторингу та прогнозування ситуації в науково технічній 

сфері та геоекономіці. 

Українські експерти виділяють серед пріоритетних на період до 2020 р 

наступні напрямки: 

– у галузі інформаційно-комунікаційних технологій – прикладні про-

грамні засоби; інтелектуальні системи підтримки роботи складних комплек-

сів і комплексної автоматизації підприємства; системи для єдиної телекому-

нікаційної мережі, включаючи Інтернет, телебачення, радіо; мультимедійні 

системи різного призначення і системи віртуальної реальності; системи ви-

значення положення людей або об‘єктів на місцевості з високим ступенем 

точності; довідкові системи і сервіси, що використовують технології геопо-

зиціонування; єдині електронні ідентифікаційні документи; системи дистан-

ційної освіти та дистанційного медичного обслуговування. 

– у сфері нанотехнологій – каталізатори на основі штучних цеолітів та 

інших мезоструктур; високоефективні нанокаталізатори селективної дії; ка-

талізатори на основі нанотрубок для фотодеградації відходів і фотоаналізу 

води; високоефективні біосумісні матеріали для медичних цілей; наноком-

позити; інтелектуальні матеріали з мінливими програмованими властивос-

тями; нанодіоди і нанолазери; мікрокапілярні чіпи; біосепсорний прошарок 

на мікроелектродах. 

– у сфері створення нових матеріалів – керамічні та композиційні ма-

теріали з критичними і заданими функціональними властивостями; захисні 

матеріали для металургії та космічної техніки; багатофункціональні оптичні 

електронні та магнітні матеріали; нові рідкокристалічні матеріали для ство-

рення дисплеїв типу «електронний папір»; нові типи електродних матеріалів 

для кольорової металургії, гібридні неорганно-органічні матеріали та ін.; 
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– у сфері живих систем – нові лікарські препарати, що використову-

ють в якості цілей мембранні білки і рецептори; засоби медичної діагности-

ки раку, системних, інфекційних захворювань; технології комплексної ДНК-

діагностики спадкових захворювань, оцінки якості продуктів на основі біо-

чіпів, що дають змогу мінімізувати негативні наслідки надзвичайних ситуа-

цій техногенного та природного характеру для здоров‘я людини і стану на-

вколишнього середовища. 

На більш віддалену перспективу (до 2025 р), найбільшої актуальності 

набудуть технології створення складних інтелектуальних систем управління 

(засоби оцінки ризиків та планування заходів з подолання надзвичайних си-

туацій у транспортних, комунікаційних і енергетичних інфраструктурах; 

компютерний моніторинг і прогнозування особливо небезпечних кліматич-

них явищ і геологічних природних катастроф та ін.), а також біоінформацій-

ні технології, елементна база та архітектура пристроїв наноелектроніки. 

Поряд з виділенням найбільш значущих напрямків технологічного ро-

звитку експерти виділяють і ті області, в яких нові технології можуть знайти 

ефективне застосування. Так, для наноматеріалів перспективними галузями 

застосування повинні стати: обробна промисловість (міцне інструментальне 

покриття для машинобудування; полімерні матеріали з підвищеною механі-

чною міцністю і хімічною стійкістю), у тому числі виробництва нових видів 

техніки (кристалічні матеріали для інфрачервоної техніки, спінтроніки та 

фотоніки та ін.); транспорт (кристалічні і наноструктуровані металеві мате-

ріали з підвищеними функціональними властивостями для авіації, космосу, 

судно- та автомобілебудування); енергетика (матеріали для використання 

альтернативних джерел енергії, включаючи сонячні батареї; портативні па-

ливні елементи, акумулятори водню, електрохімічні джерела струму, термо-

електричні джерела струму, суперконденсатори); видобуток і переробка ко-

рисних копалин (каталіз з наночастинками благородних металів у нафтопе-

реробці та ін.). 

Наведений перелік перспективних напрямків технологічного розвитку 

відповідає загальносвітовим тенденціям, має ринковий потенціал і певною 

мірою відображає накопичені в країні технологічні зміни. Отже, враховуючи 

кризовий стан національної економіки в Україні та її виробничої бази, яка 

зазвичай є нездатною сприйняти технологічні нововведення, можна ствер-

джувати про малоймовірну можливість залучення необхідного обсягу ресу-

рсів для ведення розробок за всіма перерахованими напрямами технологіч-

ного розвитку. 

Слід зазначити, що розвиток наукомістких галузей характеризується 

високим співвідношенням витрат на НДДКР до обсягу виробленої продук-

ції. При цьому до високотехнологічних виробництв з найбільш високим рів-

нем науко- і ресурсоємністю в міжнародній практиці відносять виробництва 

повітряних і космічних апаратів, фармацевтичних і біотехнологічних проду-

ктів, обчислювальної, офісної техніки і телекомунікаційного устаткування, 
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які активно розвиваються і в Україні. 

З метою забезпечення випуску інноваційних продуктів з масштабним 

потенційним внутрішнім і зовнішнім ринком, поряд з проведенням інтенси-

вних досліджень необхідні проектування і будівництво нових підприємств; 

розробка та реалізація комплексу заходів, націлених на підвищення ефекти-

вності НДДКР; перебудова системи вищої освіти в напрямку підготовки фа-

хівців для нових галузей. Це вимагає часу і значних фінансових ресурсів. 

Варто зазначити, що конкуренція на ринках наукомістких товарів є го-

строю і має стійку тенденцію до посилення. Наведена тенденція пояснюєть-

ся зростаючою привабливістю ринків наукомістких товарів для виробників 

різних країн не тільки через їх високу прибутковість, але й завдяки тому, що 

на тлі зрілості більшості ринків традиційних товарів, вони відносяться до 

швидкозростаючих. Наведений перелік пріоритетів не відповідає реальним 

можливостям вітчизняної економіки та призведе до необґрунтованого роз-

порошення ресурсів розвитку. Недостатня конкурентоспроможність на сві-

товому ринку орієнтує вітчизняні інноваційні підприємства переважно на 

задоволення попиту наінновації з боку українських споживачів. Проведене 

нами дослідження показало, що питома вага підприємств, для яких розши-

рення ринків збуту всередині країни є найбільш важливим результатом ін-

новаційної діяльності, становить 24,2%, ринків, в країнах СНД – 7,0%, у кра-

їнах далекого зарубіжжя - близько 1%. Недостатній рівень інтеграції Украї-

ни в систему світогосподарських звязків негативно впливає на можливості 

розвитку інноваційної сфери. 

Ефективність державної політики залежить також від рівня розвитку 

правової бази інноваційної діяльності, головними аспектами якої є захист 

інтелектуальної власності, прав розробників і підприємців-інноваторів на 

технологічну ренту, регламентація взаємовідносин суб‘єктів інноваційної 

діяльності в плані формування механізмів правового супроводу технологіч-

ного трансферту і розподілу міжучасниками інноваційного процесу одержу-

ваної від впровадження інновацій прибутку. 

В Україні відбувається процес створення структур, які мають право 

розпоряджатись від імені України результатами науково-технічної діяльнос-

ті та інтелектуальної власності. При цьому слід провести чіткі межі держав-

ного впливу на інноваційну сферу. Визначаючи пріоритети науково-

технічного розвитку і залишаючись головним інвестором інноваційної сфе-

ри, держава має отримувати доходи переважно від її оподаткування. Врахо-

вуючи недофінансування і дефіцит ресурсів розвитку, результати наукової 

діяльності мають оподатковуватися за найменшою ставкою, а в окремих ви-

падках – звільнятися від оподаткування. Використання таких наукових оф-

шорів слід поєднувати із запровадженням особливого податкового режиму у 

високотехнологічних галузях, де оподаткуванню підлягають не самі нові те-

хнології, а їх експорт і виробництво на їх основі продукції та послуг. 

Одночасно зусилля держави мають спрямовуватися на формування і 
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розвиток інфраструктурного середовища інноваційної діяльності. За своїм 

призначенням інноваційна інфраструктура покликана забезпечити науково-

технічним організаціям і підприємницьким структурам доступ до необхід-

них ресурсів – фінансових коштів (безпосередньо, або через отримання час-

тки у ринковій вартості суб‘єктів); будівель, споруд, обладнання, необхідної 

інформації; кадрів і спеціальних послуг. 

Враховуючи особливу роль інформації в розвитку інноваційної діяль-

ності  та тенденції глобалізації інформаційних потоків, особливі зусилля у 

вирішенні інфраструктурних проблем мають бути зосереджені на створенні 

власних і входження у вже існуючі глобальні інформаційні мережі, такі як, 

наприклад, Європейська бізнес-мережа (European business network - EBN ), 

мережа інноваційних центрів (Innovation Relay Centers - IRC), а також на ро-

зробці та впровадженні нових технічних засобів обробки інформації та ін-

формаційно-комунікаційних технологій. 

Вирішенню проблеми фінансування інноваційної діяльності може 

служити розвиток ефективного партнерства між державою, бізнесом та ака-

демічними колами. Як відомо, приватні фірми неохоче вкладають гроші в 

дорогі і ризиковані фундаментальні дослідження. Конкуренція між приват-

ними фірмами починається після отримання результату фундаментальних 

досліджень. Проте становище можна змінити шляхом забезпечення підтри-

мки стадії фундаментальних досліджень з боку держави. У Японії, напри-

клад, держава фінансує початок досліджень, а приватні фірми, дізнавшись 

про підтримку проекту державою, вкладають свої капітали в подальші роз-

робки. На прикінцевих етапах проект здійснюється повністю за рахунок 

приватних фірм. 

Ураховуючи ризиковий характер інноваційних проектів і невизначе-

ність кінцевого результату, слід очікувати, що планові значення цих факто-

рів можуть не збігатися з їх фактичними значеннями. Співвідношення фак-

тичного і планового значення факторів призводить до зміни відсоткової ста-

вки, що сприятиме орієнтації кредитоотримувачів на досягнення найкращих 

результатів при використанні кредиту. 

Розвитку інноваційного підприємництва в Україні сприятиме також 

формування інститутів цінних паперів (інвестиційних банків і фондів, стра-

хових компаній), метою яких є забезпечення вільного руху акцій та інших 

фінансових інструментів. Широкі можливості закладені, наприклад, у вико-

ристанні вторинних фінансових інструментів; використання опціонів дає 

змогу підприємству отримати безвідсотковий кредит, а покупець-брокер 

здійснює часткову передоплату майбутнього виробництва нової продукції. 

При цьому в контракті передбачається, що в разі відмови від поставок, без-

відсотковий кредит перетворюється на комерційний з відповідною ставкою. 

Однією з головних умов ефективного функціонування НІС є інтегра-

ція інноваційної сфери в ринковий простір. При цьому, незважаючи на те, 

що сама по собі комерціалізація наукових результатів створює передумови 
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вростання інноваційної сфери в систему ринкових відносин, але без відпові-

дних організаційно-економічних перетворень це завдання не може бути ви-

рішено. Зростання ролі інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку 

національної економіки пов‘язане, з одного боку, з найвищим рівнем на-

пруженості конкурентної боротьби, а з іншого – з перетворенням інновацій 

в найпотужніший інструмент ринкового змагання. Основною метою впрова-

дження інновацій є стратегічне нарощування переваг в порівнянні з іншими 

конкурентами. Наведені обставини вказують на наявність  глибокого взає-

мозв‘язку між інноваційною діяльністю та конкуренцією. 

Успішний інноватор в певний, хоч і обмежений, період часу володіє 

монопольною владою над ринком. І тільки потім під дією процесу дифузії 

нововведень і / або появи нових науково-технічних досягнень його економі-

чний диктат порушується, що не виключає відновлення втраченої монопо-

льної влади шляхом освоєння нових інновацій або перехід цієї влади до ін-

шого інноватора. Саме отримання монопольної влади над ринком служить 

найважливішим ринковим механізмом, який стимулює інноваційну діяль-

ність. Одночасно монополізм означає найвищу концентрацію матеріальних, 

фінансових і інтелектуальних активів в масштабах, які зумовлюють можли-

вість інноваційної діяльності. Думку про іманентну присутність монополіз-

му в інноваційній сфері висловив свого часу Й. Шумпетер, на думку якого 

еволюція капіталістичного ринку в сторону збільшення частки монополіс-

тичних структур є закономірною, оскільки великі організації мають незапе-

речні переваги в якості джерела і середовища для нововведень. 

Навіть таке економічне явище як кооперація в інноваційній діяльності 

є завуальованим прагненням домогтися ресурсного монополізму при збере-

женні юридичної самостійності окремих підприємств і організацій. Коопе-

раційній поведінці сприяє ускладнення і подорожчання НДДКР і різке зни-

ження тривалості життєвих циклів товарів. Слід зазначити, що два десяти-

ліття тому кооперація між фірмами при виконанні НДДКР обмежувалася 

сферами інформаційного обміну і виробництва, іноді – спільного маркетин-

гу. З часом інтенсивність коопераційних зв‘язків з сфери НДДКР почала на-

ростати як на національному, так і на глобальному рівні. 

Висновок. Отже, існують певні аспекти монополізму, які властиві ін-

новаційній діяльності та без яких не може бути забезпечена висока іннова-

ційна активність в умовах ринку. Свідченням ефективності запровадження 

антикризових заходів в реальному секторі економіки є досягнення економі-

чного зростання, який супроводжується розвитком виробничої сфери, що 

орієнтується на експорт, індустрію знань, а також створення робочих місць. 

Запропоновані антикризові заходи орієнтовані на забезпечення ефективного 

управління реальним сектором економіки, реалізація цих заходів сприятиме 

стабілізації ситуації і забезпеченню сталого економічного зростання. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN OBJECT OF 

STATE REGULATION 
 

У статті досліджено соціальне підприємництво як об’єкт державного ре-

гулювання. Зокрема, досліджено особливості становлення та етапи розвитку со-

ціального підприємництва. Проаналізовано точки зору закордонних авторів щодо 

визначення соціального підприємництва. Також простежено зміст дефініцій со-

ціального підприємництва, запропонованих вітчизняними вченими.  

Ключові слова: державне регулювання, соціальне підприємництво, розви-

ток, вирішення соціальних проблем. 

 

Social entrepreneurship as an object of state regulation is researched in the arti-

cle. In particular, the features of formation and stages of development of social entre-

preneurship are investigated. The views of foreign authors on the definition of social en-

trepreneurship are analysed. Also, the content of definitions of social entrepreneurship 

of domestic scientists is investigated. 

Keywords: state regulation, social entrepreneurship, development, social prob-

lems solving. 

 

 

Постановка проблеми. На сьогодні у науковій літературі не має єди-

ної думки щодо терміну соціального підприємства і чіткого окреслення його 

елементів. Дослідники з державного управління і соціального підприємниц-

тва використовують різні, а інколи суперечливі, підходи до визначення соці-

ального підприємництва. При цьому соціальне підприємництво вже існує в 

різноманітних формах в залежності від державного устрою, соціально-

економічних умов і завдань в різних країнах світу. Тому, особливо важливо 

з‘ясувати, чи становлять наукові доробки з проблематики державного регу-

лювання і соціального підприємництва основу для формування самостійно-

го напряму соціально-економічних досліджень. Все це підкреслює актуаль-

ність обраної теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика державного ре-

гулювання у сфері соціального підприємництва є досить новою як для сві-
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тової та вітчизняної науки. Вагомий внесок у розробку теоретичних аспектів 

розвитку соціального підприємництва внесли такі закордонні і українські 

вчені: Б. Дрейтон, Дж. Діс, Р. Мартін, С. Осберг, Дж. Босчі, Дж. МакКлерг, 

К. Альтер, Дж. Майр, І. Марті, Дж. Мейр, Е. Нобоа, Дж. Вей-Скіллерн, 

Е. Остін , Х. Стівенсон, М. Маклін, А. Педро, А. Макміллан, Дж.Робінсон, 

П. Мерфі, С. Кумбз, Е. Шоу, А., Фоулер, Г. Морт, Дж. Віравардена, Л. Бра-

ун, К. Леттс, К. Лідбітер, Ф. Шваб, А.Курило, Е. Немкович, З. Галушка, 

А. Корнецький, Д. Нагаївська, А.А. Свинчук, Л. Шергіна, Є. Нотевський, 

А. Жемба, І. Я. Кузьмук, О.Б. Кірєєва, В. Назарук, М.А. Теплюк та ін.  

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження соціального під-

приємництва як об‘єкту державного регулювання. 

Для досягнення зазначеної мети у даній статті ставляться і вирішу-

ються наступні завдання: 

– дослідити особливості становлення та етапи розвитку соціального 

підприємництва; 

– проаналізувати точки зору закордонних авторів щодо визначення 

соціального підприємництва; 

– простежити зміст дефініцій соціального підприємництва, запропоно-

ваних вітчизняними вченими. 

Виклад основного матеріалу. Для формування більш ґрунтовного пі-

дходу до визначення поняття соціального підприємництва розглянемо істо-

ричне походження цього явища. В своїх роботах А. А. Свинчук виділяє чо-

тири етапи розвитку соціального підприємництва. До середини ХІХ сторіч-

чя до історичних попередників можна віднести організації, установи й осо-

бистості, які виконували функцію допомоги соціально вразливим верстам 

населення. Така діяльність мала соціальний характер та здібнішого характе-

ризувалася адресною спрямованістю без системного підходу. Прикладом 

служили церковно-приходські школи, монастирі, лікарні і навчальні закла-

ди, що фінансувались за рахунок громади, а також будинки престарілих, мі-

сіонери. Зародження соціального підприємництва припадає на період з се-

редини ХІХ до приблизно останньої чверті ХХ сторіччя. Тоді соціальне під-

приємництво в США перетворювалось із сукупності маленьких і середніх 

господарств в суспільство споживачів індустріальної спрямованості. Для 

вирішення певних соціальних проблем активного розвивалися різного роду 

громадські самоорганізації [2]. В цей час в Європі і в Азії, згідно з дослі-

дженнями вчених Університету Наварри в Барселоні Дж. Маєра і І. Марті, 

з‘явилися окремі прояви соціального підприємництва. Громадяни створю-

ють і фінансують за рахунок своїх членських внесків різноманітні громадсь-

кі, волонтерські та благодійні організації. Також джерелами фінансування 

соціальних проектів виступають спонсори, меценати, власники торгівельних 

і промислових підприємств. Наступний етап – становлення соціального під-

приємництва відноситься на кінець ХХ століття, коли у підприємництві пос-

тупово почала відбуватись інтеграція економічної та соціальної вигоди. В 
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США в цей час у наслідок нової політики скорочення федерального бюдже-

ту відповідальність за розв‘язання соціальних проблем перейшла на регіони. 

Що спричинило стрімкий розвиток великої кількості громадських утворень, 

що змушені винаходити самі джерела фінансування. З‘являються перші со-

ціальні підприємства, які мали за мету отримати прибуток і соціальний 

ефект. Наприклад, починають роботу деякі підприємства з метою працевла-

штування соціально незахищених верств населення. Процес формування со-

ціального підприємництва розповсюдився по різних країнах світу. У науко-

вому просторі нове явище починає активно досліджуватись і виникає новий 

термін «соціальне підприємництво». Так, уперше поняття «соціальне підп-

риємництво» з‘явилось у Сполучених Штатах в 1972 році у наукових публі-

каціях Б. Дрейтона, який засновав міжнародну організацію «Ашока» з ме-

тою консолідації соціального підприємництва з усього світу. На відміну від 

США, де поштовхом для зародження соціального підприємництва був гро-

мадський, так званий третій сектор, в Європі сферою для його виникнення 

був здебільшого корпоративний рух. Соціальне підприємництво швидко 

розповсюджувалось завдяки вирішенню соціальних проблем великої кілько-

сті населення і стало соціально-економічною основою для його правого 

державного регулювання як соціального інституту. Вперше визнання соціа-

льного підприємництва на законодавчому рівні у Франції, Італії, Греції, Іс-

панії, Бельгії, Великобританії, Португалії відбулось у кінці 1990-х років. 

Починаючи з ХХІ століття по теперішний час можна назвати періодом роз-

витку соціального підприємництва. З початку 2000-х років були прийняти 

закони прибалтійських та східноєвропейських країн, що регулюють діяль-

ність соціальних підприємств. В Україні з 2004 року почали діяти програми 

розвитку громадських ініціатив і розповсюдження центрів підтримки соціа-

льного підприємництва. Сьогодні соціальне підприємництво набуло значно-

го поширення по всьому світу та займає нішу у тих сферах суспільства, де 

державний сектор не в змозі, а традиційні бізнес структури не бачать для се-

бе економічного ефекту від вирішення багатьох соціальних проблем суспі-

льства [1; 2].  

Хоча дефініція соціального підприємництва є досить новою, вона стає 

предметом все більшої кількості наукових досліджень. В науковому середо-

вищі активно дискутується теоретична інтерпретація поняття соціального 

підприємництва.  

Для більш глибокого аналізу категорію соціального підприємництва 

розглянемо визначення закордонних вчених стосовно соціального підприє-

мництва, які давно займаються даною проблематикою. Так, Б. Дрейтон ви-

значає соціальне підприємництво важливим інструментом для розвитку сус-

пільства і виділяє головним у сутності соціального підприємництва іннова-

ційний підхід вирішення важливих соціальних проблем [5, с. 35].  

Одним з найпоширеніших в науковій літературі визначень соціального 

підприємництва є запропоноване Дж. Дісом. Відповідно до його думки, со-
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ціальне підприємництво – це агент змін соціального сектору, ключовою мі-

сією якого є створення і підтримка соціальної цінності, пошук нових мож-

ливостей реалізації цієї місії. Важливим аспектом соціального підприємниц-

тва є рішучість дій часом за межами можливостей і прийняття на себе відпо-

відальності за результати діяльності при безперервному процесі навчання, 

адаптації й інновацій. Соціальне підприємництво виявляє можливості роз-

витку суспільства у напрямку рішення соціальних проблем, змінюючи стару 

соціальну систему на більш ефективну [5, 6]. 

На думку Р. Мартіна і С. Осберга однією з головних рис соціального 

підприємництва є соціальне перетворення. У своїй діяльності соціальне під-

приємництво має такі компоненти: виявлення несправедливої, але стійкої 

рівноваги, яка обумовлює винятковість, страждання і розкладання певного 

прошарку суспільства; виявлення можливості для соціального блага всере-

дині несправедливої рівноваги за допомогою сміливості, творчості і рішучої 

діяльності підприємців; досягнення нової рівноваги, шляхом поступового 

розкриття прихованого потенціалу або зменшення страждання і забезпечен-

ня кращого майбутнього групи населення шляхом народження стабільної 

екосистеми на основі нової рівноваги [1, 2]. 

Автори Дж. Босчі і Дж. МакКлерг акцентують увагу на тому, що у ви-

значенні соціального підприємництва, яке запропонував Дж. Дис не висвіт-

лено такий аспект як "отримання доходу". Вони визначають соціальне підп-

риємництво як неприбуткову організацію, яка знаходить і впроваджує шля-

хи самофінансування в структурі джерел фінансування. Соціальні підприє-

мці, діючи в рамках своєї місії, використовують зароблений ними дохід, 

безпосередньо відповідають на проблеми соціуму. Тобто отриманий дохід 

реінвестується на виконання соціальної мети. Тому результати їх діяльності 

мають дуальний характер: поєднання економічної та соціальної вигоди [2, 

6]. 

Точки зору, що в сутності соціального підприємництва присутні дві 

складові економічна і соціальна цінність, дотримується і К. Альтер. Соціа-

льне підприємництво проявляється в створенні сукупного блага, використо-

вуючи ринкові механізми. В основу своїх доводів вона прийняла концепцію 

"змішаної цінності" Дж. Емерсона, яка складається з трьох компонентів: со-

ціальної, економічної і екологічної цінності [1, 5].  

Вчені з університету Наварри в Барселоні Дж. Майр і І. Марті підкре-

слюють, що соціальне підприємництво є процесом об'єднання за новим спо-

собом ресурсів, яке сприяє створенню соціальної цінності, з метою вивчення 

та використання можливостей, для прискорення соціальних змін і задово-

лення соціальних потреб. Соціальне підприємництво розглядається як про-

цес, який може відноситися до виробництва товарів і послуг, а також ство-

рення нових організацій [5, с. 36]. 

Автори Дж. Мейр, Е. Нобоа, Дж. Вей-Скіллерн, Е. Остін , Х. Стівен-

сон при визначенні соціального підприємництва акцентують увагу на вико-
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ристанні інноваційних підходів до розв‘язання чисельних соціальних про-

блем. Тим самим вони значно звужують поняття соціального підприємницт-

ва, з причини, що не всі соціальні підприємства, державні соціальні устано-

ви і неприбуткові організації запроваджують інновації у своєї діяльності [3, 

с. 163].  

Учені М. Маклін та А. Педро наполягають, що соціальне підприємни-

цтво – це дія особи чи взаємодія групи осіб націлена на створення та поши-

рення соціальної цінності і відбувається з прийняттям на себе ризику вище 

середнього, використовуючи інновації, за умов обмеженого обсягу ресурсів 

з використанням наявних ресурсів [5, с. 37]. Крім того, А. Макміллан і Дж. 

Робінсон відносять до соціального підприємництва процес створення нових 

підприємств, діяльність яких орієнтована на досягнення соціальних і комер-

ційних результатів, тобто досягнення комбінованої підприємницької та сус-

пільної цінності [2, с. 14].  

Визначення соціального підприємництва запропоноване Сеєм, Шум-

петером та Друкером передбачає, що це діяльність традиційних підпри-

ємств, які з одного боку мають за ціль отримання прибутку , а з іншого боку 

сприяють позитивним змінам у суспільстві, займаючись чисельною благо-

дійністю та розв‘язанням наявних соціальні проблеми суспільства [2, 3]. 

З погляду П. Мерфі та С. Кумбза соціальне підприємництво є продов-

женням поняття соціальної відповідальності підприємств і розглядається як 

налагоджений механізм, що генерує економічний соціальний і природничій 

результат [1, 4]. Так, Е. Шоу, А. Фоулер, Г.Морт, Дж. Віравардена дотри-

муються точки зору, що соціальне підприємництво може розглядатись як 

створення і діяльність значущих соціально – економічних структур, інсти-

туцій, які відбуваються не заради прибутку, а спрямовані на досягнення со-

ціальної мети. Такими структурами можуть бути державні соціальні органі-

зації, громади, волонтерські, неприбуткові організації, традиційні підприєм-

ства, які мають у своєї діяльності переважаючу соціальну складову [3, 

с. 162]. 

Термін, що пропонують С. Алворд, Л. Браун та К. Леттс  ґрунтується 

на передбаченні, що соціальне підприємництво є каталізатором соціальної 

трансформації, яке базується на активізації соціальних суб‘єктів, котрі вті-

люють економічні, культурні і політичні зміни у суспільстві [2, 5].  

Автори К. Лідбітер, Ф. Шваба розуміють під соціальним підприємни-

цтвом лише таку діяльність, об‘єктом якої є певна соціальна проблема або 

група людей потенційних споживачів продукції або послуг, що спрямовані 

на задоволення гострої соціальної потреби [2, с. 15].  

Учені А. Курило і Е. Немкович наводять визначення соціального підп-

риємництва як діяльність традиційних комерційних організацій, що плано-

мірною мірою розв‘язують наявні проблеми незахищених верств населення, 

задовольняючи потреби суспільства і при цьому одержують оптимальний 

дохід [5, с. 37]. Для побудови цілісної картини визначення дефініції соціа-
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льного підприємництва наведемо результати досліджень цього феномену 

українськими вченими. 

В основу поняття соціальне підприємництво З. Галушка становить ро-

зуміння індивідуума пріоритетних і особисто цінних потреб та усвідомлення 

його обов‘язку перед суспільством [1, 5].  

У своїх дослідженнях М. Наумова виділяє два аспекти при розкритті 

сутності соціального підприємництва, по-перше, це виявлення нових неви-

рішених іншими структурами (традиційним бізнесом, державними інститу-

ціями) важливих соціальних проблем і креативне застосування бізнес підхо-

дів для їх розв‘язання; по-друге, сприяння прискоренню позитивних соціа-

льних змін, шляхом створення соціальних цінностей для уразливих груп на-

селення. Це поєднання у своєї діяльності задоволення базових потреб суспі-

льства, і можливість підприємця отримувати оптимальний прибуток [5, 

с. 38]. 

Згідно А. Корнецького і Д. Нагаївської соціальне підприємництво – це 

діяльність прибуткових підприємств або неприбуткових організацій із за-

стосуванням інновацій з метою отримання вимірюваної соціальної цінності 

[4, 6]. Так, А.А. Свинчук приходить до висновку, що соціальне підприємни-

цтво є специфічна господарська діяльність, яка систематично вирішує соці-

альні проблеми з використанням інноваційних підходів і виникає на стику 

сфер діяльності державного, бізнес і третього сектору. Суб‘єктами соціаль-

ного підприємництва за такого визначення можуть бути: представники тре-

тього сектору – неприбуткові організації, – що використовують бізнес під-

ходи задля забезпечення фінансування своєї соціальної діяльності; тради-

ційні підприємства, які розділяють і застосовують у своєї діяльності конце-

пцію корпоративної соціальної відповідальності; державні інституції, що 

надають соціальні послуги на комерційній основі [2, с. 15]. 

Автори Л. Шергіна, Є. Нотевський, А. Жемба вважають, що основним 

аспектом визначення соціального підприємництва є наявність стійкої коме-

рційної моделі господарської поведінки підприємства, що інтегрована у за-

гальну систему суспільства з ціллю задоволення потреб певних груп насе-

лення і збільшення суспільного блага [2, 4].  

Науковець І. Кузьмук погоджується з твердженням, що соціальне під-

приємництво – це діяльність задля розв‘язання гострих проблем суспільства 

інноваційними методами з використанням ресурсів держави, бізнесу, інозе-

мних партнерів та неурядових організацій [1, 2]. 

У своїх роботах О. Кірєєва стверджує що, соціальне підприємництво – 

це діяльність зареєстрованої юридичної організації, яка заснована на прин-

ципах рівної спільної власності, що розв‘язує гострі суспільні та екологічні 

питання. Науковець показує гібридну основу соціального підприємництва. 

Так, у своїй діяльності соціальні підприємці використовують комерційні пі-

дходи для розвитку життя громади і поліпшенні місцевої економіки [1, 3].  

У законопроекті «Про соціальні підприємства» О. Фельдман запропо-
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нував визначення соціального підприємництва як суб‘єкт господарювання, 

що утворюється фізичними або юридичними особами, основним завданням 

якого є досягнення результатів у соціальній сфері. Зокрема, діяльність соці-

альних підприємств може бути спрямована на охорону здоров‘я та навко-

лишнього середовища, надання підтримки і надання соціальних послуг соці-

ально вразливим верстам населення та вдосконалення у сфері науки, освіти 

та культури [2, 3]. 

Керівник програми соціального інвестування В. Назарук стверджує, 

що соціальне підприємництво в Україні має три основні аспекти. По-перше, 

соціальне підприємництво це рентабельний бізнес, з чітко вираженими соці-

альними цілями, які зазначені у статуті. Це може бути діяльність підприємс-

тва у сфері виробництва чи послуг, з використанням інновацій або з тради-

ційними бізнес-підходами.  По-друге, прибуток такої організації реінвесту-

ється у її діяльність з метою досягнення визначених соціальних цілей. По-

третє, в основі соціального підприємництва є забезпечення прозорості фун-

кціонування соціального підприємства шляхом демократичного управління 

зацікавлених сторін [2, 3]. 

Виходячи з того, що соціальне підприємство – це бізнес спрямований 

на розв‘язання соціальних завдань, М. Теплюк відмічає значний вплив соці-

ального підприємництва на економічну і соціальну ситуацію країні в цілому. 

Так, соціальні підприємства, які мають підприємницький хист, досвід, пра-

цюючі бізнес моделі, інноваційні підходи, беруть на себе вирішення наявних 

проблем суспільства. Вони роблять це ефективно, генеруючи прибуток, 

який знов таки реінвестують у соціальну підприємницьку діяльність. Цим 

самим соціальне підприємництво, беручи частину навантаження з вирішен-

ня соціальних проблем на себе, стає таким інструментом, який дозволяє 

державі заощаджувати бюджетні кошти і направити їх на інші важливі цілі 

[1, 4]. Досліджуючи наукові доробки з визначення дефініції соціального пі-

дприємства як об‘єкту державного регулювання ми дійшли висновку, що 

соціальне підприємництво – це соціально-економічна діяльність з чітко ви-

значеною соціально значимою місією прибуткових і неприбуткових 

суб‘єктів всіх секторів національної економіки (бізнес сектор, державний 

сектор, «третій» сектор), що поєднує в собі ефективні підходи, методи й ін-

струменти (комерційні і некомерційні підходи, інноваційні чи традиційні 

методи) з метою розв‘язання наявних соціальних проблем громади, що за-

стосовуються для створення суспільного блага і сприяння сталому розвитку 

держави в цілому. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження уможливило отри-

мання таких результатів.  

1. Досліджено особливості становлення та стани розвитку соціаль-

ного підприємництва. У результаті дослідження наукової літератури було 

виділено чотири етапи розвитку соціального підприємництва: етап історич-

них попередників соціального підприємництва; зародження соціального пі-
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дприємництва; становлення соціального підприємництва; період розвитку 

соціального підприємництва. 

2. Проаналізовано точки зору закордонних авторів щодо визначення 

соціального підприємництва. Підкреслено, що першим дослідником, який 

запропонував поняття соціальне підприємництво був американський вчений 

Б. Дрейтон. 

3. Простежено зміст дефініцій соціального підприємництва вітчизня-

них вчених. Зазначено, що українськи дослідники, виділяють декілька важ-

ливих аспектів при розкритті сутності соціального підприємництва як 

об‘єкту державного регулювання. Зокрема, ключовими з них є такі: сприян-

ня прискоренню позитивних соціальних змін, шляхом створення соціальних 

цінностей та використання комерційних підходів для розв‘язання гострих 

проблем суспільства.  

У цілому, в нашій країні соціальне підприємництво має тенденцію до 

поступового поширення у різних сферах економіки, тому наукові дослі-

дження у напрямку визначення його як об‘єкту державного управління пот-

ребують подальшого розвитку.   
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The fact that national security must be ensured with the help of consistent deter-

mination of challenges to it was grounded. It was determined that the special place 

among these challenges belongs to corruption. It was defined that it is a public and pri-

vate phenomenon, as it appears in all fields of social life, and a factor of improvement 

of the mechanisms of the state’s influence in this field. 

Key words: corruption, national security, state, society. 

 

Обгрунтовано, що забезпечення національної безпеки повинно відбуватися 

за допомогою систменого визначення викликів ній. Визначено, що серед цих викли-

ків особливе місце займає корупція. Установлено, що вона є публічно-приватним 

явищем, оскільки виникає у всіх сферах суспільної життєдіяльності, а також 

чинником удосконалення механізмів державного впливу в цій сфері.  

Ключові слова: корупція, національна безпека, держава, суспільство. 
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Problem setting. The challenges and threats to national security of 

Ukraine have a complex nature. That is why they increase the importance and 

relevance of effective mechanisms of influence on them. National security of 

any country is often subjected to the influence of different factors, in particular 

the ones, which are considered exceptionally negative, noneconomic, etc.  

Thus, it is significantly influenced by corruption, which in some fields of 

social life may be definitely considered as their attribute and constant compo-

nent. Considering this, it is necessary to focus attention on the condition that 

timely definition of challenges and threats to national security of our country 

(especially lately) is critically important, because of their possible transforma-

tion into dangers. 

Recent research and publications analysis. The issues of challenges and 

threats to national security (of the country, society and individuals), as well as 

the issues of their social and economic development are covered in the scientific 

works by O. Amosha, V. Bakumenko, S. Bielai, A. Diehtiar, S. Dombrovska, 

K. Dubych, O. Iliash, V. Kovrehin, O. Kriukov, N. Nyzhnyk, O. Novikova, 

O. Radchenko. H. Sytnyk, V. Sadkovyi, V. Skurativskyi and others. 

Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, 

it should be noted that there is the need in comprehensive description of corrup-

tion as a public phenomenon and a threat to national security, and of the pecu-

liarities of the state policy in this field. Our paper objective is based on this. 

Paper main body. The peculiarity of the existing situation in Ukraine is 

in the fact that at the moment, internal threats are considered as the main threats 

for the country‘s steady functioning and development. Speaking about the strat-

egy of national security, it should be noted that the problems of this develop-

ment are caused mostly by criminalization and ‗shadowization‘ in the field of 

state control of economic and financial relations. The processes of criminaliza-

tion in the indicated field should be considered as one of the main strategic 

threats to national security of Ukraine. Meanwhile, it is possible to single out 

such of its forms as corruption and raid, which today, according to Transparency 

International [5], have a negative dynamics of spreading and significant latency 

in the country. Significant is the fact that present-day corruption is not only a 

social and legal phenomenon, but also a public and private one, as it is peculiar 

to not only the state and its bodies, but also the society, while this threatens na-

tional security as a whole. After all, according to the state legislation [3; 4], the 

latter includes the interests of the state, society and individuals on the one hand, 

and is intended to coordinate them on the other hand. 

Corruption as a negative social phenomenon is a present-day threat to na-

tional security, because it appears in both public and private areas of social life. 

This distribution is known from the times of the Roman Empire. In the second 

half of the 19
th

 century, Rudolf von Jhering introduced the notion ‗interest‘ [6] 

to differentiate between the private and public areas. Therefore, it is possible to 

note that corruption is a result of assertion of private interests, which are essen-
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tially opposed to the public ones, or to the interests of the state and to the soci-

ety. According to the Law of Ukraine ―On National Security of Ukraine,‖ [4] 

these interests constitute national security and therefore need guarantees and 

protection. 

The National Security Strategy of Ukraine approved by the Decree of the 

President of Ukraine [3] determines those factors, challenges and specific meas-

ures, which are focused on national security ensuring in the long term. The fol-

lowing ones should be emphasized: 

– increase in the effectiveness of activities of state authorities; 

– formation of single state system of prevention of crimes and other of-

fences, including among other things monitoring and assessment of effectiveness 

of law-making and law-enforcement practices; 

– development and implementation of special measures aimed at the re-

duction of the level of corrupt practices and criminalization of social relations. 

It should be noted that p. 3.3. of the Strategy [same] contains provisions, 

according to which corruption is on the third place among the potentially dan-

gerous threats to social and economic security of Ukraine. Essentially, the matter 

is in the fact that corruption is the result of and the reason for ineffective system 

of state administration. Corruption spreading, its strengthening in all areas of 

state administration happens simultaneously with functioning of weak, dysfunc-

tional and archaic model of public institutions, as well as deprofessionalization 

and degradation of public service. Meanwhile, there is the fact that officials per-

form their duties in corporate and personal interests instead of public and na-

tional ones. It causes violation of rights, freedoms and lawful interests of citi-

zens and economic entities. 

It should be noted that the problem of assessment of the results of activi-

ties of state sector is quite difficult. The latest amendments to the country‘s leg-

islation did not solve this problem so far (see the Law of Ukraine ―On National 

Security of Ukraine‖ [4]). Meanwhile, according to S. Dombrovska, Yu. Dreval 

and other experts [1; 2], it may be solved at the expense of scientifically bal-

anced and legitimate determination of the indices of social and economic secu-

rity, as well as complex use of the potential of analytical activity in their de-

scription. 

The whole range of laws and regulations, particularly the National Secu-

rity Strategy of Ukraine [3, Chapter 3], includes provisions, according to which 

the condition of economy and social area appropriately meet high requirements 

of social and economic security of present-day Ukraine, and shall be defined by 

certain qualitative criteria and parameters (the so-called ―thresholds‖). It should 

be noted that they are aimed at ensuring the following: 

– reasonable conditions of life and personal development for the most part 

of the population; 

– stable social and economic growth and situation; 

– military and political stability of the society; 
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– territorial integrity of the country, its sovereignty; 

– potential possibility to efficiently oppose the influence of internal and 

external threats, etc. 

Therefore, the provision of national security of the state stipulates the 

formation of its effective social and economic policy, implementation of neces-

sary institutional transformations and improvement of the state mechanisms, 

which are aimed at elimination of or tempering the influence of factors, which 

undermine the stability of national economy. All these things shall be imple-

mented with the help of the adoption of the system of clearly determined meas-

ures, the implementation of which must be based on the complex of criteria, in-

dicators or indices of social and economic security. The level of corruption in 

the state authorities must be among these indices. 

Conclusions. In the process of formation of conceptual fundamentals 

of legal provision of social and economic security of Ukraine, certain mecha-

nisms of state social and economic policy aimed at the prevention of negative 

challenges and threads to this security, corruption in particular, must be taken 

into account. The effectiveness of implementation of the measures in this field is 

determined based on the monitoring of factors, which assess challenges and 

threats to national security, as well as by way of the development of its criteria 

and parameters. On these grounds, we consider that a more detailed analysis of 

the peculiarities of implementation of monitoring of the level of corruption, 

which is a potential threat to national security of Ukraine, is a promising field of 

scientific researches. 
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У статті запропоновано комплекс заходів щодо розвитку державної полі-

тики щодо забезпечення національної безпеки. Зокрема, окреслено функції держави 

як основного суб'єкту державної політики в сфері забезпечення національної безпе-

ки. Виокремлено особливості міжнародного співробітництва формування в межах 

державної політики щодо забезпечення національної безпеки. Запропоновано на-

прямки розвитку державної політики щодо забезпечення національної безпеки. 
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The complex of measures on development of the state policy for national security 

ensuring is offered in the article. In particular, the functions of state as the main subject 

of state policy in the sphere of national security ensuring are defined. The features of 

international cooperation formation within state policy on national security ensuring 

are marked out. The directions of development of state policy on national security en-

suring are offered. 

Keywords: sate policy, national security, international cooperation, directions, 

threats. 

 

 

Постановка проблеми. Запобігання загроз національній безпеці 

України в межах відповідної державної політики передбачає вирішення ве-

ликого ряду стратегічних, тактичних і прикладних задач.  При цьому потрі-

бно виділити пріоритетні напрямки щодо зміцнення української державності 

і сформулювати першочергові завдання за кожним з них. Виокремлення цих 

напрямків у межах державної політики щодо забезпечення національної 

безпеки є особливо актуальним і необхідним в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державне управління у 

сфері національної безпеки підлягало дослідженню численних вчених, серед 

яких слід виділити таких: В.П. Горбулін, М.Ф. Криштанович [3] та ін. Проте 

державна політика щодо забезпечення національної безпеки продовжує ста-



 61 

новити суттєвий інтерес для дослідників і практиків у сучасних трансфор-

маційних умовах.   

Постановка завдання. Метою роботи є розвиток державної політики 

щодо забезпечення національної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- окреслити функції держави як основного суб'єкту державної політи-

ки в сфері забезпечення національної безпеки; 

- виокремити особливості міжнародного співробітництва  формування 

в межах державної політики щодо забезпечення національної безпеки; 

- запропонувати напрямки розвитку державної політики щодо забез-

печення національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Держава як основний суб'єкт держав-

ної політики в сфері забезпечення національної безпеки організовує, реалі-

зує і гарантує виконання комплексу наступних заходів: 

- прогнозування та попередження випадків настання та розвитку 

надзвичайних ситуацій; 

- розробляє наукові методи відкриття і дослідження небезпек і загроз 

природного і техногенного походження, виявлення причин і закономірнос-

тей їх виникнення; 

- формує загальнодержавну систему комплексного моніторингу, конт-

ролю, нагляду, прогнозування, попередження і ліквідації надзвичайних си-

туацій; 

- забезпечує реалізацію загальнодержавних програм цільового і науко-

во-технічного спрямування з проблем забезпечення національної безпеки; 

- виконує державний нагляд і експертизу, оцінює їх ефективність сто-

совно вирішенні питань безпеки людини, території України й економічних 

об‘єктів від катастроф природного і техногенного походження [1; 4]. 

Зокрема, стосовно забезпечення захисту громадян і державної терито-

рії від катаклізмів природного і техногенного походження державою здійс-

нюється аналіз і формулюється наукове обґрунтування балансу індивідуаль-

них і колективних засобів захисту громадян в потенційно небезпечних ра-

йонах країни, на економічних об‘єктах і в межах інших зон. 

Стосовно ліквідації результатів наслідків настання та розвитку аварій і 

катастроф техногенного характеру, а також стихійних лих здійснюється: 

- формування необхідного угруповання спеціалізованих сил централі-

зованої державної системи попередження, ліквідації і усунення вторинних 

негативних наслідків, що виникли як результат настання та розвитку над-

звичайних ситуацій; 

- сучасне технічне оснащення і підготовка угруповання спеціалізова-

них сил для реалізації робіт аварійно-рятувального характеру та інших екст-

рених робіт в зоні виникнення надзвичайної ситуації; 

- створення спеціалізованих формувань та військ цивільної оборони; 



 62 

розробка оптимальної нормативно-правової бази, що регламентує їх діяль-

ність; уточнення достатньої чисельності службовців, зон їх дислокації, фор-

мування умов для їх утримання в постійній екстремальної готовності до мо-

жливих дій щодо попередження та ліквідації наслідків катастроф природно-

го і техногенного характеру [2; 3]. 

Відносно науково-технічного забезпечення проводяться такі заходи: 

- безперервне проведення й організація наукових досліджень практич-

ного спрямування, а також робіт дослідно-конструкторського, випробуваль-

ного і проектного характеру відносно проблеми присутності загроз природ-

но-техногенного характеру в межах території країни; 

- постійне моделювання і здійснення системного аналізу різнохаракте-

рних небезпек, надзвичайних ситуацій, форм їх шкідливих впливів на гро-

мадян, їх наслідків для населення і навколишнього природного середовища, 

а також розробка низки операцій стосовно забезпечення комплексного захи-

сту від них; 

- систематичне формування програм науково-технічного спрямування 

на загальнодержавному і регіональному рівнях з проблеми забезпечення на-

ціональної безпеки; 

- розробка комплексу обґрунтованих заходів науково-методичного ха-

рактеру, орієнтованих на достатнє забезпечення стабільного функціонуван-

ня економіки України в умовах можливих загроз національній безпеці в ми-

рний час [1; 3]. 

Відносно сфери міжнародного співробітництва державна політика 

щодо забезпечення національної безпеки повинна бути спрямована на: 

- формування сприятливих умов для абсолютної інтеграції України до 

міжнародних організацій, діяльність яких орієнтована на захист населення і 

територій різних країн; 

- зміцнення, розвиток, систематичне навчання та вдосконалення майс-

терності Українського національного корпусу швидкого реагування на ви-

падки виникнення надзвичайних ситуацій з точки зору забезпечення гумані-

тарної допомоги; 

- регулярне проведення конструктивної державної політики з питань 

співпраці із закордонними країнами стосовно забезпечення національної 

безпеки. 

При цьому ключовими напрямками сучасної державної політики 

України щодо забезпечення національної безпеки повинні бути наступні: 

- регулярне планове вдосконалення соціально-економічних умов за-

безпеченості життя громадян України; 

- формування та постійне вдосконалення результативної й оптималь-

ної системи прогнозування і попередження випадків настання та розвитку 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження; 

- державне забезпечення охорони життя і здоров'я населення, що зна-

ходиться в зоні впливу екстремальних вражаючих факторів або опинилися в 



 63 

зоні катастрофи; 

- державна підтримка населення, що опинилося в зоні катастрофи або 

є евакуйованим з місця катастрофи, у фінансовому та психологічному ви-

гляді [2; 4]. 

Виходячи з вищезазначеного, доцільно зробити висновок, що в нині-

шніх умовах неухильно збільшується кількість загроз національній безпеці 

України. Внаслідок чого першорядного значення набуває реалізація наступ-

них заходів: 

- формування і впровадження інноваційних методів прогнозування, 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій природно і техногенного 

походження; 

- забезпечення захисту і порятунку людей у випадку настання та роз-

витку надзвичайних ситуацій; 

- модернізація наявних засобів і технологій, що застосовуються для 

усунення наслідків настання та розвитку надзвичайних ситуацій.   

Усе вищевикладене неможливо реалізувати без проведення стабільної, 

своєчасної та адекватної політики забезпечення національної безпеки. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження уможливило отри-

мання таких результатів.  

1. Окреслено функції держави як основного суб'єкту державної полі-

тики в сфері забезпечення національної безпеки, ключовими з яких є фор-

мування загальнодержавної системи комплексного моніторингу, контролю, 

нагляду, прогнозування, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, а 

також забезпечення реалізації загальнодержавних програм цільового і нау-

ково-технічного спрямування з проблем забезпечення національної безпеки. 

2. Виокремлено особливості міжнародного співробітництва форму-

вання в межах державної політики щодо забезпечення національної безпеки. 

Зміцнення, розвиток, систематичне навчання та вдосконалення майстерності 

Українського національного корпусу швидкого реагування на випадки ви-

никнення надзвичайних ситуацій, з точки зору забезпечення гуманітарної 

допомоги, є пріоритетним компонентом цього співробітництва. 

3. Запропоновано напрямки розвитку державної політики щодо забез-

печення національної безпеки: регулярне планове вдосконалення соціально-

економічних умов забезпеченості життя громадян України; формування та 

постійне вдосконалення результативної й оптимальної системи прогнозу-

вання і попередження випадків настання та розвитку надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного походження; державне забезпечення охорони 

життя і здоров'я населення, яке знаходиться в зоні впливу екстремальних 

вражаючих факторів або опинилися в зоні катастрофи; державна підтримка 

населення, що опинилося в зоні катастрофи або є евакуйованим з її місця. 

Запропоновані заходи дозволять удосконалити державну політику що-

до забезпечення національної безпеки, що, у свою чергу, підвищить загаль-

ний рівень соціально-економічного розвитку країни.  
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У статті розроблено підходи до формування та впровадження державної 

інформаційної політики як запоруки забезпечення національної безпеки. Зокрема, 

охарактеризовано структурні особливості й специфіку функціонування системи 

суб'єктів й об’єктів державної інформаційної політики. Окреслено загальну 

структуру державної системи забезпечення інформаційної безпеки. Визначено 

функції держави щодо забезпечення інформаційної безпеки. 

Ключові слова: державна інформаційна політика, система, державна 

безпека, структура, функції. 

 

The approaches to formation and introduction of the state information policy as 

guarantee of national security ensuring are developed in the article. In particular, the 

structural features and specifics of functioning of the system of subjects and objects of 

the state information policy are characterized. The general structure of the state system 

of information security ensuring is defined. The functions of the state by information se-

curity ensuring are determined.  

Keywords: state information policy, system, state security, structure, functions. 

 

 

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих суб'єктів інфор-

маційних відносин є держава.  Державні структури влади, будучи одним з 

головних суб'єктів процесу формування інформаційного суспільства, одно-

часно повинні виступати гарантом його інформаційної безпеки. Відповідно, 

це обумовлює актуальність обраної теми наукового дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного за-

безпечення державної безпеки неодноразово підлягали розгляду з боку чис-

ленних вітчизняних і закордонних вчених, зокрема, таких І. В. Арістова [1], 

Н. В. Грицяк [2], Б. А. Кормич [3] та ін. 

Проте розробка та впровадження дієвої державної інформаційної полі-

тики передбачає активізацію подальших досліджень у цій сфері.  

Постановка завдання. Метою роботи є розробка підходів до форму-

вання та впровадження державної інформаційної політики як запоруки за-

безпечення національної безпеки. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

– охарактеризувати структурні особливості й специфіку функціону-

вання системи суб'єктів й об‘єктів державної інформаційної політики; 

– окреслити загальну структуру державної системи забезпечення ін-

формаційної безпеки; 

– визначити функції держави із забезпечення інформаційної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Органи державної влади й управління, 

до компетенції яких входить регулювання соціально-політичних відносин в 

інформаційно-психологічній сфері, а також недержавні суб'єкти даної діяль-

ності, які залучаються органами державної влади та управління для вирі-

шення завдань державного регулювання в інформаційно-психологічній сфе-

рі, виступають в якості суб'єктів державної  інформаційної політики. 
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У свою чергу, суб'єктами забезпечення інформаційної безпеки є орга-

ни, організації й особи, уповноважені законом на здійснення відповідної ді-

яльності.  Всі вони поділяються на три основні типи, що розрізняються інте-

ресами в здійсненні цієї діяльності:  

– індивіди як особистості; 

– громадські організації; 

– органи державної влади [1; 3]. 

Суб'єкти державної інформаційної політики можна розділити на дві 

основні категорії:  

– державні суб'єкти державної інформаційної політики;   

– суб'єкти масового інформування і комунікації. 

У системі суб'єктів державної інформаційної політики державні су-

б'єкти поділяються на групи за такими категоріями: 

– рівні влади і управління (державний, регіональний, місцевий); 

– гілки державної влади (законодавча, виконавча, судова); 

– напрямки діяльності органів влади (органи цивільного, економічного 

управління, «силовий блок», культура, зовнішньополітичні відомства) [2; 4]. 

У системі суб'єктів державної інформаційної політики суб'єкти масово-

го інформування та комунікації поділяються на групи за такими категоріями: 

– за видом власності (державні засоби масової інформації, що контро-

люються українськими фізичними й юридичними особами; недержавні за-

соби масової інформації, що контролюються іноземними фізичними й юри-

дичними особами; недержавні засоби масової інформації); 

– за способом поширення інформації (електронні засоби масової інфо-

рмації, друковані засоби масової інформації, Internet-ЗМІ) [1; 2]. 

Держава займає особливе місце як серед суб'єктів державної інформа-

ційної політики, так і серед суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки, 

оскільки вона має унікальні засоби і сили протидії загрозам в даній сфері. 

Свою діяльність держава здійснює спільно з індивідами і суспільством, але 

при цьому вплив держави на забезпечення безпеки є визначальним. Це озна-

чає, що всі проблеми захисту життєво важливих інтересів України в інфор-

маційній сфері мають вирішуватися органами державної влади.  Так, основ-

ним суб'єктом забезпечення безпеки є держава, яка здійснює функції у цій 

галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Держава є 

визначальним і провідним суб'єктом політики.  Вона має монополію на на-

сильство як засіб політичного панування і має великий творчий набір засо-

бів впливу на поведінку всіх членів суспільства, а також матеріальні, техні-

чні та кадрові ресурси для реалізації своєї політики. 

Всі органи держави в тій чи іншій мірі беруть участь в діяльності що-

до забезпечення інформаційної безпеки. Однак їх компетенція і предмети 

ведення в даній сфері діяльності різні, що визначається цілями і завданнями, 

що стоять перед цими органами [3; 4]. 

Компетенція органів державної влади є тим фундаментом, на якому 
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ґрунтується вся система забезпечення інформаційної безпеки. З огляду на те, 

що інформаційні системи й інформаційні ресурси створюються і використо-

вуються всіма органами держави, в системі забезпечення інформаційної 

безпеки особливу роль відіграють ті органи влади держави, які виконують 

керівні та координуючі ролі, від оптимального визначення компетенції яких 

суттєво залежить інформаційна безпека країни. 

Загальна структура державної системи забезпечення інформаційної 

безпеки включає чотири основні владні підсистеми, що утворюють гілки 

влади, які, в свою чергу, розрізняються функціями в області забезпечення 

інформаційної безпеки і відповідно компетенцією: президент України, зако-

нодавча влада, виконавча влада, судова влада. 

Особливість реалізації функції забезпечення інформаційної безпеки 

полягає в тому, що кожен орган держави здійснює свою діяльність на базі 

використання інформаційної інфраструктури суспільства, виробляє і спожи-

ває інформаційні ресурси, має певні відносини з громадянами як представ-

ник власника державних інформаційних ресурсів і складових інформаційної 

інфраструктури повинен робити певні дії щодо забезпечення збереження ре-

сурсів і безпеки функціонування інформаційних і телекомунікаційних сис-

тем, мереж зв'язку, систем автоматизації управління. 

Як і будь-яка політика, політика в області інформаційної безпеки ґру-

нтується на певних принципах: 

– дотримання Конституції і законодавства України, а також загально-

визнаних принципів і норм міжнародного права; 

– відкритість у реалізації функцій органів державної влади, що перед-

бачає інформування суспільства про їх діяльність з урахуванням обмежень, 

встановлених законодавством України; 

– правова рівність всіх учасників процесу інформаційної взаємодії не-

залежно від їх політичного, соціального та економічного статусу; 

– пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних інформаційних і теле-

комунікаційних технологій [1; 4]. 

Відповідно, найважливішими завданнями забезпечення інформаційної 

безпеки України є такі: 

– реалізація конституційних прав і свобод громадян України в сфері 

інформаційної діяльності; 

– вдосконалення та захист вітчизняної інформаційної інфраструктури, 

інтеграція України до світового інформаційного простору; 

– протидія загрозі розв'язання протиборства в інформаційній сфері [2; 

3]. 

Отже, держава в процесі реалізації своїх функцій щодо забезпечення 

інформаційної безпеки України: 

– здійснює об'єктивний і всебічний аналіз та прогнозування загроз ін-

формаційній безпеці України, розробляє заходи щодо її забезпечення; 

– організовує роботу законодавчих (представницьких) і виконавчих 



 68 

органів державної влади України щодо реалізації комплексу заходів, спря-

мованих на запобігання, відображення і нейтралізацію загроз інформаційній 

безпеці України; 

– підтримує і координує діяльність громадських об‘єднань, спрямова-

ну на об'єктивне інформування населення щодо соціально значущі явища 

суспільного життя, захист суспільства від спотвореної та недостовірної ін-

формації; 

– здійснює контроль за розробкою, створенням, розвитком, викорис-

танням, експортом й імпортом засобів захисту інформації за допомогою їх 

сертифікації та ліцензування діяльності в галузі захисту інформації; 

– реалізує необхідну протекціоністську політику щодо виробників за-

собів інформатизації і захисту інформації па території України і вживає за-

ходів щодо захисту внутрішнього ринку від проникнення на нього неякісних 

засобів інформатизації та інформаційних продуктів; 

– сприяє наданню фізичним і юридичним особам доступу до світових 

інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних мереж; 

– формулює і реалізує державну інформаційну політику України; 

– здійснює розробку державної програми забезпечення інформаційної 

безпеки України, яка об'єднує зусилля державних і недержавних організацій 

в цій галузі; 

– сприяє інтернаціоналізації глобальних інформаційних мереж і сис-

тем, а також входженню України до світового інформаційного співтоварис-

тва на умовах рівноправного партнерства [2–4]. 

Висновки. Як результат проведення поточного дослідження нижче 

наведено такі основні висновки:  

1. Охарактеризовано структурні особливості й специфіку функціону-

вання системи суб'єктів й об‘єктів державної інформаційної політики. Від-

значено, що суб'єкти державної інформаційної політики можна розділити на 

дві основні категорії: державні суб'єкти державної інформаційної політики 

та суб'єкти масового інформування і комунікації. Підкреслено, що держава 

займає особливе місце як серед суб'єктів державної інформаційної політики, 

так і серед суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки, оскільки вона має 

унікальні засоби і сили протидії загрозам в даній сфері. 

2. Окреслено загальну структуру державної системи забезпечення ін-

формаційної безпеки. Зазначено, що загальна структура державної системи 

забезпечення інформаційної безпеки включає чотири основні владні підсис-

теми, що утворюють гілки влади, які, в свою чергу, розрізняються функція-

ми в області забезпечення інформаційної безпеки і відповідно компетенці-

єю: президент України, законодавча влада, виконавча влада, судова влада. 

3. Визначено функції держави щодо забезпечення інформаційної без-

пеки: здійснення об'єктивного й всебічного аналізу та прогнозування загроз 

інформаційній безпеці України, розробляє заходи щодо її забезпечення; фо-

рмування і реалізація державної інформаційної політики України; розробка 
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державної програми забезпечення інформаційної безпеки України, яка об'є-

днує зусилля державних і недержавних організацій в цій галузі тощо.  
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ І НОРМ 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ЯКОСТІ ВОДИ 

 

IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS AND REGULA-

TIONS OF WATER QUALITY WATER RESOURCES MANAGEMENT 
 

Зазначено, що зважаючи на значні фінансово-економічні складнощі, 

пов’язані із застосуванням технологій очищення підземних вод, та незворотність 

процесів забруднення водоносних горизонтів у разі неякісних технологій розробки 

надр, доцільно значно посилити відповідальність певних категорій надра 

користувачів за забруднення водоносних горизонтів та створити жорсткі сис-

теми контролю їх діяльності.  

Ключові слова: якість води, європейські стандарти, управління водними 

ресурсами, очищення підземних вод, забруднення водоносних горизонтів, надра 

користувачі, еколого-гідрогеологічна інформація. 

 

It is noted that in view of the considerable financial and economic difficulties as-

sociated with the use of groundwater treatment technologies and the irreversibility of 

aquifer contamination processes in the case of poorly developed subsoil technologies, it 

is advisable to significantly increase the responsibility of certain categories of subsoil 

users for the pollution of aquifers and to establish rigid control systems their activities.  

Keywords: water quality, European standards, water management, groundwater 

treatment, pollution of aquifers, subsoil users, ecological and hydrogeological informa-

tion. 

 

 

Постановка проблеми. Одним з важливих завдань, що має 

вирішуватись у процесі переходу України на європейські стандарти та по-

кращення інвестиційного клімату у сфері ВГК, є збереження підземних вод 

як стратегічного та певною мірою невідновлюваного ресурсу держави шля-

хом перегляду чинних та встановлення нових правил використання 

підземних вод в окремих галузях народного господарства. Зокрема, йдеться 
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про максимальну заміну, за можливості, використання ресурсів підземних 

вод ресурсами поверхневих водойм, а також підземної води нижчої якості та 

створення для цього відповідної нормативно-законодавчої бази [1].  

Також, зважаючи на значні фінансово-економічні складнощі, пов‘язані 

із застосуванням технологій очищення підземних вод, та незворотність 

процесів забруднення водоносних горизонтів у разі неякісних технологій 

розробки надр, доцільно значно посилити відповідальність певних категорій 

надрокористувачів за забруднення водоносних горизонтів та створити 

жорсткі системи контролю їх діяльності.  

Аналіз мережі моніторингу підземних вод в Україні виявив, що 

існуюча система не відповідає вимогам сучасного контролю стану 

підземних вод й потребує суттєвого вдосконалення, відновлення 

спостережної мережі та розширення переліку контрольованих компонентів і 

показників, котрі необхідні для отримання повної та якісної еколого-

гідрогеологічної інформації [2]. За останні десять років така мережа дер-

жавного рівня скоротилася майже на одну третину спостережних пунктів, а 

кількість осередків забруднення підземних вод збільшилась майже удвічі. 

Принциповим і дуже важливим питанням, безпосередньо пов‘язаним 

зі створенням умов для реалізації інвестиційного потенціалу імплементації 

водних директив ЄС, також є розподіл відповідальності та функцій головних 

розпорядників у питаннях використання водних ресурсів і, зокрема, 

підземної гідросфери між відповідними міністерствами та відомствами [3]. 

Передача цих функцій від державних екологічних інституцій до таких, що 

не є профільними або напряму пов‘язані з користуванням водними ресурса-

ми, може призвести не тільки до неможливості впровадження європейських 

стандартів та суперечити європейській практиці управління водними ресур-

сами, але й значно погіршити в перспективі ситуацію у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам екологічної 

безпеки, а також функціонування механізмів державного і суспільного 

управління у сфері якості води Україною європейських стандартів і норм 

управління водними ресурсами присвятили свої дослідження О. Тимошенко, 

В. Василько, О. Галацан, Т. Грушева, О. Лазор, І. Ляшко, О. Масюк, Т. Про-

ценко та ін. Вивченням питань державного управління у сфері екологічної 

безпеки, формування екологічної політики в контексті державотворення, 

займались Г. Бачинський, Н. Маєвська, С. Васюта, Г. Добров, М. Кисельов, 

І. Кринична, О. Стегній. Значний внесок у вирішення даної проблеми зроб-

лено зарубіжними науковцями Ю. Климовим, А. Коротковим, 

М. Моісеєвим, В. Соколовим, Д. Робертсоном, А. Ніколасом, Д. Беллом, 

В. Беренсом, В. Хесле та ін.  

Постановка завдання. Метою статті є огляд, аналіз нормативно-

законодавчої бази, щодо імплементації у сфері якості води Україною 

європейських стандартів і норм управління водними ресурсами. 

Виклад основного матеріалу. Впровадження європейських 
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стандартів і норм у сфері якості води та управління водними ресурсами 

передбачає імплементацію Україною шістьох європейських водних дирек-

тив, зокрема [4]: 

1. 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною; 

2. 2007/60/ЄC з оцінки та управління ризиками повеней;  

3. 2008/56/ЄC, що встановлює рамки для діяльності Співтовариства в 

галузі морської екологічної політики;  

4. 91/271/ЄC про очищення міських стічних вод; 

5. 91/676/ЄC про захист вод від забруднення нітратами з сільськогос-

подарських джерел; 

6. 2000/60/ЄC, що встановлює рамки для діяльності Співтовариства у 

сфері водної політики; 

Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009, спрямована на забезпечення 

охорони здоров‘я населення від негативного впливу будь-якого забруднення 

води, призначеної для споживання людиною, гарантуючи, що така вода є 

безпечною та чистою. Директива закріплює необхідні стандарти якості на 

рівні ЄС. Перехід на нормативи якості питної води, прийняті в ЄС, вимагає 

значних фінансових затрат на модернізацію систем водопостачання, 

водопідготовки та водовідведення. Імплементація нових гігієнічних й 

екологічних вимог до якості питної води ЄС потребує додаткових 

фінансових витрат, які є непідйомними для Державного та місцевих 

бюджетів, підприємств комунального водопостачання [5]. 

Упровадження водної директиви ЄС для нових країн-членів 

Співтовариства є найбільш серйозним завданням і потребує значних 

інвестицій у сферу водопостачання. Натомість, за даними Інституту 

міжнародної та європейської екологічної політики (Німеччина), дотримання 

водного законодавства ЄС обіцяє і великі економічні вигоди – від 5 до 14 

млрд євро [6]. 

Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища 

спрямована на досягнення належного екологічного стану морських водних 

об‘єктів ЄС до 2020 року та забезпечення охорони бази морських ресурсів, 

від якої залежить економічна та соціальна діяльність. Додаткові витрати на 

охорону морського середовища призведуть до подорожчання рекреаційних 

послуг.  

Директива №91/271/ЄС про очищення міських стічних вод присвячена 

вирішенню завдань гармонізації законодавства України із ЄС з цього пи-

тання. Всі позитивні і негативні наслідки впровадження зазначеного доку-

мента  в Україні потребують суттєвого вдосконалення інституціонального 

середовища. Для прискорення процесів імплементації Директиви 

№91/271/ЄС про очищення міських стічних вод необхідно: передбачити в 
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законодавстві підвищення відповідальності за незаконні скиди стічної  та 

забори свіжої води без дозволу державних установ, виключаючи аварійні 

ситуації та форс-мажорні обставини; збільшити мотиваційні стимули для 

населення в частині економії води, збереженні природних водних джерел, 

передбачити грошовий еквівалент за організацію та реалізацію природоохо-

ронних ініціатив; продовжувати політику всебічної підтримки державними 

органами влади усіх рівнів природоохоронних ініціатив населення, особливо 

дітей та підлітків, через мережу Інтернет за допомогою сучасного програм-

ного забезпечення (поширення інформації через соціальні мережі); сприяти 

формуванню у водокористувачів розуміння нефіскального характеру 

екологічних штрафів та постійно інформувати про наміри щодо спрямуван-

ня коштів, сплачених у вигляді цього збору, а також про позитивні результа-

ти здійснених, у тому числі і за бюджетні кошти проектів  охорони водного 

середовища [7].  

Директива Ради ЄС від 12 грудня 1991 року стосовно охорони вод від 

забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, 

91/676/ЄЕС спрямована на подолання значної проблеми. Її імплементація 

відзначається особливою складністю, оскільки значна площа сільгоспугідь 

перебуває у користуванні особистих селянських господарств, які переважно 

не дотримуються вимог водоохоронного законодавства. Це значною мірою 

зумовлено відсутністю відведення в натурі прибережних смуг водоохорон-

них зон на територіях концентрації ріллі цієї категорії господарств, оскільки 

місцева влада не володіє необхідними фінансовими ресурсами та й не 

виявляє значної зацікавленості в здійсненні проектів відведення даної 

складової земель водного фонду. Враховуючи перманентний дефіцит бюд-

жетних коштів, основний тягар щодо фінансування проектів модернізації 

систем очищення зворотних вод лягає на безпосередніх водокористувачів – 

промислові та сільськогосподарські підприємства, а також ті, що належать 

до водопровідно-каналізаційного господарства [8, с. 101]. Обмежене 

фінансування проектів модернізації індустрії захисту ґрунтів, поверхневих і 

підземних вод призводить до їх подальшого виснаження й забруднення, що 

звужує ресурсну базу питного водопостачання і нарощення біологічних 

ресурсів, не зменшує скиди азотовмісних сполук у природні водні джерела. 

Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесе-

ними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС, спрямована на 

досягнення до 2015 року «належного екологічного стану» усіх підземних та 

поверхневих вод (річок, озер, перехідних і прибережних вод) в ЄС. Основною 

проблемою імплементації Водної рамкової директиви є інвестиційне забез-

печення, якого, на жаль, не вистачає. Суб‘єкти господарювання зазнавати-

муть додаткових витрат, оскільки будуть змушені дотримуватися значно 

жорсткіших екологічних норм та регламентів, впроваджувати новітні 

водоощадні та маловодні технології, реконструювати водоочисні споруди 
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тощо [9, C. 89]. Особливо обтяжливим виконання вимог названої директиви 

стане для невеликих та малопотужних підприємств-водокористувачів, у 

яких недостатньо фінансових ресурсів для переоснащення систем водозабо-

ру, водоспоживання та водовідведення. 

Однією з важливих сфер застосування ВРД є створення ефективних 

систем обліку підземних вод, контролю їх використання, а також захисту та 

збереження.  

З метою забезпечення реалізації заходів щодо запобігання або обме-

ження надходження речовин-забрудників та погіршення стану всіх 

підземних водних об‘єктів ВРД закріплює загальні умови захисту та охоро-

ни підземних вод, запроваджує вимоги контролю припустимого рівня за-

бруднення й узгоджує методи оцінки якості підземних водних об‘єктів. Та-

кож з згідно положеннями Директиви зазначається  перелік заходів з покра-

щення та відтворювання всіх запасів підземних водних об‘єктів, забезпечен-

ня балансу між забором та поповненням підземних вод.  

Загалом підземні води є одним із найбільших джерел прісної води в 

Європі, у багатьох європейських регіонах вони відіграють роль основного 

джерела питної води. Тому в країнах Європейського Союзу, де стале 

управління водними ресурсами є однією з головних та пріоритетних сфер 

діяльності у напрямку охорони навколишнього природного середовища, 

ВРД і Дочірня Директива 2006/118/EC про захист ґрунтових вод від забруд-

нення й виснаження становлять основу керівних принципів щодо поводжен-

ня з підземними водними ресурсами.  

В Україні в загальному водоспоживанні підземні води становлять лише 

10–15 % і використовуються переважно для господарсько-питних потреб 

(близько 75 %), виробничо-технічного водопостачання (близько 14 %), 

сільського господарства (11 %), а також для промислового розливу та виго-

товлення напоїв (0,2 %). Незважаючи на це, на сьогодні несприятливий стан 

експлуатації багатьох родовищ прогнозних ресурсів підземних вод призво-

дить до скорочення їх запасів та погіршення якості води. Підземні води, 

навіть артезіанські, в багатьох регіонах за своєю якістю не відповідають нор-

мативам як джерела водопостачання, що пов‘язано не тільки з природними 

умовами їх формування, але й антропогенним чинником [10]. Відповідно до 

ст. 8 Водної директиви держави-члени повинні забезпечити реалізацію про-

грам моніторингу хімічного і кількісного стану ґрунтових вод з метою вста-

новлення послідовного всебічного нагляду за ними.  

Висновки. Таким чином, впровадження європейських норм та законів 

у сфері використання підземних вод створить умови для їх ощадливого за-

лучення та подальшого збереження для майбутніх поколінь.   

Заходи, що потребують першочергового вирішення з метою покра-

щення інвестиційного клімату у сфері користування підземними водами, 

мають включати: 

1. Обов‘язковий перегляд чинної системи платежів та зборів за кори-
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стування підземними водними ресурсами з попередньою оцінкою:  

 найбільш водоємних галузей народного господарства; 

 галузей, пов‘язаних з найбільшим забрудненням підземних вод, що 

видобуваються, або потенційними ризиками їх забруднення; 

 системи пільгових умов користування підземними водами певними 

категоріями користувачів. 

2. Проведення аудиту користувачів підземними водами (стратегічних 

горизонтів), включаючи особисті домогосподарства, на предмет: 

 наявності свердловин, їх кількості, відповідності документації їх 

фактичним параметрам та технічного стану; 

 відповідність параметрів їх експлуатації обсягу відповідних подат-

ків та зборів, що здійснюються водокористувачами; 

 відповідність задекларованої водокористувачем сфери використан-

ня підземних вод фактичним умовам їх експлуатації.   

3. Перегляд за європейськими стандартами в напрямі посилення 

відповідальності водокористувачів за забруднення підземних водних 

горизонтів. 

4. Розробка прозорої системи використання коштів, отриманих за ко-

ристування підземними водами, що включатиме європейські підходи до ви-

значення першочергових напрямів та об‘єктів для фінансової підтримки. 

5. Створення системи спостереження з визначенням індикаторів 

ефективності фінансування певних заходів та програм з розвитку водогос-

подарського комплексу за рахунок вищезазначених податків. 

6. Контроль використання залучених відповідними зборами коштів, 

створення системи відповідальності посадових осіб за цільове призначення 

фінансових ресурсів.   

У свою чергу, прозора система зборів та подальшого цільового при-

значення коштів, а також моніторингу виконання природоохоронних заходів 

дозволить визначити найбільш актуальні напрями інвестування у сфері ста-

лого використання та збереження підземних вод, оптимальну схему 

перерозподілу видатків між державним і місцевими бюджетами в рамках 

реалізації водоохоронних завдань. Розширення бази стягнення існуючих 

платежів та зборів за водокористування, а також удосконалення 

екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти за-

безпечать додаткові бюджетні надходження, контроль за використанням 

яких дозволить справедливо розподілити їх, зокрема й на оздоровчі заходи 

щодо водних ресурсів. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ 

 

STATE MANAGEMENT AND REGULATION OF FORESTRY 

ENTERPRISES OF UKRAINE 

 
У роботі розкрито сутність державного регулювання та управління у 

сфері лісових відносин, яке здійснюється шляхом формування та визначення ос-

новних напрямів державної політики у сфері лісових відносин. Визначено основні 

показники ведення лісового господарства за 2010–2017 рр. і доведено, що Україна 

займає сьоме місце в Європі за запасами деревини. Запропоновано пріоритетні 

шляхи державного управління: правове регулювання підвищення ефективності 

управління лісовим господарством, протидії незаконним вирубкам та корупції, 

вдосконалення системи ведення лісового господарства. 

Ключові слова: державне управління, лісове господарство, площа лісу, за-

паси деревини, площа рубок, правове регулювання, фінансове забезпечення.  

 

The essence of state regulation and management in the field of forest relations is 

disclosed, which is carried out by forming and defining the main directions of state 

policy in the field of forestry. The main indicators of forest management for 2010-2017 

are determined and it is proved that Ukraine occupies the sixth place in Europe for 

wood stocks. The priority directions of the state administration are offered: legal 

regulation of increasing the efficiency of forestry management, counteracting illegal 

cutting down and corruption, and improving the forest management system. 

Keywords: public administration, forestry, forest area, wood reserves, cutting 

area, legal regulation, financial support.  

 

 

Постановка проблеми. Основним завданням державного регулю-

вання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної 

охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення 

лісів. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійс-

нюється шляхом: формування та визначення основних напрямів державної 

політики у сфері лісових відносин; визначення законом повноважень орга-

нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; установлення 

відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, викорис-
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тання та відтворення лісів; здійснення державного контролю за охороною, 

захистом, використанням та відтворенням лісів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел з 

проблематики державного управління в галузі лісового господарства  

свідчить, що українським ученим тут належить вагомий теоретичний доро-

бок. Цим питанням присвячено наукові праці І. Є. Бородіна, О. А. Мельни-

ченка, М. П. Перепелиці, В. П. Трощинського, П. К. Ситніка, 

В. А. Скуратівського, А. А. Халецької та ін. Разом з тим, незважаючи на 

наявність ґрунтовних досліджень, низку досягнутих у минулому здобутків, 

недостатньо обгрунтовано пріоритетні шляхи державного управління ефек-

тивним розвитком лісового господарства.  

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних, ор-

ганізаційних та прикладних питань щодо засад державного управління роз-

витком лісового господарства та визначити пріоритетні шляхи державного 

управління галуззю. 

Виклад основного матеріалу. Суспільна значущість лісів визна-

чається як сукупність компонентів природи та ―майданчика‖ для ведення 

лісового господарства – ―лісоресурсного комплексу країни, що поєднує лі-

сосировинний та лісовиробничий підкомплекси, і лісоресурсну інфраструк-

туру‖. Оскільки ―вилучення деревини з лісових екосистем для виробництва 

лісових матеріалів (―лісокористування‖) є необхідною умовою отримання 

доходів суб‘єктами господарювання з лісівництва‖ [2, с. 86], тому саме дер-

жлісгоспи (а не ліси) є основним об‘єктом державного управління. 

Щоденно для громадян України ліси надають цілий спектр екосисте-

мних послуг, серед яких: забезпечувальні – надання продуктів харчування, 

питної води, деревини, волокна, палива, генетичних ресурсів тощо; регулю-

вальні – формування клімату та макроклімату; культурні – збагачення куль-

турних, духовних та естетичних аспектів людського добробуту; підтриму-

вальні – забезпечення існування екосистем.  

Частина із зазначених послуг досі залишається поза увагою під час 

формування і впровадження лісової політики країни. Запропонована страте-

гія спрямована на впровадження екосистемного підходу, який передбачає 

комплексне управління земельними, водними і живими ресурсами та стиму-

лює їх збереження і стале використання на справедливих засадах [11, с. 12]. 

Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду 

України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкриті лісовою   рослинністю - 

9,6 млн га. Лісистість України становить 15,9%. Незважаючи на невелику 

лісистість території Україна займає у Європі 9-те місце за площею лісів та 

6-те місце за запасами деревини. За 50 років лісистість зросла майже у пів-

тора рази. Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд куб. м. За рік 

в лісах України в середньому приростає 35 млн куб. м деревини. Середньо-

річний приріст деревини на 1 га у лісах Держлісагентства становить 3,9 куб. 

м на 1 гектар і коливається від 2,5 куб. м у Степовій зоні до 5,0 куб. м в Ка-
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рпатах. 

Ліси України не виснажені. В лісах Держлісагентства запас на 1 гек-

тарі становить близько 240 куб. м (7-ме місце в Європі, в Польщі - 219 куб. 

м, в Білорусі – 183 куб. м, в Швеції – 119 куб. м). Загалом по Україні цей 

показник нижчий і становить 218 куб. м за рахунок насамперед лісів рефор-

мованих сільгосппідприємств, які зріджені та знаходяться в складному сані-

тарному стані [5, с. 10]. 

Відповідно до статті 56 Земельного кодексу України та статті 7 Лісо-

вого кодексу України ліси України можуть перебувати у державній, кому-

нальній та приватній власності [6, с. 6]. На сьогоднішній день у підпорядку-

ванні Держлісагентства України знаходиться лише 73 % загальної площі зе-

мель лісового фонду України, а 17% - ліси Мінагрополітики, 2% - ліси Мін-

оборони, 13% - комунальної власності, землі запасу 800 тис. га тощо. Не-

узгодженість між розпорядниками призводить до того, що лісові масиви 

взагалі перебувають без нагляду та поза увагою представників влади. Як на-

слідок, виникають проблеми незаконних рубок лісового фонду країни, зло-

чинного неконтрольованого браконьєрства і головне - лісових пожеж. 

Пріоритетними напрямками розвитку підприємств лісового господар-

ства України є насамперед лісорозведення та лісовідновлення, поліпшення 

якісного складу лісів, охорона та захист лісу, проведення рубок, пов‘язаних 

з веденням лісового господарства, рубок головного користування, мислив-

ське господарство, переробка деревини, розвиток лісової інфраструктури. 

Основні показники ведення лісового господарства за 2010–2017 рр. 

(табл. 1) свідчать про те, що за цей період підприємства лісового господарс-

тва працювали стабільно, на що вказують зростання обсягів виробництва 

продукції, надання робіт та послуг, заготівля ліквідної деревини, зменшення 

площі рубок лісу [8]. 

За 2017 рік обсяг реалізованої продукції підприємствами лісового гос-

подарства становить 13,7 млрд. грн. і зріс порівняно з 2013 роком у 2,1 рази 

%, проте заготівля ліквідної деревини практично не змінилася (всього на 

7,8 %). Тобто виручка за реалізовану деревину збільшилася за рахунок кур-

су національної валюти.  

За даними Earthsight, більша частина продукції потрапляє на "тіньові" 

лісопилки, яких в Україні вже більше 12 тисяч. З "санітарного" лісу вигото-

вляють деревоматеріали на експорт, який перевищує їх легальне виробницт-

во на 75%. Україна постачає в держави ЄС незаконну деревину, яку викори-

стовують великі компанії, такі як Ikea и H&M [10]. 

Протягом 2017 року на ведення лісового господарства було скеровано 

2569,5 млн. грн., із них 2222,3 млн. грн., або 86,5 % власні кошти підпри-

ємств, 330,6 млн. грн., або 12,9 % було скеровано на  ведення  лісового  гос-

подарства  асигнувань  із  загального  фонду Державного бюджету, 13,3 

млн. грн. коштів спеціального фонду та 7,7 млн. грн. – підприємствам галузі 

виділено асигнувань з місцевих бюджетів. 
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Таблиця 1 

Основні показники ведення лісового господарства 
 2010 р. 2011 р 2012 р 2013 р 2016 р 2017 р. 

Обсяги продукції, 

робіт та послуг 

лісового господарства 

(у фактичних цінах), 

млн. грн 

4097,7 5674,8 5911,6 6363,9 12838,8 13774,6 

Заготівля ліквідної 

деревини, разом, тис. 

м3 

18064,6 19746,2 19763,6 20340,6 22612,8 21923,0 

Зокрема – від рубок 

головного користу-

вання 

7767,4 8647,5 8433,2 8484,0 9282,2 9390,6 

– від рубок форму-

вання і оздоровлення 

лісів та інших заходів 

10297,2 11098,7 11330,4 11856,6 13330,6 12532,4 

Відтворення лісів, га 70,1 72,4 70,1 67,7 70,2 68,7 

Площа рубок лісу та 

заходів, тис. га 

402,2 421,8 417,0 415,4 386,4 419,1 

головного користу-

вання 

29,1 32,1 30,8 31,8 34,7 35,2 

формування та оздо-

ровлення лісів та 

інших заходів 

373,1 389,7 386,2 383,6 350,0 381,9 

 

Розвиток лісового господарства (як і решти галузей національної еко-

номіки) істотною мірою залежить від впливу держави, яка ―відіграє провід-

ну роль у регулюванні суспільних відносин щодо лісів‖ [7, с. 12]. Відповід-

ний вплив здійснюється в різних формах. Наприклад, задавання ―траєкторії‖ 

розвитку галузі забезпечується ―державною політикою у сфері лісових від-

носин – комплексом правових, фінансових, адміністративних та організа-

ційних заходів, включаючи процес прийняття рішень, із використанням 

яких держава цілеспрямовано впливає на регулювання суспільних відноси-

ни, що стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами і 

спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале використан-

ня лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та 

інших інтересів суспільства‖. При цьому важко погодитися з А. Дейнекою, 

який наголошує, що в Україні ―відсутня законодавчо оформлена національ-

на політика щодо розвитку лісового господарства‖ [3, с. 3], оскільки наразі 

чинними є Указ Президента України ―Про додаткові заходи щодо розвитку 

лісового господарства України‖ (від 7 лютого 2004 р. № 171/2004), постано-

ва Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Державної цільової про-

грами ―Ліси України‖ на 2010–2015 роки‖ (від 16 вересня 2009 р. № 977), 

розпорядження Кабінету Міністрів України ―Концепція реформування та 

розвитку лісового господарства‖ (від 18 квітня 2006 р. № 208-р.) та інші но-
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рмативно-правові документи, що визначають специфіку впливу держави на 

розвиток цієї галузі. 

Ураховуючи той факт, що переважна більшість лісів і суб‘єктів госпо-

дарювання, які там господарюють, мають державну форму власності, ціл-

ком виправданим убачається державне управління лісовим господарством. 

Зокрема, колектив науковців акцентує на необхідності ―державного управ-

ління лісами – організації ведення лісового господарства, здійсненні конт-

ролю за дотриманням лісового законодавства, охороні та захисту лісів, ви-

користанні лісових ресурсів, що включає увесь комплекс дій, спрямований 

на досягнення цілей лісової політики‖ [9, с. 13], тим самим, з одного боку, 

доволі точно відображаючи зміст регуляторного впливу держави в цій ца-

рині, а з іншого – займаючи дискусійну позицію щодо об‘єкта такого впливу 

(ліси, а не лісове господарство). У цьому контексті більш правомірним є 

пропоноване Е. Дробко, В. Левківським поняття ―державне управління у 

сфері лісових відносин‖ [4, с. 152], тлумачення якого відображає загальні 

засади управлінського впливу держави, але не лише не розкриває його спе-

цифіку стосовно лісового господарства, а й навіть не містить згадки про цю 

галузь. Функції державного управління лісовим господарством реалізуються 

через побудову відповідного механізму, під яким М. Бизова розуміє ―сукуп-

ність практичних заходів, засобів, важелів і стимулів, за допомогою яких 

суб‘єкти державного управління лісовим господарством здійснюють цілес-

прямований вплив на сферу лісового господарства з метою досягнення пос-

тавлених цілей та узгодження інтересів‖. Загалом перелік механізмів держа-

вного управління та особливості їхнього застосування істотною мірою за-

лежать від наявних проблем і доступних ресурсів, необхідних для їх вирі-

шення. При цьому дискусійними є пропозиції окремих науковців ―упрова-

дити ринкові механізми‖ [1, с. 6].   

Хоча зазначені механізми впливають на суспільні процеси постійно й 

поза волею держави та суб‘єктів господарювання та мають за мету виправи-

ти недоліки державного управління. Ключові проблеми лісового та мис-

ливського господарства України полягають у наступному: 

- необхідності забезпечення балансу між екологічними, економіч-

ними та соціальними функціями сталого ведення лісового господарства, що 

ускладнене загальною економічною ситуацію в країні, проявами корупції; 

- недосконалості розподілу функцій управління, що призводить в 

окремих випадках до дублювання функцій або втрати ефективності їх вико-

нання; 

- дисбалансі фінансового забезпечення лісогосподарської 

діяльності; відсутності фінансування заходів з ведення лісового господарст-

ва Півдня і Сходу країни та дефіцит відповідних фахівців в цих регіонах; 

- наявності незаконних рубок та обігу незаконно добутої дереви-

ни, високому рівні браконьєрства; 

- ускладненні реалізації прав власності (користування) на ліси че-
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рез недостатнє фінансування процесу оформлення лісокористувачами дер-

жавної форми власності речових прав на земельні ділянки, зайняті лісом; 

- відсутності законодавчого підґрунтя та механізмів управління і 

контролю за лісами комунальної власності в умовах децентралізації влади. 

- потребі нормативного врегулювання зміни цільового призна-

чення сільськогосподарських земель, що вийшли із користування і на яких 

відбулося природне поновлення; 

- необхідності удосконалення системи ведення лісового госпо-

дарства, зокрема щодо розвитку захисного лісорозведення та 

агролісомеліорації тощо; 

- відсутності правових та економічних механізмів стимулювання 

запровадження природозберігаючих технологій; 

- неефективному механізмі притягнення до адміністративної та 

кримінальної відповідальності за незаконні рубки та браконьєрство. 

- недостатній науковій підтримці розвитку лісового та мисливсь-

кого господарства; 

Виправити загалом невтішну ситуацію в лісовому господарстві 

України можливо лише за умови консолідації держави, бізнесу та 

громадськості. Тому пріоритетними напрямами досягнення стратегічних 

цілей слід вважати наступні: 

- удосконалення законодавчої та нормативної бази лісового гос-

подарства для забезпечення можливості формування ефективної лісової 

політики шляхом;  

- удосконалення моделі та механізмів державного управління у 

сфері лісового та мисливського господарства шляхом уточнення і розмежу-

вання повноважень органів влади, контролюючих органів, прав та 

обов‘язків господарюючих суб‘єктів; 

- удосконалення системи фінансування ведення лісового госпо-

дарства шляхом створення Державного фонду розвитку лісового господар-

ства; 

- направлення коштів наявних бюджетних програм переважно на 

забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду, лісівничих 

наукових установ,  лісозахисних підприємств; 

- забезпечення реалізації деревини на прозорих конкурентних за-

садах з доступом до відкритих реєстрів на всі дозвільні документи; 

- підтримка та забезпечення сталого ведення лісового господарст-

ва шляхом забезпечення невиснажливого лісокористування, збереження 

біорізноманіття та впровадження природозберігаючих технологій; 

- інституційне посилення охорони та захисту лісів і боротьби з 

незаконними рубками та обігом незаконно добутої деревини і впровадження 

концепції громадського контролю; 

- розвиток та державна підтримка лісової науки та освіти, 

підготовка науково-педагогічних кадрів у лісовому господарстві; 



 83 

- подолання наслідків впливу на лісові екосистеми  військових дій 

на Сході України, природних та техногенних катастроф [12, с. 78].  

Реалізація  запропонованих пріоритетних напрямів сприятиме забез-

печенню сталого розвитку й управлінню лісовим та мисливським господар-

ством у лісах усіх форм власності, покращенню системи управління лісовим 

господарством, вдосконалення структури лісогосподарських підприємств, 

створення дієвої системи контролю за веденням лісового господарства, за-

безпечення соціального захисту лісової охорони при виконанні службових 

обов‘язків, збільшенню площі лісів держави, збереженню біорізноманіття та 

невиснажливого лісокористування. 

Висновки. На основі викладеного матеріалу запропоновано запро-

вадження принципів невиснажливого лісокористування, сталого та збалан-

сованого розвитку лісового господарства. З цією метою пропонуються пріо-

ритетні шляхи державного управління: правове регулювання заходів щодо 

підвищення ефективності управління лісовим господарством, протидії неза-

конним вирубкам та корупції, вдосконалення системи ведення лісового гос-

подарства. До числа заходів у цій сфери слід віднести: збереження біологіч-

ного різноманіття лісів, забезпечення захисного лісорозведення, інвентари-

зацію та оптимізацію територій і об‘єктів природно-заповідного фонду та 

удосконалення системи фінансування ведення лісового господарства шля-

хом створення Державного фонду розвитку лісового господарства. 
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Охарактеризовано сучасний стан публічного управління та 

адміністрування у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні. 

Проаналізовано рівень запровадження заходів енергозбереження та 

енергоефективності в усі сфери суспільного життя. Визначено 

результативність механізмів публічного управління та адміністрування у сфері 

енергозбереження та енергоефективності в Україні.  
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The current state of public administration and administration in the field of ener-

gy saving and energy efficiency in Ukraine is described. The level of implementation of 

measures of energy saving and energy efficiency in all spheres of public life is analyzed. 

The effectiveness of public administration and administration mechanisms in the sphere 

of energy saving and energy efficiency in Ukraine is determined. 

Keywords: public administration and administration, energy saving, energy effi-

ciency, public administration and administration mechanisms in the field of energy sav-

ing and energy efficiency. 

 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів подальшого 

сталого розвитку України є побудова моделі суспільного розвитку на основі 

енергозбереження та енергоефективності. Пожвавлення темпів економічно-

го розвитку, забезпечення необхідного рівня національної енергетичної без-

пеки, вирішення існуючих соціальних проблем та підвищення рівня життя 

населення в значній мірі залежить не тільки (і не стільки) від кількості дос-

тупних енергетичних ресурсів, а від ефективності їх використання в усіх 

сферах суспільного життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу сучасного стану та 
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проблемних аспектів публічного управління та адміністрування у сфері 

енергозбереження та енергоефективності в Україні присвятили свої 

публікації такі вчені, як О. Волошин, А. Денисенко, С. Майстро, 

Я. Михайлишин та ін. [2; 6; 7]. Однак чимало питань стосовно визначення 

напрямів підвищення результативності механізмів публічного управління та 

адміністрування у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасного стану 

та визначення результативності механізмів публічного управління та 

адміністрування у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш поширених 

індикаторів вимірювання ефективності споживання енергії в країні є 

енергоємність економіки, а саме відношення загального енергоспоживання 

країни та ВВП. Загалом цей індикатор показує, скільки було витрачено 

енергії на те, щоб виробити одиницю ВВП.  

Дані щодо енергоємкості ВВП України за період 2007 – 2017 рр. наве-

дено в табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Енергоємність ВВП України [4] 

№ Показники / роки 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
ВВП за ПКС 

2011, млрд. дол. 
395,2 358,9 379,3 354,5 319,8 327,2 335,4 

Кінцеве енергоспоживання 

2. 

Кінцеве енер-

госпоживання, 

тис. т н.е. 

85955 74004 69557 61460 50831 51645 50086 

3. 
Енергоємність, т 

н.е./тис. дол. 
0,217 0,206 0,183 0,173 0,159 0,158 0,149 

Загальне постачання первинної енергії 

4. 

Загальне поста-

чання первин-ної 

енергії, 

тис. т н.е. 

139330 132308 115940 105683 90090 91658 89625 

5. 
Енергоємність, 

н.е. / тис. дол. 
0,352 0,368 0,305 0,298 0,282 0,280 0,267 

 

Так, енергоємкість ВВП України за паритетом купівельної 

спроможності за підсумками 2017 р. склало 0,267 н.е. / тис. дол., що на 

24,1% менше, ніж у 2007 р.  

Однак навіть такої позитивної динаміки недостатньо у порівнянні з 

кращими світовими зразками. Адже за цим показником Україна входить до 

ТОП-10 країн із найменш ефективним використанням енергії (рис. 1). 
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Рис. 1. Енергоємкість економік різних країн, т н.е./тис. дол. США, за 

ПКС [2]. 

 

Так, щоб виробити $1000 ВВП, Україна витратила у 2013 р. 0,32 т 

нафтового еквівалента енергії, що більш ніж удвічі більше, ніж у середньо-

му в світі та більш, ніж утричі більше, ніж енергоємність ВВП в середньому 

в Європейському Союзу, в якому, щоб виробити $1000 ВВП витрачають 

лише 0,1 т нафтового еквівалента енергії. І хоча з середини 90-х до 2017 р. 

Україна досягла істотних успіхів у підвищенні енергоефективності 

економіки, наша країна досі витрачає в 2 рази більше енергії на одиницю 

ВВП, ніж в середньому країни-члени ОЕСР.  

Більше того, попри згаданий прогрес в останні роки, енергоємність 

економіки України зараз є такою, яку мала Польща ще у 1990 р. [2]. 

Істотні зміни відбуваються також у структурі кінцевого енергоспожи-

вання в Україні за період 2007 – 2017 рр. (табл. 2). 

Збільшення питомої ваги в загальному енергоспоживанні за період 

2007-2017 рр. таких секторів економіки, як сектор послуг (з 5,8% у 2007 р. 

до 8,8% - у 2017 р.) та сільське, лісове та рибне господарство (з 2,3% у 2007 

р. до 3,7% - у 2017 р.) можна пояснити їх сучасним інтенсивним розвитком 

та, у звязку з цим, зниженням енергоємкості виробництва та надання послуг, 

особливо в період після 2013 р. 

Слід зазначити, що за вказаний період на перше місце за кінцевим 

енергоспоживання в Україні вийшов сектор економіки – домашні домогос-

подарства – 32,8% енергоспоживання у 2017 р. у порівнянні з 26,8% від за-

гального енергоспоживання у 2007 р.  
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Таблиця 2 

Кінцеве енергоспоживання в Україні [5] 

№ Показники / роки 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Загальне кінцеве 

енергоспоживан-ня, 

тис. т н.е. 

85955 74004 69557 61460 50831 51645 50086 

 в т.ч.        

2. Промисловість 32852 25327 21864 20570 16409 14955 15103 

3. у % до підсумку 38,2 34,2 31,4 33,5 32,3 29,0 30,2 

4. Транспорт 15417 12627 11280 10327 8750 9165 9768 

5. у % до підсумку 17,9 17,1 16,2 16,8 17,2 17,7 19,5 

6 
Домашні господар-

ства 
23001 23813 23495 20384 16554 17586 16435 

7 у % до підсумку 26,8 32,2 33,8 33,2 32,6 34,1 32,8 

8 Сектор послуг 4956 4643 5745 4663 3838 4856 4396 

9 у % до підсумку 5,8 6,3 8,3 7,6 7,6 9,4 8,8 

10 
Сільське, лісове та 

рибне господарство 
2018 2036 2242 2016 1961 2142 1870 

11 у % до підсумку 2,3 2,8 3,2 3,3 3,9 4,1 3,7 

12 
Неенергетичне вико-

ристання енергії 
7712 5547 4932 3500 3318 2910 2515 

13 у % до підсумку 9,0 7,5 7,1 5,7 6,5 5,6 5,0 

 

Друге місце за кінцевим енергоспоживання в Україні займає промис-

ловість – 30,2% енергоспоживання в 2017 р. у порівнянні з 38,2% від загаль-

ного енергоспоживання у 2007 р. На нашу думку, це не тільки наслідок 

втрати частини промисловості на Донбасі та в Криму, а й неефектина дер-

жавна політика енергозбереження в найбільш нереформованому секторі 

економіки – житлово-комунальному господарстві країни. 

Адже населення є найбільшим споживачем енергії в Україні. З усіх 

видів енергії населення найбільше споживає природний газ. Через низьку 

енергоефективність будівлі, теплові мережі в Україні витрачають набагато 

більше енергії, ніж в розвинутих країнах. Енергоефективність житла є вкрай 

низькою. Насамперед це зумовлено структурою житлового фонду країни, 

адже 85% будівель мають вік понад 25 років. Вартість опалення, яке 

українці сплачують сьогодні, є результатом інженерних та державно-

управлінських рішень, ухвалених понад чверть століття назад. І рахунки 

тільки збільшуватимуться (якщо нічого не робити), бо інфраструктура 

продовжує зношуватися і втрати тепла в мережах та будівлях зростають [2]. 

За даними Міністерства регіонального розвитку, з 18,6 млрд м³ газу, 

що постачаються населенню, ефективно використовуються лише 38%. Все 

інше втрачається під час виробництва, транспортування та кінцевого спожи-

вання. На всіх етапах постачання тепла та газу для населення втрачається 

понад 11 млрд. м³. Найбільшим рекордсменом із марнотратства енергії в 
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житловому секторі (63%) є Київ, який споживає газу на гарячу воду та 

централізоване опалення більше, ніж уся Харківська, Дніпровська, 

Запорізька та Донецька області разом узяті [2]. 

Найбільше тепла (а тому й природного газу) в Україні втрачається са-

ме в будівлях та мережах (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Втрати теплової енергії у мережах України, % [2]. 

 

Так, у шести областях України та м. Києві теплові мережі втрачають 

близько 20% енергії: Сумська область – 22%; м. Київ – 20%; 

Дніпропетровська область – 19%; Львівська область – 19%; Черкаська, 

Вінницька, Івано-Франківська області – по 18%. 

Для вирішення цієї проблеми, в першу чергу, необхідно забезпечити 

будівлі приладами обліку теплової енергії. 

Однак станом на 1 вересня 2018 р., в Україні тільки у 81,4% будинків 

встановлені прилади обліку спожитої теплової енергії. При цьому найбільше 

лічильників встановили в Миколаївській області - 2051 будинків (97,7%) і 

Черкаській області - 2058 будинків (97,6%), а найменше - в Луганській 

області - 409 (23,1%) та у Тернопільській області - 116 будинків (15%) [1]. 

І це при тому, що ще в 2017 р. Верховна Рада прийняла Закон України 

«Про комерційний облік комунальних послуг», згідно з яким лічильники те-

пла повинні бути встановлені в кожному будинку [3]. 

При цьому існує суттєвий потенціал підвищення енергоефективності в 

регіонах України (рис. 3). 
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Рис. 3. Потенціал підвищення енергоефективності в областях України, 

% [2]. 

 

Так, у восьми областях України та м. Києві енергоефективність можна 

підвищити на половину та більше: в м. Київ – на 63%; в Луганській та 

Київській області – на 60%; в Харківській – на 58%; Дніпропетровській – на 

56%; Полтавській – на 54%; Донецькій – на 53%; Львівській – на 51%; 

Тернопільській області – на 49%. 

Якщо в Україні буде підвищено енергоефективність житлового секто-

ру України до середнього в країнах ЄС показника, то значно скоротяться 

втрати та потреба в імпорті енергоресурсів. Зрозуміло, що для цього 

потрібні значні кошти. 

Так, за оцінками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

ЖКГ України весь комплекс модернізації котелень, теплових мереж та 

будинків усіх типів та форм власності потребує $57 млрд. (табл. 3). 

Одним з головних напрямів реалізації державної політики у сфері ене-

ргозбереження та енергоефективності в Україні має стати формування ме-

ханізмів та інструментів залучення інвестицій у цю сферу. 

Одним з таких державних інструментів стала програма так званих 

«теплих кредитів». Так, за період з жовтня 2014 р. по серпень 2017 р. близь-

ко 320 тис. сімей в Україні скористалося урядовою програмою «теплих 

кредитів» на загальну суму понад 4 млрд. грн. Зокрема, найбільшу 

популярність має утеплення індивідуального житла. Цим напрямом програ-



 91 

ми скористалися близько 210 тис. сімей, залучивши на енергоефективні 

матеріали і обладнання 3,5 млрд. грн. Крім того, понад 21 тис. приватних 

домогосподарств отримало в банках 367 млн. грн. на встановлення твердо-

паливних котлів. 

 

Таблиця 3 

Інвестиційні потреби в тепломодернізації України [2]. 

Сфера 
Інвестиційна  

потреба, млрд дол. 

Потенціал скоро-

чення споживання 

газу, млрд м³ 

Утеплення багатоквартирних будинків 17 2,3 

Утеплення індивідуальних будинків 28 4,7 

Заміна індивідуальних котлів на більш 

ефективні 

4 1,7 

Утеплення громадських будівель 2 0,3 

Модернізація виробництва тепла та мереж 6 2,4 

Всього 57 11,4 

 

Понад тисячу ОСББ та ЖЕКів, які обслуговують близько 80 тис. 

сімей, стали учасниками програми, отримавши в банках 178,3 млн. грн. на 

впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхових будинках. 

ОСББ особливо активні в питанні енергозбереження. З початку 2017 р. про-

грамою скористалися 468 ОСББ, залучивши на енергоефективні заходи по-

над 100 млн. грн. Це більше, ніж за весь 2016 р., коли було видано 435 

кредитів для ОСББ та ЖЕКів на загальну суму 61 млн. грн. [8]. 

Важливим напрямом підвищення результативності державної політи-

ки енергозбереження та енергоефективності в усіх сферах суспільного жит-

тя в Україні є розвиток відновлюваної енергетики.  

У 2018 р. зафіксовано динамічний розвиток української «зеленої» ене-

ргетики: встановлено 813 МВт нових потужностей (в які інвестовано понад 

730 млн. євро), що майже втричі більше, ніж встановлено об‘єктів віднов-

люваної електроенергетики впродовж 2017 р. (рис. 4). 

Зокрема, протягом 2018 р. в Україні встановили: 646 МВт сонячних 

електростанцій; 70 МВт СЕС приватних домогосподарств (дані за 9 міс.); 68 

МВт вітроелектростанцій; 13 МВт станцій, що генерують електроенергію з 

біомаси; 12 МВт об‘єктів, що виробляють електроенергію з біогазу; 4 МВт 

малих ГЕС. Загалом, на 1 січня 2019 р. в Україні введено у дію 2240 МВт 

потужностей, які генерують «чисту» електроенергію, що у 1,5 разу більше, 

ніж на кінець 2017 р. (близько 1500 МВт) [9]. 

Позитивною є також динаміка зростання частки «чистої» енергії в за-

гальному обсязі генерування: з 2014 р. по 2017 р. вона збільшилася більш 

ніж у 1,5 рази – з 3,9% до 6,7% (підвищення майже на 1% щорічно), зокре-

ма: 1) у споживанні електроенергії – з 7,4% до 8,6%; 2) у системах опален-

ня – у більш ніж два рази з 3,4% до 7,6%. 
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Рис. 4. Встановлена потужність об‘єктів відновлюваної енергетики, 

що працюють за «зеленим» тарифом (в т.ч. СЕС домогосподарств), МВт [9]. 

 

Ці результати можуть свідчити про ефективність тих законодавчих 

змін, які були розроблені та реалізуються державою, а саме: 

1) стимулюючий тариф на тепло «не з природного газу»; 2) «зелений» та-

риф, прив‘язаний до курсу євро для всіх видів генерації «чистої» енергії; 

3) збільшений «зелений» тариф на електроенергію з біомаси та біогазу до 

12,4 центи/кВт*год.; 4) можливість укладати довгострокові договори на 

продаж «чистої» електроенергії за «зеленим» тарифом; 5) надбавка до «зе-

леного» тарифу за використання українського обладнання тощо [10].  

Висновки. Отже, раціональне споживання енергетичних ресурсів, за-

безпечення необхідного рівня енергозбереження та енергоефективності є 

невідкладним та першочерговим завданням системи публічного управління 

та адміністрування в Україні. Дієва та результативна державна політика 

енергозбереження та енергоефективності має стати передумовою 

відродження конкурентного промислового виробництва, подальшого роз-

витку агропродовольчого комплексу та сфери послуг, реформування житло-

во-комунального господарства та вирішення існуючих соціальних проблем. 

Передумовою для укріплення міжнародного авторитету України, має стати 

широке використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива в усіх сферах суспільного життя, що сприятиме  вирішенню 

питань забезпечення енергетичної та економічної незалежності країни, роз-

витку місцевих громад, охороні навколишнього середовища та поліпшенню 
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екології, що й буде предметом подальших наукових досліджень. 
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У статті сформульовано концептуальні засади формування механізмів за-

безпечення державного регулювання фінансової безпеки. Зокрема, виокремлено 

ключові цілі та завдання забезпечення державної фінансової безпеки. Виділено й 

проаналізовано засоби уникнення загроз державній фінансовій безпеці. Обґрунто-

вано необхідність і доцільність формування системи державної фінансової без-

пеки. 

Ключові слова: фінансова безпека держави, концептуальні засади, систе-

ма, державне регулювання, загрози. 

 

The conceptual bases of formation of mechanisms of financial security state regula-

tion ensuring are formulated in the article. In particular, the key purposes and problems of 

the state financial security ensuring are allocated. The instruments of prevention of threats 

of the state financial security are allocated and analyzed. The need and expediency of for-

mation of a system of the state financial security is proved. 

Keywords: state financial security, conceptual bases, system, state regulation, 

threats. 

 

 

Постановка проблеми. В сучасних трансформаційних умовах забез-

печення державної фінансової безпеки є гарантом підтримки стабільного 

економічного зростання в Україні. При цьому необхідно відмітити, що ме-

тоди й інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні, 

які нині вживаються органами державної виконавчої влади та місцевого, є 

недостатніми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розробки та 

впровадження механізмів державного регулювання фінансової безпеки дос-

ліджувалася у роботах численних вчених, зокрема, М. Базася [2], 

Н. Барабаша [3], О. Барановського [4] та ін. 

Однак концептуальні засади формування подібних механізмів все ще 

потребують подальшого розгляду.   

Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, метою статті є 

формулювання концептуальних засад формування механізмів забезпечення 

державного регулювання фінансової безпеки. Для досягнення поставленої 

мети в статті пропонується вирішити такі завдання: 

- виокремити ключові завдання цілі та завдання забезпечення держа-

вної фінансової безпеки; 

- виділити й проаналізувати засоби уникнення загроз державній фі-

нансовій безпеці; 

- обґрунтувати необхідність і доцільність формування системи дер-

жавної фінансової безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Необхідний рівень державної фінансо-

вої безпеки може бути досягнений через забезпечення оптимальної діяльно-

сті у фінансовій сфері, а також сферах, що взаємодіють з нею, а саме:  

– гошово-кредитній; 

– економічній; 
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– соціальній; 

– фінансовій сфері на міжнародному рівні тощо. 

При цьому серед ключових цілей і завдань забезпечення державної 

фінансової безпеки слід виділити такі: 1) виокремлення та формалізація фа-

кторних груп, що чинять вплив на діяльність у виробничій і фінансовій сфе-

рах; 2) формування системи обмежень, які регулюють вплив чинників на-

вмисного чи ненавмисного походження на фінансову сферу [1; 3]. 

Фактично забезпечення державної фінансової безпеки являє собою  

специфічний комплекс заходів, підходів й інструментів, орієнтовних на за-

хист державних економічних інтересів на макрорівні, а також економічних 

інтересів корпорацій та фінансової діяльності суб‘єктів господарювання. 

Забезпечення державної фінансової безпеки України передбачає це ді-

яльність держави і всього суспільства, орієнтовану на: 

– забезпечення загальнонаціональної ідеї; 

– захист національних інтересів і цінностей через підтримку стабіль-

ності з фінансової точки зору; 

– досягнення збалансованості фінансів, необхідної ліквідності активів 

і наявності достатнього обсягу резервів золотого, грошового, валютного, 

тощо характеру. 

Виходячи з вищенаведеного, забезпечення фінансової державної без-

пеки України у першу чергу орієнтовано на недопущення й усунення загроз: 

– зміцненню й розвитку прав і свобод громадянина як особистості; 

– підтримку цінностей суспільства; 

– забезпечення стабільного конституційного ладу, суверенітету і тери-

торіальної цілісності країни [2; 3]. 

При цьому функції держави щодо забезпечення фінансової безпеки 

України не можуть бути обмежені виключно її захистом.  У цьому контексті 

ключовим пріоритетом діяльності держави стосовно забезпечення фінансо-

вої безпеки є підтримка розвитку її суспільства та підвищення загальної 

якості життя її громадян. 

При цьому забезпечення державно фінансової безпеки в Україні в ни-

нішніх умовах є можливим виключно за дотримання її національних інте-

ресів за умови впровадження й реалізації економічних реформ і моніторингу 

поточних загроз.  Слід підкреслити, що формування системи державної фі-

нансової безпеки є процесом евристичного характеру й походження, що по-

лягає у вирішенні задач багатокритеріального спектру, які, в свою чергу, 

вимагають залучення висококваліфікованих фахівців у різних сферах [1; 2]. 

Важливою складовою забезпечення державної фінансової безпеки є 

розробка стратегій забезпечення фінансової безпеки підприємств, організа-

цій і установ усіх форм власності та сфер діяльності, як частини загальної 

стратегії розвитку. У межах цих стратегій забезпечення фінансової безпеки 

окремих суб‘єктів господарювання повинні передбачатися такі напрями: 

– застосування нових або оптимізація поточних методів просування 
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продукції і послуг в межах товарних і фінансових ринків, що, в свою чергу, 

уможливлює оптимізацію й розподіл грошових надходжень і їх еквівалентів 

та їх розподіл  відповідно до вимог збалансованого розподілу; дозволяє зна-

ходити адекватні способи покриття цих надходжень та формує сприятливі 

умови для пошуку оптимальної структури корпоративного капіталу4 

– організація дієвого фінансового менеджменту в ринковому середо-

вищі, якому притаманні високий ступінь невизначеності та підвищений рі-

вень ризику [1; 2]. 

Слід відзначити, що найважливішим аспектом у процесі вирішення за-

вдання забезпечення фінансової безпеки будь якого підприємства, організа-

ції чи установи є формування оптимальної структури капіталу на основі за-

гальновстановленої системи коефіцієнтів, що, в свою чергу, уможливлює 

оптимізацію процесів управління борговими зобов‘язаннями компанії і ра-

ціоналізацію методів залучення додаткових ресурсів грошового характеру в 

межах фінансового ринку. 

Враховуючи вищезазначене, система забезпечення державної фінан-

сової безпеки повинна містити специфічний комплекс завдань, орієнтованих 

на усунення конфлікту інтересів між суб'єктами інфраструктури фінансово-

го ринку на державному рівні і підрозділами компанії на корпоративному 

рівні. До подібних методів можуть бути віднесені такі: 

– чітка організація документообігу із забезпеченням відповідного кон-

тролю; 

– жорсткий розподіл прав доступу різних суб'єктів і підрозділів до ін-

формаційних масивів;   

– розподіл ієрархії повноважень стосовно фінансової діяльності, за 

допомогою яких службовці різних суб'єктів господарювання можуть бути 

поділені в межах їхніх відокремлених підрозділів у часі й просторі з потен-

ційною можливістю уникнення конфліктів інтересів. 

Окремо підлягають вирішенню завдання забезпечення безпеки, зокре-

ма, у таких процесах: 

– передачі через мережі глобального або локального розподілення; 

– випадкового або навмисного пошкодження мереж у процесі передачі 

фінансової інформації; 

– розголошення, несанкціонованого використання чи знищення фінан-

сової інформації [1; 4]. 

При цьому система спеціалізованих заходів, орієнтована на забезпе-

чення фінансової безпеки підприємств, організацій і установ, як ключової 

складової забезпечення державної фінансової безпеки, повинна бути прозо-

рою: 1) впровадження механізмів безпеки не повинно порушувати стабільне 

функціонування всієї системи; 2) затримки в процесі передачі даних, що 

обумовлені внесенням змін у програмні й технічні засобами безпеки, повин-

ні бути мінімальними; 3) надійність передачі фінансових даних повинна бу-

ти високою. При цьому безпосередні засоби забезпечення фінансової безпе-
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ки повинні бути захищені від несанкціонованого доступу [2; 4]. 

Висновки. У цілому, виходячи з результатів проведеного 

дослідження, можна зробити такі висновки. 

1. Виокремлено ключові цілі та завдання забезпечення державної фі-

нансової безпеки: виокремлення та формалізація факторних груп, що чинять 

вплив на діяльність у виробничій і фінансовій сферах, а також формування 

системи обмежень, які регулюють вплив чинників навмисного чи ненавмис-

ного походження на фінансову сферу. 

2. Виділено й проаналізовано засоби уникнення загрози державній фі-

нансовій безпеці: зміцнення й розвиток прав і свобод громадянина як особи-

стості; підтримка цінностей суспільства матеріального й духовного характе-

ру, а також забезпечення стабільного конституційного ладу, суверенітету і 

територіальної цілісності країни. 

3. Обґрунтовано необхідність і доцільність формування системи дер-

жавної фінансової безпеки. Підкреслено, що формування системи державної 

фінансової безпеки є процесом евристичного характеру й походження, що 

полягає у вирішенні задач багатокритеріального спектру, які, в свою чергу, 

вимагають залучення висококваліфікованих фахівців у різних сферах. 
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СОЦІАЛЬНА КРИЗА ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО  
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SOCIAL CRISIS AND MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

FROM ECONOMIC STATUS 
 

Досліджено наукові засади державного управління соціальною кризою залежно 

від економічного стану країни. Науково обґрунтовано механізми його розвитку, у то-

му числі антикризові. 

Ключові слова: державне управління, механізми, соціальний розвиток, 

соціальна криза. 

 

The scientific principles of state administration of social crisis (depending on the eco-

nomic condition of the country) are investigated. The mechanisms of its development, includ-

ing anti-crisis, are scientifically substantiated.  

Keywords: public administration, mechanisms, social development, social crisis. 

 

 

Постановка проблеми. На думку групи науковців теоретиків і прак-

тиків державного управління [3–5], Україна перманентно перебуває в сис-

темній кризі, яка охопила всі сторони життєдіяльності суспільства – не тіль-

ки економічну, соціальну, політичну, але і зовнішньополітичну, моральну, 

екологічну, демографічну та інші. Головна мета держави унеможливити 

вияви цієї кризи та її трансформацію. Зважаючи на це, важливим є 

дослідження державно-управлінських аспектів і механізмів у сфері 

соціальної кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних 

питань державного управління соціальним розвитком і безпекою присвячені 

наукові роботи вітчизняних і закордонних учених С. Бєлая, А. Дєгтяра, 

О. Дєгтяра, С. Домбровської, Ю. Древаля, С. Майстра, К. Петракової, 

В. Садкового, В. Скуратівського, В. Узунова та ін. [1–5].  

Постановка завдання. Не применшуючи надбань науковців, 

відзначимо, що потребує комплексного аналізу стан функціонування 

механізмів державного управління у сфері соціальної кризи, що й становить 

мету нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Перевагою кризи є те, що під час неї, 
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через неї і за допомогою неї держава здатна удосконалити свої механізми 

дії. Такий шоковий кризовий імпульс може спровокувати біфуркаційних 

стан соціуму – зникнення його багатьох структур та інститутів, розчинення 

характерних соціальних якостей тощо.  

Разом із тим, негативний вплив кризи полягає в затяжних процесах 

трансформації суспільства, його деградації, збільшенні маргінальних виявів, 

підвищення рівня бідності тощо. При цьому загальне падіння виробництва 

супроводжується небаченої деградацією структури економіки.  

Отже, соціальні структурні зрушення відбуваються в як напрямку зро-

стання, так і спадання виробництва, зокрема в паливно-енергетичному і 

проміжному секторах. Це позначається на кінцевому секторі (наприклад, 

машинобудуванні, легкій промисловості тощо). Відповідно загрозливим, з 

точки зору стійкості економічного розвитку і перспектив технологічної 

модернізації промисловості, є консервація виробництва 

високотехнологічної, наукомісткої продукції, а також її експорту. 

Збільшення обсягів експорту при випереджаючому зростанні в ньому 

частки високотехнологічної продукції неможливо досягти без зростаючого 

інвестування у фундаментальну науку. Досвід передових країн показує, що 

частка державних асигнувань в науку від ВВП не може бути нижчою 2%. 

Наприклад, в Ізраїлі вони становлять – 3,5%, Японії – 3,05%, США – 2,75%. 

В Україні цей показник наразі знаходиться на рівні 0,53%, у той час, як в 

1990 році він був 3,6% [5]. Це неминуче веде до розпаду наукового середо-

вища, відтоку кадрів за кордон через неможливість реалізації соціального 

капіталу, а, відтак, до погіршення стану вітчизняної економіки та 

дестабілізації в суспільстві. Втрачаючи свій науковий потенціал, країна не-

минуче втрачає можливість забезпечення своєї безпеки і створення гідних 

умов життя для своїх громадян у майбутньому.  

Хоча сфера виробництва далеко ще не освоєна в Україні, сфери 

торгівлі і фінансів у ній не можуть розвиватися без зростання виробництва. 

Структура економіки, «зміщена» у бік енергосировинних галузей, 

відзначається майже колоніальним характером. У той же час, у ній слабо 

виражені перспективи якісного оновлення і розвитку, пов'язаного з накопи-

ченням і реалізацією потенціалу обробної та високотехнологічної 

промисловості, транспорту і зв'язку, інформаційного сектора. 

У продовження думок О. Євсюкова [3], відзначимо, що ще одним 

важливим показником соціально-економічної безпеки країни є частка 

інвестицій у ВВП. Сьогодні темпи зниження капіталовкладень випереджа-

ють падіння ВВП і їх частка становить лише 24%, в тому числі виробничі – 

16% [там само]. Спад капітальних вкладень за роки реформ в 3 рази 

перевищує рівень, розрахований науковцями, як гранично допустимий для 

забезпечення відтворення основних фондів. 

У цілому ситуацію, що склалася на сьогодні в економіці України, 

можна охарактеризувати як нестійку (квазірівноважну). Вона викликана не 
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об'єктивним розвитком економічних процесів, а бажанням влади крапково 

вирішити явні проблеми, зокрема за рахунок проведення монетаристської 

політики і взяття зовнішньоборгових зобов‘язань (підтримки валютного 

курсу, невчасної виплати заробітної плати, позикових залучень фінансових 

ресурсів тощо).  

Отже, соціальна й економічна сфери пов‘язані між собою, і в Україні 

вони знаходяться в особливій точці біфуркації (див. наукові напрацювання 

[7]). За нею ховається як багатоваріантний розвиток, так і соціальна 

напруженість або точка біфуркаційного очікування. Виходом з неї буде 

перехід економіки країни від кризового до оптимального рівноважного ста-

ну, за якого відбуватиметься економічне та соціальне зростання. Для моде-

лювання оптимального стану необхідно чітко уявляти норми для можливої 

аномалії, а не навпаки аномалії для норми. Виходом на економічний розви-

ток можна вважати набуття здатності щодо розвитку відтворення. 

Погоджуємося з Г. Ортіною [5], що для цього необхідні якісні подекуди 

антикризові перетворення, і, перш за все, наведення загального державного 

порядку. 

Побудова моделі державної влади, яка послужила б стартовою базою 

для економічного зростання в коротко- і довгостроковій перспективі, не-

можливо без суттєвої наукової розробки цілей, завдань і механізмів подаль-

ших перетворень в соціально-економічній сфері України і всіх інших сторін 

суспільного життя. При цьому головною цільовою установкою повинна бу-

ти концепція соціальної орієнтації структурних й економічних реформ. До 

сих пір вона не розроблена, не дивлячись на положення діючої Конституції 

[6], в яких підкреслюється соціальна сутність української держави. 

Відсутність належної уваги до соціального, економічного та інших 

компонентів в ході загально державних перетворень призвела до колосаль-

них соціальних витрат, які сьогодні істотно перевищують прийнятний для 

більшості населення рівень соціального добробуту.  

Усе ж при всій катастрофічності ситуації, що склалася в соціально-

економічній сфері України не можна не помітити, що головні причини 

системної кризи в ній (та й в інших країнах) полягають не стільки в 

реформуванні як в такому, хоча, безперечно, перебудова таких масштабів і 

такої глибини передбачає кризу, скільки в неадекватних методах проведення 

реформ, які часто породжують не творчі, а руйнівні процеси, які послабшу-

ють суспільство, якісно погіршуючи його структуру та інститути. Про це 

переконливо свідчать розглянуті вище тенденції соціально-економічного 

розвитку країни. Погоджуємося науковцями [2], що Україна знаходиться в 

зоні підвищених ризиків, а взята на озброєння урядом послідовно-

ліберальна соціально-економічна політика не обов‘язково дозволить ефек-

тивно вирішити наявні проблеми в соціально-економічній сфері. Тому клю-

човим питанням забезпечення її розвитку є вибір ефективного шляху 

вирішення цих проблем. З двох можливих альтернатив – ліберальної й 
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орієнтованої на соціально влаштоване для всіх громадян суспільство, остан-

ня має історичну перспективу для України. Підставою для висловлення на-

ми даного твердження є проаналізовані наукові праці О. Карпенко, 

О. Оржель, К. Петракової та ін. [4]. 

Шлях ліберальних перетворень базується на перебільшенні ролі суто 

ринкових механізмів: приватної власності, конкуренції, послаблення систем 

грошового, податкового і фінансового регулювання економіки. Дійсно, а їх 

основі передбачається досягнення загального добробуту і соціальної 

справедливості. Проте цей підхід, звертаючись до цінностей вільної 

ринкової системи, її стимулюючої ролі, передбачає, що втручання держави в 

соціально-економічні процеси та його вплив на громадян є виправданий са-

ме в межах пом'якшення ринкової системи, але посилення ролі держави при 

недоліках такої системи. 

Уся мудрість політики глибоких соціально-економічних перетворень 

полягає в тому, щоб позитивні результати, пов'язані з введенням ринкових 

відносин, переважували негативні ефекти, що ініційовані старою системою. 

Досягається цього стану відбувається не стільки завдяки вибору «єдино 

вірної» моделі розвитку, скільки в результаті проведення державою 

раціональної, соціально орієнованої політики. Тому не можна зводити її 

роль тільки до компенсації недосконалості і недоліків ринку. Існують галузі 

і сфери життєдіяльності, які відносяться до її виключної прерогативи і не 

можуть бути нічим іншим замінені. Держава покликана забезпечувати ба-

ланс інтересів між суспільством, різними соціальними системами й 

особистістю. Вона також має бути гарантом і захисником національних 

інтересів, які визначені у відповідному законодавстві [6]. Тим самим держа-

ва покликана не тільки створювати умови для функціонування ринку, а й за-

безпечувати соціальну стабільність, економічну і національну безпеку. Та-

ким чином, здійснюючи вибір шляху розвитку, не слід абсолютизувати ри-

нок, так і переоцінювати роль держави. Слід шукати зважене, раціональне 

поєднання цих двох найважливіших механізмів соціально-економічного 

розвитку. 

Висновки. На наше переконання, механізми державного управління у 

сфері соціальної кризи представляють собою сукупність методів і засобів 

державного впливу, підґрунтя застосування яких становлять відповідні 

принципи державного управління, у тому числі антикризового, що 

реалізується в межах прийняття та виконання державноуправлінських 

рішень з метою унеможливлення суб‘єктами державного управління 

соціальної кризи, її поглиблення та трансформації. 

Відзначено, що шлях реформування, заснований на неоліберальній 

політиці, – це не найкращий варіант, оскільки на цьому шляху уряд не здат-

ний повноцінно провести демократичні перетворення системи державного 

управління. Неоліберальна доктрина може не мати суспільної підтримки, що 

неминуче диктує авторитарну тактику прийняття непопулярних 
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державноуправлінських рішень. Зважаючи на це й ураховуючи світові трен-

ди трансформаційних перетворень, а також геополітичні та національно-

історичні особливості України, її потужний ресурсний і суспільний 

потенціал, основним вектором соціально-економічного розвитку країни має 

стати послідовний рух до інформаційно індустріального суспільства з бага-

тосекторною соціально орієнтованою ринковою економікою, яка забезпечує 

високі стандарти якості життя, соціальне благополуччя і соціальну 

стабільність. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

CURRENT TRENDS OF PUBLIC REGULATION OF THE TELECOM-

MUNICATION SPHERE 
 

В статті проаналізовано стан та напрями державного регулювання  

телекомунікаційних технологій, які визначають рівень технічного прогресу будь-

якої країни, у тому числі України, створюють передумови для економічного рос-

ту, включення у світові інтеграційні процеси. Глобальний характер цих процесів 

робить надзвичайно важливим об'єднання зусиль різних країн у розвитку 

телекомунікацій, його інвестиційного забезпечення, а також вимагає участі 

українських компаній і дослідних Центрів у науково- технічному співробітництві. 

Дослідження в цій області розбудовується дуже інтенсивно й для йогопроведення 

все частіше потрібне об'єднання зусиль учених різних країн.  

Ключові слова: державного регулювання телекомунікацій, послуги 

електрозв'язку, телекомунікаційні ринки. 
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The state and trends of public regulation of telecommunication technologies, 

which determine the level of technical progress of any country, including Ukraine, cre-

ate the preconditions for economic growth and integration into the world processeshave 

been analysed in the article. The global nature of these processes makes it extremely 

important to combine the efforts of different countries in the development of telecommu-

nications, its investment support, and also requires the participation of Ukrainian com-

panies and research centres in scientific and technological cooperation. The research in 

this area is developing intensively and the united efforts of scientists from different 

countries are necessary for its implementation. 

Keywords: public regulation of telecommunications, telecommunication ser-

vices, telecommunication markets. 

 

 

Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки призвела до 

того, що вислів "Хто володіє інформацією, той управляє світом" стрімко 

втрачає своє переносне значення і все більше стає критерієм перевірки рівня 

кваліфікації державних діячів, політиків, чиновників і бізнесменів. 

Інформаційні потоки не просто супроводжують відповідні товарно-грошові 

операції, суспільно-політичні події, а нерідко є провісниками малоочікуваних, 

а часом і дуже потужних соціально-економічних процесів. 

Радикальні зрушення у світовій економіці та їх неоднозначні 

соціально-політичні наслідки привели до якісно нового значення 

інформаційно-аналітичної роботи розвідки – стратегічної, науково-технічної, 

комерційної тощо. У свою чергу, стрімке поширення новітніх засобів зв'язку 

визначило ще й новий етап у розвитку різноманітних інформаційно-

психологічних операцій. Актуальнішими для суспільства стають проблеми 

інформаційної безпеки. Адже прийняття ефективних рішень залежить насам-

перед від правильного і глибокого розуміння змісту повідомлень, 

своєчасного виявлення та знешкодження впливу факторів, що можуть призво-

дити до викривлення інформації. Усе наведене обумовлює якісно нове значен-

ня кваліфікованої інформаційно-аналітичної роботи для підвищення 

ефективності в усіх ланках процесу управління різними сферами людської 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною і 

методологічною основою дослідження послужили наукові дослідження з 

проблем трансформації державно-управлінських аспектів та 

інфраструктурних процесів в працях вітчизняних вчених, а також концепція 

розвитку єдиного інформаційного простору, програмні документи комісії 

зв'язку Європейського Союзу та державних органів в області 

телекомунікацій [1–5]. 

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати сучасні напря-

ми державного регулювання сфери телекомунікацій. 

Виклад основного матеріалу. Власне діяльність у сфері державного 

регулювання у сфері телекомунікацій – це спосіб функціонування структур-
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них елементів будь-якої інформаційної системи (підприємства, політичної 

партії, держави тощо). Як суто прикладний напрям, організація 

інформаційної діяльності має інтегрований характер і широкі міжпредметні 

зв'язки з кібернетикою, інформатикою, економікою, історією, соціологією, 

психологією та філологією. Знання основ кібернетики дає розуміння загаль-

них принципів управління динамічними системами, а інформатики – 

принципів пошуку, збирання, зберігання та опрацювання даних для отри-

мання інформації. 

Сьогодні телекомунікаційні технології визначають рівень технічного 

прогресу будь-якої країни, в тому числі України, створюють передумови для 

економічного зростання, включення в світові інтеграційні процеси. Гло-

бальний характер цих процесів робить надзвичайно важливим об'єднання 

зусиль різних країн у розвитку телекомунікацій, його інвестиційного забез-

печення, а також вимагає участі українських компаній і дослідницьких 

центрів в науково-технічному співробітництві [4]. 

Дослідження в цій області розвиваються дуже інтенсивно і для їх про-

ведення все частіше потрібне об'єднання зусиль вчених різних країн. 

Міжнародна кооперація у сфері телекомунікацій може бути взаємовигідною 

і плідною лише в тому випадку, якщо рівень досліджень країн, що 

співробітничають відповідає світовому. Проведення таких досліджень 

вимагає не тільки високої кваліфікації наукових кадрів, а й глибокого про-

никнення в явища і тенденції швидко мінливого останнім часом світового 

телекомунікаційного сектора. 

Телекомунікації в провідних країнах світу - чи не найдинамічніша га-

лузь національного господарства. Протягом усього післявоєнного періоду 

темпи її розвитку були високі (середньорічні темпи приросту - 3,5 - 6%) і 

майже не схильні до впливу погіршення економічної кон'юнктури. Всі 

західні економічні та структурні кризи лише сповільнювали інвестиційну 

активність, але ніяк не стримували зростання галузі: чим гірше справи в 

економіці, тим вище потреби в швидкій, повній та всебічній інформації. І 

чим вище організація суспільства, тим ця тенденція яскравіше. 

Випереджаючі темпи зростання зв'язку - об'єктивна закономірність високо 

індустріального господарства, що відображає його потреби в адекватному 

інформаційному забезпеченні. Тут існує ясна емпірична залежність: обсяги 

інформаційних потоків, що передаються засобами зв'язку, повинні зростати, 

що найменш пропорційно квадрату росту економічного потенціалу країни. 

Іншими словами, потреби господарства в послугах зв'язку забезпечені в то-

му випадку, якщо темпи зростання інформаційних потоків не менш ніж 

вдвічі перевищує темп зростання ВВП. Таким чином, ступінь розвитку 

телекомунікацій – один із суттєвих показників зрілості національної 

економіки [5, с. 97]. 

У зарубіжній і вітчизняній літературі з цієї проблематики досить чітко 

виділяються два основних напрямки досліджень. Один з них розглядає роз-
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виток сектора телекомунікацій як закономірний рух капіталу на світовому 

ринку, як фактор глобального соціально-економічного розвитку. Другий 

оцінює ці процеси як чисто технічне завоювання світового простору. Таким 

чином, аналіз зазвичай ведеться в рамках "трикутника": впливу на країну 

лідируючу в області розвитку телекомунікацій (країну-донора), на країну 

відстаючу в області розвитку телекомунікацій (приймаючу партнерство) і на 

світову спільноту в цілому [1]. 

У той же час соціально-політичні та економічні реформи в країнах 

Центральної та Східної Європи і СНД, активне залучення цих країн до 

світогосподарських зв'язків в умовах нових політичних реалій мали істотний 

вплив на процеси розвитку світового інформаційного простору, сприяли 

появі нових тенденцій і проблем. Разом з тим, неопрацьовані залишається 

весь комплекс проблем, пов'язаних з приватизацією телекомунікаційних 

компаній в цих країнах, з методами їх входження в світовий 

телекомунікаційний простір, з особливостями тарифної політики, зі 

специфікою участі іноземного капіталу та іншими питаннями. 

Теоретичне осмислення комплексу питань трансформації сектора 

телекомунікацій в Україні, можливість його входження в єдиний світовий 

інформаційний простір має важливе значення як фактор інфраструктурного 

забезпечення української економіки. При цьому трактування поставлених 

проблем пропонується з урахуванням внутрішньо економічних і 

міжнародно-політичних реальностей [3]. 

Питання конкуренції та державного регулювання в країнах з 

економікою перехідного періоду повинні бути тісно пов'язані з визначенням 

системного реформування економіки як лібералізації ринку. Важливим та-

кож є аналіз регулювання економіки в широкому сенсі (тобто в юридично-

му) і його зв'язок з антимонопольним законодавством, а також аспекти регу-

лювання у вузькому сенсі, тобто регулювання діяльності всередині 

компаній. 

Юридичною мовою телекомунікація означає «безтілесну передачу 

повідомлень таким способом, при якому відправлені сигнали знову 

відтворюються в пункті прийому». Сучасна техніка дозволяє мати на увазі 

під цим визначенням передачу інформації по кабельних лініях зв'язку або з 

використанням радіо засобів. До області телекомунікації відносяться 

комунікаційні мережі із засобами передачі, кінцеві пристрої для відправки, 

отримання та переробки інформації, а також комунікаційні служби, які 

поділяються на наземні і багатофункціональні. Всі ці області є предметом 

інтенсивної державної присутності на ринку. 

З точки зору економіки, підготовка інфраструктури представляється 

вирішальним фактором, що позитивно впливає на рівень зайнятості та дохо-

ди в період переходу до ринкової економіки. На наступному етапі станов-

лення розвитку інфраструктури споживач вже має в своєму розпорядженні 

конкретними результатами її дії. З іншого боку, високоефективна 
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інфраструктура розширює межі ринку і тим самим посилює конкуренцію. 

Традиційно вважається, що інфраструктура фінансується шляхом по-

даткових відрахувань. Якщо ж держава надає право користування 

інфраструктурою - наприклад,телекомунікаціями за монопольною ціною, то 

відповідно скорочується рента, яка припадає на частку компаній. Різниця 

між монопольною ціною і ціною, яка утворюється у процесі конкуренції, 

еквівалентна податку [5, с. 89]. 

Перемикання на режим конкуренції у випадку з телекомунікаціями 

пов'язане зі зниженням цін і поліпшенням якості послуг, що передбачає 

збільшення доходів компаніям, які користуються послугами 

телекомунікацій. Даний вид підходів особливо сприяє фірмам, що працю-

ють в інформаційних секторах економіки, наприклад, в банківській, 

страховій і в секторі масової інформації. В кінцевому підсумку у ході 

конкуренції компанії будуть змушені знизити ціни і тим самим надати 

витратні переваги до останнього споживачеві. Важливо відзначити, що всі 

компанії користуються послугами телекомунікацій як вводиться фактором 

виробництва, так що конкуренція в телефонії спочатку призводить до зни-

ження цін, а в наслідку і зниження цін на всю продукцію. 

Сектор телекомунікацій характеризується динамічністю, швидким 

розвитком і інтернаціоналізацією в міру того, як все більше і більше країн у 

світі використовують переваги приватизації, конкуренції і прямих іноземних 

інвестицій. Роздроблені національні ринки все більшою мірою 

відкриваються для контактів з ринками інших країн, що створює умови для 

прискореної передачі технології та розвитку конкуренції [2, с. 40]. 

Телекомунікаційні мережі є важливою складовою загальної 

інфраструктури та потужною базою, як для з'єднання споживачів між собою 

(фірми і приватні користувачі), так і прискорення процесу передачі 

інформації. Роботу і навчання на дому можна вважати цікавими варіантами 

розширення універсальності і підвищення продуктивності сьогоднішнього 

інформаційного суспільства. Виходячи з практичних оцінок, можна вважа-

ти, що розвиток телекомунікаційної сфери є досить суттєвою складовою 

економічного розвитку. 

У зв'язку з цим послуги, що надаються в умовах ринкової конкуренції, 

є тільки одним з важливих аспектів, що забезпечують високу ефективність 

експлуатації модернізованих телекомунікаційних мереж. Другий аспект 

стосується приватизації і пошуків початкових конкурентоспроможних 

власників – вітчизняних або іноземних. Третій аспект полягає в істотному 

впливі ринків капіталу (фондових бірж і ринків позикових коштів) на показ-

ники деяких підприємств, тобто, на досягнення високих значень 

капіталовіддачі, що має особливе значення в капіталомістких галузях 

промисловості, робота яких заснована на використанні протяжних 

телекомунікаційних ліній. Четвертий аспект полягає в збереженні загально-

го напрямку на децентралізацію, що сприяє конкуренції, що підвищує 
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ефективність операцій і зменшує ризик для інвесторів і новостворених фірм 

в сфері телекомунікацій і інших сферах. 

Взаємопов'язані мережі зв'язку України, ресурси та механізми забез-

печення цієї програми, інвестиційні рішення з метою розвитку і модернізації 

мереж, інформаційна безпека для користувачів мереж, цінова і тарифна 

політика в галузі телекомунікацій. 

Розпочатий перехід на технології бездротового (радіо) зв'язку має 

сприяти розвитку конкуренції та залученню вітчизняних та іноземних фірм 

в сферу телекомунікацій України в період перетворення економіки. Повно-

масштабна конкуренція може бути досягнута за рахунок відповідного регу-

лювання користуванням орендованими каналами і тарифів на приєднання до 

мереж. Проте вирішення проблеми децентралізації управління є однією з 

вирішальних передумов швидкої модернізації телекомунікаційного сектора і 

зниження цін на телекомунікаційні послуги. Однак існує також гостра 

необхідність в іноземних інвестиціях для стимулювання розвитку ринку в 

період реформування економіки. Залучення іноземних інвестицій є пошире-

ною практикою, що сприяє міжнародній інтеграції в рамках Організації 

економічного співробітництва і розвитку [1, c. 10].  

Крім американських фірм, що активно працюють в Європі у сфері 

мобільного телефонного зв'язку, основними іноземними інвесторами в 

європейському регіоні є компанії з самих країн - членів Євросоюзу. 

Висновки. Поширення мобільного та супутникового телефонного 

зв'язку, поява в телекомунікаційній сфері енергетичних і залізничних 

компаній, а також фірм, що спеціалізуються на забезпеченні роботи мережі 

Internet - все це призведе як до загострення конкуренції, так і до пошуку се-

ред нових компаній ефективних об'єднань. Зменшиться ймовірність проник-

нення новопосталих фірм в сферу фіксованого зв'язку. Хорошою альтерна-

тивою для формування конкурентного середовища в цих умовах може бути 

дроблення домінуючою компанії. 

Модернізація і розвиток телекомунікаційних мереж в Україні 

пов'язане з певними проблемами. Одним з варіантів реформування може бу-

ти збереження телекомунікаційних монополій в деяких частинах країни і 

створення умов для розвитку конкуренції (після реструктуризації) в великих 

містах. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В СИСТЕМІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

REGULATION OF STATE PURCHASES IN THE HEALTH 

SYSTEM OF UKRAINE 

 
У статті вивчаються можливості державних закупівель як інструменту 

інновацій в медицині. Автор розкриває основні проблеми використання державних 

закупівель в українській практиці. Крім того, визначаються особливості держав-

них закупівель в сфері охорони здоров'я, які дозволяють їм стати інструментом 
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інновацій. 

Ключові слова: інновації, державні закупівлі, охорона здоров'я, закупівель-

ні процедури, технології охорони здоров'я. 

 

The article explores the possibilities of public procurement as an innovation tool 

in medicine. The author reveals the main problems of using public procurement in 

Ukrainian practice. In addition, the peculiarities of public procurement in the field of 

health are defined, which allow them to become an innovation tool. 

Keywords: innovations, government procurement, healthcare, procurement pro-

cedures, health technology. 

 

 

Постановка проблеми. Серед важливих умов, які необхідні для ство-

рення благополучного життя в державі, на першому плані знаходиться стан 

здоров'я населення. Не менш значущим моментом при цьому є те, що інвес-

тиції у людський капітал, разом з можливістю їх впливу на економічний ро-

звиток будь-якої країни, виступають високо прибутковими та обумовлю-

ються об'єктивною необхідністю. 

Останнім часом світова статистика демонструє зростання медичних 

витрат, які визначаються як демографічними зрушеннями, так і постійно 

зростаючою вартістю нових технологій. У зв'язку з цим у багатьох системах 

охорони здоров'я з'явилася реальна необхідність стримувати свої витрати. 

Тому формування якісної системи державних закупівель, яка буде орієнту-

ватися на результати лікування, на наш погляд, зможе виступити ефектив-

ним інструментом розвитку охорони здоров'я України в умовах, що склали-

ся з причинами дефіциту фінансування. 

Багато економічно розвинених країн, в тому числі й Україна, характе-

ризуються тим, що держава та громадський сектор виступають найбільшими 

замовниками медичної галузі. Поліпшення ж закупівельних процедур в світі 

останнім часом робить сильний вплив на скорочення шляху ефективних ін-

новаційних рішень до пацієнта, тому якщо не використовувати й не інтегру-

вати позитивний міжнародний досвід, то існує серйозний ризик пригальму-

вати можливий розвиток в нашій країні медичних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з систе-

мою охорони здоров'я, а також особливостями проведення закупівель в цій 

сфері вивчаються багатьма сучасними дослідниками, серед яких ми можемо 

виділити А. Олефір, І. Гладиліну, І. Васильєву, С. Сергєєву та інших. У сво-

їх дослідженнях А. Олефір вказує, що досягнення, які були здійснені в Укра-

їні в останні роки, не дозволяють виключити усі проблеми в системі охоро-

ни здоров'я, які потребують вирішення завдань, спрямованих на поліпшення 

здоров'я населення й надання доступної та якісної допомоги усім категоріям 

громадян, незважаючи на їх соціальне становище [5]. При цьому, на думку 

Ю.С. Доліновського, серед найбільш важливих проблем в охороні здоров'я 

сьогодні слід вважати питання управління закупівлями [2]. 
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Постановка завдання. З огляду на процес реформування в системі 

охорони здоров'я, а також сучасний стан та особливості розвитку вітчизня-

ної системи охорони здоров'я в Україні, ми ставимо за мету визначити про-

блемні питання здійснення державного регулювання закупівель у медичній 

сфері. 

Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що наша держава є 

фінансовим джерелом організації системи охорони здоров'я, в тому числі й 

закупівель. Примітно, що в більшості економічно розвинених країн спосте-

рігається подібний підхід фінансування охорони здоров'я. Наприклад, в кра-

їнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), держав-

ний сектор відповідає за забезпечення близько трьох четвертих всього обся-

гу фінансування системи охорони здоров'я, а в таких країнах як Данія, Ве-

ликобританія та Швеція, бюджети всіх рівнів передбачають до 80% витрат 

на охорону здоров'я населення [4].  

В останні роки у Великобританії, Іспанії, Канаді, Нідерландах та ін-

ших країнах, в яких громадський сектор виступає головним закупником 

продуктів і послуг для сфери охорони здоров'я, змінився підхід до медичних 

та фармацевтичних постачань. Змінюючи постачання, які ґрунтується лише 

на підрахунку витрат, здійснюється підхід що має орієнтацію на результати 

лікування. Здається, що такий підхід є єдиною можливістю зберегти фінан-

сову стійкість системи охорони здоров'я та впоратися з попитом, що збіль-

шується на обсяг та якість [3]. 

Щодо України, то, з одного боку, можна побачити велике прагнення 

до розвитку інновацій, однак з іншого боку – існують певні структурні ба-

р'єри, що уповільнюють використання підходів, які можуть дозволити по-

ліпшити результати лікування пацієнтів. 

Окрім цього, сьогодні є необхідність побудови конструктивного діа-

логу між державою та індустрією для успішного розвитку інноваційної 

складової в медицині. Так, розуміння механізмів державних закупівель ви-

сокотехнологічних медичних виробів дає можливість для інноваційних ком-

паній з великою ефективністю планувати й здійснювати свою дослідницьку 

активність, інвестуючи в створення нових технологій в державному секторі 

охороні здоров'я. 

На сьогоднішній день багато країн світу, так само як і Україна, стика-

ються з проблемою неефективного проведення державних закупівель в сфе-

рі охорони здоров'я. Притому, що корупційна складова не єдина причина іс-

нуючих проблем. Серед інших причин ми можемо назвати недосконалість 

самої процедури проведення державних закупівель, недоліки законодавчої 

бази, що регулює такі питання. Крім цього проблеми можуть з'являтися при 

взаємодії державних органів та контрагентів, оскільки в процесі розміщення 

державного замовлення можуть брати участь організації, що направляють 

свою діяльність на незаконне виконання укладеного державного контракту. 

Починаючи з 2015 року в Україні протікає реформування системи 
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державних закупівель, ґрунтуючись на Законі України №269-VIII, який пе-

редбачає, що здійснення централізованих закупівель для медичних закладів 

проводиться спеціалізованими міжнародними організаціями. Практика по-

казує, що здійснення закупівель в системі охорони здоров'я за допомогою 

міжнародних організацій має безліч позитивних моментів, незважаючи на 

існуючі питання, які вимагають деякого доопрацювання. Так, серед позити-

вних моментів ми називаємо можливість здійснення закупівель безпосеред-

ньо у зарубіжних виробників, що дозволяє знизити частину навантаження з 

Міністерства охорони здоров'я України та звільнити його ресурси. Такі ре-

сурси притому можуть направлятися на здійснення інших значущих функ-

цій забезпечення якісним медичним обслуговуванням населення держави. 

Серед недоробок можна назвати ряд питань, які пов'язані зі своєчас-

ним укладенням відповідних угод з міжнародними організаціями, налаго-

дженням конструктивного співробітництва між Міністерством охорони здо-

ров'я України та міжнародними організаціями. Найбільш проблемне місце в 

такій системі здійснення закупівель бачиться в значних термінах поставок, а 

також необхідності зміни до підходів формування номенклатури для закупі-

влі. Відзначимо, що для українських компаній у створенні нових продуктів 

та виведенні їх на вітчизняний ринок необхідні певні стимули. Серед таких 

стимулів можна виділити цільові програми, локалізацію виробництва й дов-

гострокові державні контракти. 

Далі, одним з ключових інструментів задля проведення в сфері охоро-

ни здоров'я закупівель, які дозволить вийти на новий рівень, викристовуєть-

ся функціонально-вартісний аналіз, що враховує співвідношення витрат й 

вигоди, продукцію та її оцінку, а також ланцюжок поставок. Головним за-

вданням такого аналізу має бути задоволення потреб населення та самих 

медичних закладів [1]. 

Орієнтуючись на досвід зарубіжжя, можна з упевненістю сказати, що 

роль закупівель в підтримці інновацій системи охорони здоров'я дуже важ-

лива. При цьому необхідно, щоб одним із засобів стимулювання інновацій 

виступала тендерна політика, що дозволить поліпшити результати лікування 

пацієнтів і створити вартість в системі охорони здоров'я. Однак найважли-

віше, що критерії, які використовуються в рамках тендеру, повинні орієнту-

ватися в першу чергу на переваги, що забезпечують найбільш ефективні ре-

зультати лікування пацієнтів. 

Відзначимо, що інновації – один з ключових елементів, який сприяє 

розвитку систем охорони здоров'я в усіх країнах. Динамічна екосистема ін-

новацій забезпечує розвиток нових технологій та приплив інвестицій, до-

зволяючи задовольняти потреби в медичному обслуговуванні та, разом з 

тим, стимулювати зростання медичної галузі. Тендерна система - це надзви-

чайно важлива частина екосистеми, необхідна для стимулювання інновацій-

ного розвитку та поліпшення результатів лікування. Важливо відзначити, 

що інноваційні методи адміністрування закупівель можуть допомогти прис-
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корити розвиток технологічних інновацій. Йдеться, перш за все, про багато-

компонентні інтегровані рішення для лікарень, коли лікувальні установи за-

куповують не окремі продукти та системи, а комплексні послуги з прове-

дення тих чи інших високотехнологічних процедур. 

Слід зазначити найбільш проблемні питання в системі державних за-

купівель в сфері охорони здоров'я. На сьогоднішній день зустрічається бага-

то порушень положень закону про проведення таких закупів в процесі про-

ведення аукціонів та конкурсів. Серед таких порушень можна назвати на-

ступні: 

– формування лотів під конкретного постачальника; 

– вказівка торгового найменування лікарського препарату замість мі-

жнародної непатентованої назви; 

– вказівка великого переліку лікарських засобів в одній конкурсній за-

явці, що призводять до неможливості для окремих виробників подавати зая-

вки на участь. 

Серед важливих проблем слід відзначити так само труднощі та витра-

ти в сучасній закупівельної діяльності, враховуючи її регламентовані проце-

дури, які пов'язані з витратою великої кількості часу. 

Ще одна проблема полягає в необхідності наявності кваліфікованих 

фахівців для медичної установи з метою забезпечення технологічних проце-

сів. Такі фахівці повинні пройти спеціальну підготовку здійснення закупіве-

льної діяльності. А наявний перелік посад для працівників охорони здоров'я 

не включає таких фахівців в штат. Тим самим знижується рівень можливості 

вирішити проблеми закупівель окремими закладами охорони здоров'я різно-

го профілю. Дана проблема викликає необхідність медичним організаціям 

самостійно здійснювати організаційну систему ресурсного забезпечення. 

Разом з цим, сьогодні на ринку вітчизняної охорони здоров'я ми бачи-

мо переважання товарів зарубіжного виробництва та високу конкурентосп-

роможність зарубіжної продукції. Для того, щоб вітчизняний виробник зміг 

зайняти лідируючі позиції важливо проводити грамотну політику. А перспе-

ктива розвитку та удосконалення медичної промисловості на даний момент 

залежить від можливості захисту вітчизняних підприємств медичної проми-

словості й забезпечення фінансування виробництв з метою виходу на внут-

рішній і зовнішній ринок з високоякісної та конкурентоспроможною проду-

кцією. Тим самим, для вирішення зазначених проблем важливо визначити 

чіткі напрямки регулювання державними закупівлями, які будуть забезпечу-

вати розвиток ринку медичних послуг, наявність якісної та доступної меди-

цини і розвиток економіки в цілому. 

Висновки. Таким чином, державні закупівлі сприятимуть впрова-

дженню інновацій в медицині тільки якщо критерієм вибору стане орієнта-

ція на довгострокові результати лікування. При цьому довгострокові конт-

ракти з умовою локалізації високотехнологічних виробництв й закупівля то-

варів і послуг за критеріями ефективності повинні прийти на зміну аукціон-
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ної моделі. 

При цьому в даний час ми знаходимося в стадії серйозного оновлення 

всієї системи закупівель, руху до контрактної системі. Ця робота ведеться на 

державному рівні із залученням регіонів, бізнес-спільноти, громадськості. 

Перспективою дослідження має стати визначення напрямів за рішен-

ням розглянутих проблем регулювання державними закупівлями, від успіш-

ного виконання яких залежить рівень забезпечення якісної медичної проду-

кцією населення нашої країни. 

 
Список використаних джерел: 

1. Андреева А. Мировой опыт закупок. Бюджет. 2016. № 10. С. 12-21. 

2. Доліновський Ю. С. Особливості проведення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров‘я. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні. 2016. № 850. С. 500–506. 

3. Гасаналиева А. Ш. Проблемы контрактной системы в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Молодой ученый. 2016. 

№ 2. С. 671-673. 

4. Гладилина И.П., Васильева И.А., Сергеева С.А. Инновационные под-

ходы к управлению в контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Инновации и инвестиции. 

2014. № 3. С. 70-77. 

5. Олефір А.О. Господарсько-правове забезпечення державних 

закупівель у сфері охорони здоров‘я: теоретичні та практичні аспекти: 

монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с. 

 

References: 

1. Andreeva, A. "World procurement experience [Mirovoj opyt zakupok]." 

Budget 10 (2016): 12-21. Print. 

2. Dolinovsky, Yu. S. "Features of Public Procurement of Goods, Works and 

Services in the Healthcare [Osoblivosti provedennya publichnih zakupivel tovariv, robit 

i poslug u sferi ohoroni zdorov‘ya]." Bulletin of the National University "Lviv Polytech-

nic". Series: Laws: a collection of scientific works 850. (2016): 500-506. Print. 

3. Hasanaliyeva, A. Sh. "Problems of the contract system in the field of pro-

curement for meeting state and municipal needs [Problemy kontraktnoj sistemy v sfere 

zakupok dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipalnyh nuzhd]." Young Scholar 

2. (2016): 671-673. Print. 

4. Gladilina, I.P., Vasilyeva, I.A. and Sergeeva, S.A. "Innovative approaches 

to management in the contract system of procurement of goods, works, services for state 

and municipal need [Innovacionnye podhody k upravleniyu v kontraktnoj sisteme zaku-

pok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipalnyh nuzhd]." 

Innovations and investments 3. (2014): 70-77. Print. 

5. Olefir, A.O. Economic and legal provision of public procurement in the 

field of health care: theoretical and practical aspects: monograph [Gospodarsko-

pravove zabezpechennya derzhavnih zakupivel u sferi ohoroni zdorov’ya: teoretichni ta 

praktichni aspekti: monografiya]. Kharkiv: Yurayt, 2012. Print. 

  



 116 

DOI: 10.5281/zenodo.3233369 

UDC 351.82 : 347.453.1 

 

Kashtalyan T., Postgraduate Student of the Training Research and Production 

Centre of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv 

 

Кашталян Т. М., здобувач ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 

 

TENDENCIES OF GOVERNMENT LAND MATTERS CONTROL 

IN THE CONTEXT OF THEIR DEVELOPMENT 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ  

ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ  

 
 

It was grounded that the implementation of state regulation of land relations 

must be ensured with the help of consistent determination of its principles, methods, etc. 

It is established that they concern the public-private sector and improve the mechanisms 

of state regulation of land relations. 

Key words: state regulation, mechanism, land relations, tendencies. 

 

Обґрунтовано, що виконання державного регулювання земельних відносин 

повинно відбуватися за допомогою системного визначення його принципів, спосо-

бів тощо. Установлено, що вони стосуються публічно-приватного сектору i вдо-

сконалення механізмів державного регулювання земельних відносин. 

Ключові слова: державне регулювання, механізм, земельні відносини, тен-

денції. 

 

 

Problem setting. The analysis of the development of government land mat-

ter control all over the world [3] demonstrated the specific tendencies, which 

formed in it. Among them are the environmentally oriented management, the use 

of cluster approach in the agricultural field, the enrichment of public sector in this 

field with the resources and potential of civilian and private sector, the moderni-

zation of the fields of land use, the rationalization of the latter in both horizontal 

and vertical planes of the state land policy, etc. In order to take these tendencies 

into account in our country, it is necessary to study a present-day state of the gov-

ernment land matters control, which takes place within the framework of struc-

tural and organizational reforms. 

Recent research and publications analysis. The functions of the state, 

including development of land relations are covered in the scientific works by 

V. Boklag, H. P. Binswanger, K. Deininger, A. Degtyar, G. Feder, I. Gorbachova, 

N. Latynin, A. Merzlyak, A. Pomaza-Ponomarenko, O.Prokopchuk, and others 

[2–4].  
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Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, it 

should be noted that there is the need in comprehensive description of 

mechanisms of state regulation of land relations, and of the peculiarities of the 

state policy in this field. Our paper objective is based on this. 

Paper main body. One of the most important innovations of the country‘s 

legal framework is a transfer of lands to the communal ownership of the united 

territorial communities. As it is known, starting from February 1, 2018, the State 

Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (StateGeoCadastre) 

started the transfer of state-owned agricultural lands to the communal ownership 

of the united territorial communities (UTC). The relevant decision was approved 

on January 31 during the meeting of the Cabinet of Ministers upon an initiative of 

Ukraine‘s Prime Minister V. Groysman. 

In general, as of the end of 2018, over 0.5 million hectares of agricultural 

lands were transferred to the communal ownership of 165 united territorial com-

munities. It shall allow the improvement of the mechanism of management in the 

field of land matters, and to clearly and transparently form local budget revenues 

with respect to the land fees. In 2019, the process of land decentralization shall 

continue for those territorial communities, which united after February 1, 2018. 

As for the land auctions, they are a government control tool, with a help of 

which the publicity principle should be guaranteed. It should be noted that during 

2018, the territorial agencies of the StateGeoCadastre sold 2,748 state-owned ag-

ricultural land tenant rights at the land auctions. It is 50 percent more than in 2017 

(1,837). The total area of lands transferred for tenancy was 58,700 hectares, which 

is 38 percent more than in 2017 (42,500 hectares) [1]. 

The sum of local budget revenues from land auctions during the part of 

2018 exceeded the last year‘s results by 65 percent and was UAH 195.9 mln 

(118.7 mln in 2017). The average rent rate according to the results of the auctions 

increased from 14.73 percent of the normative monetary evaluation (NME) ac-

cording to the results of 2017 to 19.13 percent of the NME for the part of 2018. 

According to the experts, in the field of land resources, the state is a more effec-

tive owner. The scientists made this conclusion based on the fact that nearly a 

double gap between the average rates of private and state-owned agricultural 

lands in favour of the latter remains in Ukraine. It should be emphasized that it is 

not a single problem in the field of land rent relationships that requires solution. 

It should be also noted that important for the practice of government control 

is the introduction of electronic land auctions. The first land e-auction took place 

on October 18, and by the end of the year, nearly 30 e-auctions were held. E-

auctions demonstrated an average increase in the starting prices by 26 percent 

(from 8.3 percent to 34.3 percent according to the results of land auctions). It was 

made possible thanks to the national (all-Ukrainian) normative monetary evalua-

tion (NME) of agricultural lands. As a matter of fact, in 2018, for the first time in 

23 years, all agricultural lands were evaluated in the territory of Ukraine (except 

for the lands within the bounds of settlements). This evaluation covered an area of 
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more than 35 mln hectares, and was made in accordance with the Governmental 

Decree dated February 7, 2018. During the part of 2018, a comprehensive com-

plex of works connected with evaluation, data compilation into a single corpus 

was carried out, an action plan was prepared, and a website reflecting the system 

was created with a possibility to calculate the NME online. As a result, there is no 

agricultural land plot outside settlements in Ukraine, which is left without evalua-

tion based on the up-to-date data. All information about the national normative 

monetary evaluation of agricultural lands is collected in a single corpus, while a 

website reflecting the whole system was created with a possibility to calculate the 

NME online. 

It should be emphasized that the StateGeoCadastre has finished the satisfac-

tion of debts, which arose after the state-owned agricultural land inventory taking 

in the territory of all regions of Ukraine (starting from 2013). UAH 103.4 mln of 

debt were transferred to the performers of these works. It is particularly remark-

able that as a result of the negotiations with economic entities-performers of 

works, conciliations were made concerning the renunciation by the latter of pen-

alty claims, in particular as for the penalties, which were imposed by court. The 

total sum of state funds saved this way was UAH 8.5 mln. 

Moreover, another positive tendency concerning the sustainable land use 

and national security in this context is the development by the StateGeoCadastre 

in cooperation with the Japan International Cooperation Agency (JICA) of the 

prototype of the system of National Infrastructure of Geospatial Data 

(http://nsdi.land.gov.ua/). The prototype of this system is a single cartographic 

base that unites both basic and field-oriented groups of data, in particular concern-

ing the coordinates and boundaries of administrative-territorial structure, hydro-

graphical objects, settlements, and street and road network, as well as industrial, 

agricultural and sociocultural establishments, roads, railroads and land plots in the 

indicated territory. All of these data are available online and will become a foun-

dation for management decisions and transparency of land resources management. 

It should be also noted that in addition to the National Infrastructure of 

Geospatial Data, the monitoring of land matters and the release of its results is 

also carried out in Ukraine [4]. In October 2018, the presentation of the second 

wave of monitoring of land matters (2016-2017) was presented in the Representa-

tive Office of the World Bank in Ukraine. The monitoring of land matters is a 

platform with the systemized and generalized information about possession, use 

and disposal of land plots. It is a single and structured base for different arrays of 

data: the number of lands registered in the State Land Cadastre and the number of 

rights to the latter registered in the State Register of Property Rights to Real Es-

tate, market transactions with land plots, paid taxes, legal disputes, etc. – with the 

total of 65 criteria. The research accumulated data from six agencies: the 

StateGeoCadastre, the Ministry of Justice, the State Fiscal Service, the State Sta-

tistics Service, the State Water Resources Agency, and the State Judicial Admini-

stration of Ukraine. The first monitoring of land matters based on the data for 

http://nsdi.land.gov.ua/
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2014-2015 was released in September 2015 [1]. 

Nevertheless, the further development of government land matter control 

requires the substantiation of the fields of its improvement, including: 1) the in-

crease in the level of independence and responsibility of state authorities and cor-

poratization of government land matter control; 2) the attraction of investments in 

this field and the use of modern technologies in it with the purpose of preservation 

of land resources for the next generations, the improvement of public infrastruc-

ture, the improvement of the welfare of citizens living in rural areas, etc.; 3) the 

assessment of eco-system services within the framework of civil environmental 

review, the update of other types of control; 4) the arrangement of activities of ex-

isting bodies (agencies, inspectorates, etc.) in the field of land use with the pur-

pose of creation of favourable conditions for closer cooperation with community, 

and based on this, it is important to establish framework programs and joint insti-

tutions for management in the indicated field, etc. 

Conclusions. Thus, the introduction of innovations in the process of im-

plementation of the state control of land use shall be grounded theoretically and 

conceptually, and shall take into account the factors, which influence the practice 

of use of the forms and methods of management in the indicated field. Based on 

the world practice, the state land policy is implemented in combination with the 

use of mechanisms of self-control. Ukraine is also trying to take up this tendency. 

Sharing the idea of those researchers who support reasonable deregulation in the 

field of land use, it is specified that it is necessary to solve the range of problems 

of government control available in the field of land use control. As a matter of 

fact, it concerns problem issues connected, first of all, with the tax rate; second, 

with the introduction of electronic application filing for land rent right registra-

tion; third, with the simplification of the procedure of allocation of land for fur-

ther rent, etc. 
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PUBLIC ADMINISTRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

ACTIVITIES IN UKRAINE 

 
У статті розглянута роль науки в розвитку економіки країни, проведено 

аналіз стану й тенденцій розвитку фундаментальної й прикладної науки, 

визначені шляхи вдосконалювання методів оцінки потенціалу наукових установ. 

Показані шляхи вдосконалення принципів стимулювання розвитку наукової й 

інноваційної діяльності, розроблена методика оцінки й управління розвитком 

кадрового потенціалу наукових установ і закладів вищої освіти. Досліджено 

принципи організації державного управління розвитку наукової діяльності вузів і 

наукових установ.  

Ключові слова: державне управління, наука, науково-дослідні роботи, нау-

ково-технічна діяльність, наукові дослідження. 

 

In the paper, the role of science in the development of the country’s economyhas 

been examined, the state and trends of the fundamental and applied sciencedevelopment 

have been analysed, theways of the methods improvement of the scientific institutions 

potential assessmenthave been identified. The ways of improvement of the principles of 

stimulation development of scientific and innovative activity have been presented, the 

methodology of estimation and management of the personnel potential development of 

scientific institutions and institutions of higher education has been developed. The prin-

ciples of organization of public administration of the scientific activity of universities 

and scientific institutions have been researched. 

Key words: public administration, science, research work, scientific and techni-

cal activity, scientific research. 

 

 

Постановка проблеми. Високорозвинена наука являє собою 

найбільш важливий стратегічний ресурс будь-якої держави в сучасному 

світі. Вона впливає на економіку не тільки шляхом реалізації й впроваджен-

ня у виробництво нових прикладних ідей і розробок, але її існування є 

необхідною умовою економічного зростання. Досвід нашої країни показує, 

що будь-яке стримування процесу розвитку як фундаментальної, так і 

прикладної науки з фінансової або політичної причин негативно 
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відбивається фактично на всіх показниках макроекономічного розвитку й 

обороноздатності країни. 

Розвиток фундаментальної й особливо прикладної науки впливає на 

економіку країни за рахунок розробки й впровадження у виробництво нових 

прикладних ідей і результатів. Вони є й необхідною умовою економічного 

зростання, оскільки забезпечують нагромадження людського капіталу з ви-

щою кваліфікацією й конкурентоспроможного виробничого потенціалу в 

різних галузях економіки, що сприяє його інтенсивному розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що сьогодні 

з окремих питань організації наукової й інноваційної діяльності є велика 

кількість публікацій у вітчизняній і закордонній літературі. Дослідженням в 

області державного управління прогнозуванням розвитку науки й техніки 

присвячені роботи [1-5]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз державного управління 

науково-технічною діяльністю в Україні. 

Виклад основного матеріалу Сучасні тенденції світового розвитку 

пов'язані з переходом суспільства до більш високої постіндустріальної 

стадії. Людська цивілізація встала на новий етап свого розвитку – етап 

інформаційних технологій, основу якого становить процеси, пов'язані з ви-

робництвом, поширенням і використанням інформації як інформаційного 

ресурсу, що представляє собою найважливіший каталізатор розвитку 

економіки. Сучасні інформаційні системи забезпечують автоматизацію збо-

ру, обробки й аналізу інформації із застосуванням комп'ютерів і телекомуні-

кацій, що сприяє підвищенню ефективності прийнятих рішень на різних рі-

внях державного управління національною економікою й науковими дослі-

дженнями. Під впливом високих технологій змінюється характер і зміст 

праці, структура зайнятості, виникають нові види економічної діяльності, 

відбуваються позитивні зрушення в системі освіти, медицини, у сфері виро-

бничого й особистого споживання. 

Усе це в комбінації з посиленням конкуренції на ринку наукомісткої 

продукції вимагає збільшення частки витрат на науку в обсязі ВВП України 

в найближчі 3-4 року у два й більш раз.Крім того, поряд з використання бю-

джетних коштів необхідне створення умов для розвитку джерел позабюдже-

тного фінансування зокрема, переміщення частини доходів підприємств і 

підприємців з виробництва у сферу наукових досліджень і розробок, моде-

лювання нових технологій і продуктів.Добитися цього можна тільки при 

пільговій податковій політиці, аж до виключення податків на фінансові ко-

шти, виділювані підприємцями й виробничими підприємствами на розвиток 

науки й проведення наукових досліджень. 

Відмітною рисою інформаційного суспільства є зростання значення 

інформації як однієї з базових складових економічного потенціалу й соціа-

льного прогресу. Причому мова йде про інформацію, втілену у фактах, 

відомостях про закони природи й розвиток суспільства, принципів їх засто-
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сування, навичках і здатностях людей, соціальних відносинах тощо. Щодо 

цього особливе значення набуває інтелектуалізація суспільства й виробниц-

тва, створення економіки, що базується на наукових знаннях, коли 

інформація й послуги стають предметами праці, що володіють порівняно 

більш високою вартістю, чим ті, яку мають товари натурально-речовинного 

походження [1]. 

У цих умовах суспільний продукт уже характеризується не стільки 

своїм матеріальним субстратом, скільки функціональним призначенням і 

інформаційно-пізнавальним змістом. Величина витрат виробництва усе 

сильніше залежить від розмірів нематеріальних інвестиції - витрат на 

наукові дослідження й розробки, придбання ліцензій, професійну підготовку 

кадрів, програмне забезпечення, маркетинг, рекламу тощо. 

Саме поняття економіки, заснованої на знаннях або інноваційної 

економіки широке поширення, що одержало в останні роки, у світовій 

економічній літературі, відбиває визнання тієї обставини, що науково-

технічні знання безпосередньо впливають на параметри економічного зро-

стання. На частку наукомістких галузей оборонної промисловості й сфери 

послуг нині в провідних індустріальних країнах доводиться в середньому 

більш половини валового внутрішнього продукту. Саме дані галузі 

відрізняються найбільш високими темпами зростання обсягів виробництва, 

зайнятості, інвестицій, зовнішньоторговельного обігу [3]. 

Досягнення науки й техніки виступають ключовим фактором 

поліпшення якості продукції й послуг, економії трудових і матеріальних 

витрат, зростання продуктивності праці, удосконалювання організації ви-

робництва й підвищення його ефективності. Усе це, в остаточному 

підсумку, визначає розвиток виробничого потенціалу підприємств їх 

конкурентоспроможність продукції, що й випускається ними, на 

внутрішньому й світовому ринках. 

Науково-технічний прогрес, появи нових видів продукції, технологій і 

навіть галузей виробництва, сприяють створенню додаткових робочих місць 

і посиленню попиту на високо кваліфіковану робочу силу. У ряді випадків 

це може супроводжуватися вивільненням працівників, особливо малоквалі-

фікованих, з галузей матеріального виробництва, що компенсується зрос-

танням зайнятості у сфері послуг. Не можна не відзначити й екологічний 

ефект науково- технічних досягнень, пов'язаний зі створенням техніки й те-

хнологій, що забезпечують більш раціональне використання природних ре-

сурсів, зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище, 

утилізацію відходів і вторинної сировини. 

Якщо говорити про соціальні наслідки науково-технічного прогресу, 

то вони обумовлені такими чинниками: 1) поліпшенням споживчих власти-

востей продукції, якості житла, умов праці; 2) удосконаленням охорони 

здоров'я й освіти; 3) можливостями залучення в громадське життя непрацез-

датних осіб тощо. Поряд із цим, мова йде про більш широкий вплив науки й 
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інновацій на мотивацію людей, життєві цінності, етичні, естетичні й правові 

норми, соціальне партнерство й суспільні відносини, інституціональні 

структури, а виходить, і на еволюцію суспільства в цілому. 

У сучасній теорії економічний розвиток описується як перехід 

економічної системи з одного рівноважного стану в інше, і джерелом такого 

переходу є, по вираженню Й. Шумпетера, «виникнення нових ідей і їх речо-

винного втілення», або інновацій [2]. Інновації являють собою нові або 

вдосконалені продукти, впроваджені на ринку, нові або вдосконалені 

технологічні процеси, використовувані в практичній діяльності, або нові 

підходи до соціальних послуг. Цей термін може мати різні значення в різних 

контекстах, і вибір їх залежить від конкретних цілей, виміру або аналізу. 

Економічна теорія розрізняє п'ять типів інновацій: уведення нового 

продукту; уведення нового методу виробництва; створення нового ринку; 

освоєння нового джерела сировини або напівфабрикатів; реорганізація 

структури державного управління. Інновації порушують економічна 

рівновага, яка відновлюється на новому, більш високому, рівні розвитку під 

впливом конкуренції [4]. Тому інноваційним розвитком економіки треба 

цілеспрямовано управляти на всіх рівнях ієрархії державного управління 

суспільством для більш ефективного з мінімальним часом переходу в новий 

економічний стан. Для цього державі, насамперед, необхідно визначитися з 

конкретними пріоритетними напрямками свого розвитку, а не обмежуватися 

загальними формулюваннями необхідності перехід до інноваційної 

економіки. 

Виступаючи джерелом технологічного розвитку, наукові досягнення й 

розроблені на їхній основі інновації, охоплюють увесь процес створення, 

поширення й застосування науково-технічних знань. Вони перетерплюють 

послідовну трансформацію від абстрактних ідей до практичних результатів, 

причому між стадіями наукових досліджень і інноваційного процесу вини-

кають різноманітні прямі й зворотні зв'язки, що утворюються під впливом 

потреб суспільства й ринку. Центральне місце при цьому належить науко-

вим дослідженням і розробкам, які визначаються як творча діяльність, здій-

снювана на систематичній основі з метою збільшення обсягу знань про про-

цеси й закономірності розвитку природи й суспільстві, а також пошуку но-

вих областей практичного застосування цих знань. 

Наукові дослідження й розробки охоплюють три види робіт (діяльнос-

ті): фундаментальні дослідження, прикладні дослідження й проектування 

або розробки. Під фундаментальними розуміються експериментальні або 

теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань із орієнтаці-

єю або без чіткої орієнтації отриманих результатів на вирішення конкретних 

практичних завдань. Їхній результат – відкриття, гіпотези, теорії, методи 

тощо, які можуть забезпечити прорив у різних галузях економіки й у майбу-

тньому. 

Фундаментальні дослідження дають певний заділ і можуть завішатися 
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рекомендаціями про проведення прикладних досліджень для виявлення 

можливостей практичного використання отриманих наукових результатів, 

науковими публікаціями тощо. Прикладні дослідження являють собою 

оригінальні роботи, спрямовані на одержання нових знань із метою 

вирішення конкретних практичних завдань. Прикладні дослідження визна-

чають можливі шляхи використання результатів фундаментальних 

досліджень, нові методи розв'язку нових і раніше сформульованих проблем 

[5]. Інноваційний процес тісно пов'язаний з ринковим середовищем, тобто 

попит на ринку визначає основні напрямки розвитку прикладної науки. 

Держава ж повинна відповідати за формування умов розвитку 

фундаментальної науки. Розробки являють собою систематично проведені 

роботи, засновані на наявних знаннях, отриманих у результаті наукових 

досліджень і (або) практичного досвіду. Розробки спрямовані на створення 

нових матеріалів, продуктів або обладнань, впровадження нових процесів, 

систем і послуг або значне вдосконалення, що вже випускається або 

введеної в дію продукції. До них ставляться [4, с. 103]: 

– розробка ідей і ескізного проекту нового виду продукції; 

– розробка різних варіантів нової продукції, у тому числі нетехнічного 

характеру, на рівні креслення або іншої системи знакових засобів (проектні 

роботи); 

– розробка робочих креслень і технологічних процесів, тобто 

способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних і інших процесів із 

трудовими процесами в цілісну систему, що робить до одержання корисного 

результату – інноваційного продукту. 

До складу розробок включається також створення й випробування 

дослідних зразків (оригінальних моделей, що володіють принциповими 

особливостями створюваного нововведення); певні види проектних робіт, 

які припускають використання результатів попередніх досліджень. 

Критерієм, що дозволяють відрізнити наукові дослідження й розробки 

новацій від супутніх їм видів науково-технічної, виробничої й іншої 

діяльності, є обов'язкова наявність у них значного елемента новизни. 

Відповідно до даного критерію конкретний проект буде або, навпаки, не бу-

де віднесений до наукових дослідження й розробкам залежно від його мети, 

рівня новизни, використаних наукових методів, отриманих нових видів 

продукції або результатів. Наприклад, якщо статистичні, соціологічні, 

медичні обстеження спеціально організовані в рамках дослідницьких 

проектів, то вони також ставляться до наукових досліджень, тому що дозво-

ляють одержати дані відсутні для прийняття рішень. 

Безпосередня трансформація ідей (звичайно результатів наукових 

досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень) у нові або 

вдосконалені продукти й технологічні процеси здійснюється на стадії 

інноваційної діяльності. Вона припускає таке [3, с. 56]: 

– підготовку й перепідготовку персоналу у зв'язку із застосуванням 
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нових технологій і встаткування; 

– маркетингові дослідження й заходи пов'язані із просуванням нових 

продуктів на ринку, крім розгортання дистриб'юторських мереж. 

Дослідження якісних характеристик явищ і процесів у сфері науки й 

інновацій дозволяє визначити систему показників рівня новизни й динаміки 

їх розвитку. 

Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що розвиток науки 

повинний бути збалансованим по всіх трьом її напрямкам: фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження й розробки. Важливу роль у розвитку 

всіх трьох відзначених напрямківвідіграє наука закладів вищої освіти при її 

тісній інтеграції з академічною наукою, що займається в основному фунда-

ментальними дослідженнями. Це обумовлене тим, що незважаючи на всі 

труднощі пов'язані з переходом до ринкової економіки,  наука ну навчаль-

них закладах  змогла зберегти в досить гарному стані свій науковий 

потенціал. Однак відсутність на першому етапі реформ обґрунтованих 

стратегічних рішень, націлених на трансформацію моделі науки й 

підвищення її ролі в забезпеченні позитивних соціально-економічних змін в 

країні, а також загальносистемна криза в країні привели до критичної 

ситуації в науці. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯМ МЕТРОЛОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

STATE REGULATION OF METROLOGICAL EXAMINATION 

FOR GROWTH OF QUALITY OF PRODUCTION 

 
Стаття розкриває основні положення державного регулювання щодо про-

ведення метрологічної експертизи як одного з напрямків щодо досягнення якості і 

конкурентоспроможності продукції. Автор приділяє увагу основним поняттям 

при визначенні якості продукції та її складових. Крім цього, в статті описані ос-

новні завдання метрологічної експертизи, а також її напрямки, що дозволяють 

забезпечувати якість продукції. 

Ключові слова: метрологічна експертиза, якість продукції, точність ви-

мірювань, методика вимірювань, вимірювальна техніка. 

 

The article reveals the main provisions of the state regulation concerning the me-

trological examination as one of the directions for achieving the quality and competi-
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tiveness of products. The author pays attention to the basic concept in determining the 

quality of products and their components. In addition, the article describes the main ob-

jectives of the metrological examination, as well as its directions, which ensure the 

quality of products. 

Keywords: metrological examination, quality of production, accuracy of mea-

surements, measurement method, measuring technique. 

 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки вироблена про-

дукція повинна відрізнятися високими показниками якості. У документації, 

по якій виготовляється продукція, яка випускається, вимоги до використан-

ня сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технологічного процесу, 

якості готової продукції, її надійності та довговічності виражаються кількіс-

ними показниками, які необхідно вимірювати (контролювати) на всіх стаді-

ях виробництва, випробувань та експлуатації продукції. 

Отримана за допомогою засобів вимірювань та контролю, вимірюва-

льна інформація повинна з необхідною точністю та достовірністю відобра-

жати властивості речовин, матеріалів, а також виробів, характер технологіч-

них процесів, якість та кількість продукції, що випускається. При цьому, рі-

шення проблеми якості багато в чому залежить від точності одержуваної 

вимірювальної інформації (зокрема - правильності, повторюваності, відтво-

рюваності). 

Отримання об'єктивної інформації про вимірюваний показник якості 

продукції засноване на виробленні та регламентації вимог до вимірюваного 

(контрольованого) параметру; виборі засобів вимірювань, методик виконання 

вимірювань (МВВ) необхідної точності; виконанні вимірювань із застосуван-

ням стандартизованих вимірів; дотриманні цілого комплексу метрологічних 

правил отримання, обробки та представлення результатів вимірювань. 

Матеріали перевірок органів державного нагляду за стандартами та 

засобами вимірювань свідчать, що понад 60% порушень вимог стандартів та 

технічних умов випуску продукції незадовільної якості відбувається через 

недотримання метрологічних правил, а також вимог, що пред'являються до 

забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань. Причому значна 

частка порушень метрологічних правил доводиться на нормативну та іншу 

технічну документацію, тобто вноситься при розробці продукції. 

Метрологічна експертиза (МЕ), будучи невід'ємною частиною техно-

логічної підготовки виробництва, є, по суті, її першим етапом, тому без неї 

об'єктивний та достовірний контроль неможливий. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема досягнення яко-

сті продукції завдяки проведенню метрологічної експертизи вивчається ба-

гатьма дослідниками сучасності. Так, на думку О.М. Крюкова та О.П. Фло-

ріна, для того, щоб відбулися зміні в підходах при забезпеченні якості про-

дукції необхідно підвищувати вимоги при організації метрологічної діяль-

ності на виробництві. Саме введення якісних науково-методичних та органі-
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заційно-технічних заходів пристосування метрологічної діяльності стосовно 

новітніх вимог управління якістю дозволить покращити процеси вимірю-

вань у промисловості. Для того, що забезпечити відповідну якість вимірю-

вальних процесів проводиться метрологічне забезпечення (МЗ). Запрова-

дження новітніх систем управління якістю (СУЯ) значно сприяють підви-

щенню вимог при метрологічній діяльності під час виробництва [5].  

Учений М.М. Микийчук та П.Г. Столярчук стверджують, що необхід-

но проводити пошук методів покращення якості та ефективності процесів 

вимірювань на етапі виготовлення продукції та інтегрування їх в процеси 

забезпечення якості продукції. Щоб створити сучасне конкурентоздатне ви-

робництво важливим є забезпечити єдність та потрібну точність вимірю-

вань, проте це вже є недостатніми умовами мінімізації втрат від неточності 

вимірювань. Надзвичайно важливим для виробничих процесів є забезпечен-

ня оперативного контролю за якістю виробництва з метою забезпечення не-

обхідної якості та конкурентоздатності продукції. Раціональним шляхом пі-

двищення якості продукції на рівні окремого підприємства є впровадження 

системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001. 

Вимірювальні процеси є важливим елементом забезпечення якості продукції 

на етапі її виготовлення. Для підвищення ефективності метрологічної діяль-

ності на підприємстві важливо інтегрувати метрологічне забезпечення в 

процеси управління якістю [4]. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розкритті основних осо-

бливостей проведення метрологічної експертизи при виявленні шляхів удо-

сконалення якості продукції, яка випускається різними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Ще в минулому столітті зарубіжні під-

приємці прийшли до висновку, що успіх будь-якого бізнесу залежить, перш 

за все, від якості виробленої продукції або послуг. Забезпечення якості – од-

не з основних умов, при виконанні якого постачальник може вийти на ринок 

з конкурентоспроможною продукцією (послугою), та відповідно до цього 

мати комерційний успіх. Однією з головних функцій, спрямованої на підт-

римку певного рівня якості продукції підприємства, є управління якістю. 

Важливим складовим елементом системи управління якістю на стадіях ви-

робництва та реалізації продукції виступає сьогодні метрологічне забезпе-

чення виробництва. 

Якість – це ступінь відповідності властивих характеристик вимогам. 

Якість продукції – найважливіший показник діяльності підприємства. Під-

вищення якості продукції сприяє виживанню фірми в конкурентних умовах 

ринку. Поняття якості включає в себе три складові: об'єкт; характеристики; 

вимоги [2]. 

Об'єктами можуть виступати продукція, організація, певний процес 

або окрема особа, а також їх будь-яка комбінація. Характеристики – сукуп-

ність різних властивостей товарів та послуг. Вони можуть бути кількісними 

та якісними. До кількісних відносяться такі характеристики, як швидкість 
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автомобіля, вага товару, обсяг та інші, а до якісних – запах, смак та інше. 

Третій елемент – вимоги. В даному випадку це, перш за все, потреби: в без-

пеці, зручності використанні, соціальні, естетичні потреби. Виробники по-

винні забезпечити задоволення цих потреб. Виходячи з даних складових 

можна дати кінцеве визначення якості продукції – це сукупність властивос-

тей продукції, які обумовлюють її придатність задовольнити певні потреби 

відповідно до її призначення. 

Підвищення якості – це важливий напрямок інтенсивного економічно-

го зростання. Саме тому має місце комплексне управління якістю продукції 

на підприємстві, причому для кожної компанії системи управління індивіду-

альні. Вітчизняний та світовий досвід доводить пряму залежність забезпе-

чення високої якості товарів від рівня метрологічного забезпечення вироб-

ництва. Правильне визначення тих чи інших показників якості, які підляга-

ють підтвердженню при здійсненні контролю, залежить, перш за все, від ме-

трологічного забезпечення вимірювань та контролю. 

Державне регулювання у сфері забезпечення єдності вимірювань здій-

снюється в наступних формах: 

- твердження типу стандартних зразків або типу засобів вимірюваль-

ної техніки; 

- повірка засобів вимірювальної техніки; 

- метрологічна експертиза; 

- державний метрологічний нагляд; 

- атестація методик вимірювань; 

- акредитація юридичних осіб та індивідуальних підприємців на вико-

нання робіт, а також надання послуг в галузі забезпечення єдності вимірю-

вань [1]. 

Для вимірювання будь-якого параметра продукції необхідно встано-

вити ступінь достовірності визначення цього параметра, норми точності; 

вибрати методику; відібрати засіб вимірювання та визначити його готов-

ність до виконання своїх функцій (шляхом їх періодичної повірки та каліб-

рування); створити необхідні умови для вимірювань, обробки інформації та 

оцінки даних результатів. Ці складові процесу вимірювання являють собою 

певну систему, вилучення з якої будь-якого елементу призведе до отриман-

ня недостовірної інформації, а отже до економічних втрат. Важлива роль в 

досягненні певної якості продукції належить метрологічному забезпеченню 

виробництва, а також випробуванню та контролю якості. Багато в чому дос-

товірність результатів випробувань залежить від правильного вибору засобу 

вимірювання та методу. 

Вимірювання величини безпосередньо здійснюється засобом вимірю-

вань – технічний засіб, призначений для знаходження та отримання значен-

ня величини. Особливо важливим при вимірах є правильний вибір засобів 

вимірювань з урахуванням їх похибок. Раціональний вибір передбачає міні-

мізацію втрат через похибки вимірювань та витрат на вимірювання. 
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Методика вимірювань являє собою сукупність конкретних операцій, 

виконання яких призводить до отримання результатів зі встановленим рів-

нем точності. Атестація методик проводиться з метою встановлення та підт-

римання відповідності методів вимірювання, які пред'являються до неї мет-

рологічними вимогами [3]. Важливим моментом також є метрологічне за-

безпечення контролю якості продукції. Вимірювання є одним з важливих 

складових, що входять до процедури контролю якості. 

Отже, метрологічне забезпечення являє собою встановлення та засто-

сування наукових, а також організаційних основ, технічних засобів, правил 

та норм, необхідних для досягнення єдності та необхідної точності вимірю-

вань. Таким чином, проблема забезпечення високої якості продукції тісно 

пов'язана з проблемою якості вимірювань. 

Якість – це багатопланове поняття, її забезпечення вимагає єдності 

практичного досвіду та творчого підходу. Проблема підвищення якості буде 

вирішена тільки при спільних зусиллях багатьох фахівців, держави, управ-

лінських органів, керівників підприємств. 

З урахуванням специфіки конкретних галузей, підприємствам слід 

встановити стадії розробки документації, на яких буде проводитися експер-

тиза: технічного завдання, технічної пропозиції, ескізного або технічного 

проекту, розробки робочої документації. Проводити метрологічну експерти-

зу на всіх стадіях не доцільно, в кожному випадку знаходиться оптимальний 

варіант.  

Метрологічну експертизу можуть проводити фахівці виробничих під-

розділів та метрологічної служби. Перші піддають експертизі вихідні рі-

шення (обсяг та номенклатуру вимірювання параметрів, діапазон виміру па-

раметрів та вимірів, призначення допусків, що впливають на умови) відо-

бражаються в технічній документації. Другі – методологію вимірювання ви-

хідних параметрів та їх вибір. Нерідко проводити експертизу по цих двох 

напрямах може один фахівець, але це знижує її ефект, тому що відсутній на-

лежний аналіз через односторонню кваліфікацію фахівця. Проведення мет-

рологічної експертизи технічної документації є однією з форм участі фахів-

ців метрологів в забезпеченні необхідного рівня якості розроблюваної на пі-

дприємстві технічної документації. 

Метрологічна експертиза сприяє раціональному вирішенню двох ос-

новних питань метрологічного забезпечення виробництва виробів - що ви-

мірювати та з якою точністю, а також пов'язаних з ними питань вибору за-

собів та методик виконання вимірювань. 

У зв'язку з цим основними завданнями метрологічної експертизи є: 

- визначення оптимальності номенклатури вимірюваних параметрів 

при контролі з метою забезпечення ефективності та достовірності контролю 

якості, а також взаємозамінності; 

- оцінювання оптимальності вимог до точності вимірювань; 

- оцінювання повноти та правильності вимог до точності засобів вимі-
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рювань; 

- оцінювання відповідності точності вимірювань заданим вимогам; 

- оцінка відповідності виробів (вимірювальних систем); 

- раціональність обраних засобів та методик вимірювань; 

- аналіз використання обчислювальної техніки в вимірювальних опе-

раціях. 

- контроль правильності застосування метрологічних термінів, на-

йменування вимірюваних величин та позначення їх одиниць; 

- встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам 

ефективності та достовірності контролю, а також взаємозамінності; 

- оцінка можливості контролю необхідних параметрів в процесі виго-

товлення, випробування, експлуатації та ремонту виробів; 

- встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам 

забезпечення оптимальних режимів технологічних процесів; 

- виявлення можливості переважного застосування уніфікованих, ав-

томатизованих засобів вимірювань, що забезпечують отримання заданої то-

чності вимірювань та необхідної продуктивності; 

- встановлення правильності вибору засобів та методик виконання ви-

мірювань та контролю; 

- встановлення повноти та правильності вимог до засобів вимірювань, 

а також методик виконання вимірювань; 

- оцінка забезпечення застосовуваними засобами вимірювань мініма-

льної трудомісткості та собівартості контрольних операцій при заданій точ-

ності; 

- встановлення переважного застосування стандартизованих або наяв-

ності атестованих методик виконання вимірювань; 

- оцінка відповідності продуктивності технологічного устаткування; 

- визначення доцільності обробки результатів вимірювань за допомо-

гою спеціальних програм, наявності стандартних або спеціальних програм 

обробки та відповідності вимогам, що пред'являються до обробки результа-

тів вимірювань, а також до форм представлення результатів вимірювань, 

контролю, випробувань; 

- встановлення правильності найменувань та позначень фізичних ве-

личин; 

- встановлення правильності вказівок по організації та проведення ви-

мірів для забезпечення безпеки праці. 

Метрологічна експертиза успішно вирішує свої завдання за умови її 

проведення на самих ранніх стадіях розробки документа, починаючи з зая-

вок та технічного завдання на створення продукції. Такий підхід визначає 

максимальний економічний ефект від експертизи. Її проведення на наступ-

них стадіях розробки веде до матеріальних втрат не тільки за рахунок зни-

ження обсягу та точності інформації, але також за рахунок втрати матеріа-

льних засобів та часу, необхідних для усунення виявлених недоліків в галузі 
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метрологічного забезпечення. Проведення експертизи має бути спрямоване 

на таке: 

- впровадження у виробництво найсучасніших та прогресивних мето-

дів і засобів контролю, які забезпечують технічно обґрунтовану точність, 

зниження трудомісткості та собівартості контрольних операцій; 

- відповідності застосованих в усіх підрозділах підприємств засобів та 

методів вимірювання, дотримання вимоги оптимальних режимів технологі-

чного процесу та контролю якості продукції. 

При проведенні метрологічної експертизи виявляються помилкові та 

не достатні рішення з метрологічного забезпечення технічних методів та 

прийомів, технологічних процесів, а також конструкторських пропозицій, 

котрі містяться в поданій на експертизу документації, а також виробляються 

рекомендації з конкретних питань метрологічного забезпечення виробницт-

ва, відображених в технічній документації.  

Метрологічна експертиза технічної документації, яка розробляється на 

підприємстві, носить добровільний характер. Необхідність її проведення 

може бути обумовлене різними причинами. Основним спонукальним моти-

вом є забезпечення високої якості та конкурентоспроможності продукції, 

яка випускається. Усунути метрологічні помилки на стадії розробки доку-

ментації простіше, ніж на стадії виробництва, випробування, експлуатації 

продукції. 

Слід також мати на увазі, що відсутність проведення метрологічної 

експертизи технічної документації може бути причиною неправильного ви-

бору параметрів, що підлягають вимірюванню, необґрунтованого вибору 

норм точності вимірювань, неправильного вибору методів (методик вико-

нання вимірювань) та засобів вимірювань для процесу розробки, виготов-

лення, випробування, контролю продукції, що може позначитися на якості, 

собівартості продукції, котра випускається, а в деяких випадках може приз-

водити до більш тяжких наслідків. 

Практика більшості підприємств, організацій та галузей показує, 

що проведення метрологічної експертизи призводить до покращення  

метрологічного забезпечення виробництва та, як наслідок, позитивно позна-

чається на якості продукції, яка випускається та взагалі ефективності вироб-

ництва. При впровадженні на підприємствах систем управління якістю  

проведення метрологічної експертизи набуває особливу роль, оскільки  

вона сприяє покращенню розробки та виробництва продукції та спрямована 

на попереджуючі й коригувальні дії відповідно до положень стандартів. 

Усунути метрологічні помилки або рекомендувати найбільш ефективні  

рішення для контрольно-вимірювальних процедур на стадії розробки  

технічної документації простіше, ніж при виробництві або випробуваннях 

продукції. 

Висновки. Таким чином, метрологічна експертиза була створена як 

методологія метрологічного забезпечення для підвищення якості. На сього-
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дні метрологічна експертиза – це аналіз закладеного метрологічного забез-

печення та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення. Заключним 

етапом метрологічної експертизи є метрологічний контроль, тобто виявлен-

ня допущених метрологічних помилок та припис до їх усунення. 

Виходячи з вищевикладеного можна сказати, що чим вище ефектив-

ність метрологічної експертизи тим повніше вона проведена, та в результаті 

вища ефективність подальшої розробки документації, а також грамотніше 

буде здійснено метрологічне забезпечення виробництва, отже, підвищиться 

якість продукції та її конкурентоспроможність на ринку. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF THE 

STATE REGULATION OF THE TOURIST SPHERE OF UKRAINE 

 
У статті розглянуто існуючі наукові напрацювання щодо сутності механі-

зму державного регулювання туристичної сфери. Обґрунтовано і уточнено ряд 

заходів, спрямованих на вдосконалення методичних основ підвищення ефективно-

сті управління сферою туризму. Запропоновано напрями удосконалення механіз-

мів державного регулювання туристичної сфери України. 

Ключові слова: механізми державного регулювання, туристична сфера, 

державна туристична політика. 

 

The article deals with the existing scientific work on the essence of the mechan-

ism of state regulation of the tourism sector. The series of measures aimed at improving 

the methodical bases for increasing the efficiency of tourism management is substan-

tiated and specified. Some directions of improvement of mechanisms of state regulation 

of the tourist sphere of Ukraine are offered. 

Keywords: mechanisms of state regulation, tourism sphere, state tourism policy. 

 

 

Постановка проблеми. На початку нинішнього століття туризм став 

впливати на економіку цілих країн, регіонів і на світоустрій в цілому. Індус-

трія туризму перетворилася в досить ефективну і високоприбуткову галузь. 

Ефективність туризму є важливим чинником, що стабілізує соціально-

політичну обстановку та створює основу для стійкого економічного розвит-

ку в України. Розвиток туризму в сучасний період нестабільної економічної 

ситуації та недосконалості системи державного управління показує неодно-

рідність туристського комплексу, що обумовлює необхідність наукового 

пошуку дещо новітніх підходів до удосконалення існуючих механізмів дер-

жавного регулювання туристичної сфери України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публіка-

цій останніх років свідчить про те, що вивченню механізмів державного ре-
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гулювання туристичної сфери приділяється велика увага в наукових колах. 

Цим питанням присвячено наукові праці О. Білотіла, М. Біль [5], 

Л. Давиденко[7], С. Домбровської [3], Л. Івашиної, Є. Козловського [4], 

Н. Коніщевої, С. Майстро [1], Г. Міхайліченко, О. Мельниченко [2], 

В. Шведун [2], Е. Щепанського та інших. 

Ідеї та положення, викладені у працях даних авторів, послужили осно-

вою для подальших наукових напрацювань з окресленої проблематики. Од-

нак, в сучасних умовах соціально-економічного розвитку механізми держа-

вного регулювання туристичної сфери України потребують подальшого 

удосконалення. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні на-

прямів удосконалення механізмів державного регулювання туристичної 

сфери України в контексті ефективності реалізації державної політики.  

Виклад основного матеріалу. Туристичну індустрію відносять до роз-

ряду галузей, які визначатимуть світовий економічний розвиток в цьому 

столітті. Будучи однією з найбільших високоприбуткових і динамічних га-

лузей світового господарства, туризм значно впливає на зміни структури 

національної та регіональної економіки, стратегію і тактику інституційних 

перетворень і здійснення соціально-економічної політики.  

Необхідність участі держави в регулюванні туристичної сфери не ви-

значає сама по собі ступінь цієї участі. В країнах з розвинутою ринковою 

економікою, налагодженим господарським механізмом і розвинутим зако-

нодавством, яке враховує інтереси як суспільства в цілому, так і окремих 

його груп, в тому числі виробників та споживачів туристичного продукту, 

втручання державних органів може бути мінімальним. Саме така тенденція 

спостерігається в даний час в Європі та Північній Америці, де державний 

сектор все більше делегує свої повноваження місцевій владі та приватному 

сектору. У країнах з нестійкою економікою з боку держави навпаки необ-

хідна підсилена увага до туристичної сфери, оскільки це переважно допома-

гає своєчасно здійснити превентивні заходи або нейтралізувати вплив кри-

зових явищ. Усунення держави від участі в регулюванні діяльності туристи-

чної галузі порушує крихку рівновагу у взаєминах між виробником і спожи-

вачем туристичного продукту. Вочевидь, держава покликана відігравати чі-

льну роль у розвитку галузей, визнаних пріоритетними для даної країни. 

Форми і межі такої участі кожна країна визначає самостійно виходячи з реа-

льних можливостей, загальних пріоритетів і співвідношення попиту і пропо-

зиції, що складається на внутрішньому ринку. 

У більшості країн світу державна туристична політика впроваджуєть-

ся безпосередньо через центральні органи виконавчої влади, національні ту-

ристичні організації, інші інститути, а також опосередковано за допомогою 

правових важелів підтримки туристичної інфраструктури та міжнародної 

політики [1]. 

Реалізація ключових завдань державного регулювання розвитку тури-
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стичної індустрії здійснюється через відповідний дієвий механізм, що являє 

собою складну структуру системоутворюючого характеру, яка складається з 

визначених компонентів, що здатні забезпечити ефективність управлінських 

рішень у результаті їх взаємодії; сукупність організаційно-економічних ме-

тодів та інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов‘язані фу-

нкції для забезпечення сталого розвитку туризму; державний вплив цілесп-

рямованого характеру стосовно формування й підтримки туристично-

рекреаційного середовища, регулювання напрямів та обсягів потоків турис-

тів, розробки інфраструктури туризму, охорони ресурсів рекреаційного ха-

рактеру та заповідних територій, організації дозвілля населення країни, під-

готовки кваліфікованих кадрів для обслуговування рекреаційних комплексів 

в туризмі [2]. 

Науковець С. Домбровська розглядає державний механізм управління 

в туристичній галузі як виважену систему прийомів, важелів і методів впли-

ву державних органів влади на діяльність усіх суб‘єктів туристичного рин-

ку, а також способів практичного застосування їх за тієї чи іншої ситуації, 

якою обумовлюються цілі та завдання розвитку галузі [3]. 

Дослідник Є. Козловський пропонує визначення поняття «механізм 

державного регулювання в сфері туризму», під яким, на його думку, слід 

вважати сукупність методів та інструментів організаційно-економічного ха-

рактеру, які надають можливість реалізовувати взаємопов‘язані функції з 

метою забезпечення сталого розвитку туристичної сфери [4, с. 7–8]. 

Науковці М. Біль, Г. Третяк та О. Крайник стверджують, що механізм 

державного управління туристичною сферою являє собою складну, створену 

штучним шляхом систему, якій притаманні чітка структура та взає-

мозв‘язки, та яка складається з таких підсистем: суб‘єкт управління, об‘єкт 

управління, форми та методи реалізації управління суб‘єктом по відношен-

ню до об‘єкта, організаційне забезпечення, інформаційне забезпечення, кад-

рове забезпечення, науково-методичне забезпечення, матеріально-технічне 

забезпечення, які в результаті спільної дії впливають як на туристичну сфе-

ру в цілому, так і на соціально-економічний стан визначеної території [5].  

Учений М. Круглов акцентує увагу на комплексності механізму дер-

жавного управління і стверджує, що цей механізм представлений у вигляді 

сукупності засобів економічного, мотиваційного, організаційного та право-

вого характеру, які забезпечують цілеспрямований вплив суб'єктів держав-

ного управління з метою узгодження інтересів учасників державного управ-

ління, що взаємодіють між собою [6, c. 128]. 

В Україні процес державного регулювання сфери туризму потребує 

здійснення комплексу організаційних, економічних, фінансових, управлін-

ських та інших заходів як складових ефективної реалізації державної полі-

тики. Розвиток сфери туризму гальмується недосконалістю нормативно-

правової бази, а також методичної, організаційної, юридичної та інформа-

ційної підтримки суб‘єктів підприємництва в сфері туризму та курортів; не-



 137 

достатньою ефективністю механізмів державного регулювання та управлін-

ня підприємствами у сфері туризму і курортів; незначними обсягами інвес-

тицій у розвиток матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури; 

неефективністю використання рекреаційних ресурсів [7].  

Нарощування темпів і підвищення ефективності роботи підприємств 

туристичної галузі, становлення туризму як однієї з провідних сфер вітчиз-

няної економіки стримується невирішеністю низки питань, розв‘язання яких 

потребує державного регулювання та підтримки виконавчих органів влади. 

Основною метою вдосконалення туризму в Україні є створення сучас-

ного і конкурентоспроможного туристичного комплексу, заснованого на ви-

користанні унікальних туристично-рекреаційних ресурсів, вітчизняних тра-

диціях та наукових досягненнях туризмознавства, що забезпечує вирішення 

наступних основних завдань: 

1. задоволення потреб українців, громадян СНД і інших країн в 

високоякісних туристичних послугах і відпочинку населення; 

2. збільшення вкладу туристського комплексу в розвиток як економіки 

всієї країни, так і регіонів; 

3. збереження і раціональне використання природних ресурсів і куро-

ртів, науково-культурної та історичної спадщини. 

Для ефективного досягнення поставлених цілей визначимо ряд осно-

воположних принципів: 

- проведення повної інвентаризації об'єктів приватної туристської 

сфери, розробка і реалізація системи обліку цих об'єктів і формування ре-

єстру приватних туристських об'єктів;  

- розробка і створення законодавчої нормативно-правової бази розвит-

ку туризму, що сприяє успішному функціонуванню всіх видів туристських 

організацій різної організаційно-правової форми та виду власності; 

- формування розумної податкової політики та економічних механіз-

мів стимулювання розвитку туристських організацій; 

- залучення інвестицій в туризм шляхом надання державних гарантій 

та інших заходів державної підтримки;  

- збереження, раціональне використання і відновлення природних ре-

сурсів і курортів;  

- створення умов і принципів кооперації туристських організацій з 

транспортними, сільськогосподарськими, виробничими, банківськими та ін-

вестиційними структурами, фондами соціального і обов'язкового медичного 

страхування, страховими фірмами та рекламними агентствами з метою фор-

мування високотехнологічного та конкурентоспроможного вітчизняного ри-

нку туристичних послуг;  

- посилення державної підтримки та регулювання галузі через міжна-

родну систему сертифікації послуг; 

- вироблення єдиної кадрової політики через систему професійної під-

готовки, професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, сертифікації, 
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атестації керівників і фахівців в галузі туризму.  

Удосконалення державного регулювання туристичної сфери має здій-

снюватися через реалізацію і поетапне впровадження:  

- державних міжнародних стандартів і положень про менеджмент яко-

сті туристичних послуг;  

- положення про сертифікацію і атестацію керівників і фахівців усіх 

рівнів і напрямків туристичної сфери;  

- формування «Державного реєстру туристських організацій», засно-

ваного на їх ранжуванні в групи, що дозволить кожній туристській організа-

ції зайняти відповідне місце на вітчизняному і міжнародному ринку туриз-

му; 

- створення єдиної науково-навчальної інтегрованої системи профе-

сійної підготовки, перепідготовки, удосконалення та наукового зростання 

керівників і фахівців галузі;  

- розробка положення і створення координаційної ради для наукового 

забезпечення і впровадження нових технологій в економіку, управління, ма-

ркетинг, рекламу та інші важливі напрямки туризму.  

Поетапне впровадження зазначених заходів дозволить вивести туризм 

в сектор економіки сфери соціальних послуг, що ефективно розвивається та 

приносить реальні результати у вигляді профілактики захворювань, зміц-

нення індивідуального і суспільного здоров'я, відтворення робочої сили та 

підвищення рівня зайнятості населення, динамічного розвитку курортів. 

Обґрунтуємо і уточнимо ряд заходів, спрямованих на вдосконалення 

методичних основ підвищення ефективності управління сферою туризму 

[8]:  

1. Удосконалення нормативно-правової регламентації туристської дія-

льності. Для цього потрібно використовувати такі методи: впровадження 

єдиних стандартів ведення документації в туристському бізнесі; спрощення 

візових формальностей для іноземних туристів; створення державних про-

грам для постійного підвищення кваліфікації працівників туристських підп-

риємств; розробка стратегій і концепцій розвитку туристичної галузі. 

2. Формування сприятливого іміджу країни, регіону на світовому ту-

ристичному ринку. Для цього доцільно використовувати такі методи: інфо-

рмаційно-аналітична пропаганда; боротьба зі злочинністю і корупцією у 

сфері туризму; створення сприятливого інвестиційного клімату в туристсь-

кій сфері; реклама національного туристичного продукту; укладення міжна-

родних договорів в сфері розвитку туризму. 

3. Удосконалення економічного механізму туристичної індустрії. Для 

цього необхідно: впровадження механізмів економічної відповідальності ту-

роператорів перед туристами; підвищення якості послуг, що надаються за 

рахунок додаткового фінансування; використання історико-культурної спа-

дщини в якості найважливішого ресурсу економічного розвитку регіону. 

4. Розробка моделі сталого розвитку внутрішнього туристичного рин-
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ку в умовах ризику і невизначеності. Для цього потрібно використовувати 

такі методи: аналіз ресурсного потенціалу регіону для розвитку туризму; 

комплексна оцінка всіх факторів що впливають на розвиток туризму; реалі-

зація заходів щодо формування інтегрованої системи управління сферою ту-

ризму з використанням принципів планування; інтеграція туризму в еконо-

міку регіону, для ефективного використання ресурсного потенціалу. 

5. Створення сприятливої екологічної атмосфери. Для цього необхід-

но: удосконалювати політику щодо захисту навколишнього середовища; 

створити цільові програми по охороні та реставрації історичних пам‘яток.  

Отже, підсумовуючи все вищесказане, до основних напрямів удоско-

налення механізмів державного регулювання туристичної сфери України 

необхідно віднести:  

1. У правовій сфері: удосконалення нормативно-правової бази; 

удосконалення митного регулювання; встановлення таких правил в‘їзду, ви-

їзду і перебування на території України, які б сприяли розвитку туризму, 

боротьба з корупцією та злочинністю. 

2. В економічній сфері: удосконалення податкового регулювання, 

цільове бюджетне фінансування програм розвитку туризму, створення спри-

ятливих умов для інвестицій туризм. 

3. У соціальній сфері: вирішення проблем адресного соціального 

туризму, збільшення інвестицій в людський капітал. 

4. У науково-освітній сфері: розвиток наукових досліджень в сфері 

туризму; створення інформаційно-аналітичної бази; забезпечення професій-

них кадрів для туристської діяльності. 

5. У сфері організації туризму: формування іміджу України на сві-

товому ринку туристичних послуг; сприяння в посуванні туристичного про-

дукту на внутрішній і світовий ринок ; створення умов для багатоцільового 

використання туристичної інфраструктури; координація діяльності й інвес-

тицій державного і приватного секторів в області розвитку туризму. 

Висновки. Реалізація зазначених пропозицій щодо удосконалення ме-

ханізмів державного регулювання сфери туризму дозволить підвищити ефе-

ктивність заходів державного регулювання сфери туризму, гармонізувати 

розвиток тих галузей економіки, які мають безпосереднє відношення до від-

творювальних процесів у туристичній діяльності,скоординувати взаємодію 

державних та місцевих органів виконавчої влади щодо узгодження напрям-

ків та інструментів реалізації туристичної діяльності, стимулювати зростан-

ня інвестиційної активності та вирішення гострих соціальних проблем. Ак-

тивна державна політика має першочергове значення для розвитку сфери 

туризму в Україні. Формування такої політики є нагальною необхідністю, 

враховуючи величезний туристичний потенціал нашої держави, з одного бо-

ку, і фактично незадовільний стан туристичної сфери, з іншого.  
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The fact that the state's enforcement of human rights and law enforcement 

functions must be ensured with the help of consistent determination of subjects, 

principles, methods to it was grounded. It was determined that the special place among 

these components belongs to institutional element. It was defined that it is a public and 

private phenomenon, and a factor of improvement of the mechanisms of human rights 

state policy. 
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nomenon. 

 

Обгрунтовано, що виконання державою правозахисної і правоохоронної 

функцій повинно відбуватися за допомогою систменого визначення 

суб’єктів,принципів, способів тощо. Визначено, що серед цих складових особливе 

місце займає інституційна. Установлено, що вона є публічно-приватним явищем i 

чинником удосконалення механізмів правозахисної державної політики. 

Ключові слова: державна політика, механізм правозахисту, публічно-

приватне явище. 

 

 

Problem setting. The task of constitutional state building, achievement of 

independent standards of human rights protection, observance of the Constitution, 

legislation and international regulations is especially urgent for Ukraine. The state 

of protection of human and civil rights and freedoms in Ukraine is an evidence 

of improper political and legal conditions of its provision. This, in turn, compli-

cates the situation with domestic policy, causes social tension and aggravates the 

country‘s international position. All these facts demonstrate the relevance of the 

research of the peculiarities of implementation of human right function in the 

country. 

Recent research and publications analysis. The functions of the state, in-

cluding human rights and law enforcement of interests of the country, society and 

individuals are covered in the scientific works by V. Bakumenko, Yu. Garyacha, 

N. Karpachova, N. Karpeko, A. Kolodii, O. Lutkovska, R. Mullerson, A. Pomaza-
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Ponomarenko, P. Rabinovich, O. Samofalova, V. Shapoval, M. Shulga, 

R. Voitovich, K.Volynka, O. Yevsyukov and others [2; 4; 6].  

Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, it 

should be noted that there is the need in comprehensive description of mechan-

isms of human rights state policy as a public phenomenon, and of the peculiarities 

of the state policy in this field. Our paper objective is based on this. 

Paper main body. In the state policy, human rights protection component 

is not eloquent and significant, while the conditions and guarantees of human 

rights protection, which remain mainly at the level of declarations, are not sys-

temic and equal for everyone. Meanwhile, the regulatory and organizational 

framework is available in Ukraine, and the index of law-enforcement officers‘ 

numbers is high enough to implement law-enforcement and human rights protec-

tion functions. Nevertheless, the inefficiency of law-enforcement agencies in 

Ukraine is defined by the quality of personnel and financial provision. The with-

drawal of law-enforcement officers from the discharge of their duties, misuse of 

powers, direct violation of the rights of citizens by them and arbitrariness cause 

the relevant attitude to them in Ukrainian society [1]. 

As of today, the tendency of applying force (coercion, intimidation) to-

wards citizens dominates over the law-enforcement and human rights protection 

methods. The indices of Ukrainian citizens‘ distrust of law-enforcement agencies 

and judicial system, which are intended to protect human and civil rights and 

freedoms, have reached a critical level, particularly in comparison with the level 

of trust in social institutions and state authorities. 

The poll carried out by the Democratic Initiatives Foundation and Razum-

kov Centre‘s sociological service demonstrates that citizens assess the activity of 

law-enforcement system extremely negatively: the activity of police was posi-

tively assessed by 26 percent of respondents and negatively – by 64 percent; the 

activity of prosecutor‘s office – 23 percent and 64 percent respectively; the activ-

ity of courts – 20 percent and 69 percent respectively. Moreover, the following 

dangerous tendency develops: a part of citizens (19 percent of respondents) treats 

lynch law as ―a single way of justice,‖ a significant part (35 percent of respon-

dents) considers lynch law ―inadmissible in general, but justified in certain cases,‖ 

and 38 percent of respondents consider it ―inadmissible‖ [5]. 

The right to justice is one of the key problems of Ukraine. Nevertheless, the 

share of unexecuted decisions of national courts is supercritical, as it reaches 70 

percent (according to the Ministry of Justice of Ukraine) [4]. This means that even 

after a court decision, only a part of citizens is able to achieve justice. Moreover, 

due to the low level of trust in judicial system in Ukraine, the citizens have to 

seek assistance in the international institutions. Ukraine is one of those countries, 

the citizens of which apply to the European Court of Human Rights the most fre-

quently. It should be noted that its decisions are mostly not executed as well. As a 

result, Ukraine‘s positions in international rankings are low when the standards of 

human rights, corruption overcoming, etc. are assessed. A special concern is 
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caused by a negative dynamics of these rankings, as it has not only reputational 

consequences, but also the economic ones, which are connected with the invest-

ment attractiveness of the country. In their reports, such international human 

rights organizations as Human Rights Watch and Amnesty International indicate 

deficiencies in the system of criminal justice and the absence of guarantees of the 

rights of detained persons in Ukraine, torturing of the detained persons, pressure 

on and persecution of the representatives of mass media and public activists [3]. 

Thus, the fact that the state authorities do not properly protect the rights of 

citizens, while the citizens mainly do not apply to them in case of violation of 

their rights, is dangerous for the social and political stability, as under the condi-

tion of further weakening of the law-enforcement and human rights protection 

function of the state authorities, the solution of conflicts in the society shifts out-

side legal framework, while the public legitimacy of power appears under threat. 

The institute of advocacy is intended to help in the solution of the indicated situa-

tion. Based on the Article 131
2
, there is advocacy in Ukraine for professional le-

gal assistance provision. Only an advocate represents another person in court and 

defends this person from criminal charge. It should be emphasized that based on 

the p. 16
1
 of the Transitional Provisions of the Fundamental Law of Ukraine, rep-

resentation of the state authorities and local self-government in courts will be car-

ried out only by prosecutors and advocates (starting from January 1, 2020). There-

fore, we consider the fundamental analysis of, first, the peculiarities of develop-

ment of the institute of advocacy as a social and legal one, and second, the activi-

ties of Ukrainian human rights organizations and movements as a promising di-

rection of scientific studies. Despite the fact that the influence of NGOs on the 

field of human rights and the degree of ‗penetration‘ of their control is much 

lower than the state one, this influence has clear tendency to development. 

There is a noticeable demand on this activity in Ukrainian society. Thus, 

according to the results of research carried out in May 2013 by the Democratic 

Initiatives Foundation and Razumkov Centre‘s sociological service, 57.4 percent 

of respondents consider that NGOs shall chiefly deal with the protection of so-

cially vulnerable groups, 49.7 percent consider that they shall provide people with 

legal and other assistance in the assertion of their rights, 45.5 percent think that 

they shall control the authorities, and so on [3].  

In general, the environment of organizations of civil society, that is posi-

tioned as human rights ones, is heterogeneous and has different degree of effec-

tiveness of activities. In this segment, the range of these organizations with long 

experience and efficient activities has been formed: Kharkiv Human Rights Pro-

tection Group, Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Committee on Protec-

tion of Human Rights, Committee of Voters of Ukraine, Vinnytsia Human Rights 

Protection Group, International Society for Human Rights in Ukraine, Interna-

tional League for the Protection of the Rights of Ukrainian Citizens, etc. The indi-

cated organizations are recognized as the leading ones in the ranking of human 

rights organization compiled by the experts [7; 8]. 



 144 

In addition, the efforts of civil society organizations are combined through 

the establishment of coalitions of human rights organizations and movements. It 

should be noted that the forms of and the methods used by human rights organiza-

tions are different: from the programmes and measures to the participation in au-

thorized and unauthorized protest actions. Since the political and legal guarantees 

of human rights protection are insufficient in Ukraine, the range of human rights 

organizations and movements focuses their influence on political field by forcing 

law-enforcement authorities to deliver lawful judgements. 

Sometimes the institutions of civil society harm the interests of society by 

their activities. Thus, ‗oversaturation‘ of criminal content in the majority of mass 

media creates additional background of tension in the society. While minimum 

attention is paid to the information that may help citizens to protect their rights 

and interests, as well as to the information about successful human rights activi-

ties. It should be noted that human rights organizations extend the scope of their 

activities in the field of human rights protection and have already become firmly 

established in the structure of NGOs. Meanwhile, human rights organizations in 

Ukraine are traditionally dependent on foreign donors and are mainly linked to 

both international intergovernmental and international non-governmental human 

rights organizations instead of the state human rights institutions in Ukraine. 

Therefore, it is an urgent task for Ukraine to solve this problem situation with the 

purpose of provision of national security, which includes the interests of the coun-

try, society and individuals. 

Conclusions. The establishment of effective system of human rights pro-

tection provides for the formation of comprehensive concept of changes in the 

field of interaction between state agencies and human rights organizations, and 

the implementation of targeted measures of the state policy. Meanwhile, the es-

tablishment of this system is favoured by the extension and intensification of the 

relevant public management mechanisms and practices, which are applied by hu-

man rights organizations. For this purpose, it is necessary to study the following 

issues: 1) the prospects of activity of the institute of advocacy; 2) the functioning 

of a special independent body to investigate crimes committed by officials, in par-

ticular the law-enforcement ones; 3) the expediency of development of additional 

mechanisms of control of the selection of personnel in law-enforcement and judi-

cial systems by appropriate civil organizations; 4) the need in renewal of the for-

mat of public monitoring of human rights protection in the activities of law-

enforcement agencies, etc. 
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INTERACTION BETWEEN THE POWER AND PUBLIC AUTHORITIES 

 
Розглянуто теоретичні основи механізму державного управління. Охарак-

теризовано використання сучасних медійних технологій як механізму взаємодії 

органів влади і громадськості. Виокремлено переваги використання соціальних 

мереж у роботі органів влади та розглянуто їх вплив на громадськість. 

Ключові слова: взаємодія, органи влади, механізм, соціальні мережі, гро-

мадськість. 

 

The theoretical foundations of the mechanism of public administration are consi-

dered. The use of modern media technologies as a mechanism of interaction between 

authorities and the public is described. The advantages of using social networks in the 

work of the authorities and their impact on the public are outlined. 

Keywords: interaction, authorities, mechanism, social networks, the public. 

 

 

Постановка проблеми. За останні декілька десятків років технологіч-

ний прогрес докорінно змінив структуру комунікації у суспільстві. Розвиток 

новітніх технологій та інтеграція всесвітньої мережі інтернет у повсякденне 

життя спричинило бурхливе зростання користувачів комп‘ютерів, різнома-

нітних гаджетів та мобільних пристроїв серед усіх без виключення верств 

населення. Завдяки цьому сформувалася новітня особливість взаємодії у су-

спільстві – це безперервна комунікація завдяки інтернету та постійний запит 

на отримання інформації. Застосування та використання сучасних медійних 

технологій стало невідворотною необхідністю та потребою як для простих 

громадян так і для публічних організацій. Суспільство досягло того історич-

ного етапу розвитку, коли без використання соціальних мереж, відео хости-

нгів, месенджерів будь-яка активна діяльність бренду, відомої особистості, 

громадського чи політичного діяча, органу влади практично неможлива. 

Використання сучасних медійних технологій високопосадовцями та держа-

вними службовцями стали одним з найдієвіших механізмів взаємодії з гро-
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мадськістю. Президент України, міністри Кабінету Міністрів, народні депу-

тати, державні адміністрації та інші органи влади мають та активно викори-

стовують сторінки у соціальних мережах, розміщують матеріали на відеохо-

стингах та використовують месенджери у своїй діяльності. 

Суспільство, ключову комунікативну роль в якому починають грати 

соціальні мережі, вільно формує об‘єднання людей і групи за інтересами. На 

відміну від традиційних соціальних структур, соціальні мережі здатні 

сприймати і самостійно створювати нові комунікативні конфігурації, недо-

ступні для традиційних інститутів та органів влади. Основою такого суспі-

льства є комунікація в соціальних мережах, однією з форм вираження якої є 

помітне зростання числа соціальних інтернет-мереж та їх користувачів. Во-

ни виступають інструментом, за допомогою якого велика кількість користу-

вачів глобальної мережі отримують додаткові можливості у безпосередній 

комунікації [11]. 

Варто зазначити, що технологічний прогрес та розвиток сучасних ме-

дійних технологій останніми роками лише пришвидшується, а органи влади 

через надмірну бюрократичну складову не завжди вчасно реагують на вимо-

ги сьогодення та комунікаційні запити суспільства. Саме тому використання 

сучасних медійних технологій як дієвого механізму взаємодії органів влади і 

громадськості у національній науці є малодослідженим явищем й потребує 

осмислення сучасних рекомендацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сформульовані в дослі-

дженні, теоретичні висновки й практичні рекомендації ґрунтуються на пра-

цях вітчизняних і зарубіжних учених: Т. Галіч, А. Зуйковська, Л. Іващук, 

А. Матійчик, О. Мінченко, О. Сахань, Н. Харченко, Л. Чуприна та ін. Проте 

розгляд використання сучасних медійних технологій як дієвого механізму 

взаємодії органів влади і громадськості все ще потребує детального висвіт-

лення [3; 4; 5; 8; 11; 14; 15]. 

Постановка завдання. Визначити особливості використання сучас-

них медійних технологій як дієвого механізму взаємодії органів влади і гро-

мадськості та можливі напрями удосконалення цієї сфери.  

Виклад основного матеріалу. Основою визначення терміну «меха-

нізм державного управління» є розкриття суті самого механізму. Так, науко-

вець В. Авер'янов, досліджуючи державне управління, доводить певну єд-

ність і однопорядковість механізму державного управління та механізму ви-

конавчої влади і робить спробу визначити механізм виконавчої влади завдя-

ки аналізу механізму державного управління. З огляду на завдання та цілі 

свого дослідження він розглядає механізм управління більшою мірою з по-

зиції структурно-організаційного підходу. Механізм державного управління 

в нього - це сукупність державних органів, організованих у систему для ви-

конання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового 

статусу, та системи правових норм, що регламентують процес реалізації 

вказаними органами свого функціонального призначення. При цьому він за-
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значає, що структурно-функціональне розуміння механізму державного 

управління спонукає до включення у його систему суспільних відносин 

державного управління, але зазначені відносини, як і сам механізм держав-

ного управління, виступають самостійними складовими елементами держа-

вного управління [1]. 

На думку Г. Атаманчука, механізм формування та реалізації держав-

ного управління - це сукупність і логічний взаємозв'язок соціальних елемен-

тів, процесів і закономірностей, через які суб'єкт державного управління 

(його компоненти) «схоплює» потреби, інтереси і цілі суспільства в управ-

ляючих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях і діях і прак-

тично втілює їх в життя, спираючись на державну владу [2]. 

Науковець М. Круглов зазначає, механізм державного управління - це 

сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб'єктів державного управління на їх діяльність із 

забезпеченням узгодження інтересів учасників державного управління, які 

взаємодіють. Оскільки фактори державного управління можуть мати еконо-

мічну, соціальну, організаційну, політичну і правову природу, комплексний 

механізм державного управління повинен являти собою систему економіч-

них, мотиваційних, організаційних, політичних та правових механізмів [6]. 

Перейдемо до розгляду впливу сучасних медійних технологій на взає-

модію між органами влади та громадськістю. Київський міжнародний інсти-

тут соціології (КМІС) у 2017 році провів всеукраїнське дослідження щодо 

користування інтернет дорослим населенням України. Завдяки ньому було 

встановлено, що 61% дорослого населення України користуються інтерне-

том. Частка користувачів серед людей 18-39 років в Україні сягнула 90 %. За 

даними дослідження компанії Яндекс-Україна, кількість зареєстрованих 

акаунтів українців у 2016 році в соціальних мережах становила більше 41 

мільйона облікових записів, що майже дорівнює населенню країни. Кіль-

кість акаунтів порівняно з 2012 роком, коли було зроблене в останнє таке 

дослідження, збільшилась майже удвічі [9]. Хоч дана цифра й говорить про 

те, що створено багато неактивних акаунтів й сторінок, які використовують-

ся для рекламних або інших цілей, проте активне зростання користувачів ін-

тернету та, зокрема, соціальних мереж, почали активно використовувати ор-

гани влади опираючись на цей механізм, як на один з найефективніших в 

процесі безпосередньої комунікації з громадськістю. 

Серед соціальних мереж в Україні, на даний момент, найбільшу попу-

лярність на сьогодні отримав Facebook. За даними внутрішньої статистики 

сервісу на січень 2018 року Facebook користується 11 млн українців. За 

останній рік кількість українських користувачів соцмережі зросла на 67 %, 

що пов‘язано з міграцією користувачів з російських «ВКонтакте» и «Однок-

лассники», доступ до яких був обмежений українськими провайдерами згід-

но підписаного у травні 2017 р. Президентом України указу № 133/20173. 

Активно використовують українці також платформи обміну повідомлення-
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ми Twitter, Instagram, Youtube, Skype, та сервіси обміну повідомленнями 

Viber, WhatsApp, Telegram тощо. 

Варто зауважити, що соціальні мережі як джерело інформації мають 

значний рівень довіри аудиторії. Так, за даними дослідження, проведеного 

Соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді-грудні 2017 р., соцмережам 

довіряє більше третини українців (37 %) [12]. При цьому, як зазначає 

Л. Чуприна, багатофункціональність соціальних мереж, можливості щодо 

структурування комунікативного простору та об‘єктивне сприяння розбудо-

ви громадянського суспільства роблять їх специфічним джерелом інформа-

ції [15]. Соціальні мережі дедалі більше стають певною мірою інформацій-

ним відбитком саме громадянської активності, оскільки саме цей канал ко-

мунікації використовується для поширення ідей, об‘єднання однодумців у 

спільноти (як віртуальні, так і реальні), організації заходів, координації зу-

силь. Практично всі суспільно значущі процеси, події, явища залишають пе-

вний інформаційний відбиток у соціальних мережах. 

У довіднику для організацій громадянського суспільства виокремлено 

наступні переваги використання ними соціальних мереж [17]: 

- покращує прозорість, управління і підзвітність організацій – надають 

інформацію про витрачені кошти (письмові акти, фотозвіти);  

- допомагає організаціям безпосередньо взаємодіяти з аудиторіями за 

допомогою простого і рентабельного середовища (PR, інформування про 

організацію, її місію, досягнення, поширення важливої інформації);  

- допомагає швидко поширювати своєчасну інформацію (актуальні 

анонси, збір коштів); 

- створює прозоре місце для публічного обговорення (вирішення лока-

льних проблем (забудови, прибирання), пропагування ідеї чи адвокасі (забо-

рона куріння);  

- допомагає створити високочутливе громадянське суспільство (крау-

дфандинг і краудсорсинг; нетворкінг і створення коаліцій);  

- допомагає організаціям залучити сегменти населення, яких важко 

досягти за допомогою традиційних засобів масової інформації (організація 

масових акцій: протести, мітинги). 

Н. Кумпаненко звертає увагу на спільність деяких функціональних ха-

рактеристик громадянського суспільства та соціальних мереж. Так, функці-

онування соціальних мереж сприяє горизонтальній структуризації суспіль-

них відносин, що є однією з передумов формування й розвитку громадянсь-

кого суспільства. І громадянське суспільство, і соціальні мережі передбача-

ють новий тип взаємодії вільних індивідів у межах добровільних асоціацій 

для розв‘язання суспільних проблем. Соціальні мережі також сприяють 

створенню віртуальних співтовариств, які часто на практиці перетворюють-

ся на громадські об‘єднання [7]. 

Соціальні мережі помітно впливають на взаємодію державної влади і 

суспільства. Зокрема, використання соціальних мереж дає можливість опе-
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ративно виносити громадянські ініціативи на публічне обговорення до ін-

ститутів влади, що у свою чергу сприяє формуванню культури партнерства 

у відносинах «влада – громадянське суспільство» [8]. 

Як засіб зв‘язків з громадськістю у державному управлінні, соціальні 

мережі, за О. Саханем, можна використовувати у двох напрямах [11]:  

1) Моніторинг, тобто вивчення образу сприйняття громадськістю дер-

жавної політики. Соціальні мережі надають досить великі можливості для 

аналізу та прогнозування розвитку подій. Моніторинг та аналіз коментарів 

дає змогу отримувати зворотний зв‘язок і прогнозувати реакцію людей на ті 

чи інші події, а також знаходити та випробовувати нові способи впливу й 

моделювати ситуації. Слід зазначити, що в умовах гібридної війни особливо 

мають відслідковуватись дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі в сус-

пільстві, визначатись рівень їх загроз для національної безпеки. 

2. Формування позитивної громадської думки шляхом залучення гро-

мадян до обговорення реформ, змін політики держави. Найбільш відомим 

випадком законотворчого краудсорсингу у Європі є досвід прямої демокра-

тії у Ісландії, де влада у 2011 р. залучила до написання Конституції користу-

вачів соціальних мереж. Для цього були створені спеціальна група в 

Facebook, аккаунт на Twitter, а також канал на YouTube і сторінка на фото-

хостингу Flickr. Саме на цих соціальних майданчиках, а не на державному 

сайті, громадяни Ісландії, а також всі бажаючі могли залишати свої комен-

тарі та побажання щодо проекту нової Конституції країни. 

Українські політики, публічні особи, органи державної та місцевої 

влади також використовують аккаунти (частіше у Facebook, Instagram та 

Twitter) для висвітлення своєї діяльності. Так, на даний момент на сторінку 

діючого Президента України у мережі Facebook підписано більше 2 мільйо-

нів користувачів, на особисту сторінку діючого Міністра внутрішніх справ 

підписано 411 тисяч чоловік. У мережі Instagram на сторінку діючого Пре-

зидента України підписано більше 180 тисяч користувачів. На зазначених 

сторінках голова держави звітує про свою діяльність, демонструє фото зу-

стрічей з громадянами, відвідування з офіційними візитами інших держав.  

Спілкування, хоча й віртуальне, з представником вищої політичної 

влади створює у громадян відчуття певної причетності до суспільно-

політичних процесів, участі у творенні політико-економічних та соціокуль-

турних стратегій в державі. У цьому контексті соціальні мережі виступають 

як інструмент соціалізації нації та залучення суспільства до державотворчих 

процесів [11]. Органи влади мають активно впроваджувати використання 

інформаційних інструментів зворотного зв‘язку у роботі з громадськістю, 

створювати Facebook сторінки своїх органів влади та активно вести та залу-

чати до них громадян; створювати Youtube-канали, завдяки, яким можна 

демонструвати результати власної ефективності; проводити публічні консу-

льтації у соціальних мережах; проводити інформаційні кампанії завдяки ви-

користанню соцмереж тощо. Це створюватиме сприятливі умови для прояву 
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громадської ініціативи та прямої взаємодії між органами влади та громадсь-

кістю. Також, було б доцільно створити відповідні умови для забезпечення 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів мі-

сцевого самоврядування з питань використання новітніх інформаційних те-

хнологій та взаємодії з громадськістю у соціальних мережах. 

Висновки. Отже, використання сучасних медійних технологій як діє-

вого механізму взаємодії органів влади і громадськості потребує уваги нау-

кової спільноти для розробки нових методів і форм цієї ефективної взаємо-

дії. Соціальні мережі є унікальною платформою для консолідації різних 

груп суб‘єктів на основі спільності їх інтересів. Саме цей спосіб прояву гро-

мадянської активності можна вважати найбільш оперативним і масовим. 

Проаналізувавши викладений нами матеріал, можемо зазначити, що викори-

стання сучасних медійних технологій у взаємодії громадськості та органів 

влади має будуватися, насамперед, на відповідальності всіх активних 

суб‘єктів та спрямовуватися на налагодження ефективної комунікації та ви-

роблення прозорих та колегіальних управлінських рішень.  
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ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ  

ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

STATE-CHURCH RELATIONS IN UKRAINE AS A LEVER TO PRO-

MOTE NATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF EUROINTE-

GRATION 

 
У статті висвітлюється стан та перспективи державно-церковних відно-

син в Україні в контексті євроінтеграції; показано роль у цьому процесі гумані-

тарних чинників, зокрема релігійних; розглядаються шляхи забезпечення захисту 

національних інтересів нашої держави через об’єднання православ’я; досліджено 

перспективи консолідації українського суспільства та демократичного впорядку-

вання діяльності православної спільноти, насамперед шляхом утвердження Пра-

вославної церкви України; доведено, що зміцнення позицій православ’я зміцнить 

суверенітет Української держави, її безпеку та рівноправність у міжнародних 

відносинах. 

Ключові слова: Українська держава, гуманітарна сфера, духовна культу-

ра, євроінтеграція, державно-церковні відносини, національна безпека, 

національні інтереси.  
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The article highlights the state and prospects of state-church relations in Ukraine 

in the context of European integration; the role of humanitarian factors in this process, 

in particular religious ones, is shown; ways of ensuring the protection of the national 

interests of our state are considered through the association of Orthodoxy; prospects of 

consolidation of the Ukrainian society and democratic regulation of the activity of the 

Orthodox community, first of all through the establishment of the Orthodox Church of 

Ukraine, are examined; it is proved that the strengthening of the positions of Orthodoxy 

will strengthen the sovereignty of the Ukrainian State, its security and equality in inter-

national relations. 

Keywords: Ukrainian state, humanitarian sphere, spiritual culture, Eurointegra-

tion, state-church relations, national security, national interests. 

 

 

Постановка проблеми. Як відомо, серйозної уваги з боку влади 

потребує гуманітарна сфера. Саме в межах останньої відбувається форму-

вання внутрішніх мотивацій, настанов, світоглядних уподобань, ідейних пе-

реконань, моральних принципів як індивідуальних, так і групових, котрі 

надалі безпосередньо визначають політичні, економічні, соціальні перипетії 

нашого життя. Розбудова Української демократичної держави потребує 

відродження та розвитку національної духовної культури. На зламі 

тисячоліть Україна опинилася в епіцентрі великої суспільної трансформації. 

Унаслідок цього, зокрема, посилився інтерес до досліджень релігійної про-

блематики. Це обумовлено як складною соціально-економічною ситуацією, 

так і суперечливою релігійною спадщиною – у сенсі центрів тяжіння основ-

них православних конфесій. Серед процесів, що визначають нову якість ду-

ховного життя суспільства, значне місце посідають зміни у відносинах між 

державою та релігійними організаціями, здійснення реалістичної політики 

щодо всіх конфесій, налагодження з ними тісного співробітництва у 

вирішенні питань державно-церковних відносин.  

У цьому зв‘язку утвердження Української помісної православної цер-

кви – не просто данина багатовіковій традиції чи формальне наслідування 

досвіду тих держав, де православ‘я виступає домінуючим віросповіданням. 

Насамперед це є прагматична вимога сьогодення, від успішної реалізації 

якої залежить стратегія національного поступу Українського народу. 

Іншими словами – це зміцнить суверенітет Української держави, її безпеку 

та рівноправність у міжнародних відносинах [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до про-

блеми державно-церковних відносин в Україні зверталися В. Бурмістрова 

[2], Г. Косенко [5], І. Лопушинський [4; 5], С. Онищук [7; 8], О. Саган [10; 

11] та інші дослідники, у працях яких розглядаються державно-церковні 

відносини в Україні впродовж двох десятирічь ХХІ століття. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вод-

ночас у цих та інших розвідках розглядалися шляхи поліпшення державно-

церковних відносин до початку процесу об‘єднання трьох самостійних пра-



 156 

вославних церков (УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП) у Православну церкву 

України, проте досі не було досліджено загрози національній безпеці нашої 

держави, спричинені процесом об‘єднання. 

Постановка завдання. Саме тому метою нашої статті й стало 

висвітлення проблем, що виникли через об‘єднання православ‘я в Україні, 

та перспектив вирішення цього питання як архіважливого для національної 

безпеки нашої держави в процесі євроінтеграції.  

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, політика держави 

тісно пов‘язана з мораллю, духовністю, релігією, оскільки є важливим еле-

ментом визначення спільного інтересу та волі більшості громадян, тією чи 

іншою мірою сформованих релігією. Релігія є формою суспільної 

свідомості, що формує соціальні норми, відповідно до яких будується сис-

тема суспільних відносин. Своєю чергою, релігійні організації підпадають 

під вплив державної політики, що виражає й реалізує інтереси суспільства в 

цілому й окремої людини зокрема. Таким чином, держава й релігійні 

організації впливають одне на одного. Саме від якості їх взаємодії залежить 

формування гармонійних і плідних відносин у системі: людина – релігійна 

організація – держава – суспільство. 

Державно-церковні відносини – один з видів суспільних відносин, що 

характеризує рівень взаємозв‘язків церкви, інших релігійних організацій з 

державою, ступінь їх інтеграції чи дезінтеграції. 

Як зазначає С. Онищук, на сьогодні не склалося єдиних підходів до 

типологізації моделей державно-церковних відносин. Якщо узагальнити 

наявні класифікації, наведені у фаховій літературі, беручи за основу 

історичні умови формування правового статусу церкви, можна виокремити 

такі типові моделі: теократичну (папоцезаризм), цезаропапістську, 

протекціоністську (державна церква, клерикальна модель), секуляризаційну 

і партнерську [7].  

Для нашого дослідження особливої ваги набуває саме партнерська мо-

дель. Партнерська (або коопераційна, солідарна) модель у своїй ідеальній 

основі по суті ґрунтується на «симфонії влад», оскільки передбачає 

гармонізацію відносин між державою і церквою, які базуються на 

усвідомленні того, що обидва ці суспільні інститути діють в інтересах 

суспільства, будучи при цьому відокремленими один від одного в питаннях, 

що належать до їх виняткової компетенції [11]. 

Релігійно-церковне життя в демократичній Україні після здобуття нею 

незалежності характеризується як очевидним динамічним його 

відродженням, так і нагромадженням старих проблем та нових труднощів і 

міжконфесійних конфліктів. Нині маємо досить різнобарвну конфесійну 

карту України. Усі християнські та нехристиянські конфесії в Україні мають 

гарантовану Конституцією України можливість розвиватися динамічно і па-

ралельно на засадах взаємоповаги та взаємодоповнюваності, співпраці і 
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здійсненні значущих соціальних та євангелізаційних проектів у річищі 

національного й духовного відродження України. 

З проголошенням незалежності України церковне життя істотно по-

жвавилося: іде помітне зростання кількості релігійних громад, будуються 

храми, відроджуються монастирі, духовні навчальні заклади, недільні шко-

ли, наразі розпочався процес об‘єднання українського православ‘я в 

Помісну церкву України. У духовний світ наших громадян входить 

релігійна література, відкривається багата духовна спадщина України. 

Українська держава щодо релігійних організацій здійснює політику невтру-

чання. Це забезпечує нейтралітет у питаннях світогляду й віросповідання, 

виконання зобов‘язань і гарантування свободи віросповідання й водночас 

створює різні умови для захисту прав і свобод всіх громадян. 

Відносини держави з релігійними громадами, особами, які належать 

до різних конфесій, у нашій країні регулюють Конституція України і Закон 

України від 23 квітня 1991 року № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (з наступними змінами) [9], який підтверджує, що ніхто не може 

встановити обов‘язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-

який примус щодо визначення громадянином свого ставлення до релігії, 

участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях. Церк-

ву і релігійні організації в Україні відокремлено від держави, а школу – від 

церкви. 

Для зручності співпраці між державою та релігійними організаціями у 

грудні 1996 року було утворено міжконфесійний консультативно-дорадчий 

орган – Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), до 

складу якої входять 18 церков і релігійних організацій. Метою цього органу 

є об‘єднання зусиль церков та релігійних організацій з духовного 

відродження України, координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і 

за її межами, участі в розробленні проектів нормативно-правових актів з пи-

тань державно-церковних відносин, здійснення комплексних заходів 

добродійного характеру. 

Водночас упродовж майже трьох десятиліть після відновлення 

державної незалежності України Український народ змушений утверджува-

ти свою етнорелігійну ідентичність не через світові структури (Ватикан, 

Вселенський Патріархат тощо), а через російський православний 

фундаменталізм, обскурантизм та подекуди примітивне обрядовірство. 

До цього часу це дає простір для постійного ведення проросійськими 

структурами активної кампанії з метою приниження та дискредитації церков 

і релігійних організацій української юрисдикції, створює підґрунтя для 

маніпуляцій суспільною думкою в Україні з метою впровадження ідей сепа-

ратизму. Утім, колабораціоністська позиція значної кількості архієреїв і 

кліру УПЦ (МП) та їхні провокативні дії істотно вплинули на зниження 

власного рейтингу підтримки цієї церкви, тоді як внаслідок послідовної 

патріотичної діяльності в українському суспільстві був зріс імідж УПЦ КП, 
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а наразі, після отримання Томосу про автокефлію, – Православної церкви 

України. Саме російська окупація частини українських територій виразно 

розмежувала релігійне середовище України за критерієм відношення до 

процесів національного державотворення та спонукає Український народ і 

державне керівництво до глибшого розуміння значення розбудови 

Національної (Помісної) Церкви [1]. 

Водночас у сучасній практиці державно-конфесійних відносин в 

Україні (як і в суспільній свідомості загалом) залишається звужене тракту-

вання принципу відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави. 

Цей принцип трактується фактично як заборона участі церкви (релігійних 

організацій) у суспільному житті, що випливало з ототожнення в 

тоталітарній державі держави і суспільства. Демократія усуває таке ототож-

нення. Демократія передбачає і визнає співіснування держави і громадянсь-

кого суспільства як відносно самостійних суспільних суб‘єктів, кожен з яких 

має власні сфери діяльності та відповідальності. Україна проголосила себе 

демократичною, правовою державою (Конституція України, стаття 1). 

З цього погляду, церква (релігійні організації) є одним з інститутів 

громадянського суспільства, що задовольняє певні (релігійні) суспільні по-

треби та діє в інтересах суспільства. Отже, відокремлення церкви від держа-

ви жодним чином не означає відокремлення церкви від суспільства, заборо-

ну її участі в суспільному житті. Навпаки, цей принцип звільняє церкву 

(релігійні організації) від її одержавлення, тотального контролю держави 

над її внутрішнім життям, внутрішніми приписами та релігійною практи-

кою. Партнерські взаємовідносини держави і церкви (релігійних 

організацій) ґрунтуються на визнанні того, що обидва ці суспільні 

інститути, будучи відокремленими та суверенними один від одного в питан-

нях, що належать до їх виняткової компетенції, діють в інтересах 

українського суспільства. 

Спільною метою держави і церкви (релігійних організацій) є забезпе-

чення права людини на свободу совісті, консолідація українського 

суспільства, збереження та примноження його традиційної релігійної куль-

тури, формування його ціннісних орієнтацій, розв‘язання 

загальносуспільних проблем. 

Для досягнення цієї мети держава і церква (релігійні організації): 

– докладають зусиль до пошуку та встановлення балансу (узгодження, 

рівноваги) інтересів вірян і невіруючих громадян та їхніх об‘єднань за 

релігійною ознакою (релігійних організацій), досягнення взаєморозуміння 

та взаємної толерантності між ними, забезпечення міжконфесійної 

стабільності, запобігання виникненню та загостренню конфліктів на 

релігійній основі, протистоянню церков (релігійних організацій), у т. ч. у 

питаннях розподілу сфер їх впливу на території України; повернення їм 

націоналізованого в минулому майна релігійного призначення; 



 159 

– припускають і визнають лише такі обмеження у сфері забезпечення 

свободи совісті, що диктуються потребою захисту конституційного ладу, 

громадського порядку, суспільної моралі, здоров‘я, прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина, збереження традиційної релігійної культу-

ри суспільства, а також узгоджуються з нормами та принципами 

міжнародного права і міжнародними зобов‘язаннями України; 

– здійснюють спільні (частково фінансовані державою) програми в га-

лузях: формування здорового способу життя; зміцнення інституту сім‘ї, за-

хисту дитинства; громадських робіт; соціальної інтеграції осіб з особливими 

потребами; ліквідації наслідків стихійного лиха, екологічних та техногенних 

катастроф; соціальної реабілітації осіб, які її потребують; культурно-

просвітницької діяльності, пов‘язаної із збереженням традиційної релігійної 

культури українського суспільства, захистом суспільної моралі від проник-

нення культу насильства, жорстокості, порнографії; освітньої діяльності, 

пов‘язаної із забезпеченням можливості здобуття якісної освіти громадяна-

ми з бідних і нужденних прошарків суспільства; 

– ураховують особливості здійснення пастирського служіння церкви 

(релігійних організацій), зокрема, у військових формуваннях, уникаючи 

примусового поєднання військових ритуалів і релігійних обрядів, а також 

ототожнення пастирського служіння та виховної роботи у військових фор-

муваннях. 

Партнерські взаємовідносини, співробітництво держави і церкви 

(релігійних організацій) держава, церква та суспільство розглядають як 

дієвий засіб подолання упередженості, проявів релігійної нетолерантності, 

міжконфесійних незгод, недовіри між конфесіями, між державою і церквою, 

церквою і суспільством [3]. 

Процес трансформації державно-церковних відносин у площині 

публічного адміністрування передбачає, окрім згаданих викликів, урахуван-

ня європейської практики у цій царині. 

Аналіз європейської системи цінностей у питаннях відносин між вла-

дою та церквами дає змогу виокремити кілька фундаментальних підходів: 

– більшість європейських країн відмовилися від спеціального органу з 

урегулювання державно-церковних відносин, оскільки там ці відносини 

вписуються в систему відносин між державою та громадськими 

організаціями; 

– практично всі європейські країни чітко і постійно відслідковують 

порушення законодавства у сфері свободи совісті та мають дієві механізми 

впливу на ситуацію в разі порушення цих свобод (суд, рішення профільних 

міністерств, зміни до чинного законодавства тощо); 

– існує міжнародний механізм гарантування прав людини у сфері сво-

боди совісті на рівні ООН (Комісія з прав людини Економічної і Соціальної 

ради; Комітет ООН з прав людини тощо), європейських структур 

(Європейська Комісія з прав людини, Європейський Суд з прав людини, 
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Комісар Ради Європи з прав людини), національних структур (Бюро 

демократії, прав людини та праці Державного департаменту США, яке веде 

щорічний міжнародний моніторинг стану свободи совісті в різних країнах 

світу; омбудсмени; профільні міністерства) [6]. 

Нинішній курс Української держави на європейську інтеграцію 

передбачає узгодження з європейськими базових принципів функціонування 

національного законодавства. Тому природним буде ліквідація окремої 

інституції (наразі – Департаменту у справах релігій та національностей 

Міністерство культури України – авт.), яка б займалася проблемами дер-

жавно-церковних відносин, а також внесення змін до профільного Закону 

[9] для зняття статті про існування окремого державного органу у справах 

релігій (стаття 30 Закону) [2]. 

З огляду на стратегічні перспективи щодо зміцнення системи 

національної безпеки в контексті євроінтеграції, роль у цьому гуманітарних 

чинників і, зокрема, релігійних, доцільним видається здійснення таких 

заходів: 

• Комітету з питань культури й духовності Верховної Ради України 

ініціювати проведення парламентських слухань із питань державної 

політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій. На парламентсь-

ких слуханнях передбачити, зокрема, й обговорення комплексу проблем, що 

стосуються вільної демократичної зміни юрисдикції релігійних громад, 

фіксації їх підпорядкованості іноземним центрам, відповідальності за 

діяльність, несумісну з релігійною місією тощо; 

• Верховній Раді України законодавчо остаточно впорядкувати 

механізм зміни юрисдикцій релігійних організацій для встановлення чіткої 

процедури, зорієнтованої на добровільність і діалог, та недопущення 

конфліктів; 

• Верховній Раді України законодавчо запровадити в Україні систему 

конвенцій, тобто забезпечити організацію взаємин між інститутами 

державної влади та релігійними організаціями в договірну площину. Такий 

механізм стимулюватиме розвиток прозорих некорупційних партнерських 

засад співпраці між суб‘єктами суспільного простору, дотримання сторона-

ми відповідних зобов‘язань, спонукатиме релігійні організації працювати 

відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації; 

• Міністерству культури України вдосконалити правовий механізм 

запобігання переходу у власність іноземних держав українських 

національних святинь, визначних пам‘яток архітектури, духовно-

літературних і мистецьких раритетів тощо. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме вдосконаленню суспільно-

релігійних та державно-церковних відносин в Україні, утвердженню 

Української Помісної Православної Церкви, консолідуватиме українське 

суспільство, зміцнюючи національну безпеку Української держави, що ак-
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туально для нашої інтеграції до європейського та євроатлантичного просто-

ру [1]. 

Висновки. Отже, у сфері державно-церковних та міжконфесійних 

відносин публічному адмініструванню необхідно вирішити такі завдання: 

– вибудувати ефективну систему взаємодії у трикутнику «церква – 

суспільство – держава»; 

– узгодити з європейськими базові принципи функціонування 

національного законодавства у сфері свободи совісті та віросповідання, ух-

валивши насамперед Закон про Концепцію державно-конфесійних відносин 

в Україні; 

– сприяти об‘єднавчим процесам в українському православ‘ї; 

– забезпечити налагодження системного моніторингу порушень у 

сфері свободи совісті та здійснення практичних кроків із 

неадміністративного реагування на ці порушення з боку об‘єднань 

представників громадянського суспільства, правозахисних та релігійних 

організацій [2].  

Таким чином, об‘єднання зусиль держави, суспільства та релігійних 

інституцій у розв‘язанні соціальних проблем сприяло б міжцерковному 

порозумінню, гармонізації державно-церковних відносин та зміцненню ав-

торитету церкви в суспільстві. 

Подальші дослідження порушеної в статті проблеми стосуватимуться 

розгляду європейської практики побудови державно-церковних відносин. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ЯК НАПРЯМ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ 

 

PUBLIC ADMINSTRATION OF THE HEATH CARE SPHERE  

AS A WAY OF INFLUENCE DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL 

OF A SOCIAL OBCJECT 

 
В статті надано стислу характеристику медико-демографічного стану на-

селення України, а також визначено напрями державної політики щодо його пок-

ращення. Обґрунтовано залежність трудового потенціалу соціального об’єкту від 

рівня його здоров’я. За результатами аналізу відповідей респондентів з’ясовано зна-

чущість детермінанти здоров’я в системі якісних характеристик трудового поте-

нціалу. Сформульовано висновки щодо можливості використання механізмів дер-

жавного управління охороною здоров’я для забезпечення розвитку трудового поте-

нціалу соціального об’єкту, а також запропоновано напрями вдосконалення змісту 

та практики їх використання. 

Ключові слова: трудовий потенціал; здоров’я; якісні характеристики трудо-
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вого потенціалу; державне управління системою охорони здоров’я; механізми дер-

жавного управління. 

 

The brief characteristics of medical and demographic status of the population of 

Ukraine is presented in the article, and also ways of state politics to its improvement is de-

termined. The dependence of the labour potential of a social object on the level of its 

health is proved. Based on the results of the analysis of the respondents ' answers, the im-

portance of the determinants of health in the system of labour potential qualitative charac-

teristics is clarified. There are made conclusions about an ability to use the mechanism of 

public administration of the health care sphere for providing development of labour poten-

tial of a social object, and also ways to improve the content and practice of their usage are 

proposed  

Keywords: labour potential; quality characteristics of labour potential; public ad-

ministration of the health care system; mechanisms of public administration. 

 

 

Постановка проблеми. Перехід до нової моделі суспільно-економічного 

розвитку держави, зміст та тенденції зміни якої формуються відповідно до 

впливу сучасних глобалізаційних процесів, обумовлює не лише актуальність 

організації наукових пошуків навколо порушеної проблематики, а і їх своєчас-

ність з огляду на інтеграційні прагнення України до світових економічних та 

військово-політичних структур. Значущість проблематики державного управ-

ління розвитком галузі охорони здоров‘я (у контексті її безпосереднього 

зв‘язку з системою трудового потенціалу суспільства) обумовлена, у тому чи-

слі і тим фактом, що саме кількісні та якісні показники здоров‘я населення 

України багато в чому не лише визначають рівень розвитку трудового потен-

ціалу держави, а і програмують ефективність суспільно-економічних трансфо-

рмацій [8]. 

Приймаючи до уваги неабияку значущість здоров‘я, як безпосередньо 

для розвитку трудового потенціалу держави, перш за все за рахунок підви-

щення рівня розвитку його якісних характеристик, так і для суспільно-

економічного розвитку в цілому, Уряд України у межах Середньострокового 

плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року визначив проведення реформи си-

стеми охорони здоров‘я на рівні ключового пріоритету з розвитку людського 

капіталу [9]. На переконання авторів програмного документу, здоров‘я насе-

лення є не лише «одним із основних чинників досягнення національної безпе-

ки та благополуччя держави в цілому», а і основним з критеріїв в оцінюванні 

рівня розвитку людського капіталу.  

Одним з найбільш актуальних до вирішення питань забезпечення стало-

го соціально-економічного розвитку України є питання збереження та пода-

льшого зміцнення здоров‘я населення України. Актуальність цього питання 

обумовлена перш за все тим фактом, що здоров‘я соціального об‘єкту (люди-

ни, організації, регіону, держави, суспільства) позиціонує на рівні однієї, мож-

ливо найбільш значущої, з якісних характеристик трудового потенціалу. У 
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свою чергу, домінуюче позиціонування трудових можливостей держави по ві-

дношенню до інших різновидів потенціалів обумовлено тим, що труд як осно-

вний фактор виробництва, є умовою для формування всіх інших (за виклю-

ченням природних) видів ресурсів. Крім того, трудову дієздатність населення 

у її єдності з соціальним капіталом суспільства, визначають у якості однієї з 

детермінант конкурентоспроможності країни. Іншими словами, феномен здо-

ров‘я позиціонує одночасно на двох відносно самостійних рівнях, а саме на рі-

вні соціальної та економічної підсистем суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика державного 

управління системою охорони здоров‘я, як у так званому чистому вигляді, так 

і в контексті її безпосереднього зв‘язку з системою трудового потенціалу соці-

ального об‘єкту, є надзвичайно складною за своїм змістом та багатогранною за 

напрямом розвитку. Оцінювання стану та рівня наукової розробки порушеної 

проблематики у межах предметно-об‘єктного спрямування галузі науки «Дер-

жавне управління», може бути здійснено у тому числі і за результатами аналі-

зу тематичного спрямовання дисертаційних досліджень відповідного змістов-

ного спрямування. Проблематика державного управління системою охорони 

здоров‘я набула свого розвитку у дисертаційних дослідженнях М.В. Банчука, 

В.В. Дудки, Д.В. Карамишева, Н.П. Кризиної, С.Є. Мокрецова, О.І. Мартинюк, 

З.О. Надюка, Я.Ф. Радиша, Н.О. Рингач, О.А. Федька, О.І. Шиян, Н.П. Ярош та 

інших вчених. Окремі питання прояву порушеної проблематики були розгля-

нуті нами в контексті вирішення відповідних питань у межах попередніх на-

прямів наукових пошуків [3]. 

Результати дослідження проблем функціонування системи охорони здо-

ров‘я, особливо в контексті діалектики її взаємозв‘язків з системою трудового 

потенціалу, не можуть бути остаточними. Це пов‘язано насамперед з тим, що 

умови функціонування відповідних систем постійно змінюються, та тим самим 

обумовлюють необхідність вдосконалення змісту та практики функціонування 

елементів систем. Отже, визначення поточного стану системи охорони здо-

ров‘я є необхідним та значущим кроком у процесі опрацювання заходів дер-

жавної політики щодо відтворення та розвитку людських ресурсів. Крім того, 

слід звернути увагу на той факт, що у межах сучасного науково дискурсу бра-

кує емпіричних досліджень щодо проблематики оцінювання місця та ролі здо-

ров‘я у межах підсумкового показника рівня розвитку якісних характеристик 

трудового потенціалу соціального об‘єкту. Відсутність таких досліджень, та як 

слідство результатів їх аналізу, позбавляє суб‘єктів прийняття управлінських 

рішень можливості всебічного оцінювання не лише безпосередньо самого 

об‘єкту управління (відсутність у суб‘єкта державного управління повної та 

всебічної інформації про об‘єкт управління), а у тому числі і умов його ефек-

тивного функціонування і розвитку (неможливість сприйняти об‘єкт управлін-

ня на системному рівні). Отже, наповнення науково-інформаційного простору 

результатами проведених дослідниками емпіричних пошуків, з одного боку, 

сприятиме розвитку інформаційно-аналітичного підґрунтя щодо розв‘язання 
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певних наукових проблем (вирішення завдань) відповідного змістовного пря-

мування (теоретико-методологічний аспект), а з іншого – підвищить якість 

опрацювання управлінських рішень (практично-прикладний аспект). 

Постановка завдання. За результатами аналізу відповідей респондентів 

з‘ясувати місце та роль детермінанти здоров‘я у межах підсумкового рівня ро-

звитку якісних характеристик трудового потенціалу, а також визначити на-

прями вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного 

управління сферою охорони здоров‘я.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На формування та відтво-

рення трудового потенціалу країни, який за оцінкою експертів є одним з най-

важливіших чинників економічного, науково-технічного та соціального про-

гресу, впливає рівень доступності для людини основних матеріальних, соціа-

льних благ і духовних благ. Феномен здоров‘я традиційно позиціонує у межах 

соціальної підсистеми суспільства, а відповідно і на рівні об‘єкту державного 

управління.  

Проблематика реформування вітчизняної системи охорони здоров‘я, з 

прийняттям до уваги її значущості для розвитку трудових можливостей насе-

лення, може бути розглянута в контексті тих статистичних даних, які були ак-

туальні на час усвідомлення державою та суспільством необхідності у розроб-

ці та затвердженні Національної стратегії реформування системи охорони здо-

ров‘я в Україні. За результатами експертної оцінки фахівців Світового Банка у 

2012 р. середня тривалість життя при народженні в Україні дорівнювала 66,1 

років для чоловіків і 76 років для жінок, що є низьким рівнем у порівнянні з 

середнім європейським показником (72,5 та 80 роки відповідно) [9]. Низький 

загальний рівень здоров‘я громадян, у поєднання з міграційними процесами, 

обумовив виникнення демографічної кризи. За підрахунками фахівців за 

останні двадцять років населення України скоротилося на 7 млн. осіб (з 52 до 

45,3 млн.), що певним чином позначилось не лише на кількісних, а у тому чис-

лі і на якісних характеристиках трудового потенціалу держави. Прийняття 

Угоди  про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами та як наслідок 

лібералізація візового режиму, лише підсилили темпи зниження якості трудо-

вого потенціалу України.  

На час розробки стратегії реформування системи охорони здоров‘я, 

Україна посідала на другому місце в європейському регіоні за рівнем смертно-

сті. У період з 1991 по 2012 рр. смертність в Україні збільшилась на 12,7% в 

той час як в Європейському Союзі відповідний показник знизився на 6,7%. В 

контексті обраного нами предмету наукової уваги найбільш значущим для ха-

рактеристики темпів руйнування трудового потенціалу держави є факт збіль-

шення смертності саме серед працездатного населення. Результати аналізу ві-

дповідного показника через призму гендерних особливостей свідчать про те, 

що кожен третій чоловік помирає у працездатному віці. Крім того, чоловіки у 

віковій групі від 16 до 60 років мають у три-чотири рази вищу ймовірність 
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смерті, у порівнянні з жінками. Цей факт може бути частково пояснений через 

призму проведеного нами свого часу опитування «Оцінка рівня розвитку тру-

дового потенціалу особистості». Залишаючи по за увагою обґрунтування ви-

користаної нами методики, а також авторську інтерпретацію отриманих підсу-

мкових результатів, відповідні напрями наукової роботи були висвітлені нами 

під час інших напрямів наукового пошуку [4], вважаємо за необхідне зупини-

тись на аналізі відповідей респондентів на те запитання анкети, яке безпосере-

дньо відноситься до обраного нами у межах цієї публікації предмету науково-

го пошуку. Респондентам було запропоновано визначити частку окремих якіс-

них характеристик, а саме – здоров‘я, освіти, професіоналізму та творчості у 

межах підсумкового показника рівня розвитку трудового потенціалу соціаль-

ного об‘єкту. Отримані нами результати наведені на рисунках 1-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами аналізу змісту рисунків 1-2 можемо сформулювати такі 

основні узагальнення. 

По-перше, респонденти визначили детермінанту здоров‘я на рівні однієї 

з найбільш значущих у межах підсумкового рівня трудового потенціалу. Ціка-

во, що саме у межах цієї детермінанти найбільш відчутним є вплив гендерних 

особливостей на результати оцінювання респондентів. Схожі за своїм рівнем 

розбіжності, тобто існування відчутної різниці між оцінками які були надані 

чоловіками та жінками, ми можемо спостерігати при оцінюванні значущості 

детермінанти професіоналізму. Розглянемо більш детально виявлені особливо-

сті. Респонденти чоловічої статі при визначенні найбільшої частки впливу які-

сних характеристик на загальний рівень трудового потенціалу особистості на-
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дали перевагу професіоналізму – 31% (відповідний показник для жінок обра-

ховано на рівні 24%), в той час як респонденти жіночої статі надали перевагу 

здоров‘ю людини – 38% (відповідний показник для чоловіків обраховано на 

рівні 29%). Пояснення порівняно великого розриву у поглядах респондентів 

може бути здійснено через призму результатів досліджень Ш. Бурна та 

Г. Левера, які виявили існування стійкого стереотипу відносно того, що саме 

чоловіки повинні будувати кар‘єру [12].  

Крім того, слід звернути увагу, що вподобання респондентів жіночої 

статі щодо визначення максимальної значущості здоров‘я у загальному рівні 

трудового потенціалу особистості може бути пояснене через усвідомлення ге-

ндерних диференціацій здоров‘я [2]. Соціокультурні, поведінкові та психосо-

ціальні фактори не однаково впливають на здоров‘я чоловіків та жінок (гіпоте-

за непропорційного впливу у межах соціомедичного підходу). За оцінкою фа-

хівців, жінки демонструють підвищений рівень нездоров‘я який обумовлюєть-

ся певною обмеженістю жінок у доступу до матеріальних та суспільних ресур-

сів (благ). Крім того, жінки відчувають підвищений вплив стресів, природа 

яких пов‘язана з виконанням гендерних ролей. Чоловіки та жінки по різному 

реагують на однакові фактори впливу (гіпотеза неоднакової вразливості у ме-

жах соціомедичного підходу). Жінки демонструють більшу кількість проблем 

зі здоров‘ям, причиною яких є особливості соціалізації, культурної ідентично-

сті та фізіології [1]. Отже, жінки з огляду на підвищені ризики щодо власного 

здоров‘я є більш схильними до завищення його значущості у порівнянні з ін-

шими категоріями впливу якісних характеристик на загальний рівень трудово-

го потенціалу особистості. Разом з тим, слід прийняти до уваги той факт, що в 

контексті біомедичного підходу до вивчення гендерних диференціацій здо-

ров‘я, чоловіки є більш вразливими та слабкими з огляду на біофізичну від-

мінність від жінки яка за природою має потужні адаптаційні ресурси з огляду 

на її репродуктивні функції [10].  

По-друге, як було звернуто увагу вище, респонденти чоловічої статі, при 

порівнянні потужності впливу окремих детермінант на підсумковий рівень 

трудового потенціалу, надали перевагу професіоналізму – 31%. Норма ст. 4 

Закону України «Про державну службу» надає тлумачення принципу професі-

оналізму через «компетентне, об‘єктивне і неупереджене виконання посадових 

обов‘язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професій-

ної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіона-

льною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до за-

кону» [7]. Не дивлячись на той факт, що зміст наведеного тлумачення позиці-

онує виключно у площині «інтегрування людини у професійну діяльність» та 

«професійного становлення особистості» [11, c. 4], вважаємо за необхідне зве-

рнути увагу на його майже безпосередню кореляцію з феноменом здоров‘я. 

Наша позиція щодо існування взаємозв‘язку між категоріальними змістами 

дефініцій «здоров‘я» та «професіоналізм» обумовлено перш за все тим фактом, 

що виконання посадових обов‘язків, так само як і постійне підвищення рівня 
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професійної компетентності неможливо уявити без наявності у людини (соціа-

льного об‘єкту) достатнього для цього рівня здоров‘я. На існування майже 

прямої кореляції між феноменами здоров‘я та професіоналізму вказує О.А. 

Кокорєва. На думку вченого, професіоналізм – це «особлива здатність людей 

систематично, ефективно та належним чином виконувати складну діяльність у 

самих різних умовах» [6, c. 70]. Цілком очевидно, що автор визначення апе-

лює, з одного боку, до професійних якостей людини, а з іншого – звертає увагу 

витривалість людини (фізична та психологічна якість), наприклад: «система-

тично виконувати», тобто людина повинна бути готова виконувати службові 

обов‘язку на постійній або регулярній основі; «виконувати у різних умовах», 

тобто людина повинна бути готовою не лише до зміни умов та інтенсивності 

виконання службових обов‘язків, а і до тривалого продовження їх виконання 

без зниження працездатності. Іншими словами, професіоналізм характеризу-

ється наявністю у людини певного психологічного та фізичного стану, рівень 

розвитку якого дозволяє гарантовано виконувати покладені на неї обов‘язки, 

як у межах посадової інструкції, так і відповідно до поточних доручень керів-

ництва. Обидві з ці феномени (психологічний та фізичний стан) є одними з ос-

новних характеристик здоров‘я людини. Нагадаємо, що визначення категоріа-

льного змісту дефініції здоров‘я, яке було надано у межах норм Закону Украї-

ни «Основи законодавства України про охорону здоров‘я», містить акцент на 

стані «повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних вад» [5]. Повертаючись до предмету нашої уваги 

у межах аналізу відповідей респондентів, вважаємо за можливе, принаймні у 

межах змісту саме цієї публікації, сприймати детермінанти «здоров‘я» та 

«професіоналізм» у межах їх діалектичній єдності щодо характеристики зна-

чущості феномену здоров‘я у межах трудового потенціалу соціального 

об‘єкту. Таке припущення дозволяє нам констатувати той факт, що частка здо-

ров‘я у її єдності з часткою професіоналізму, є визначальною в системі трудо-

вого потенціалу соціального об‘єкта. За результатами відповідей чоловіків 

об‘єднана частка (здоров‘я та професіоналізм) характеристики трудового по-

тенціалу дорівнює 60%. Відповідний показник, в контексті відповідей жінок, 

обраховується на рівні 62%. Отже, незалежно від статі, феномен здоров‘я було 

визначено на рівні домінуючої детермінанти трудового потенціалу.  

Вважаємо, що серед основних напрямів державної політики щодо охо-

рони здоров‘я, у контексті розвитку трудового потенціалу країни, слід зверну-

ти увагу на потенціали таких з них.  

1. Реалізація потенціалів широкої за обсягом охоплення та тривалої за 

часом дії державної програми пропаганди здорового способу життя, а також 

заохочення населення до зміцнення свого здоров‘я у тому числі й через меха-

нізм цільового часткового відшкодування тих витрат людини, які пов‘язані з 

оплатою нею послуг спортивно-оздоровчих закладів. Крім того, перспектив-

ним до використання, особливо в контексті змісту сформульованої вище про-

позиції, є механізм перерахування людині тих коштів з державного бюджету, 
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які вона заощадила державі внаслідок зміцнення власного здоров‘я та невико-

ристання передбачених для неї медичних послуг (на кшталт діючої в Україні 

програми монетизації субсидій).  

2. Надання можливості споживачу медичних послуг самостійно обирати 

їх постачальника (медичний заклад), тобто без так званого прив‘язування до 

місця реєстрації особи. Безумовно, інституалізація цього принципу повинна 

передбачати можливість перерозподілу державного фінансування витрат на 

користь обраного клієнтом суб‘єкту надання медичних послуг. Прийняття до 

уваги цієї пропозиції дозволить підвищити рівень конкуренції, а відповідно і 

рівень якості надання медичних послуг, між медичними закладами.  

Безумовно, наведений вище перелік не є вичерпаний, а запропоновані 

заходи потребують на обговорення як на рівні представників наукової спільно-

ти, так і на рівні фахівців-практиків. 

Висновки. Приймаючи до уваги вище наведене можемо сформулювати 

такі основні висновки. 

1. Унікальність феномену здоров‘я для сприйняття його на рівні об‘єкту 

державного управління розвитком трудового потенціалу держави, полягає у 

його одночасному позиціонуванні у площині якісних та кількісних характери-

стик трудових можливостей населення. В системі якісних характеристик тру-

дового потенціалу детермінанта здоров‘я визначає здатність соціального 

об‘єкту (людини, організації, держави, суспільства) до трудової діяльності 

(здорова людина має більше трудових можливостей, тобто пропонує на ринку 

більший за кількістю та вищий за якістю труд). В системі кількісних характе-

ристик трудового потенціалу держави феномен здоров‘я відграє суттєву роль у 

підвищенні репродуктивної функції суспільства, адже лише люди з високим 

рівнем здоров‘я, можуть забезпечити відтворення трудових ресурсів необхід-

ної кількості та якості. Приймаючи до уваги таку значущість здоров‘я як для 

якісних так і для кількісних показників трудового потенціалу держави, а також 

з огляду на результати проведеного нами анкетування (визначення респонден-

тами здоров‘я на рівні домінуючої детермінанти в системі трудового потенціа-

лу соціально об‘єкту), вважаємо за необхідне визначити пріоритетність до реа-

лізації суб‘єктами державного управління тих з програмних заходів щодо роз-

витку трудових можливостей суспільства, які безпосередньо пов‘язані з забез-

печенням ефективності реформування системи охорони здоров‘я. Складність 

реалізації цього напряму полягає у необхідності координації планування та ді-

яльності профільних до проблематики розвитку трудового потенціалу держави 

центральних органів виконавчої влади (Міністрство охорони здоровя України; 

Міністрство освіти і науки України; Міністрство соціальної політики України; 

Міністрства економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство інформа-

ційної політики України; Міністерство інфраструктури України; Державна мі-

граційна служба Укрaїни; Державна служба Укрaїни з питань праці; Державна 

служба зайнятості тощо). Результатом спільної діяльності згаданих вище орга-

нів державної влади може стати стратегія розвитку трудового потенціалу 
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України.  

2. Вдосконалення змісту та практики використання механізмів держав-

ного управління сферою охорони здоров‘я відіб‘ється не лише на підвищенні 

якісних та кількісних характеристик трудового потенціалу держави, а у тому 

числі й обумовить, як перерозподіл коштів у межах функціональної структури 

загальних витрат на охорону здоров‘я на користь фінансування заходів профі-

лактичного спрямування (на цей час понад 75% витрат на охорону здоров‘я 

припадає на фінансування державою видатків на ліки, медичне обладнання, 

стаціонарне та амбулаторне лікування, в той час як лише 1% бюджету охорони 

здоров‘я спрямовується на профілактику та громадські послуги охорони здо-

ров‘я), так і обґрунтоване зменшення витрат держави на фінансування охорони 

здоров‘я в цілому. Разом з тим, слід розуміти, що зменшення витрат держави 

на фінансування функціонування сфери охорони здоров‘я не повинно позна-

читись на обсягах фінансування галузі в цілому. Іншими словами, зменшення 

частки державних витрат у фінансуванні охорони здоров‘я повинно компенсу-

ватись за рахунок спеціалізованих фондів (некомерційні організацій) та прива-

тного капіталу (кошти домогосподарств, роботодавців тощо). Поступове зме-

ншення участі держави у фінансуванні сфери охорони здоров‘я та перерозпо-

діл витрат держави у межах відповідного бюджету на користь профілактичних 

заходів, дозволить, з одного боку, підвищити відповідальність громадян за 

стан власного здоров‘я (тут ми розглядаємо здоровіє через призму феномену 

власності, тобто власником здоров‘я, на кшталт інтелектуальної власності, є 

безпосередня людина, а отже фінансування державою витрат на підвищення 

якісних характеристик власності іншого суб‘єкта не завжди є виправданим 

кроком), а з іншого – дозволить забезпечити (за рахунок перерозподілу коштів 

бюджету) розвиток тих з елементів системи охорони здоров‘я, фінансування 

яких за кошти приватного капіталу не може бути здійснено або занадто ускла-

днено з огляду на відсутність можливості отримання прибутку. Іншими слова-

ми, фінансування державою витрат на фінансування галузі охорони здоров‘я 

повинно здійснюватись лише за тими з напрямів, рівень прибутковості яких не 

приваблює приватні структури.  

Вище сформульовані висновки не є остаточними та такими які претен-

дують на остаточне вирішення обраного нами у якості предмету наукового 

пошуку питання, а отже їх зміст може бути уточненим у межах подальших на-

укових досліджень. Найбільш перспективними з напрямами в організації нау-

кових пошуків, відповідно до тематичного спрямування цієї публікації, на на-

шу думку є ті з них, зміст яких пов‘язано з опрацюванням та обговоренням 

концепції розвитку трудового потенціалу України, а також з обґрунтуванням 

компетенції центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення розвит-

ку трудових можливостей населення. Крім того, цікавим з наукової точки зору, 

та актуальним з огляду на існування запиту від суб‘єктів державного управ-

ління сферою охорони здоров‘я, є також напрям обґрунтування можливості 

використання зарубіжного досвіду використання органами державної влади 
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економічного механізму управління системними змінами у сфері охорони здо-

ров‘я, у тому числі, з прийняттям до уваги ментальних особливостей населен-

ня України. 
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У статті розглядаються особливості та напрями реалізації державної 

енергетичної політики в різних країнах світу. Визначено результативність меха-

нізмів реалізації державної енергетичної політики за кордоном. Окреслено шляхи 

удосконалення державної енергетичної політики України з урахуванням зарубіж-
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of realization of state energy policy abroad is determined. The ways of improving the 

state energy policy of Ukraine are considered in the light of foreign experience. 
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Постановка проблеми. Однією з найбільших проблем людства в су-

часних умовах є енергетична проблема. Адже тільки протягом останньої 

чверті ХХ сторіччя відсоток річного зростання валового внутрішнього про-

дукту розвинених країнах світу супроводжувався приблизно одним 

відсотком приросту споживання первинних енергетичних ресурсів. Тому 

витрати енергії у світі невпинно зростають. Так, за 100 років (з 1900 по 2000 

рр.) споживання енергетичних ресурсів збільшилось у 17 разів, і за прогно-

зами фахівців Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) при 

існуючому рівні споживання енергетичних ресурсів, розвіданих світових 

запасів вугілля, нафти та газу людству вистачить приблизно на 100 років. А 

за оцінками «British Petroleum» при існуючому рівні споживання усі 

розвідані до 2012 р. світові запаси енергоносіїв закінчаться після 2178 р. [6]. 

Це вимагає від країн відповідного формування та реалізації державної 
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енергетичної політики, яка дозволить якщо не вирішити вказані проблеми, 

то хоча б наблизитись до розуміння, в якому напрямку рухатись для 

відвернення або мінімізації можливих викликів та загроз існуванню, як ок-

ремо взятої країни, так і людства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду особливостей 

державної енергетичної політики та виокремленню механізмів її реалізації в 

різних країнах присвятили свої наукові публікації В. Бар'яхтар, О. Волошин, 

О. Киричок, В. Кухар, С. Майстро, Г. Пальшин, Г. Рябцев, С. Щербак та ін. 

[1; 3; 6; 8].  

Однак чимало питань стосовно механізмів та можливостей адаптації 

світового досвіду реалізації державної енергетичної політики в Україні за-

лишаються недостатньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей 

реалізації державної енергетичної політики в різних країнах світу, а також 

можливі шляхи удосконалення державної енергетичної політики України з 

урахуванням зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Майже сорокарічний досвід реформу-

вання енергетичного сектору та реалізації відповідної державної 

енергетичної політики дозволив розвинутим країнам досягти значних 

успіхів в ефективності використання енергії та забезпечення власної 

енергетичної безпеки. 

Більше того, на думку Киричок О.С., економічне зростання розвину-

тих країн базується, в значній мірі, на трьох складових: використання, в 

першу чергу, власних енергетичних ресурсів; дотримання економічних 

законів; виважена державна політика в сфері енергетики, в тому числі в 

сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності [6]. Тобто вирішення 

саме енергетичних питань, здебільшого лежить в основі сталого розвитку 

країн світу. Так, сучасна енергетична стратегія ЄС фокусується на п‘яти 

пріоритетах:  

– досягнення енергоефективності Європи;  

– формування загальноєвропейського інтегрованого енергетичного 

ринку;  

– розширення прав і можливостей споживачів та досягнення високого 

рівня надійності та безпеки;  

– досягнення лідерства Європи в енергетичних технологіях;  

– зміцнення зовнішнього середовища енергетичного ринку ЄС [5]. 

Одним із головних пріоритетів енергетичної політики ЄС є енергетич-

на ефективність, тому законодавчі акти в сфері енергоефективності та енер-

гозбереження постійно удосконалюються за двома напрямами: боротьба з 

кліматичними змінами (підвищення енергоефективності) та розробка 

загальної енергетичної політики [6].  

Стимулювання виробництва альтернативної та відновлюваної енергії 

в Європейському Союзі ведеться двома шляхами.  
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По-перше, спеціальними завищеними тарифами на продаж такої 

енергії (так звані «зелені» тарифи). Подібним чином стимулюють 

відновлювану енергетику, наприклад, в Австрії, Німеччині, Франції, Італії та 

Іспанії. У Бельгії, Болгарії, Італії, Польщі, Румунії та Швеції виробники 

екологічно чистої енергії отримують, так звані, «зелені» сертифікати. Крім 

цього існують ще й національні особливості підтримки виробництва 

нетрадиційної енергії. У Чехії, наприклад, виробники «зеленої» 

електроенергії звільняються від сплати ПДВ. 

По-друге, компанії, що інвестують в альтернативні енергетичні проек-

ти, можуть розраховувати на зниження податкового навантаження на період 

реалізації цих проектів, пільговий режим оподаткування при купівлі облад-

нання для електростанцій та інші преференції [2]. 

Крім того, згідно з чинними директивами ЄС, частка альтернативної 

енергії в енергетичному балансі кожного члена Євросоюзу повинна стано-

вити не менше 7%, а після 2010 р. – не менше 12%. В іншому випадку на-

кладаються штрафні санкції на ту чи іншу країну [2]. 

А в 2008 р. Європейським Союзом було прийнято Програму «Енергія-

Клімат» (так звана Програма «20/20/20»), якою передбачено скорочення до 

2020 р. емісії парникових газів на 20%, збільшення енергоефективності на 

20%, а також досягнення 20% відновлюваних джерел енергії в споживанні 

енергії [3; 6]. 

У рамках довгострокової політики США у сфері енергетики виділені 5 

основних стратегічних напрямів і пріоритетів: 

– поліпшення ефективності діючої енергетичної системи і зниження 

енергоємності національного продукту при збереженні якості довкілля і 

підвищенні енергетичної безпеки; 

– забезпечення безперебійного енергетичного постачання, незалежно 

від скорочень імпортних постачань енергоносіїв або інфраструктурних про-

блем; 

– впровадження енергозберігаючих і безпечних видів енергетичного 

виробництва; 

– проведення фундаментальних наукових досліджень і технологічних 

розробок нових економічних і екологічно чистих енергетичних джерел; 

– розвиток міжнародної торговельно-економічної і технічної співпраці 

щодо глобальних проблем енергетичної безпеки [6]. 

Основою розвитку енергетики США на федеральному рівні законо-

давчо визнано інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу. 

Зокрема, «Законом про відновлення і реінвестування Америки» (American 

Recovery and Reinvestment Act – ARRA), прийнятому у 2009 р., на держав-

ному рівні поставлено завдання щодо реформування енергетики шляхом по-

дальшого підвищення енергоефективності національної економіки та 

енергоощадності, скорочення імпорту нафти, розвитку поновлюваних дже-

рел енергії. Федеральному уряду доручено забезпечити енергетичну безпеку 
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країни та підтримку розвитку енергетики [11].  

До заходів в енергетичній сфері, які сприяють стабілізації економіки 

США можна віднести створення стратегічних резервів нафти (СРН), 

резервів рідкісних і рідкісноземельних металів, урану тощо. Дані резерви 

дозволяють країні забезпечити високий рівень енергетичної безпеки, опти-

мального рівня цін на енергоресурси, а також залучення інвестицій та висо-

ких технологій. 

Метою створення стратегічних резервів нафти у світі є: відносна 

незалежність від світових цін на сировину; забезпечення внутрішнього по-

питу на тривалий період незалежно від політико-економічної ситуації в 

інших регіонах світу; стабілізація внутрішнього ринку енергоресурсів (наф-

ти, нафтопродуктів, газу) в міру необхідності; забезпечення поставок в разі 

виникнення непередбачених ситуацій (стихійних лих); можливість 

комерційного використання СРН за спеціальним рішенням в умовах пікових 

цін на сировину, і заповнення вільних резервуарів в період мінімального 

значення цін [11]. 

Слід зазначити, що сьогодні у світі діють дві основні системи 

колективної енергетичної безпеки з використанням механізму резервування 

нафти та нафтопродуктів – система нафтових резервів країн-членів ОЕСР (у 

межах членства МЕА) та країн-членів ЄС.  

Так, Директиву Ради ЄС 2009/119/ЄС про зобов‘язання держав-членів 

підтримувати мінімальний рівень запасів сирої нафти та / або 

нафтопродуктів ухвалено 14 вересня 2009 р. Нею запроваджено механізми й 

процедури, що дозволяють зменшити ризики, насамперед для транспортного 

сектору й хімічної промисловості, у разі переривання чи обмеження поста-

чань нафти й нафтопродуктів. Директива 2009/119/ЄС передбачає ухвалення 

належних законів, підзаконних актів та адміністративних положень для за-

безпечення збереження на постійних засадах фізично доступних резервів 

сирої нафти та / чи нафтопродуктів в обсягах, які щонайменше еквівалентні 

90 дням середньодобового імпорту нетто, або 61 день середнього 

внутрішнього добового споживання [8].  

Зазначені резерви дозволено зберігати у вигляді:  

– екстрених резервів – резервів нафти, що зберігаються кожною дер-

жавою-членом;  

– спеціальних резервів – нафтові резерви, мінімальний рівень яких 

визначається в розмірі кількості днів середнього внутрішнього добового 

споживання, і складається з однієї або декількох категорій таких продуктів: 

етан, скраплений нафтовий газ, автомобільний бензин, авіаційний бензин, 

пальне для реактивних двигунів, інші види гасу, газойль / дизельне пальне, 

нафтове паливо, уайт-спірит та спеціальні бензини, мастильні матеріали, 

бітум, парафіни, нафтовий кокс [8]. 

Так, наприклад, у Німеччині, яка майже на 100 % залежна від імпорту 

нафти та нафтопродуктів, існує «Спілка зі створення запасів нафти». Пере-
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дбачено, що кожна компанія, яка виробляє чи імпортує навіть одну тонну 

нафтопродуктів, бере участь у створенні резерву й автоматично стає членом 

даної спілки, що зобов‘язує платити членські внески. Даний внесок є подат-

ком, оскільки, сплачуючи певну частку витрат на створення резервів, 

компанія отримує аналогічну частину запасів нафтопродуктів під час кризи 

[10]. Угодою країн-членів ОЕСР про Міжнародну програму розвитку енер-

гетики (Agreement on an International Energy Program, далі – Угода МПРЕ) в 

рамках МЕА встановлено для країн-учасниць «надзвичайні резервні зо-

бов‘язання» (the emergency reserve commitment).  

Одним із способів виконання цього зобов‘язання є створення нафто-

вих резервних запасів (oil stocks). Відповідно до Угоди МПРЕ всі види 

резервів нафти (нафтопродуктів) мають наступну класифікацію: 1) запаси 

Компанії (обов‘язкові і комерційні запаси); 2) урядові запаси (фінансуються 

державним бюджетом і зберігаються виключно для надзвичайних цілей); 

3) запаси спеціально створеного для цих цілей Агентства (підтримуються 

для надзвичайних цілей і зберігаються суспільними або приватними 

організаціями) [11].  

До системи формування резервів, запровадженої МEA, увійшли:  

– країни які здійснюють накопичення запасів тільки за допомогою 

Компаній (Австрія, Австралія, Бельгія, Греція, Італія, Люксембург, Нова 

Зеландія, Португалія, Швеція, Швейцарія, Туреччина (чисті експортери: Ка-

нада, Норвегія та Великобританія);  

– країни, що створюють резерви за допомогою Компаній і Уряду 

(США, Японія, Чехія);  

– країни, які створюють запаси за допомогою Компаній і Агентства 

(Фінляндія, Франція, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Данія);  

– країни, що створюють резерви за допомогою Компаній, Агентства та 

Уряду (Ірландія) [11].  

Cтратегічні нафтові резерви Китаю складаються з Національного 

(урядового) нафтового резерву та корпоративних нафтових резервів, які 

створюються державними енергетичними компаніями Petro China та 

Sinopec. В країні створено орган, відповідальний за формування 

стратегічного нафтового резерву – Комісія з національного розвитку та ре-

формування (National Development and Reform Commission, NDRC). 

Національні нафтові резерви доповнюються нафтовими резервами компаній, 

загальним обсягом до 200 млн. т (1466 млн. барелів).  

На нашу думку, одним із дієвих механізмів реалізації державної 

енергетичної політики України на ринку нафтопродуктів і виправлення 

«провалів» ринку (різке збільшення цін на нафтопродукти на внутрішньому 

ринку, яке часто має не тільки сезонні причини, але й спекулятивну складо-

ву) є створення державного стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів. 

Для цього на основі вивчення світового досвіду в питаннях створення і 

функціонування стратегічних державних резервів нафти і нафтопродуктів в 
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розвинених країнах, необхідно розробити відповідну програму формування 

національних запасів нафти і нафтопродуктів, яка базується на потребах 

країни в цій стратегічній сировині (досвід Європейського Союзу у 

формуванні стратегічних запасів нафти має бути визначальним, враховуючи 

євроінтеграційні прагнення України). 

З метою аналізу особливостей державної енергетичної політики в 

електроенергетиці, розглянемо досвід скандинавських країн. 

Кінцевою метою енергетичних реформ скандинавські країни визначи-

ли зниження тарифів на електроенергію для кінцевих споживачів, а в основу 

реформи було покладено принцип поділу вертикально-інтегрованих 

компаній на природно-монопольні та конкурентні види діяльності зі ство-

ренням ефективної інфраструктури для функціонування ринку. 

В процесі реформування електроенергетики Норвегія, Данія, Швеція 

та Фінляндія створили не тільки внутрішні ринки електроенергії, а й 

об'єднали їх в рамках організації NORDEL, створивши спільний ринок 

електроенергії країн Скандинавії, який має низку характерних особливостей, 

а саме: уніфікація правил торгівлі; відсутність транскордонних мит на 

купівлю і продаж електричної енергії; можливість здійснення оплати за 

електроенергію у валюті будь-якої країни – члена спільного ринку [7; 9]. 

Зазначимо, що органи державної влади країн Скандинавії істотно 

обмежені в питаннях прямого втручання в діяльність, пов'язану з виробниц-

твом та продажем електричної енергії. В даний час в Норвегії, Швеції, Данії 

та Фінляндії державне регулювання електроенергетики полягає в такому: 

1) визначення правових основ діяльності в даній сфері; 2) встановлення сис-

теми ліцензування, умов видачі та анулювання ліцензій; 3) формування ви-

мог для доступу на ринок; 4) регулювання системи оплати послуг 

компаній – природних монополістів; 5) визначення умов доступу 

споживачів до послуг, які надаються мережевими компаніями; 6) розгляд 

суперечок між суб'єктами електроенергетики; 7) накладення штрафів та 

інших стягнень на суб'єктів ринку електроенергії, які не виконують норма-

тивно-правові акти та розпорядження; 8) підтримка стабільності 

функціонування галузі в цілому [9]. 

Варто відзначити, що головним змістом системної трансформації 

електроенергетики в світі є лібералізація, радикальні перетворення в 

механізмі функціонування і формування нового інституціонального середо-

вища, заснованого на партнерських відносинах держави і приватного 

бізнесу. Електроенергетика з монополізованої сфери з провідною роллю 

держави трансформується у сферу, яка локально, частково і функціонально 

регулюється ринком, а процес реформування складається з двох складових – 

лібералізації (створення оптового і роздрібного ринку, стимулювання роз-

витку конкуренції, розширення доступу до мереж тощо) та приватизації [1]. 

Формування та реалізація державної енергетичної політики в різних 

країнах, як правило, передбачає також підтримку соціально вразливих 
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верств населення, які не в змозі, з тієї чи іншої причини, в повній мірі опла-

тити власні енерговитрати. Так, Великобританія ще в 2000 р. розробила 

Стратегію проти енергетичної ненадійності (Fuel Poverty Strategy), спрямо-

вану на допомогу сім‘ям, більше 10% доходу яких витрачається на енерго-

витрати і витрати на опалення. Стратегія спрямована на допомогу так зва-

ним «вразливим сім‘ям» (сім‘ям, які мають одного члена сім‘ї з проблемами 

зі здоров‘ям – літня людина, дитина, хвора людина або інвалід). В цілому за 

період 2002-2007 рр. на програми вказаної Стратегії було направлено 2 

млрд. фунтів стерлінгів, а кількість енергетично ненадійних сімей зменши-

лася з 4 млн. в 2000 р. до 2,5 млн. – в 2007 р. [12; 13]. 

В сучасних умовах у світі відбуваються структурні зміни у концепту-

альних підходах до формування енергетичної політики держав: 

здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного 

сектору, в якому домінували великі виробники, викопне паливо, 

неефективні мережі, недосконала конкуренція на ринках природного газу, 

електроенергії, вугілля – до нової моделі, в якій створюється більш конку-

рентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку й мінімізується 

домінування одного з видів виробництва енергії або джерел та / або шляхів 

постачання палива [4]. Разом з тим, у світі підвищується увага до розвитку 

альтернативної енергетики, виробництва енергії із відновлюваних джерел; 

відбувається переорієнтація на засади енергоефективності та енергозбере-

ження; підтримка соціально вразливих верств населення у питаннях частко-

вого відшкодування їх енерговитрат; впровадження заходів щодо 

запобігання та протидії змінам клімату, як одному із пріоритетів розвитку 

глобальної енергетики в довгостроковій перспективі. 

Висновки. Отже, узагальнення існуючого досвіду формування 

державної енергетичної політики за кордоном дозволило виявити ефективні 

механізми її реалізації та запропонувати для імплементації в українських 

умовах. В розвинутих країнах саме держава формує та реалізує енергетичну 

політику, забезпечує необхідний рівень енергетичної безпеки, сприяє впро-

вадженню у всі сфери суспільного життя практики енергозбереження. Тому 

використання існуючого передового досвіду для реалізації в Україні 

відповідної державної енергетичної політики має стати одним з ключових 

чинників сталого розвитку країни в довгостроковому періоді, що й буде 

предметом подальших наукових досліджень. 
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В даній статті розглянуто та систематизовано основні концептуальні за-

сади у науковій літературі щодо визначення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України. Запропоновано під цим механізмом розуміти 

методи дослідження стану об'єктів (процесів, явищ), а також перспектив їх змін 

та наукового обґрунтування щодо застосування методів впливу на ці об'єкти, се-

ред яких виокремлено, насамперед, правові й організаційні.  

Ключові слова: механізм публічного управління, механізм державного 

управління, національна безпека, елементи. 

 
The scientific literature’s conceptual framework for the determination of public 

administration mechanisms in the field of national security of Ukraine was examined 

and systematized in this paper. It was offered to understand this mechanism as the 

methods of research of the condition of objects (processes, phenomena), as well as the 

outlook for their change and scientific substantiation of the use of the methods of influ-

ence on these objects, including, in particular, the legal and organizational ones. 

Key words: public administration mechanism, state administration mechanism, 

national security, elements. 

 

 

Постановка проблеми. Практика публічного управління не можлива 

без дослідження питання характеристики його механізму. Розкриття сутнос-

ті категорії «механізм публічного управління» дозволяє визначити підходи 

до ефективності системи публічного управління у тій чи іншій сфері суспі-

льної життєдіяльності. Щодо сфери національної безпеки України, то вона є 

однією з визначальних, тому потребує ґрунтовного аналізу понятійно-

категоріального державноуправлінського апарату. Урахування положень 

фунданментальної науки покликано забезпечити оптимальне функціонуван-

ня та розвиток об‘єкта публічного управління, яким з огляду на предмет на-

шого дослідження є національна безпека України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо визначення 

механізмів публічного управління досліджуються у наукових працях як віт-

чизняних, так і зарубіжних учених Г. Атаманчука, В. Бакуменка, 

С. Домбровської, О. Линдюк, Н. Мельтюхової, О. Оболенського, 

Г. Одінцової, Г. Ситника, В. Скуратівського та ін. [1–11]. Разом із тим, пот-

ребує уточнення визначення цих механізмів у сфері національної безпеки, 

зважаючи на вимоги часу та потреби прикладної науки. 

Постановка завдання. Отже, метою статті є системне дослідження 

концептуальних засад щодо визначення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України.  

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на новітність вітчизняної га-

лузі науки «Публічне управління та адміністрування», якій передувало дер-

жавне управління, уважаємо за доцільне спочатку дослідити визначення са-

аме його механізмів. У сучасній теорії й практиці державного управління 

сформувалася ціла концепція щодо визначення поняття «механізм держав-
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ного управління». Воно використовується здебільшого для характеристики 

певних управлінських дій на рівні держави, галузі, регіону, окремої устано-

ви, процесу тощо. Зміст цієї терміноконстуркції трактується по-різному. 

Учений В. Бакуменко дає визначення механізму державного управління як 

сукупність практичних заходів, засобів, важелів і стимулів, за допомогою 

яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-

яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей [2].  

Науковець Н. Нижник вважає, що механізм державного управління 

включає такі елементи, як цілі управління, його об‘єкт та їх зв‘язки, на які 

здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, мате-

ріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний поте-

нціал [6]. У доповнення думок попереднього автора О. Волкова розглядає 

також як сукупність компонентів механізму державного управління еконо-

мічні й юридичні закони та обмеження, функціональну структуру органів 

управління, інформацію, методи й технічні засоби її опрацювання [4]. 

Варто зазначити, що Г. Одінцова механізм державного управління ро-

зглядає як засіб розв‘язання суперечностей явища чи процесу, послідовну 

реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій оріє-

нтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 

управління, що забезпечують досягнення визначеної мети [8]. 

На підставі викладеного можемо стверджувати, що наявна значна кі-

лькість визначень поняття «механізм державного управління», у яких біль-

шість науковців поєднують певні елементи такого механізму, а також його 

дію, акцентуючи при цьому увагу саме на його функціонуванні. Слід також 

підкреслити, що вчені складові механізму державного управління розгляда-

ють також як підґрунтя системи державного управління. 

На сьогодні у вітчизняній науковій літературі поряд із визначення ме-

ханізму державного управління використовується й механізм публічного 

управління. Як зазначає В. Бакуменко [10], що аспект взаємодії держави й 

громадянського суспільства в державному управлінні є дуже важливим, на 

відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і 

регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність з метою її упо-

рядкування, зберігання або перетворення, що спирається на державно-

владну силу. Виходячи з цього, можемо зазначити, що на вітчизняних тере-

нах відбуваються трансформаційні процеси в державному управлінні, а саме 

перехід до публічного управління, оскільки такі риси притаманні публічно-

му управлінню.З огляду на те, що вказані трансформаційні процеси й досі 

тривають, мають місце випадки, коли відбувається підміна цих понять одно-

го іншим або їхнє поєднання, що зумовлює певні неточності у використанні 

й інтерпретації термінів «механізм державного управління» і «механізм пу-

блічного управління». Уважаємо, що для більш глибокого розуміння цих те-

рмінів і предмету нашого дослідження варто застосовувати категорію «соці-

альне управління», яка означає діяльність із керівництва ким-небудь або чи-
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мось. У загальному розумінні таке управління – це цілеспрямований вплив 

на складну систему. Класична дефініція «соціальне управління» передбачає, 

по-перше, формування держави як соціального інституту, а по-друге, її дія-

льність та інших суб'єктів публічної влади, яка реалізується в межах законо-

творчості, правосуддя та організаційно-виконавчої діяльності із залученням 

представників громадськості. Дане визначення акцентує увагу та об‘єднує 

такі інститути та форми публічної влади, як Президент, Уряд, Парламент, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самовря-

дування та ін., що реалізують у певному обсязі функції державного управ-

ління [3].  

Таким чином, поняття «механізм публічного управління» та «механізм 

державного управління» мають спільні риси, при цьому механізм публічно-

го управління відрізняється, насамперед, більш широким спектром управ-

лінського інструментарію та суб‘єктним складом. Власне кажучи, механізм 

публічного управління співвідноситься із механізмом державного управлін-

ня, як загальне із частковим, а також передбачає взаємодію між елементами 

суспільно-політичної системи, яка включає державний і недержавний сек-

тор. Він представляє собою поєднання та збалансування державних та сус-

пільних інтересів, що відбувається під час формування та реалізації держав-

ної політики із дотриманням принципу публічності. 

Як зазначалося вище, вітчизняна публічноуправлінська наука є відно-

сно новою, у порівнянні з державноуправлінською, тому перша ґрунтується 

на положеннях загального концепту галузі науки державне управління. У 

ньому сформувалася інституціональна парадигма, представниками якої є 

О. Петроє та ін. Ця парадигма передбачає, що державне управління здійс-

нюється складною інституціональною системою, до якої входять державні 

органи, організовані та ієрархізовані відповідно до визначених принципів 

для виконання певних завдань і досягнення загальної мети. Відповідно до 

цього трактування формування та реалізації механізму державного управ-

ління відбувається в межах логічного взаємозв‘язку соціальних елементів, 

процесів і закономірностей, через які суб‘єкти державного управління (ін-

ститути) забезпечують артикуляцію, агрегацію та задоволення потреб та ін-

тересів суспільства через керуючі впливи на нього, а також прийняті у цьо-

му контексті управлінські рішення.  

У продовження відзначимо, що деякі науковці, зокрема, В. Бакуменко, 

А. Дєгтяр, І. Ісаєнко, С. Телешун та ін. [5; 8; 10; 11], визначають механізм 

публічного управління як демократичну організацію управлінського впливу 

на суспільні процеси, яка забезпечує ефективне функціонування системи ор-

ганів державної влади, органів регіонального та місцевого самоврядування, 

громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та інших суб'єктів 

громадянського суспільства з метою реалізації державної політики у найріз-

номанітніших сферах суспільного життя. На думку автора, аналіз окремих 

компонентів понять «механізми держави», «механізми державного управ-
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ління» та «механізми публічного управління» дає змогу зробити висновок 

про те, що будь-які механізми соціального управління передбачають певний 

зміст, який визначається способом дій щодо об'єкта впливу. Способи реалі-

зуються через певні алгоритми та процедури дій. Різниця полягає, насампе-

ред, як у суб'єктах, так і у об'єктах впливу, що зумовлює в подальшому сут-

тєві відмінності у формах, способах і методах дій (впливу). Слушним при 

цьому є зауваження О. Оболенського та О. Борисевич [7], що механізм пуб-

лічного управління передбачає застосування цих методів і способів впливу 

на підставі відповідного правового й інформаційного забезпечення, яке у 

свою чергу, визначає механізм контролю суспільства над усіма органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Зважаючи на склад механізмів публічного управління й ураховуючи 

предмет нашого дослідження, уважаємо за необхідне визначити склад меха-

нізмів публічного управління у сфері національної безпеки України. Він пе-

редбачає певні методи пізнання та засоби впливу. Під методами пізнання 

необхідно вважати способи, шляхи дослідження стану реальних об'єктів 

(процесів, явищ), перспективи їх змін і наукового обґрунтування застосу-

вання засобів впливу на ці об'єкти. При цьому серед засобів впливу у держа-

вному управлінні прийнято виокремлювати такі: економічні, кадрові, інфо-

рмаційні, адміністративні, правові, організаційні, соціальні тощо [10]. Варто 

уточнити, що науковці Н. Мирна, А. Помаза-Пономаренко та ін. [9] ключо-

вими серед цих засобів впливу визнають, зокрема правові та організаційні. 

Саме вони мають максимально враховувати можливість виникнення всього 

спектру проблемних ситуацій, та врегульовувати їх, щоб не виникало необ-

хідності постійно корегувати прийняті державноуправлінські рішення та за-

ходи залежно від ступеня розвитку суперечностей між функціонуванням 

суб‘єкта й об‘єкта державного управління. На цій підставі вважаємо, що се-

ред механізмів публічного управління, у т.ч. у сфері національної безпеки 

України, доречно виділяти, насамперед, правові та організаційні механізми, 

підґрунтя яких становлять відповідні методи пізнання та засоби державно 

управлінського впливу. 

Отже, механізми публічного управління, у т.ч. у сфері національної 

безпеки України, здійснюються в контексті суспільних подій і в реальних 

соціально-економічних, політичних і культурних умовах через те, що таке 

управління безпосередньо пов‘язане із суспільством, є його інституйованою 

частиною і залежить від процесів суспільної легітимації (рис. 1). Це перед-

бачає здійснення артикуляції, агрегації та задоволення суспільних потреб, 

зокрема у сфері національної безпеки, а також визнання та підтримку дер-

жавної політики, яка є формою вияву управління та державних інтересів.  

Зазначені інтереси є складовою частиною більш місткого поняття на-

ціональна безпека, яка включає інтереси суспільства й окремо взятої особи-

стості. Забезпечення якісної взаємодії державних органів влади та системи 

місцевого самоврядування є актуальним завданням удосконалення системи 
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публічного управління в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематичне представлення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки 

Джерело: авторська розробка 

 

На підставі викладеного можемо зазначити, що сьогодні наявна значна 

кількість проблемних питань, пов‘язаних із перетинанням функціональних 

зон державних і суспільних інтересів на всіх рівнях управління. Для забез-

печення збалансованого задоволення цих інтересів необхідна низка механі-

змів публічного управління, зокрема у сфері національної безпеки.  

Система та процес публічного управління у сфері національної безпеки 
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що відзначається такими струк-

турно-функціональними особли-

востями: 

- суб'єктним складом; 
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здійснення управління; 
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- функціональним обсягом пов-

новажень 
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безпеки органами дер-

жавного управління 

Організаційно-правове забезпечення 

публічного управління у сфері націо-

нальної безпеки 
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Висновки. Зважаючи на викладене, можемо зробити такі висновки: 

1. Сьогодні в науковій літературі сформувалися різні думки стосовно 

визначення механізмів публічного управління. Насамперед, це пов‘язано з 

трансформаційними процесами, які відбуваються в галузі науки державне 

управління, а саме: переходом до публічного управління. У межах цих тран-

сформаційних процесів, які й досі тривають, спостерігаються ситуації, коли 

відбувається підміна або поєднання понять «державне управління» та «пуб-

лічне управління», а також їх механізмів. Тому вважаємо за необхідне про-

вести чітку межу між цими поняттями, що, у свою чергу, дозволить унемо-

жливити певні неточності у використанні й інтерпретації термінів «механізм 

державного управління» і «механізм публічного управління».  

2. Аргументовано, що до механізму публічного управління слід відне-

сти складові, які, зокрема, забезпечують його належне функціонування, тоб-

то методи пізнання та засоби впливу правового й організаційного характеру. 

Підкреслено, що вони є основними, зважаючи на природу їх виникнення та 

характер використання. 

3. Ураховуючи запропонований склад механізмів публічного управ-

ління загалом і предмет нашого дослідження зокрема, доведено, що серед 

механізмів публічного управління у сфері національної безпеки варто виок-

ремлювати правові й організаційні. При цьому акцентовано, що публічне 

управління охоплює безпосередній зв‘язок держави та її органів із суспільс-

твом. Відтак, уважаємо, що перспективним напрямком подальших наукових 

досліджень є аналіз сучасного стану функціонування організаційних і пра-

вових механізмів публічного управління у сфері національної безпеки Укра-

їни, які відзначаються взаємо проникаючим і зумовлюючим характером, що 

проявляється як на етапі їх формування, так і під час розвитку. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

УКРАЇНИ 

 

IMPROVING MECHANISM OF STATE INSTITUTIONAL INNO-

VATION ACTIVITY IN AGRICULTURAL HOLDING OF UKRAINE 

 
В сучасних умовах українська економіка зазнає змін, що спрямовані на під-

вищення рівня технологічного переозброєння, в рамках яких агропромисловий 

комплекс потребує переході на інноваційний шлях розвитку. В статті визначено 

поняття регіонального науково-інновaційного потенціалу, проаналізовано мож-

ливі причини, що гальмують розвиток в інноваційній діяльності в сільському гос-

подарстві у тому числі і проблеми розвитку науки. На основі зробленого аналізу, 

запропоновано пріоритетні напрямки розвитку  та вдосконалення механізмів 

державного регулювання інноваційних процесів в галузі АПК України. 

Ключові слова: державне регулювання, інноваційний розвиток, сільське гос-

подарство, пріоритетні напрями, модернізація, потенціал. 

 

In today's conditions, the Ukrainian economy is undergoing changes aimed at in-

creasing the level of technological re-equipment, in which the agro-industrial complex 

needs a transition to an innovative way of development. The article defines the concept 

of regional scientific and innovation potential, analyzes possible causes that hinder de-

velopment in innovative activities in agriculture, including the problems of the develop-

ment of science. On the basis of the analysis, the priority directions of development and 

improvement of mechanisms of state regulation of innovative processes in agriculture of 

Ukraine are proposed. 

Keywords: state regulation, innovation development, agriculture, priority direc-

tions, modernization, potential. 

 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з основних га-

лузей економіки України. В сучасних умовах підвищення ефективності сіль-

ськогосподарського виробництва передбачається на основі індустріaльно-

іновaційного розвитку, шляхом модернізації та техніко-технологічного пе-

реозброєння сільськогосподарського виробництва. 

Економічний механізм управління інноваційною діяльністю в Україні 
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знаходиться в стадії становлення. Нові ринкові умови і зростання науково-

технічного прогресу постійно вносять свої корективи в техніко-

технологічний розвиток агропромислового комплексу країни, внаслідок чо-

го економічний механізм реалізації інноваційної політики повинен постійно 

вдосконалюватися. Реалізація нового механізму управління науково-

технічним розвитком можлива лише за умови постійного державного регу-

лювання індустріaльно-іновaційного розвитку на всіх рівнях економіки. 

Аналіз стану і оцінка інноваційної діяльності в сільському господарстві 

держави свідчить, що цей процес характеризується невисоким рівнем інно-

ваційної активності суб'єктів господарювання при значному науковому по-

тенціалі. 

Науково-інноваційний потенціал, безумовно, є основною рушійною си-

лою науково-технічного прогресу в будь-якій галузі народного господарст-

ва, у т.ч. і в AПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовне дослідження рі-

зних аспектів інновацій та інноваційного розвитку здійснили у своїх працях 

іноземні та вітчизняні вчені Ф. Бездудний, Л. Гохберг, О. Дацій, І. Жукович, 

А. Загородній, О. Кот, Н. Кравченко, Л. Омарбакиев, П. Саблук, Н. Сіренко, 

Н. Уколова, І. Федун, О. Шпикуляк, Й. Шумпетер, С. Ягудин, О. Янковська 

та інші. Але питання інноваційного розвитку аграрної сфери виявилися не-

достатньо розробленими. 

Постановка завдання. Метою статті є формування визначення понят-

тя регіональний науково-інновaційний потенціал, аналіз можливих причин, 

що гальмують розвиток в інноваційній діяльності в сільському господарстві 

у тому числі і проблем розвитку науки. На основі зробленого аналізу, запро-

понувати  пріоритетні напрямки розвитку інноваційних процесів в галузі 

АПК України. 

Викладення основного матеріалу. Українські науковці виділяють 

наступні основні елементи науково-інновaційного потенціалу: 

– кадровий – сукупність творчих здібностей і можливостей працівни-

ків інтелектуальної праці забезпечувати, при виділенні відповідних ресурсів, 

суспільно необхідний рівень вирішення поточних і перспективних проблем 

науково-технічного розвитку виробництв, створювати науково-технічні і 

соціально-економічні нововведення, що забезпечують істотний приріст еко-

номічного ефекту, визначати пріоритетні форми, методи і соціально-

економічні кордони найбільш доцільного їх застосування в сфері матеріаль-

ного виробництва; 

– матеріально-технічний – характеризується оснащеністю науково-

технічної засобами працівників наукового та конструкторсько-технологічної 

праці, a також ступенем фондоозброєності працівників інтелектуальної праці; 

– соціо-інформaційний – визначається ступенем відповідності сучас-

ним вимогам соціально-економічної і науково-технічної інфроструктур сфе-

ри інтелектуальної діяльності, що створюють найбільш сприятливі умови 
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для інтелектуальної праці; 

– оргaнізaційно-упрaвлінський – характеризує досконалість науково-

виробничих структур, застосовуваних форм, методів і засобів управління, 

які визначають єдність кадрової, наукової, матеріально-технічної та соціа-

льних складових інтелектуального потенціалу, високу професійну придат-

ність працівників інтелектуальної праці та ступінь відповідності сучасним 

вимогам механізму ринкового регулювання, що забезпечує найбільш повну 

реалізацію творчих і науково-технічних можливостей інтелектуального по-

тенціалу; 

– науковий – визначається сукупністю систем науково-технічних 

знань і успіхів у вигляді винаходів та інших наукових досліджень і дослід-

но-конструкторських розробок, технологій, виняткове право користування 

якими належить державі, суб'єкту господарювання тощо [1].  

Таким чином, регіональний науково-інновaційний потенціал може бу-

ти визначений як сукупність кінцевих науково-технічних результатів, нау-

кових колективів, забезпечених всіма необхідними ресурсами (людськими, 

матеріальними, технічними, інформаційними та ін.), а також ефективні ор-

ганізаційні форми їх взаємодії, що забезпечують реалізацію повноважень 

суб'єктів наукової діяльності регіонів в сфері наукового і технічного розвит-

ку. Регіональний науково-іновaційний потенціал характеризує здатність да-

ного регіону виробляти, отримувати і передавати для використання нові до-

сягнення науки і техніки. 

Реалізація наукового-іновaційного потенціалу регіону передбачає поя-

ву нових напрямків виробництва, що може привести до його реструктуриза-

ції. При цьому необхідно враховувати структуру регіональної економіки, що 

склалася раніше, так як розміщення на території регіону підприємства з ви-

робництва наукомісткої інноваційної продукції без наявності відповідних 

умов і ресурсів (відсутність кваліфікованих кадрів, наукових центрів) може 

привести до його неефективного функціонування [2]. Ослаблення негатив-

ного впливу на AПК зовнішніх факторів, є необхідним, але недостатньою 

умовою для поліпшення його інноваційного розвитку. 

Крім того, необхідно виробити заходи, спрямовані на усунення мож-

ливих причин, що гальмують розвиток в інноваційній діяльності в сільсько-

му господарстві регіонів. Відповідно до Концепції Державної цільової про-

грами розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року для ін-

новаційного розвитку економіки необхідно використовувати всі наявні мо-

жливості і ресурси держави в області технологічного розвитку AПК [4].  

Зважаючи на це, планується вжити заходів щодо створення фонду аг-

рарних досліджень, a також участі України в спільних міжнародних науко-

во-дослідних проектах з розвиненими аграрними країнами - Австралією, 

Бразилією, Канадою, Аргентиною, країнами Євросоюзу та ін. 

Відповідно до пріоритетів розвитку і потребам AПК необхідно продо-

вжувати наукові дослідження в сфері рослинництва і тваринництва. Темати-
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ку досліджень потрібно розширювати за рахунок розвитку спільних дослі-

джень з провідними зарубіжними науковими центрами, залучення іноземних 

учених в склади наукових груп, адаптації зарубіжних технологій які можна 

застосувати відповідно  до умов України. 

Слабка інноваційна активність суб'єктів в першу чергу пов'язана висо-

ким комерційним ризиком вкладення коштів в інноваційну сферу, a також 

необхідністю великих фінансових витрат, тривалим терміном окупності, що 

не досконалістю правового забезпечення науково-технічної діяльності. Си-

туація ускладнюється слабкістю стимулів для використання технологічних і 

технічних інновацій, недосконалістю податкової та фінансово-кредитної по-

літики. Крім того, недостатня активність інноваційної діяльності в сільсько-

му господарстві обумовлена відсутністю платоспроможного попиту на нау-

ково-технічну і наукомістку продукцію в зв'язку з важким фінансовим ста-

ном організацій, недостатністю бюджетних джерел фінансування, складніс-

тю отримання кредитів. 

Слабкою ланкою в розвитку інноваційної діяльності так само є нероз-

виненість ринку інноваційної продукції, відсутність ефективного організа-

ційно-економічного механізму управління інноваційними процесами. Нау-

ково-технічні розробки далеко не завжди є продуктом, готовим для ефекти-

вної реалізації в агропромисловому виробництві. Відсутні структури, що за-

ймаються вивченням попиту на інновації. При відборі інноваційних проек-

тів не проводиться їх економічна експертиза, не аналізуються показники 

ефективності освоєння і не обґрунтовуються схеми впровадження отрима-

них результатів у виробництво. 

На думку окремих авторів, основними проблемами розвитку науки на 

сьогоднішній день є: 

– відсутність ефективного механізму конкуренції; 

– слабка зацікавленість сільськогосподарських і переробних підпри-

ємств; 

– недостатній рівень фінансування НДДКР в сфері агропромислового 

комплексу; 

– недостатній розвиток матеріально-технічної бази науково-дослідних 

організацій; 

– низька інноваційна активність наукових установ; 

– слабка інтеграція науки і освіти, недостатньо реалізований науковий 

потенціал аграрних вищих навчальних закладів; 

– відсутність єдиної системи зберігання генофонду рослин і тварин; 

– нерозвиненість інформаційно-сервісної сфери наукових послуг; 

– відтік молодих, професійно-підготовлених кадрів в інші сфери дія-

льності через соціальну незахищеність; 

– недостатність кадрового потенціалу по гостродефіцитним і пріори-

тетним напрямам сільськогосподарської науки, в тому числі в областіті по-

ширення наукових розробок і знань [3].  
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Специфіка ситуації, що склалася полягає ще в тому, що в країні є зна-

чні фундаментальні і технологічні заділи, унікальна науково-виробнича ба-

за. У той же час, вкрай слабка орієнтація цього інноваційного потенціалу на 

реалізацію наукових досягнень в виробництві та інших сферах діяльності. 

Інноваційний дефіцит виявляється у відсутності ефективного механізму 

управління процесом створення і реалізації нововведень, у відсутності дже-

рел його фінансування, низької результативності діяльності наукових колек-

тивів [3]. 

З урахуванням ситуації, що склалася ми вважаємо за доцільне розви-

ток інноваційних процесів в сільському господарстві України в наступних 

основних напрямках: 

1) технічне і технологічне переоснащення підприємств; 

2) формування ефективного механізму управління інноваційною 

діяльністю в аграрному виробництві на регіональному рівні; 

3) інтеграція малих підприємств, великі виробничі формування на 

основі кооперування зв'язків, для використання переваг великих 

підприємств; 

4) активізація інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів; 

5) підвищення результативності наукових досліджень. 

Перший напрямок має забезпечити, в першу чергу, технічне пере-

озброєння підприємств, подолання технологічної відсталості агропромисло-

вого виробництва. 

Другий напрямок передбачає формування механізму управління інно-

ваційною діяльністю в сільському господарстві на регіональному рівні, який 

забезпечить створення системи інформаційного та інфраструктурного забез-

печення інноваційних процесів. Формування інноваційної інфраструктури, в 

свою чергу, передбачає формування організацій по просуванню науково-

технічної продукції на ринку інновацій; інформaційно-консультaтивне за-

безпечення інноваційної діяльності; експертизу наукових та інноваційних 

програм, проектів, пропозицій і заявок; розвиток дослідної бази; створення 

структур для фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Третім напрямком розвитку інноваційної діяльності може виступити 

інтеграція малих сільськогосподарських і переробних підприємств (в тому 

числі особистих підсобних господарств) в великі структури які володіють 

великими фінансовими можливостями. 

Четвертий напрямок передбачає активізацію інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств на основі надання податкових пільг, по-

ліпшення фінансування, розширення надання інформаційних послуг. 

П'ятий напрям передбачає підвищення відповідальності науково-

дослідних та інших підприємств за результати інноваційної діяльності. 

Висновки. Рекомендовані напрямки відповідають економічно обґрун-

тованим і доцільним цілям інноваційного розвитку. Зокрема, саме роботою 

по зазначеним нaпрямкам сформує основу регіонального інтегрованого ін-
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новaційно-aгропромислового комплексу, що складається з навчальних, нау-

кових і фінансових установ, малих, середніх і великих виробничих форму-

вань, установ інноваційної інфраструктури, здатної швидко і aдеквaтно 

реaгувати нa зміну зовнішнього середовища і випускати конкурентоспро-

можну продукцію. 

Для кожного конкретного регіону основні напрямки інноваційного ро-

звитку в галузях сільського господарства повинні застосовуватись з ураху-

ванням рівня розвитку науково-технічного прогресу, регіональних особли-

востей, реальних умов господарювання. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРВІСНО-

ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

PUBLIC REGULATION OF THE SERVICE-ORIENTED ECON-

OMY DEVELOPMENT OF THE SERVICE INDUSTRY 
 

У статті проаналізовано новітні підходи до державного регулювання роз-

витку сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг в України. Визначено, що 

сектор послуг вносить важливий вклад у стабілізацію зайнятості працездатного 

населення, зростаннязагальної продуктивності праці й інноваційну динаміку 

національної економіки. Тому й у теоретичному, і в практичному аспектах 

відчувається потреба в поглибленні розуміння глобалізаційногофактора 

інноваційного прискорення в ключових секторах сфери послуг, до яких ставлять-

ся - стандартизація, регулювання й торгівля на основах розвитку сервісно-

орієнтованої економіки. 

Ключові слова: сервісно-орієнтована економіка, сфера послуг, державне 

регулювання сфери послуг. 

 

The latest approaches to public regulation of the service-oriented economy devel-

opment of the service industry in Ukraine have been analysed in the article. It has been 

defined that the service industry makes an important contribution to the employment sta-

bilization of the able-bodied population, the growth of overall labour productivity and the 

innovative dynamics of the national economy. Therefore, in the theoretical and practical 

aspects, there is a need to deepen the understanding of the globalization factor of innova-

tion acceleration in key spheres of the service industry, which include standardization, 

regulation and trade based on the service-oriented economy development. 

Key words: service-oriented economy, serviceindustry, public regulation of the 

service industry. 
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Постановка проблеми. Становлення й розвиток сервіс-орієнтованої 

економіки єпровідною об'єктивною тенденцією динаміки світової 

економічної системи. Така тенденція відбиваєзростання соціальної 

ефективності як результату реструктуризації сучасної організації 

суспільного виробництва. 

У міру того, як глобальна економіка стає дійсно усе більш сервіс-

орієнтованою, економічна теорія послуг здобуває, відповідно, до зростання 

значимість як науковообґрунтованої політики прискореного розвитку усієї 

сфери послуг. Цепопереджає розгляд складного комплексу економічних, 

соціальних і організаційних проблем, що супроводжують становлення 

соціально-орієнтованої економіки в кордонах кожної національної 

економічної системи, обумовлене тим, що в сервіс-орієнтованій економіці 

сфера послуг перетворюється в основний об'єкт додатка інноваційних зу-

силь і інвестиційних потоків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем ста-

новлення й розвитку державного регулювання сервіс-орієнтованої 

економіки й туризму знайшло відбиття у державно-управлінській науковій  

літературі. У цьомуаспекті слід особливо зазначити публікації таких авторів, 

як [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Метою статті є проаналізувати основи державного регулювання роз-

витку сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг. 

Виклад основного матеріалу. У цих умовах якісно змінюється й сам 

механізм динаміки сучасної економічної системи – у новій ситуації вона 

приводиться в рух переважно наданням послуг на базі їх всесферної дивер-

сифікованості й на основі «індустріалізації» сервіс-орієнтованого виробниц-

тва. У результаті кожна первинна ланка «досервісного» суспільного вироб-

ництва, переходячи в поле сервіс-орієнтованої економіки, здобуває вже ін-

ший об'єктивно-спрямований вектор свого розвитку - відповідно до сервіс-

орієнтованого характеру виробництва, що відбивають базові соціальні тех-

нології. Тільки при такій умові «несервісні» підприємства зможуть реалізу-

вати свій виробничий потенціал як основний елемент саме сервіс-

орієнтованої економіки. 

Таким чином, сервісна орієнтація виробничих процесів стає істотною 

характеристикою кожної первинної ланки суспільного виробництва. 

Економічний аспект такої сервісної переорієнтації полягає в тому, що, хоча 

цінність продуктувизначається його відповідністю своєму функціональному 

призначенню, спеціальна сервісна спрямованість даного продуктунадає йо-

му додаткову цінність як особливому виду соціально-значимої послуги. 

Орієнтація на сервіс якісно міняє алгоритм функціонування 

підприємства, коли воно направлено рухається убік максимізації свого ви-

робничого, технічного й соціального потенціалу у сфері обслуговування. 

Економічна суть такого якісного стрибка полягає в тому, що компанія від 

виробництва переважно товарів («модель домінування товарів») переходить 
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до виробництва переважно послуг («модель домінування послуг»). 

Сервіс-орієнтовані підприємства характеризуються тим, що виробни-

ки орієнтуються на створення доданої вартості на товари за допомогою ви-

робництватаких технічно-складних виробів, які у необхідності вимагають 

шлейфа сервісного супроводу, тобто створення спеціальних систем їх об-

слуговування ( таке, наприклад, виробництво комп'ютера, експлуатація яко-

го орієнтована на постійне придбання власником комп'ютера зростаючого 

потоку одиниць програмного забезпечення) [3, с. 29]. 

У цій ситуації виникають нові, особливі сервіс-галузі, інвестиційна й 

інноваційна ємність яких перевершує навіть традиційні галузі товарного ви-

робництва. Це пояснюється тим, що в сервіс-

орієнтованомувиробництвірозвинені, у першу чергу, служби послуг –

аутсорсинг, спеціалізовані механізми лізингу, матеріально-технічна 

підтримка експлуатації, професійне навчання зайнятих у сервісній 

інфраструктурі. 

У цілому названі процеси можна характеризувати як революцію у 

вартісних відносинах ринкової системи - виробники як покупці можуть зня-

ти із себе тягар власника, звівши витрати до вартості володіння й викори-

стання даного виробничого ресурсу й завдяки цьому, сконцентрувати 

обмежені капітальні ресурси на основній функціональній сфері свого 

підприємництва. 

Значимість ефективної організації сфери послуг має в сучасних умо-

вах вирішальне значення й для стійкого економічного зростання, оскільки 

сприяння торгівлі послугами через відкриті ринки й прийняття 

недискримінаційного режиму має об'єктивним наслідком підвищення рівня 

зайнятості населення, одержання більш високих доходів, перехід до якісно-

нового рівня життя. 

У свою чергу, відкриття певних секторів національної економіки для 

регіональної й міжнародної конкуренції надає вітчизняним споживачам 

можливість доступу до більш широкого кола послуг і до нової якості 

життєдіяльності, як на національномуринку, так і на закордонному. А все це 

стимулює місцевих виробників до більшої інноваційності й ефективності в 

наданні конкурентоспроможних послуг. 

Світоваекономічнакриза стала фактором, що стимулюють практично 

всі країни світу до максимального використання наявного в них 

економічного потенціалу в невиробничій сфері, насамперед, у сфері 

міжнародного туризму як специфічного джерела валютних ресурсів. Адже 

навіть у Європі – самому туристично-розвиненому районі світу, не повністю 

реалізуються можливості туристичного бізнесу [2]. 

Основний напрямокзростання ефективності в цій сфері - у зростанні 

цілеспрямованої активності органів влади муніципального й регіонального 

рівня, які повинні сприяти розвитку індустрії туризму й адаптації цього 

специфічного виду (переважно малого й середнього) бізнесу, а також дер-
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жавного підприємництва, до реальних умов даної країни, до нинішньої 

складної економічної ситуації (за рахунок диверсифікованості й розвитку 

більшстійких галузевих бізнес-моделей). 

З набранням чинності Лісабонським договором (2009) туризм увійшов 

у сферу пан‘європейської політики. Завдання, поставлене відповідними 

координаційними органами, полягає в тому, щоб додати політиці у сфері ту-

ризму статус таких же загальноєвропейських ініціатив, як зниження забруд-

нення навколишнього середовища або екологічність сільського господарст-

ва. Економічна метасучасної державної політики у сфері туризму - перетво-

рити туризм у конкурентоспроможний, інноваційний, стійкий і високопри-

бутковий сектор національного бізнесу. Ці цілі збігаються з економічними 

імперативами розвитку сучасного конкурентоспроможного ринку туристич-

них послуг як високоприбуткового сектору національної економіки. 

У структурі національної економіки багатьох країн туризм уже пере-

творився в один із ключових секторів економічної діяльності, ставши важ-

ливим джерелом інвестицій у сфери суспільних робіт, будівництва, транс-

порту, агропромислового комплексу, усієї сервісної сфери. Економічна сис-

тема сучасного туризму безпосередньо впливає на ефективність роботи 

безлічі підприємств і організацій усіх розмірів, усіх форм власності й прак-

тично всіх галузей національної макроекономіки. 

Особливо широкі масштаби придбав так званий «оздоровчий туризм», 

в економічну орбіту якого втягнено населення більшості країн світу. Виник-

ла нова сфера глобального конкурентного протистояння національних 

економік, оскільки оздоровчий туризм за останні роки придбав статус одно-

го з базових конкурентоспроможних елементів ефективної сервіс-

орієнтованої економіки. Подальше ігнорування соціальної значимості оздо-

ровчого туризму може обернутися для вітчизняної економіки непоправними 

втратами, що здатне загальмувати розвиток - як усієї системи національної 

охорони здоров'я, так і зростання тривалості життя в нашій країні, більше 

того - законсервувати неефективні методи й інструменти становлення, 

функціонування й стратегічного розвитку сервіс-орієнтованої економіки. 

Усе це свідчить про те, що сьогодні назріла й теоретична, і практична 

потреба в розробці спеціальної концепції оздоровчого туризму, яка б зуміла 

не тільки розкрити економічний контекст його реальних проблем, але й 

відбити значимість оздоровчого туризму як системного елемента 

зростанняекономічної ефективності «сервісного виробництва» [1, с. 6]. 

Важливо відзначити, що в рамках даного дослідження оздоровчий ту-

ризм виступає, насамперед, як локалізована в рамках названого сектору (ту-

ристичних послуг) репрезентативна модель функціонування й розвитку всієї 

сервіс-орієнтованої економіки. При такомупідході аналіз оздоровчого ту-

ризму як названої моделі здатний розкрити сутнісні тенденції всієї сервіс-

орієнтованої економіки, чому й визначений вибір теми й логіки справжнього 

дослідження. 
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Економічний зміст процесів, що відбуваютьсяу сфері послуг, обумов-

лене не тільки, що в індустріальномувиробництві воно має статус 

інфраструктурного, допоміжного виробництва, розміри, тенденції й 

динаміка якого програмується розмірами, тенденціями й динамікою 

домінантної сфери економічної системи. У цей час сфера послуг сама 

претендує на статус основної сфери економіки, у зв'язку із чим така 

економіка одержала в науковій літературі найменування «економіка послуг» 

(або - «сервіс-орієнтована економіка»). На практиці це означає, що в сервіс-

орієнтованій економіці фірми переходять від простого продажу зроблених 

ними товарів до надання шлейфа сервісних послуг. Така переорієнтація не 

стільки доповнює основне виробництво, скільки розширює його соціальний 

і економічний простір. У результаті число робочих місць у сфері послуг 

перевершує загальне число зайнятих в індустріальному й аграрному сферах 

економіка. 

У сервіс-орієнтованій економіці сектор обслуговування виступає ос-

новною сферою в структурі зайнятості, формуючи відповідну структуру 

джерел валового внутрішнього продукту. Більше того, у країнах сервіс-

орієнтованої економіки науково-дослідні інвестиції й наукові послуги зви-

чайно становлять тільки одну третину витрат на дослідження й аналіз, тоді 

як безпосередньо сектор обслуговування дає близько двох третин валового 

внутрішнього продукту й стільки ж робочих місць для трудової зайнятості, 

що властиво практично для сектору послуг у всіх сучасних 

індустріалізованих країн. Пояснюється це тим, що сучасні інформаційні й 

інші технології утворюють матеріальні передумова появи нових послуг, 

включаючи нову й невід'ємну сферу сервіс-орієнтованої економіки - пост-

продажний сервіс на базі надання відповідних послуг у процесі обслугову-

вання з використанням сучасних технологій виробництва. Зростанняобсягів 

ультрасучасних ринків (від логістики до мультимедіа, послуги для 

дослідження й розвитку, ділові послуги й послуги охорона здоров'я, 

особисті послуги й творчі заняття) нерозривно пов'язане з новаціями у сфері 

обслуговування. Звідси випливає, що сфера обслуговування повинна пока-

зувати більш високий рівень якості в обслуговуванні, чим той, який уже до-

сягнуто в основномувиробничомусекторі, що вимагає прискореного впро-

вадження інвестицій у розвиток нових типів послуг. 

Аналіз сервіс-орієнтованої економіки виявляє наступні основні 

тенденції розвитку сфери послуг у сучасній економіці [5]: 

- розробка технології обслуговування як системи глобальної 

стандартизація, що вимагає універсалізації виробничо-технічної бази сфери 

послуг у всіх національних економічних системах; 

- інтеграція сфери виробництва й сфери послуг на базі злиття при-

кладних ініціатив з інноваційними технологічними розробками; 

- високий рівеньосвіти й навчання масового працівника сфери обслу-

говування (особливо в тих областях зайнятості, які вимагають академічного 
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навчання висококваліфікованих кадрів); 

- досягнення високого рівняінфраструктурної розвиненості сфери об-

слуговування ( у вигляді мобільної телефонії, цифрових технологій, кабель-

них мереж, принципово нової транспортної системи); 

- поява нових ринків на базі появи якісно-нових послуг (інтенсивні 

продажі спеціалізованого знання на ринках освітніх послуг, сервісний 

потенціал реалізації гібридних продуктів); 

- інтернаціоналізація інтеграційних сфер обслуговування з метою на-

рощування експорту бізнесу послуг; 

- сфера послуг усе частіше представлена регульованими локальними 

ринками постпродажного обслуговування ( в міру насичення споживчого 

ринку технічною продукцією); 

- державне регулювання впровадженням нововведень у секторі послуг 

за допомогою систематичного обслуговування нововведення на базі розроб-

ки виробуза всіма аспектами його функціонального споживання; 

- базовими параметрами ринку послуг стають мобільність і новизна, 

оскільки інтенсивне надання послуги в цей час ще не завжди відповідає ви-

могам експорту; 

- активне подолання слабкої правової захищеності інтелектуальної 

власності як передумова підвищення економічної ефективності реалізації 

технічних і інноваційних нововведень у сфері обслуговування. 

Значимість підтримки розвитку технологій, створюваних саме для 

сфери обслуговування ( насамперед, - для процесів, що інтегрують надання 

послуг зі спеціалізованими, пов'язаними з технологіями й програмами у 

сферах транспорту, енергії, мультимедіа), полягає в тому, що пов'язані із су-

часною сервісною технологією програми дослідження вимагають 

пріоритетного фінансування з метою розвитку виробничого встаткування в 

аспекті процесів обслуговування. При цьому, розглядаючи основні тенденції 

динаміки сфери послуг у національній економіці, слід зазначити в якості 

базової передумови їх формування й реалізації необхідність сталого розвит-

ку економіки країни протягом щодо тривалого тимчасового періоду. Разом з 

тим, сектор послуг вимагає певної пропорції зі сферою виробництва в 

аспекті повної зайнятості працездатного населення. Особливо слід зазначи-

ти, що позначився тенденцію до аутсорсингу послуг, відбиту в зростанні 

ділових галузей промисловості послуг. Ще однієї важливою особливістю-

тенденцією динаміки сфери обслуговування є прогресивна структура 

зайнятості в даній сфері. 

Зростання продуктивності праці у сфері послуг має системне значен-

ня, оскільки ефективність послуг не є ізольованою областю, а тісно 

пов'язана практично з усіма сферами й галузями національної економіки. 

Економічний зміст сервіс-орієнтованого виробництва полягає в тому, що 

зростанняпродуктивності праці у сфері послуг випереджає зростання 

продуктивності праці в традиційних галузях виробництва і тем змушує їх 
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піднімати й свій рівень продуктивності. Це означає реальну можливість 

приросту валового внутрішнього продукту за рахунок переважно зростання 

продукції у сфері послуг, що типово для розвиненої постіндустріальної 

економіки. Разом з тим, можливо й зворотний вплив прискореного розвитку 

сектору послуг як стимулу додаткового підвищення зростання  валового 

внутрішнього продукту за рахунок динаміки основного виробництва. У 

цьомузв'язку важливо відзначити, що сфері обслуговування властива 

відносно менша амплітуда коливання в періоди циклічних криз виробниц-

тва. А це дозволяє зробити висновок про те, що випереджальний розвиток 

сфери обслуговування входить до числа антициклічних інструментів дер-

жавного регулювання виробництва, і використання такого антициклічного 

ефекту стає стійкою тенденцією при оцінці перспектив розвитку сектору по-

слуг [4]. 

Оскільки економічні системи стають більш складними, то й 

відмінності між сферою виробництва й сферою послуг зі ступеню технічної 

оснащеності або складності використовуваного встаткування стають усе 

менш значущими. Передача технології від виробничого сектору до сектору 

послуг свідчить про недостатність матеріальної бази самої сфери обслугову-

вання, про нереалізований потенціал інвестиційного капіталу в 

інноваційномубізнесі даної сфери. Тому в цей час послуги й бізнес, що 

спеціалізуються на обслуговування у виробничомусекторі, стають усе більш 

важливими для економіки. Саме тому в методичномуаспекті важливо розро-

бити й реалізувати індикатори, що характеризують ступінь інноваційного 

відновленнябізнесуу сфері послуг, які необхідно зіставляти з аналогічними 

індикаторами виробничого сектору. Завдяки цьому стає можливою політика 

прискорення інновацій у фірмах сектору обслуговування. Економічна 

політика може підсилити інноваційний потенціал, оскільки фірми даного 

секторуодержують менше державноїдопомоги й підтримки, чим фірми ви-

робництва. 

Особливе місце займає сектор ділових послуг, оскільки інтенсивні 

ділові послуги вони забезпечують швидкий економічний розвиток за раху-

нок вторинних (малоінвестованих) факторіввиробництва, одночасно фор-

муючи інноваційний підсектор у межах послуг. Із цих позицій економічна 

значимість послуг полягає в тому, що найближчим часом саме сектор 

ділових послуг стане домінуючим сектором національної економіки 

більшості розвинених країн світу, забезпечуючи небаченезростання 

життєвого рівня населення, який буде залежати від цього більшою мірою, 

тобто від удосконалення продуктивності ділових послуг, чим від удоскона-

лювання безпосереднього процесу виробництва. Перспективна значимість 

цієї новітньої тенденції продемонстрована бізнесом інтенсивних ділових по-

слуг. При цьому більша частина зростання продуктивності відбувається зав-

дяки впровадженню різних типів інновацій і розвитку внутрішньо-

фірмового сервісу, тоді як виробничий сектор як і раніше залишається дже-
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релом багатьох технічних процесів і продуктів, інноваційні досягнення яких 

прийняті діловими фірмами у сфері обслуговування. Однак сектор обслуго-

вування не є пасивним «адаптером» нових методів виробництва, що вимагає 

нового концептуального трактування політики нововведень у сфері 

соціальних послуг [3]. 

Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано, що державне регулю-

вання сервіс-орієнтованої економіки носить двоїстий характер, відбиваючи 

її двоїсту економічну природу - з одного боку, у тій мері, у який сервіс-

орієнтована економіка реалізує соціально-значимі потреби, вона підлягає 

прямому державному регулюванню; з іншого боку, у тій мері, у якій вона 

реалізує індивідуально-значимі потреби, вона є простором недержавного, 

непрямого, ринкового регулювання; це дозволяє визначити параметри 

цільової підготовки управлінських кадрів зі значним туристсько-

рекреаційним потенціалом, забезпечивши необхідну спрямованість їх 

кваліфікації. 

Виявлені основні цілі, інструменти й проблеми державного регулю-

вання сервіс-орієнтованої економіки, які покликані адекватно відбити 

специфіку домінуючого на ринках даної економічної системи малого й се-

реднього бізнесу; це дозволяє розробити специфічну програму фінансового 

стимулювання названих видів підприємництва, у границях якої бізнес у 

секторі оздоровчого туризму на початковомуетапі свого формування пови-

нен розглядатися не стільки як джерело муніципальних і регіональних по-

даткових вступів, скільки як об'єкт цільового бюджетного кредитування; це 

дозволяє розробити диференційовані рекомендації адресного характеру, 

сприятливі прискореному розвитку даного ринку. 
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Наведено аргументи, які доводять, що створення системи внутрішньої 

продовольчої допомоги як фактора, що забезпечує продовольчу безпеку держави, 

в сьогоднішніх реаліях особливо актуально. Зазначено, що інноваційним та ефек-

тивним способом вирішення агропродовольчих проблем в регіоні є створення сис-

теми внутрішньої продовольчої допомоги, заснованої на продукції, виробленої аг-

ропромисловим комплексом. Система внутрішньої продовольчої допомоги 

включає в себе елементи всього товаропровідного ланцюжка  від виробництва 

сировини до готового раціону харчування: органи управління; підприємства, що 

виробляють харчову продукцію; об'єкти логістики (склади, розподільні центри та 

центри комплектування раціонів харчування); транспортні організації тощо. 

Ключові слова: внутрішня продовольча допомога, продовольча безпека, 

продовольча незалежність, механізми, стимулювання 

 

Arguments that prove that the creation of the system of internal food aid as a fac-

tor providing the food security of the state is especially relevant in today's realities. It is 

noted that an innovative and effective way of solving agro-food problems in the region 

is the creation of an internal food aid system based on products produced by the agro-

industrial complex. The system of internal food aid includes elements of the entire com-

modity chain - from raw material production to the finished diet: control bodies; enter-

prises producing food products; objects of logistics (warehouses, distributive centers 

and centers for manning food rations); transport organizations, etc. 

Keywords: internal food aid, food security, food independence, mechanisms,  

incentives. 

 

 

Постановка проблеми. Інноваційним та ефективним способом 

вирішення агропродовольчих проблем в регіоні є створення системи 

внутрішньої продовольчої допомоги, заснованої на продукції, виробленої 

агропромисловим комплексом. Система внутрішньої продовольчої допомо-

ги включає в себе елементи всього товаропровідного ланцюжка  від вироб-

ництва сировини до готового раціону харчування: органи управління; 

підприємства, що виробляють харчову продукцію; об'єкти логістики (скла-

ди, розподільні центри та центри комплектування раціонів харчування); 

транспортні організації тощо. Створення системи внутрішньої продовольчої 

допомоги як фактора, що забезпечує продовольчу безпеку держави, в 

сьогоднішніх реаліях особливо актуально. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження теоретичних підходів щодо забезпечення продовольчої безпеки 

внесли відомі як вітчизняні вчені так і зарубіжні, вчені: Дацій О.І., Кор-

бут Л.О., Шахназарян, Г.Є., John J. Wallis, Douglass C. North та інші. Проте в 

науковій літературі фрагментарно висвітлено питання розвитку системи 

внутрішньої продовольчої допомоги як механізму забезпечення 

продовольчої безпеки країни, що потребує подальшого дослідження у цьому 

напрямі. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування системи 
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внутрішньої продовольчої допомоги як механізму забезпечення 

продовольчої безпеки країни. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічна сутність 

внутрішньої продовольчої допомоги полягає в забезпеченні малозабезпече-

них категорій населення здоровим харчуванням, створення механізму 

адаптації держави до зобов'язань члена СОТ щодо обмеження обсягів 

державної підтримки аграрного сектора економіки. Щоб не допустити зни-

ження доступності до продовольства малозабезпечених категорій населення 

необхідно наростити ресурсну базу продовольства; забезпечити продоволь-

чу безпеку, економічну, фізичну і соціальну доступність малозабезпечених 

категорій населення до здорового харчування. 

Система внутрішньої продовольчої допомоги вирішує завдання зни-

ження рівня бідності шляхом забезпечення пріоритетної підтримки малоза-

безпечених категорій населення, які не мають достатніх коштів на здорове 

харчування; з іншого – виробники та переробники сільськогосподарської 

продукції отримують стабільне довгострокове замовлення на свою 

продукцію. Державна підтримка реалізується через створювану в масштабах 

країни інфраструктуру розподілу внутрішньої продовольчої допомоги. На 

практиці регіони самі вибирають прийнятні способи надання допомоги ма-

лозабезпеченим категоріям населення, які в силу матеріальних труднощів не 

можуть дозволити собі різноманітне харчування. 

Якщо заглибитися в історію питання, то розвиток механізмів 

внутрішньої продовольчої допомоги почався під час Великої депресії в 

США. Надалі механізм прямої допомоги сільськогосподарським виробни-

кам та вертикальна інтеграція (формування стійких ланцюжків «від поля до 

прилавка» й «від поля до тарілки») стали основою стійкої та 

конкурентоспроможної системи внутрішньої продовольчої допомоги [4]. 

Досвід США та країн ЄС показує, що ефективним механізмом такої 

підтримки стає стимулювання кінцевого споживання продуктів харчування 

через програми продовольчої допомоги малозабезпеченим категоріям насе-

лення. У середньому 47,6 млн. американців щомісяця отримували по 133,1 

дол. Порівняно з 1969 р кількість учасників програми зросла в 16,6 рази, об-

сяг виділених коштів збільшився в 33,2 рази. Більше 70% учасників програ-

ми представлені родинами з дітьми, кожна четверта сім'я має у складі літніх 

людей або людей з обмеженими можливостями [3]. 

Перші державні програми продовольчої допомоги малозабезпеченим 

верствам населення США були затвердженні Конгресом уже в 60-ті роки в 

рамкам концепції створення «Великого суспільства», але за характером 

впливу були декларативними. «Лише в 80-90-х роках у зв‘язку з загострен-

ням соціальних протиріч їх фінансування і реалізація стала однією з 

пріоритетних задач Міністерства сільського господарства країни. Було ство-

рено спеціальний відділ – Служба з питань продовольства і послуг для 

споживачів (Food and Consumer Service), який виконував три головні задачі:  
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1) поліпшення здоров‘я нації шляхом продовольчої допомоги малоза-

безпеченим верствам населення; 

2) удосконалення економічного розвитку аграрного сектору за раху-

нок удосконалення механізму прямих зв‘язків виробників із споживачами 

продовольства; 

3) підвищення рівня поінформованості населення з питань 

раціонального харчування» [5]. 

За оцінкою Мінсільгоспу США кожен долар продовольчої допомоги 

генерує до 1,8 дол. в економічній діяльності. Кожен мільярд доларів за про-

грамою дозволяє створювати або підтримувати в цілому 18 тис. робочих 

місць, включаючи 3 тис. робочих місць в сільському господарстві [1]. При 

створенні механізмів державної внутрішньої продовольчої допомоги 

необхідно враховувати як приклади зарубіжного досвіду, так і особливості 

вітчизняного аграрного сектору економіки. 

У світовій практиці існує три механізми внутрішньої продовольчої 

допомоги малозабезпеченим категоріям населення: соціальне харчування, 

програми адресної продовольчої допомоги та добровільне придбання 

продуктів харчування на користь бідних. Система внутрішньої продовольчої 

допомоги об'єднує все це в єдиний механізм. 

Встановлено, що за допомогою механізмів внутрішньої продовольчої 

допомоги одночасно вирішується три завдання:  

– малозабезпечені категорії населення, забезпечується соціальним 

харчуванням та адресною підтримкою;  

– знімаються обмеження на розмір державної підтримки виробникам 

аграрного сектора економіки, а сільськогосподарські підприємства, фермери 

та переробники продовольства отримують стабільне довгострокове замов-

лення на свою продукцію;  

– знижується соціальна нерівність, поліпшується стан здоров'я насе-

лення. 

Проведене дослідження свідчить про те, що в Україні в різних 

регіонах реалізуються два механізми внутрішньої продовольчої допомоги, а 

саме: 

– система соціального харчування в бюджетних установах; 

– адресна продовольча допомога малозабезпеченим категоріям насе-

лення. 

За різними оцінками для задоволення продовольством перерахованих 

категорій населення, рівень доходів яких не має можливості забезпечити їм 

збалансоване харчування, потрібно до 1/5 від загального обсягу споживання 

продовольства в країні 2]. В умовах членства України в СОТ державою не-

достатньо уваги приділяється розробці дієвих механізмів розподілу 

внутрішньої продовольчої підтримки малозабезпеченим категоріям насе-

лення та підтримки аграрних товаровиробників. 

Під соціальним харчуванням розуміється його організація для окремих 
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груп населення за рахунок або за участю бюджетів різних рівнів. Воно 

здійснюється шляхом безкоштовного або пільгового надання даної послуги 

в мережі спеціалізованих підприємств громадського харчування з викори-

станням харчових продуктів встановленого асортименту в підприємствах 

торгівлі. 

Завдання соціального харчування  забезпечення його доступності. 

При цьому для споживачів ця послуга не просто необхідна, а, як правило, є 

безальтернативною, оскільки користуватися комерційними послугами хар-

чування більшість груп даного сегмента не в змозі. За рахунок соціального 

харчування можна вирішити одну з найважливіших завдань соціальної 

політики  реалізація адресної, тобто призначеної для конкретних груп, 

підтримки з боку держави малозабезпеченим категоріям населення [2]. 

При організації соціального харчування взаємодія між виконавцем та 

споживачем послуги організовується й контролюється органом державної 

влади регіону. Витрати на функціонування даного механізму внутрішньої 

продовольчої допомоги здійснюються з бюджетів різного рівня: державного 

та регіонального. 

Адресна продовольча допомога виділяється малозабезпеченим верст-

вам населення шляхом безкоштовного надання харчування через мережу 

спеціальних підприємств громадського харчування (соціальні їдальні), 

виділення сертифікатів на придбання продовольства встановленого асорти-

менту в спеціалізованих відділах торговельних підприємств. Для сільської 

місцевості актуальним механізмом адресної продовольчої підтримки може 

стати безкоштовне або пільгове надання насіння, саджанців, кормів для тва-

рин тощо. 

На нашу думку зміст поняття «внутрішня продовольча допомога» по-

винно включати в себе, по-перше, механізм, який поєднує в собі заходи 

спрямовані на підвищення фізичної, економічної та соціальної доступності 

малозабезпечених категорій населення до якісного й безпечного продоволь-

ства головним чином за рахунок вітчизняного виробництва в формі субсидій 

або прямих поставок через спеціалізовані торгові організації, по-друге, 

державні заходи підтримки аграрних товаровиробників. 

Відповідно до Проекту Державної цільової програми розвитку аграр-

ного сектору економіки на період до 2020 року впровадження адресної до-

помоги на продовольство для найбільш вразливих верств населення перед-

бачає:  

розробку та впровадження пілотного проекту надання адресної допо-

моги на продовольство для малозабезпечених верств населення на базі ме-

тодики визначення таких груп;  

розробку та запровадження на регулярній основі системи моніторингу 

продовольчої безпеки в країні;  

створення Ради із забезпечення продовольчої безпеки держави при 

Міністерстві аграрної політики та продовольства України;  
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на базі наукових установ НААН розроблення та впровадження систе-

ми щодо формування інформаційної бази для прогнозування поведінки 

споживачів залежно від зміни макро- і мікроекономічних параметрів ринку.  

У Проекті Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року зазначено, що програми продовольчої до-

помоги дозволять малозабезпеченим категоріям населення отримати доступ 

до найбільш необхідних для їх життєдіяльності продуктів харчування за ра-

хунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також залучення інших 

коштів. Це дозволить збільшити рівень споживання окремих категорій спо-

живачів, особливо людей з різними захворюваннями та фізичними вадами, 

які потребують особливого режиму харчування.  

Відмітимо, що розвиток інституту внутрішньої продовольчої допомо-

ги як заходу «зеленої корзини» СОТ є інструментом державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, які беруть участь в програмах 

продовольчої допомоги. Практика показує, що для забезпечення продоволь-

чої безпеки в регіоні необхідно розвивати та вдосконалювати ринкові інсти-

тути з метою формування специфічного інституційного середовища внутрі-

шньої продовольчої допомоги. У свою чергу вдосконалення інституційного 

середовища сприятиме стабільності та розширенню додаткових можливо-

стей соціально-економічного розвитку регіону. 

Рівень розвитку інститутів інфраструктури внутрішньої продовольчої 

допомоги не в повній мірі забезпечує замкнутий цикл переміщення продо-

вольства від виробника до споживача, в системі з'являються численні посе-

редники. У зв'язку з цим пропонується створити комфортне інституційне се-

редовище для всіх товаровиробників, включаючи великі та дрібні виробниц-

тва, фермерів та індивідуальних підприємців (особисті підсобні господарст-

ва, дачники). Інститути інфраструктури покликані об'єднати виробників 

продовольства, переробну промисловість, логістику, маркетинг та 

реалізацію. При цьому інфраструктура повинна орієнтуватися і на продо-

вольчу підтримку малозабезпечених категорій населення, а також на забез-

печення соціального харчування.  

Розвиток інститутів інфраструктури матиме позитивний вплив на 

ефективність діяльності сільгоспвиробників, скоротить виробничі витрати, 

знизить трансакційні витрати, що позитивно відобразиться на 

функціонуванні всієї системи внутрішньої продовольчої допомоги. Участь 

держави в процесах, що відбуваються може здійснюватися через систему 

законодавства про субсидування, дотування та пільгове кредитування 

сільгоспвиробників, надання пільг та адресної допомоги малозабезпечених 

категорії населення. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону, 

вирішення проблеми гарантованого задоволення потреб всіх груп населен-

ня, особливо малозабезпечених в продуктах харчування неможливо без 

створення необхідних умов для збільшення виробництва сільгосппродукції 

та розмірів душового споживання якісного продовольства. 
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Висновки. Отже, одна з головних причин, за якою неможливо в 

повній мірі використовувати продукцію місцевих виробників для організації 

соціального харчування – це не скоординованість програм, спрямованих на 

організацію соціального харчування в державних та муніципальних устано-

вах. У зв'язку з цим пропонуємо розробити нормативно-правову базу для 

функціонування системи внутрішньої продовольчої допомоги, створити 

систему громадського контролю в установах соціальної сфери для оцінки 

соціального харчування. У сфері розвитку сільського господарства перед 

органами місцевого самоврядування стоїть першочергове завдання - пошук 

«точок економічного зростання» для забезпечення динаміки розвитку галу-

зей регіональної економіки АПК. 
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Визначено, що науково-технологічний потенціал аграрного сектора країни 

покликаний забезпечувати стійку конкурентоспроможність. Він визначає поло-

ження регіонів в системі народного господарства, служить процесам елімінуван-

ня асиметричності їх розвитку.  

Ключові слова: державне регулювання, аграрний сектор, конкурентоспро-

можність регіонів, асиметричний розвиток, системний ефект, емерджентний 
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It is determined that the scientific and technological potential of the agrarian 

sector of the country is designed to provide sustainable competitiveness. It determines 

the situation of regions in the system of national economy, serves as processes of 

eliminating the asymmetry of their development.  

Keywords: state regulation, agrarian sector, regions competitiveness, 

asymmetric development, systemic effect, endangered effect. 

 

 

Постановка проблеми. У більшості економічно успішних країн світу 

формування, розвиток і ефективна реалізація науково-технічного потенціалу 

все більше стає ключовим елементом відтворювальних процесів. Як наслі-

док, в промислово розвинених країнах пріоритетним напрямком соціально-

економічного розвитку стають наукомісткі галузі. 

Для України в останні десятиліття характерно скорочення витрат на 

інтенсифікацію виробництва, зменшення фінансування науки, освіти, а це 

призвело до посилення тенденцій до послаблення і навіть руйнування нау-

кового потенціалу. У той же час, Україна поки що залишається володаркою 

одного з найрозвиненіших науково-інтелектуальних потенціалів світу. Од-

нак відсутність належної уваги до розвитку наукового потенціалу може при-

звести до багатьох негативних і практично необоротних наслідків в науково-
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технічній сфері і, як наслідок, в економіці країни в цілому. Технологічна ба-

за України неприпустимо відстає від розвинених країн світу зі збереженням 

тенденцій збільшення розриву, має дуже низьку питому вагу на наукомістка 

світовому ринку. Це призводить до неприпустимого скорочення науково-

технічного потенціалу країни. Все це в значній мірі позначається на вирі-

шенні питань комплексного розвитку ресурсного потенціалу. 

Особливе значення в динамічно розвиненій країні має значення скла-

дові ресурсного потенціалу аграрного сектора країни, під яким ми, за слова-

ми авторів Анисенко О.В., Вакар К.В. [1, с.29], розуміємо «багаторівневу 

систему ресурсів і реальних можливостей ведення бізнесу, які можуть бути 

реалізовані через здійснення ризикової, інноваційної діяльності та організа-

цію сприятливого розвитку аграрного сектору з метою забезпечення соціа-

льно-економічної ефективності функціонування бізнес-сфери». Саме ресур-

сний потенціал є каталізатором ефективної реалізації всіх складових аграр-

ного сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробленню теоретичні та 

прикладні аспекти впливу  державного регулювання на формування ресурс-

ного потенціалу аграрного сектору присвячено праці відомих науковців   

Варналія З. С., Крайник О. П., Чугунова І. Я. та ін. Проте особливості фор-

мування та впливу державного регулювання на ккомплненти ресурсного по-

тенціалу аграрного сектору у сучасній науці розглядаються опосередковано, 

що й обумовило актуальність і об‘єктивну необхідність подальшого розгля-

ду зазначених питань. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення компонентів ресур-

сного потенціалу аграрного сектору, вплив державного регулювання на їх 

формування  та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Науково-технологічний потенціал аг-

рарного сектора країни покликаний забезпечувати стійку конкурентоспро-

можність. Він визначає положення регіонів в системі народного господарст-

ва, служить процесам елімінування асиметричності їх розвитку. При струк-

турному аналізі цього потенціалу зазвичай виділяють його такі компоненти: 

- науковий потенціал (фундаментальна наука, прикладна наука і дос-

лідно-конструкторська база, наукові школи); 

- інноваційний потенціал – сукупність умов для прискореного освоєн-

ня і поширення інновацій, що реалізують передові науково-технічні досяг-

нення; 

- технологічний потенціал (виробничий потенціал, споживчий, охоро-

ни здоров'я і культури, освіти та інших послуг соціального характеру [5, 

с. 169]). 

За наявними розрахунками, раціональне використання науково-

технологічного потенціалу аграрного сектора країни і пов'язаних з ним ін-

новацій забезпечило приблизно 9/10 зростання продуктивності праці в США 

(1909-1949 рр.) і в ФРН (1950-1956). Саме вони стали основою сучасного 
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добробуту і високого життєвого рівня населення цих країн [9, с. 81]. 

Інформаційний потенціал як компонент ресурсного потенціалу грає 

важливу роль в соціально-економічному розвитку аграрного сектора країни. 

Крім забезпечення системи комунікацій, він безпосередньо пов'язаний з фо-

рмуванням нових знань і системою освіти. До того ж інформаційні потоки, 

проходячи через засоби масової інформації (ЗМІ), здатні змінювати уявлен-

ня людей, керувати їхніми вчинками і розширювати доступ до можливостей 

ринку. Саме інформаційні зв'язки формують соціум і його вигляд. 

Нерозривно з науково-технологічним потенціалом пов'язана матеріа-

льно-технічна складова ресурсного потенціалу аграрного сектора країни, по 

суті, представляє матеріальне втілення наукових розробок і нових техноло-

гій. Саме вона є основою для реалізації трудового потенціалу. При цьому 

слід мати на увазі необхідність постійного оновлення (заміни і формування) 

матеріально-технічної бази, її уніфікації в умовах глобалізації. Причому в 

першу чергу мова, як правило, йде про моральний, а потім про фізичному 

аспектах старіння цієї бази. 

У науковій літературі при розгляді стану фінансового потенціалу аг-

рарного сектора країни нерідко пов'язують його з інвестиційною привабли-

вістю територій, який визначається наявністю різного виду потенціалів (ре-

сурсно-сировинного, трудового, інноваційного та ін.). Одним з яких є фі-

нансовий потенціал, виражений обсягом податкової бази і прибутковістю 

аграрних підприємств регіону. На думку дослідника, до складу фінансового 

потенціалу аграрного сектора країни необхідно включати заощадження на-

селення, різного роду фонди, фінанси підприємств і кредитних організацій 

[4, c. 72]. 

У складі ж інвестиційного потенціалу фінансовий потенціал аграрного 

сектора країни нерідко виділяють як його компоненту. З цим навряд чи мо-

жна погодитися, так як фінансовий потенціал входить в інвестиційний поте-

нціал тільки в обсязі фінансових ресурсів, що мають потенційну можливість 

бути спрямованими на інвестиції. Таким чином, фінансовий і інвестиційний 

потенціали є скоріше не взаємообумовленими, а взаємодоповнюючими ка-

тегоріями. 

На наш погляд, поняття «фінансовий потенціал» аграрного сектора 

країни за економічним змістом найбільш близьке до поняття «фінансові ре-

сурси». По суті, фінансовий потенціал - це потенційно можливий обсяг фі-

нансових ресурсів. Отже, економічну категорію фінансовий потенціал агра-

рного сектора країни можна визначити як сукупність джерел фінансового 

забезпечення розвитку аграрного сектора країни (доходів, накопичень, різ-

ного роду фондів та надходжень), які можуть генеруватися в певному періо-

ді в різному обсязі, призначеному у відповідних пропорціях для економічно-

го розвитку, задоволення соціальних потреб суспільства і виражатися в 

грошовому обчисленні [2, c. 61]. Остання особливість фінансового потенці-

алу особливо важлива як механізм порівняння різних складових ресурсного 
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потенціалу. 

Отже, з економічної точки зору, фінансовий потенціал  аграрного сек-

тора країни - категорія, що характеризує потенційні можливості території, 

щодо фінансування соціальних і економічних потреб в певний момент часу. 

З цього можна зробити висновок про соціально-економічні значущості фі-

нансового потенціалу, а структура фінансового потенціалу включає потен-

ційно можливий (максимальний) розмір, в певний момент часу, необхідних 

для економічного розвитку ресурсів: бюджету, банківсько-кредитних і стра-

хових структур, господарюючих суб'єктів, накопичень населення та ін. 

Таким чином, проаналізувавши складові ресурсного потенціалу аграр-

ного сектора країни, можна прийти до висновку, що це багаторівнева струк-

тура – взаємоузгоджена система. Однак складові ресурсного потенціалу аг-

рарного сектора країни, будучи частиною економічних відносин в суспільс-

тві, не можуть не враховувати впливу інших факторів [6, c. 301]. На нашу 

думку, тільки системний підхід при розгляді складових ресурсного потенці-

алу в економічному процесі дозволить виявити масштаб системного ефекту 

при їх використанні. 

Отже, ресурсний потенціал аграрного сектора країни - це категорія, 

яка представляє собою сукупність ресурсів з різною етіологією і властивос-

тями, обумовленими системним характером його формування та розвитку, 

доступність якої визначається не тільки галузевий затребуваністю, а й тери-

торіальної неоднорідністю. Елементами даної категорії є природний, демо-

графічний, соціально-економічний, матеріально-технічний, фінансовий, ін-

фраструктурний та інформаційний субпотенціали. Причому інфраструктур-

ний та інформаційний елементи нами включені в систему відповідно до ім-

перативами постіндустріальної економіки з розвиненим третинним і четвер-

тинних секторами [3, c. 65]. При цьому елементи ресурсного потенціалу є 

комплекс, систему взаємопов'язаних частин, що мають відносну самостій-

ність і багатофункціональність. 

Особливу увагу при дослідженні розвитку ресурсного потенціалу аг-

рарного сектора країни слід приділяти емерджентному ефекту, притаманно-

го будь-якій системі при оптимальному використанні кожного з її компоне-

нтів. Більш того, необхідно детальний розгляд комплексу системних зако-

номірностей для досягнення необхідного ефекту: комунікативність, ціліс-

ність, адитивність, ієрархічність, які притаманні будь-яких систем, будь то 

економічна, біологічна, громадська, технічна або інша [7, c. 64]. 

Отже, конкретизуючи поняття «ресурсний потенціал аграрного секто-

ра країни», ми вважаємо, що це сукупність кількісних і якісних характерис-

тик бази розвитку аграрного сектора економіки, причому в міру посилення 

ролі інтенсивних факторів відтворення зростає роль атрибутивних парамет-

рів, що визначає його якісно-кількісну природу. 

Поглибленню аграрного кризи і його вступу в нову фазу поряд з об'єкти-

вними причинами сприяло спрощене тлумачення змісту, цілей і завдань рефо-
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рмування аграрного сектора. До недавнього часу в теорії державного управлін-

ня превалював підхід, в основі якого лежать уявлення про можливості та необ-

хідності реформ в аграрній сфері за аналогією зі структурними перетвореннями 

в промисловості [8, c. 94]. Сформовані в науці уявлення про потенціал сільсь-

кого господарства носять суперечливий характер. Перш за все, це стосується 

трактування сутності потенціалу аграрного сектора, визначення кола його 

складових елементів, закономірностей і особливостей розвитку, обґрунтування 

напрямків, засобів і методів формування і регулювання ресурсного потенціалу. 

Висновки. Наразі в науці ще не сформувалося чітке теоретичне уявлення 

про потенціал аграрного сектора країни, що ускладнює розробку методів його 

кількісної оцінки, аналізу розвитку і використання. Труднощі посилюються 

тим, що в наукових дослідженнях для відображення зв'язку між ресурсами ви-

робництва і його результатами застосовується безліч різних термінів. Серед них 

найбільш часто зустрічаються наступні: виробничі і ресурсні можливості, об'є-

ктивні умови виробництва, економічний, виробничий, ресурсний потенціал та 

ін. За цими поняттями стоять несхожі за кількістю і складом елементів об'єкти 

дослідження, що значною мірою викликає несумісність результатів, отриманих 

різними науковими дослідженнями , і найчастіше, це є причиною суперечливо-

сті їхніх висновків і рекомендацій. Характерно, що більшість авторів прагнуть 

дати інтегральну оцінку ресурсозабезпеченості господарств і регіонів, а також 

показати її вплив на результати сільськогосподарського виробництва. 

Необхідність однозначного визначення поняття «потенціал сільського 

господарства» випливає також з результатів аналізу розвитку наукових уявлень 

про сільськогосподарському виробництві, відмінною рисою яких в перехідній 

економіці є посилення ролі галузевих і міжгалузевих інтеграційних, процесів в 

сільському господарстві, що в свою чергу вимагає сумарною оцінки ефектив-

ності їх розвитку. 

Зміст поняття потенціалу аграрного сектора за змістом найближче термі-

ну «економічний потенціал». В якості головного поняття-утворить ознаки по-

тенціалу можна виділити відтворювальну здатність. 

Однак сама категорія «здатність» в аспекті державного управління  прак-

тично не досліджена. На наш погляд, здатність - це сукупність кількісних і які-

сних характеристик ресурсів, а також їх функціональних властивостей, які ви-

користовуються і проявляються у виробничих процесах для досягнення певних 

результатів. Величина кінцевого результату функціонуючої економічної систе-

ми визначається в першу чергу не ресурсозабезпеченістю, а рівнем інтегральної 

здатності застосовуваних ресурсів. 

Таким чином, здатність необхідно розглядати в якості головної ознаки 

потенціалу. Однак в більшості випадків потенціал окремих галузей ототожню-

ється з їх ресурсозабезпеченістю або ж з результатами виробництва. Можна на-

вести безліч підтверджень такого висновку, але найбільш характерними в цьо-

му плані є визначення потенціалу як «кошти, запаси, джерела», «сукупність на-

копичених ресурсів», «технологічний комплект ресурсів», «максимальні мож-
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ливості з випуску продукції». У разі, коли потенціал ототожнюється з ресурсо-

забезпеченістю, можна припустити деяку взаємозумовленість кількості ресур-

сів і їх сукупної здатності. Найважливішою передумовою об'єктивного розк-

риття сутності потенціалу та його основоположною характеристики здатно-

сті є вирішення низки методологічних питань. Перш за все, необхідно вста-

новити характер зв'язку між двома найважливішими складовими виробниц-

тва - ресурсами і результатами. 
 

Список використаних джерел: 

1. Анисенко О.В., Вакар К.В. Розвиток аграрного сектора економіки 

України в умовах інституційних змін. Агросвіт. — 2018. — № 9. — С. 27—32. 

2. Безп'ята І.В. Інституціональне забезпечення залучення інвестицій в аг-

рарний сектор економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — № 11. — С. 59—63. 

3. Білецька Н. Інституційні аспекти розвитку аграрного сектора України. 

Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. — 2010. — № 43. — С. 64—69. 

4. Задорожна Л.М. Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку 

інновацій в аграрній сфері. Молодий вчений. — 2015. — № 7 (22). — С. 70—75.  

5. Круковська О.В. Інституціональні засади інноваційного розвитку аграрної 

сфери економіки. Таврійський науковий вісник. — 2013. — № 86. — С. 166—172.  

6. Кучер Р.-Д.А. Розвиток інституційного забезпечення сільських територій. 

Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. — 2013. — № 6 (104). — C. 299—305. 

7. Назаркевич О.Б. Інституційне забезпечення розвитку малого аграрного 

підприємництва в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

економічна. — 2013. — № 43. — С. 61—65. 

8. Стоянець Н.В. Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграр-

ного сектора економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. — 2018. — № 17. — С. 92—96.  

9. Тітаренко Г.Б. Інституціональне забезпечення системи державного регулю-

вання інноваційного розвитку АПК. Економіка АПК. — 2015. — № 8. — С. 78—82.  

References: 

1. Anisenko, О.V. and Vakar, К.V. "Development of the agricultural sector of 

Ukraine in the context of institutional changes", Ahrosvit 9 (2018): 27—32. Print. 

2. Bezpyata, І.V. "Institutional support for investment in the agricultural sector." 

Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriya: Ekonomika i me-

nedzhment 11 (2015): 59—63. Print. 

3. Bilets'ka, N. "Institutional aspects of the development of the agricultural sector 

of Ukraine." Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seriya ekonomika 43 (2010): 64—69. Print. 

4. Zadorozhna, L.M. "Assessment of the state of institutional support for the de-

velopment of the innovation market in the agricultural sector." Molodyi vchenyy 7 (22) 

(2015): 70—75. Print. 

5. Krukovs'ka, O.V. "Institutional foundations of innovative development of the agri-

cultural sector of the economy." Tavriyskiy naukovyy visnyk 86 (2013): 166— 172. Print. 

6. Kucher, R.-D.А. "Development of institutional support for rural areas." Sotsial-

no-ekonomichni probemy suchasnoho periodu Ukrainy 6 (104) (2013): 299—305. Print. 

7. Nazarkevych, O.B. "Institutional support for the development of small agricul-



 217 

tural enterprises in Ukraine." Visnyk lvivskoyi komertsiynoyi akademii, Seria ekono-

michna 43 (2013): 61—65. Print. 

8. Stoyanets', N.V. "Institutional traps and their impact on the sustainable devel-

opment of the agricultural sector of Ukraine." Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsio-

nalnoho universytetu 17 (2018): 92—96. Print. 

9. Titarenko, H.B. "Institutional support of the system of state regulation of inno-

vative development of agriculture." Ekonomika APK 8 (2015): 78—82. Print. 

 

 

___________________________ 

 

DOI: 10.5281/zenodo.3233393  

УДК 351.862.4 

 

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 

 

Maystro S., doctor of sciences of state administration, head of the depart-

ment of public administration for civil defence of the National university of civil 

defence of Ukraine, Kharkov 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТ-

КУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ  

ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 

ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE STATE POLICY OF AGRO-

FOOD SPHERE IN DEVELOPING THE FREE TRADE AREA  

BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION 

 
У статті визначено сутність та особливості функціонування зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС в агропродовольчій сфері. Охарактеризовано 

результативність державної політики розвитку агропродовольчої сфери в 

контексті створення ЗВТ між Україною та ЄС. Розглянуто основні напрями 

удосконалення державної політики розвитку агропродовольчої сфери в контексті 

створення ЗВТ між Україною та ЄС. 

Ключові слова: державна політика, агропродовольча сфера, зона вільної 

торгівлі, міжнародні стандарти безпеки та якості продуктів харчування, 

санітарні та фітосанітарні заходи. 

 

The article defines the essence and features of the functioning of the Free Trade 

Area (FTA) between Ukraine and the EU in the agro-food sector. The effectiveness of 

the state policy on the development of the agro-food sector in the context of establishing 

an FTA between Ukraine and the EU has been characterized. The main directions of 

improvement of the state policy of development of the agro-food sector in the context of 

creation of an FTA between Ukraine and the EU are considered. 
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Постановка проблеми. Підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) з ЄС є важливими чинниками розвитку агропродовольчої 

сфери України, оскільки для вітчизняних компаній відкриваються перспек-

тиви поступового освоєння потужного ринку країн ЄС, підвищення рівня 

якості, безпечності, екологічних характеристик української аграрної 

продукції та продовольства, полегшується доступ європейських інвестицій. 

Однак, з іншого боку, полегшений доступ імпорту високоякісної продукції 

та послуг з ЄС в Україну створює додаткову конкуренцію українським ви-

робникам. Це і обумовлює необхідність формування та реалізації 

відповідної державної політики розвитку агропродовольчої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та 

особливостей державної політики розвитку агропродовольчої сфери в 

контексті створення ЗВТ між Україною та ЄС присвятили свої публікації 

такі вчені, як В.М. Геєць, Т.О. Осташко, В.М. Русан, В.О. Точилін та інші [4; 

5; 6]. Однак чимало питань стосовно основних напрямів удосконалення 

державної політики розвитку агропродовольчої сфери в контексті створення 

ЗВТ між Україною та ЄС залишаються недостатньо дослідженими. 

Потсановка завдання. Метою статті є визначення сутності та 

напрямів удосконалення державної політики розвитку агропродовольчої 

сфери в контексті створення ЗВТ між Україною та ЄС. 

Виклад основного матеріалу. В Угоді між Україною та ЄС передба-

чено, що зону вільної торгівлі сторони поступово створюють протягом 

перехідного періоду, що не перевищує 10 років, починаючи з дати набрання 

чинності документа. Статтею 29 Угоди передбачено, що кожна сторона 

зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої сторони, 

відповідно до графіків, встановлених у Додатку I-A до Угоди. При цьому 

п. 4 цієї статті передбачено, що через 5 років після набрання Угодою 

чинності сторони можуть на запит будь-якої сторони провести консультації 

між собою з метою розгляду прискорення та розширення сфери скасування 

ввізного мита у торгівлі між ними [10].  

У тексті Угоди основним інструментом обмежень у торгівлі 

сільськогосподарськими товарами є тарифні квоти, в рамках яких 

забезпечується безмитний доступ товарів на ринок країн ЄС. При цьому, ре-

гулювання Європейським Союзом торгівлі найбільш чутливими 

сільськогосподарськими товарами, щодо яких захист національних 

виробників від зростання імпорту вважається пріоритетним завданням при 

створенні ЗВТ, здійснюється за рахунок: їх виключення з тарифної 

пропозиції; відкладання зобов‘язань щодо зниження тарифів до кінцевого 

строку перехідного періоду; встановлення тарифних квот; вжиття 
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спеціальних захисних заходів [5]. 

До ризиків функціонування українського ринку агропродовольчої 

продукції в умовах дії ЗВТ можна віднести: 1) значне перевищення 

масштабів виробництва і торгівлі країн ЄС над обсягами виробництва і 

торгівлі сільськогосподарською продукцією України: ЄС є провідним екс-

портером і провідним імпортером у торгівлі сільськогосподарською 

продукцією у світі; 2) високий рівень підтримки галузі, який існує в ЄС, з 

одного боку, і низький рівень підтримки аграрної сфери в України; 

3) несиметричність у торговельних режимах, зокрема, в рівні тарифного за-

хисту сільського господарства. Крім того, ЄС використовує спеціальні 

захисні заходи (СЗЗ), передбачені в Угоді по сільському господарству СОТ, 

для захисту своїх виробників від зростання обсягів імпорту і зниження цін: 

23,8% тарифних ліній сільгосппродукції ЄС захищені спеціальними захис-

ними заходами. Україна не має права використовувати СЗЗ для захисту 

виробників [3; 4]. 

Не зважаючи на це, в результаті дії поглибленої та всеохоплюючої зо-

ни вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2017 р. продовжилася тенденція до 

зміцнення позицій ЄС як стратегічного торговельного партнера України.  

Протягом 2017 р. торгівля товарами між Україною та ЄС динамічно 

зростала - як щодо експорту, так і щодо імпорту. Близько третини експорту 

товарів з України до ЄС займала продукція сільського господарства та 

харчової промисловості (31,8% усього експорту до ЄС) [9].  

Уже декілька років поспіль країни ЄС посідають друге місце в 

регіональній структурі українського аграрного та харчового експорту. За 

підсумками 2017 р., експорт наших аграрних та харчових продуктів до 

європейських країн зріс на 37,1%, або майже на $1,6 млрд. та склав 

$5,8 млрд. Дані показники означають, що Угода про ЗВТ між Україною та 

ЄС ефективно працює. Окрім того, зростання обсягів експорту до країн ЄС є 

ознакою успішної переорієнтації більшості українських аграрних 

експортерів на нові ринки після втрати ринку РФ. 

Головною продукцією українського агропродовольчого експорту, що 

постачалася до ЄС в 2017 р., були зернові злаки – $1,7 млрд., олія – $1,4 

млрд., насіння олійних культур – $1,1 млрд. Окрім цього, зростання 

українського експорту за 2017 р. до країн ЄС також відбулося за рахунок 

збільшення постачання нішевих, перероблених та готових харчових 

продуктів. Наприклад, експорт м‘яса птиці збільшився в 2017 р. порівняно з 

2016 р. на $64,9 млн., продуктів з борошна та крупи – на $32,4 млн., соків – 

на $28,3 млн., меду – на $25,5 млн., кондитерських виробів – на $15,4 млн., 

масла вершкового – на $11,7 млн. 

Головними торговельними партнерами України в ЄС є Нідерланди з 

часткою 18%, Іспанія – 14,3%, Польща – 13,2%, Італія – 12% та Німеччина – 

10,5%. За 2017 р. Україна також імпортувала європейських агропродоволь-

чих товарів на 17,2% більше ніж у 2016 р. Загалом імпорт становив $2,3 
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млрд. А основними товарами нашого імпорту були тютюн та вироби з нього, 

шоколад та продукти з какао-бобів, корми для тварин, алкогольна продукція 

та різні інші харчові товари [9]. 

В українському експорті до ЄС спостерігається позитивна тенденція до 

розширення товарних позицій, які постачаються на ринок ЄС (362 нові 

товарні позиції у 2017 р.) – тобто відбувається товарна диверсифікація екс-

порту до ЄС. Зростає експорт продукції з вищим ступенем переробки та 

доданої вартості. Це стосується, зокрема, продукції харчової промисловості. 

Якщо у 2016 р. для вітчизняних виробників молочної продукції європейський 

ринок тільки відкрився, то вже у 2017 р. Україна стала одним з найбільших 

експортерів вершкового масла до ЄС [9]. Крім того, збільшується кількість 

українських підприємств із «єврономерами», особливо серед виробників 

переробленої продукції такої, як томатна паста та інші перероблені овочі, со-

ки, кондитерські вироби, чи вироби з борошна, з м‘яса тощо [7]. 

За підсумками 2018 р. зовнішньоторговельний оборот України агропро-

мисловою продукцією перевищив 24,3 млрд. дол., з яких на український агро-

експорт припало 18,8 млрд. дол. За результатами 2018 р. український аграрний 

експорт зріс більш ніж на 880 млн. дол. (порівняно з 2017 р.) і досяг нового 

рекорду – 18,8 млрд. дол. За цей період збільшилися обсяги експорту 

агропродовольчої продукції на ринки ЄС. Більшу частину українського аграр-

ного експорту традиційно формували зернові культури (38,4%), рослинні олії 

(23,3%) і насіння олійних культур (10,2%). Крім того, зростання експорту 

відбулося за рахунок такої агропродовольчої продукції, як насіння ріпаку, 

м'ясо, субпродукти птиці, тютюн, яйця і кондитерські вироби [1]. 

Щодо продуктів, які користуються особливим попитом в 

Європейському Союзі, таких, як мед, соки, то слід зазначити, що річні квоти 

за цими позиціями вибираються за лічені тижні. Так, Україна станом на 21 

січня 2019 р. вже використала три річні квоти на безмитний експорт в рам-

ках зони вільної торгівлі з Євросоюзом на мед, виноградний і яблучний сік, 

а також основну і додаткову квоту на кукурудзу. Також спостерігається 

прискорення темпів закриття квот на оброблений крохмаль, цукор, солод і 

пшеничну клейковину, які вже станом на 21 січня 2019 р. закриті на 17%, 

38% і 44% відповідно [11]. 

І хоча ще з 1 жовтня 2017 р. ЄС запровадив додаткові безмитні 

тарифні квоти на сільськогосподарську та харчову продукцію терміном на 3 

роки (Регламент (ЄС) № 2017/1566), очевидно, що цього замало. Зокрема, 

збільшені такі безмитні квоти: мед (+ 2500 т на рік); ячмінна крупа, оброб-

лене зерно та борошно (+ 7800 т); оброблені томати (+ 3000 т); виноградний 

сік (+ 500 т); овес (+ 4000 т); кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули (+ 

625000 т); пшениця м‘яка, пшеничне борошно та гранули (+ 65000 т); 

ячмінь, ячмінне борошно та гранули (+ 325000 т). Більшість додаткових 

безмитних квот почали діяти з 1 жовтня 2017 р., крім квот на пшеницю, ку-

курудзу та ячмінь, які використовуються з 1 січня 2018 р. [9]. 
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Українські виробники сільськогосподарської продукції все більше ви-

ходять з новою агропродовольчою продукцією на європейські ринки. Це 

стосується грибів, за якими збільшується вибір квоти, масло вершкове та 

інша молочна продукція. Крім того, наприклад часник, тарифну квоту за 

яким українські виробники ніколи не вибирали до 2017 р., в 2018 р. вибрали 

майже на 100%. На порядку денному стоїть питання, як розширення 

торгівлі, так і диверсифікація продуктів. Позитивно розвивається не тільки 

торгова складова, але і кооперація в широкому сенсі, яка пов'язана з проек-

туванням, дигіталізацією, розвитком сільських територій [8]. 

В умовах функціонування зони вільної торгівля між Україною та ЄС 

приведення санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) і системи контролю 

безпечності харчових продуктів в Україні у відповідність до європейських 

вимог та практик сприятиме підвищенню рівня захисту життя і здоров‘я лю-

дей, тварин та рослин в Україні, посиленню захисту прав українських 

споживачів харчової продукції, а також розширенню експорту 

агропродовольчої продукції до країн ЄС та третіх країн. Так, відповідно до 

Статті 64 Угоди про асоціацію, Україна має наблизити своє законодавство у 

сфері СФЗ до законодавства ЄС. Відповідно до Всеохоплюючої стратегії 

імплементації Глави 4 (Стратегія СФЗ) (Розпорядження КМУ від 24 лютого 

2016 р. №228-р) до кінця 2021 р. Україна має адаптувати в національне за-

конодавство понад 250 актів ЄС за такими напрямками як державний кон-

троль у сфері СФЗ, безпечність харчових продуктів та кормів, здоров‘я і 

благополуччя тварин, здоров‘я рослин, тощо. Стратегія СФЗ також включе-

на до Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію, затвердженого 

Постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р., якою відповідальними за виконан-

ня зобов‘язань у цій сфері визначено Мінагрополітики, Держпродспожив-

службу, МОЗ, а в окремих випадках – Мінприроди. Угодою про асоціацію 

встановлений механізм визнання еквівалентності СФЗ стосовно окремих 

заходів чи всієї системи, що застосовується до сектору, підсектору, товару. 

Прийняття рішення про еквівалентність має належним чином спростити 

процедури доступу на ринок ЄС для українських виробників агрохарчової 

продукції, в т.ч. забезпечувати скорочення фізичних перевірок на кордоні, 

спрощення отримання сертифікатів та полегшення процедури попереднього 

схвалення експортних потужностей. Це також відкриє нові міжнародні рин-

ки для українських виробників, оскільки визнання еквівалентності та право 

експортувати на ринок ЄС є перевагою на інших ринках збуту [2; 5]. 

У рамках виконання Стратегії СФЗ Україна вже ухвалила низку зако-

нодавчих актів, які закладають основи для реформування системи 

безпечності харчової продукції на основі впровадження базових 

європейських принципів та практик. Зокрема, Закон України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (№ 771, в 

редакції ЗУ № 1602 від 22.07.2014 р.) передбачає запровадження в Україні 

європейської моделі системи безпечності та якості харчових продуктів, яка 
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побудована на принципі «від лану до столу» та вимогах простежуваності 

(відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 178/2002), а також встановлює посту-

повий перехід операторами ринку на обов‘язкове використання процедур, 

заснованих на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point - 

Системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках) [2].  

Крім того, також ухвалені закони стосовно питань запровадження 

обов‘язкової ідентифікації та реєстрації усіх сільськогосподарських тварин, 

поводження з побічними продуктами тваринного походження, не призначе-

ними для споживання людиною, гармонізації системи сертифікації насіння і 

садивного матеріалу з вимогами ЄС [2]. 

З метою сприяння розвитку вітчизняного сільського господарства 

шляхом зближення законодавства та національного регулювання у 

відповідності до норм і стандартів Євросоюзу, Глава 17 «Сільське господар-

ство та розвиток сільських територій» включена до Розділу V «Економічне і 

галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, яка надає можливість 

Україні розглядати положення регламентів Євросоюзу як частину юридич-

них стандартів при поступовому наближенні вітчизняного законодавства у 

конкретній галузі сільського господарства до норм ЄС. Імплементація Угоди 

про асоціацію, зокрема статей 403 – 406, сприяє співробітництву України з 

ЄС щодо взаємного розуміння аграрної політики та політики розвитку аг-

рарних регіонів; розвитку сучасного та сталого сільськогосподарського ви-

робництва, поширення органічних методів виробництва і біотехнологій 

шляхом впровадження передового досвіду в цих сферах, обміну знаннями та 

кращими практиками з метою сприяння економічного добробуту сільських 

громад та підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарського 

сектору, ефективності та прозорості ринків, умов для інвестицій, а також 

стандартизації вимог до якості вітчизняної продукції. Розвиток сільського 

господарства матиме позитивний вплив на зростання зайнятості та добробу-

ту громад в аграрних регіонах країни, а держава отримає можливість 

модернізувати аграрну політику відповідно до вимог законодавства ЄС, 

поліпшити планування та запровадження відповідних політик підтримки на 

різних рівнях [2; 5]. 

Впровадження європейських норм дозволило вітчизняним суб‘єктам 

господарювання отримати дозвіл на поставки в ЄС м‘яса птиці, риби та 

рибопродуктів, меду, яєць і яйцепродуктів, молока і молочних продуктів, 

колагену, кишкової сировини, равликів, а також нехарчових продуктів тва-

ринного походження – наприклад, пуху, пір‘я та шкірсировини, технічного 

казеїну тощо. Наразі 290 українських виробників тваринної продукції вже 

пройшли процедури перевірки та отримали право на експорт продуктів тва-

ринного походження до ЄС, з них – 110 виробників харчових продуктів тва-

ринного походження. Надалі, в рамках виконання Україною положень Глави 

17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» доцільно по-

ступово та послідовно продовжити у 2018 р. виконання завдань за сферами: 
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«Політика якості», «Органічне фермерство», «Стандарти торгівлі рослина-

ми», «Генетично модифіковані зернові» та «Сільське господарство та ри-

бальство» [2]. 

Отже, окремим перспективним напрямком збільшення експорту до 

країн ЄС може бути органічна продукція, на яку продовжує зростати попит. 

Європейська комісія розробила нову електронну систему сертифікації для 

імпортної органічної продукції. Втілення її знизить витрати для українських 

сертифікуючих та контролюючих органів. Для цього необхідно створити 

реєстр українських виробників органічної продукції, що сприятиме розвитку 

повноцінного та прозорого органічного сектору в Україні та значно 

поліпшить процес двосторонньої співпраці в цій галузі з країнами Європи. 

Необхідно продовжити діалог з європейськими колегами щодо 

недоцільності існування подвійної перевірки органічної продукції. Ці 

«добровільні директиви», введені Єврокомісією, додають зайвої роботи та 

витрат не тільки вітчизняним експортерам, а й іноземним покупцям, які 

втрачають час і кошти через додаткові аналізи [7]. 

З метою мінімізації ризиків і використання можливостей для 

агропродовольчої сфери необхідно реалізувати низку заходів державної 

аграрної політики, що не суперечитимуть принципам державної підтримки 

та регулювання аграрного ринку, передбачених Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС, які забезпечать умови для підвищення 

конкурентоспроможності виробництва агропродовольчої продукції шляхом:  

- прискорення процесу впровадження європейських та міжнародних 

стандартів безпеки та якості продуктів харчування (НАССР, ISO, EN, Ко-

дексу Аліментаріус) у сфері агропромислового виробництва; 

 - розроблення системи моніторингу зовнішньоторговельних операцій 

з країнами ЄС, як механізму оперативного реагування на кон‘юнктурні 

зміни аграрного ринку;  

- сприяння розвитку дрібнотоварного сільгоспвиробництва, у т. ч. 

правовій регламентації діяльності особистих селянських господарств насе-

лення та розроблення механізму їх трансформування у фермерські госпо-

дарства, що дасть змогу забезпечити інтеграцію особистих господарств на-

селення у ринкові механізми функціонування аграрного сектору;  

- заохочення кооперативного руху на селі, спрямованого на спільне 

ведення господарської діяльності окремими суб‘єктами господарювання, що 

дозволить зменшити витрати на виробництво і реалізацію агропродовольчої 

продукції [6]. 

Таким чином, підписання і реалізація ЗВТ є дуже важливими для пер-

спективного розвитку як національної економіки, так і для агропродовольчої 

сфери. Як наслідок, сформуються нові можливості для експорту продукції з 

України до країн – членів ЄС завдяки зниженню тарифних бар‘єрів виходу 

на ринок ЄС у відповідності з положеннями ЗВТ, що в свою чергу сприяти-

ме підвищенню рівня якості, безпечності, екологічних характеристик 
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української агропродовольчої продукції. 

Висновки. Отже, для України постає невідкладне завдання розробки 

механізмів реалізації державної політики щодо розвитку зовнішніх ринків, 

промоції експорту, підвищення ефективності використання наявного 

потенціалу агропродовольчої сфери, її адаптації до нових умов та викликів, 

у т.ч. з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок 

лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами. 

Тому вкрай актуальним є подальше підвищення результативності державної 

політики розвитку агропродовольчої сфери України в умовах поглиблення 

співпраці з ЄС, що й буде предметом подальших наукових досліджень. 
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У роботі визначено, що аграрна галузь на сьогоднішній день не здатне до 

розвитку на принципах самофінансування та самоокупності, тому державна пі-

дтримка агропромислового комплексу є неодмінною умовою його сталого розвит-

ку та забезпечення продовольчої безпеки держави. Встановлено, що основними  

механізмами державної підтримки є  податкова, грошово-кредитна, бюджетна 

та цінова політика. Відмічено, що загальна державна підтримка сільського гос-

подарства України є досить помірною. Проте, існує необхідність не стільки оде-

ржання державної підтримки, скільки ефективного її використання, в свою чергу 

програми бюджетної підтримки в Україні страждають від постійного недофі-

нансування. 

Ключові слова: державне управління, , державна підтримка, аграрна га-

лузь, механізми державної підтримки, фінансова підтримка. 

 

The paper determines that the agrarian sector is currently not capable of 

development on the principles of self-financing and self-sustainability, therefore 

state support to the agro-industrial complex is an indispensable condition for its 

sustainable development and ensuring the food security of the state. It was 

established that the main mechanisms of state support are tax, monetary, budget 

and price policy. It is noted that the general state support of agriculture of Ukraine 

is rather moderate. However, there is a need not so much for obtaining state 
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support, but for its effective use; in turn, budget support programs in Ukraine 

suffer from permanent underfunding. 

Keywords: public administration, state support, agrarian branch, 

mechanisms of state support, financial support. 

 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки узго-

дження інтересів економічних агентів аграрного сектору досягається за до-

помогою їх стимулювання і мотивації, які здійснюються з використанням 

ринкових і державних форм регулювання. Державна підтримка аграрного 

сектора економіки, будучи невід‘ємною частиною державного регулювання, 

являє собою сукупність різних інструментів і форм економічного впливу на 

розвиток сільського господарства з метою формування стабільності й кон-

курентоздатності всіх категорій господарств, створення можливостей для 

насичення ринку якісним продовольством, розвитку сільських територій і 

досягнення продовольчої безпеки країни. Подальший розвиток економіки 

країни об‘єктивно потребує ефективного механізму державної підтримки, 

особлива роль в якому відводиться аграрному сектору, тому що саме ця га-

лузь повинна стати флагманом у розвитку через достатню сировинну базу та 

пристосованість до даного виду виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою дослі-

дження державної підтримки сільськогосподарського виробництва займа-

ються багато вчених, зокрема:  В. Андрійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький, 

Б. Кваснюк, Ю. Лузан, В. Месель-Веселяк, О. Могильний, А. Стельмащук, 

П. Саблук, C. Майстро та ін., які в своїх працях обгрунтували необхідність 

державної підтримки аграрної сфери, а також запропонували шляхи вдоско-

налення системи бюджетного фінансування сільського господарства. 

Незважаючи на активне дослідження даної проблематики, доцільним є 

обгрунтування необхідності державної підтримки сільського господарства, а 

також пропозиції щодо вдосконалення системи його бюджетного фінансу-

вання. Теоретичні та методичні аспекти проблеми формування механізму 

державної підтримки аграрної сфери залишаються недостатньо досліджени-

ми і потребують подальшого поглибленого опрацювання. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз державного регулюван-

ня агарного сектора економіки України і обґрунтування напрямів удоскона-

лення та оптимізації механізмів державного фінансування АПК України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз еволюції теоретичних концеп-

цій державної підтримки економіки свідчить, що в умовах ринкового госпо-

дарювання вона є суб‘єктивно необхідною: сільське господарство через ная-

вність притаманних йому особливостей не може отримати від реалізації ви-

робленої продукції дохід, який міг би повністю перекрити витрати виробни-

цтва, забезпечити розширене відтворення виробництва та соціальний розви-

ток села. Однак сільське господарство на сьогоднішній день не є самостій-

ною галуззю економіки та не здатне до розвитку на принципах самофінан-
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сування та самоокупності. Насамперед сільське господарство залежить від 

природно-кліматичних умов, має сезонний циклічний характер виробництва 

та є набагато відсталою в технічному забезпеченні галуззю, ніж промисло-

вість. Усі зазначені особливості свідчать про необхідність визначення ролі 

держави та ступені її участі в регулюванні аграрного сектора та розробці за-

ходів державної підтримки, що сприяють стабілізації та розвитку даного се-

ктору економіки [7, с. 78-86]. 

Концептуально погляди стосовно ролі держави в ринковій економіці 

змінювалися в діапазоні від розгляду її як суб‘єкта з мінімально необхідним 

переліком функцій до тверджень про існування держави як органа, який ор-

ганізує, регулює та формує модель аграрної економіки ринкового типу. В 

сучасних умовах розвинуті країни досить успішно використовують різні 

концепції: і ті, де державі належить посилена роль, і ті, де роль держави об-

межена [10, с. 112-115]. 

На сьогодні існує необхідність не стільки одержання державної підт-

римки, скільки ефективного її використання. Організаційно-економічний 

механізм державної підтримки агропромислового виробництва повинен фо-

рмуватися на підставі наступних принципів: 

– достатність, гласність і контроль виділених бюджетних засобів і 

строге планування бюджетного фінансування; 

– своєчасність надання підтримки й сприяння в рішенні невідкладних 

проблем агропромислового комплексу; 

– доступність, гнучкість і прозорість державної підтримки для різних 

видів господарств; 

– облік регіональних особливостей при фінансуванні бюджетних про-

грам і формуванні єдиного ринкового простору [3, с. 24]. 

Стосовно сільського господарства, як показує аналіз дослідженої літе-

ратури, використовуються наступні механізми державної підтримки: 

– податкова політика, що здійснюється шляхом призначення диферен-

ціальної ставки податків, уведення податкових пільг, звільнення від подат-

ків тощо; 

– грошово-кредитна політика, за допомогою якої уряд впливає на 

грошовий обіг; 

– бюджетна політика ередбачає розподіл коштів бюджету за різними 

напрямами, виділяючи пріоритетним на даний момент галузям великі асиг-

нування. Держава здійснює субсидування відсоткових ставок за кредитами 

для агропромислових підприємств, формування регіональних і державних 

продовольчих фондів, лізинг та ін.; 

– цінова політика в цілому здійснюється шляхом регулювання цін, 

установлення граничних цін на деякі суспільно значимі товари й послуги, 

граничних рівнів рентабельності для підприємств-монополістів і критеріїв, 

що визначають величину цін. У сільському господарстві застосовують ме-

ханізм гарантованих цін, що встановлюються органами влади на рівні, що 
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забезпечує господарствам мінімальну рентабельність виробництва й одер-

жання доходів, достатніх для розширеного відтворення, граничних цін, як-

що ціни на внутрішньому ринку істотно вище імпортних, а збут вітчизняно-

го продовольства ускладнений, моніторингу паритету цін і поліпшення їх-

нього співвідношення, закупівельних і товарних інтервенцій, диференціації 

транспортних тарифів на перевезення сільськогосподарської продукції й 

продовольства; 

– планування, якому належить особливе місце в системі підтримки аг-

рарного сектора. Інструментами при цьому є прогнози, цільові програми, 

перспективні й поточні плани, що мають рекомендаційний характер. Воно 

включає прогнозування, розробку програм і планів різного призначення, що 

дає змогу передбачити позитивні наслідки прийнятих рішень; 

– дотації з бюджету – це асигнування з державного бюджету, що виді-

ляються підприємствам за продану продукцію для покриття збитків, у тому 

числі планових, наприклад дотації до цін на продукти харчування для зни-

ження витрат споживачів; 

– підтримка сфер освіти, охорони здоров'я, охорона навколишнього 

середовища, соціальна політика - підтримка наукових досліджень по тема-

тиці, що представляє інтерес для агробізнесу, сприяння розвитку соціальної 

сфери села (регулювання умов праці, трудових відносин, оплати праці, за-

ходів пенсійного забезпечення, допомога інвалідам, дітям, страхування жит-

тя й здоров'я селян), заходів щодо захисту природи; 

– державне замовлення, коли держава виступає найбільшим прямим 

замовником продукції; 

– механізм обмежень і заборон певних видів економічної діяльності, 

державне ліцензування та реєстрація; 

– зовнішньоекономічна політика, що припускає законодавче встанов-

лення ставок мит, обмінних курсів валют, використання іноземних позик, 

інвестицій, валютних обмежень. Це, наприклад, установлення квот, мит на 

імпорт або експорт сільськогосподарської продукції та продовольства з ме-

тою захисту вітчизняних товаровиробників і продовольчого ринку [4, с. 126-

142]. 

Звідси досить важливою є оптимальна взаємодія між механізмом дер-

жавного і ринкового регулювання, але вона повинна залежати від співвід-

ношення попиту та пропозиції на агропродовольчому ринку, враховуючи ін-

тереси як виробників, так і споживачів сільськогосподарської продукції. 

Як свідчить практика розвинутих країн світу, активна політика аграр-

ного державного протекціонізму має вигляд пріоритетного стратегічного 

напрямку розвитку та сприяє росту виробництва та забезпечення країни вла-

сним продовольством, що є запорукою продовольчої безпеки держави та на-

ції [6]. Державна підтримка аграрного сектора в країнах із транзитивною 

економікою і в Україні зокрема характеризується недосконалістю та недо-

статністю фінансування галузі. У цих умовах особливої уваги потребує дос-
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лідження бюджетного фінансування аграрного сектора як одного з напрямів 

державного регулювання. Необхідність державного регулювання аграрного 

сектора більшість науковців пов‘язують передусім із диспаритетом цін на 

промислову і сільськогосподарську продукцію, а також з істотним впливом 

природно-кліматичних умов на ефективність сільськогосподарського виро-

бництва [10, с. 112-115]. 

До основних проблем державної підтримки сільського господарства в 

Україні потрібно віднести: 

– відсутність довіри до держави у цій сфері з боку сільгоспвиробників; 

– недостатній рівень впливу заходів бюджетної підтримки на розвиток 

вітчизняного сільського господарства. 

Це обумовлено тим, що програми бюджетної підтримки в Україні 

страждають від постійного недофінансування; а також, правила розподілу 

бюджетних коштів за відповідними програмними підтримками зазвичай 

схвалюється на щорічній основі і часто змінюється з року в рік (тобто виро-

бники сільськогосподарської продукції часто не отримують підтримки, коли 

вона їм терміново потрібна). Також, потрібно врахувати корупційні прояви, 

наявність обмежень та ускладнень для доступу до програм бюджетної підт-

римки для сільгоспвиробників. 

Світовий досвід переконує, що основою створення раціонального та 

стійкого, економічного , збалансованого сільськогосподарського виробницт-

ва є цілеспрямована державна підтримка. 

Нині у сфері державної підтримки агропромислового комплексу Укра-

їни визначають такі основні напрями [9]: 

– розробка та реалізація програм розвитку сільського господарства; 

– підтримка сільськогосподарських товаровиробників за рахунок до-

тацій, субсидій і субвенцій; 

– надання виробникам кредитів і позик на пільгових умовах; 

– страхування аграрної галузі; 

– бюджетна підтримка; 

– податкова підтримка. 

Важливе значення мають не лише обсяги державної підтримки, а й 

механізми її надання. Механізм державної підтримки аграрного сектору ре-

гулюється Законом України «Про державний бюджет України» [11] і «Про 

державну підтримку сільського господарства України» [12], а порядок ви-

трачання бюджетних коштів щорічно визначається окремими постановами 

Кабінету Міністрів України.  

Загальна державна підтримка сільського господарства за допомогою 

фінансових інструментів (бюджетні асигнування і податкові пільги - так звані 

бюджетні трансфери) в Україні є досить помірною. Структурно вона 

характеризується невеликими обсягами прямої державної підтримки та знач-

ними податковими пільгами. На податкові пільги припадає близько 90 відсо-

тків від загального обсягу бюджетних трансферів сільськогосподарським ви-
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робникам, головним чином за рахунок спеціального режиму оподаткування 

податку на додану вартість (ПДВ) у сільському господарстві. Несистематичне 

бюджетування видатків та часові розриви у бюджетних виплатах, поширена 

корупція і непрозорість розподілу бюджетних асигнувань істотно підірвали 

довіру виробників до програм прямої бюджетної підтримки і в цілому уне-

можливили їх позитивний вплив на розвиток сільського господарства [1]. 

Валовий внутрішній продукт України в 2017 р. становив 2982,9 

млрд.грн., з них 305,2 млрд. грн. (10,1 %) – аграрний сектор. Проте державна 

підтримка сільського господарства складала 5,5 млрд. грн., або 0,18 % від 

ВВП країни [2]. У розвинених країнах відсоток державних витрат на сільсь-

ке господарство в структурі валового внутрішнього продукту коливається 

від 0,1% у Новій Зеландії до 4,1% у Фінляндії. У підтримці національного 

сільськогосподарського виробника в Норвегії, Австрії, Японії частка держа-

вних витрат дорівнює або перевищує частку сільського господарства у вало-

вому внутрішньому продукті [5]. 

За рахунок усіх джерел фінансування в 2017 р. в економіці України 

освоєно 448,4 млрд. грн., що на 24,8 % більше порівняно з попереднім роком. 

У сільському господарстві задіяно інвестицій 64,2 млрд.грн., що на 28 % від-

повідно більше проти 2016 року. Власні кошти товаровиробників у структурі 

інвестицій в основний капітал сільського господарства займають 66 %, креди-

ти – 23, прямі іноземні інвестиції – 3, кошти державного бюджету – 1,6 %, ін-

ші джерела – 6 %. Як бачимо, переважаюча частина інвестицій формувалася 

на рівні господарських структур, тоді як в державах Євросоюзу визначальну 

роль у формуванні інвестиційних ресурсів виконує держава [8]. 

Висновки. Аграрний сектор дав змогу частково згладити наслідки фі-

нансово-економічної кризи в країні 2014-2015 років. Проте його «допомога» 

у відновленні економічного зростання в національному господарстві була б 

значно відчутнішою, якби держава виділяла достатню фінансову підтримку 

на розвиток сільськогосподарського виробництва. 

Отже, державна підтримка агропромислового комплексу є неодмін-

ною умовою його сталого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки 

держави. Державна програма фінансової підтримки аграрних підприємств в 

нашій країні характеризується недосконалістю і постійним недофінансуван-

ням. Також потрібно врахувати корупційні прояви, наявність обмежень та 

ускладнень для доступу до програм бюджетної підтримки для широкої спі-

льноти  сільгоспвиробників. У зв‘язку  з цим, потребують перегляду підходи 

до розподілу державних коштів в аграрній сфері, застосування адекватних 

механізмів здійснення та підвищення ефективності державної підтримки аг-

рарних підприємств. 
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У статті проведений системний аналіз соціально-орієнтованих напрямів 

державного регулювання як фактору оптимізації розвитку фізичної культури і 

спорту. Розглянуто формування сучасних принципів державної політики у сфері 

фізичної  культури та спорту. Досліджено становлення та генезис 

організаційних, правових, функціональних основ діяльності органів виконавчої 

влади України в сфері фізичної культури і спорту. Розглянуто проблеми станов-

лення фізичної культури в Україні різновид проявів виховного впливу, її стан та 

визначено значення фізичної культури в сучасному суспільстві. 

Ключові слова: державне регулювання, фізична культура та спорт, дер-

жавне регулювання фізичною культурою та спортом. 

 

The article provides a systematic analysis of socially-oriented areas of state 

regulation as a factor for optimizing the development of physical culture and sports. The 

formation of modern principles of state policy in the field of physical culture and sports 
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is considered. The formation and genesis of organizational, legal, functional bases of 

activity of executive bodies of Ukraine in the field of physical culture and sports is ex-

plored. The problems of the formation of physical culture in Ukraine are the kinds of 

manifestations of educational influence, its state and the significance of physical culture 

in modern society. 

Keywords: state regulation, physical culture and sport, state regulation of phys-

ical culture and sports. 

 

 

Постановка проблеми. Українське суспільство вступило у фазу по-

ступального розвитку, в умовах якого соціально-економічні й політичні пе-

ретворення спрямовані на твердження гуманістичних цінностей і ідеалів, 

створення розвитому економіки й стійкої демократичної системи. Важливе 

місце в цьому процесі займають питання, пов'язані з життєдіяльністю самої 

людини, його здоров'ям і способом життя. 

У понятті «здоровий спосіб життя», що поєднує всі сфери 

життєдіяльності особистості, колективу, соціальної групи, нації, найбільш 

актуальною й універсальною складовою є фізична культура й спорт. Сфера 

фізичної культури й спорту виконує в суспільстві безліч функцій і охоплює 

всі вікові групи населення. Поліфункціональний характер сфери 

проявляється в тому, що фізична культура й спорт - це розвиток фізичних, 

естетичних і моральних якостей людської особистості, організація суспільно 

корисної діяльності, дозвілля населення, профілактика захворювань, вихо-

вання підростаючого покоління, фізична й психоемоційна рекреація й 

реабілітація, видовище, комунікація тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмислення ролі й місця 

державного регулювання фізичною культурою й спортом в розвитку 

економіки й соціальної сфери знайшло в роботах [1-4]. У роботах 

українських учених детально аналізуються специфічні особливості 

трансформації фізичної культури й спорту під впливом нових соціально-

економічних і політичних умов в державі. 

Постановка завдання. Мета статті – розглянути процес модернізації 

державного регулювання у сфері фізичної культури й спорту. 

Виклад основного матеріалу. Фізична культура, будучи однієї із гра-

ней загальної культури людину, його здорового способу життя, багато в чо-

му визначає поведінка людини в навчанні, на виробництві, у побуті, у 

спілкуванні, сприяє вирішенню соціально-економічних, політичних, вихов-

них, оздоровчих і інших завдань. 

З погляду економічних критеріїв суспільні блага проводяться, нада-

ються й оплачуються як державою, так і приватним сектором. Особливе пи-

тання, який припустимий ступінь участі держави у фінансуванні змішаних і 

приватних суспільних благ. Незважаючи на те, що між класифікаційними 

групами благ немає чіткої грані, мабуть, що при формуванні державної 

політики у сфері фізичної культури й спорту головними орієнтирами 
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повинні виступати уявлення про те, які саме соціальні гарантії населенню й 

у яких обсягах можуть бути реалізовані за допомогою бюджету і які 

альтернативні можливості заміни безкоштовних послуг платними [3, с. 162]. 

Насамперед, при державному регулюванні процесів розвитку ми 

пропонуємо враховувати дві закономірності, що характеризують інтерес на-

селення до фізичної культури й спорту. При низькому рівні задоволення 

першочергових потреб громадян такий інтерес мінімальний, при підвищенні 

рівня соціально-економічного розвитку країни інтерес громадян до цих по-

слуг підвищується. Наслідком першої закономірності є низький ступінь за-

лучення населення в систематичні заняття фізичною культурою. Прагнучи 

підтримати цей ступінь на безпечному для країни рівні, держава змушена 

здійснювати систему регулюючих заходів, у тому числі фінансувати за ра-

хунок засобів бюджету пріоритетні для здоров'я громадян напрямку й про-

екти, а найчастіше підтримувати інтерес громадян і роботодавців до 

фізичної культури шляхом адміністративного натиску з боку органів 

управління й інших державних інститутів. У цьому зв'язку слід помітити, 

що в економічно розвинених країнах при виборі методів регулювання 

економіки й соціальної сфери в 90 рр. XX століття розглядалася нова 

інституціональна економічна теорія, яку відрізняє синтез ряду неокласичних 

поглядів і елементів теорії інститутів. З неокласичної теорії була взята 

концепція вибору й стимулів для розвитку економічної системи, з 

інституціоналізму - концепція інститутів і їх розвиток як найважливіша 

умова функціонування будь-якої економічної системи [4, с. 115]. 

Таким чином, сучасна економічна думка представлено декількома ве-

ликими школами, кожна з яких має ряд напрямків. Деякі з них базуються 

безпосередньо на основних постулатах кейнсианства, інші відверто їм су-

перечать. Короткий огляд сучасних фінансових теорій дозволив зробити 

наступні важливі висновки, які, на наш погляд, необхідно враховувати при 

розробці сучасної соціальної політики України й стратегії розвитку фізичної 

культури й спорту як її невід'ємної частини. 

Особливо підкреслимо, що сукупність цілей економічної політики 

України, що включає комплекс стратегічних і тактичних завдань і заходів 

щодо їхнього виконання, знаходить висвітлення в цілій серії програмних 

документів, у яких позначені методи регулюючого впливу держави на 

реальні процеси розвитку сучасної української економічної системи. 

Порівняльний аналіз програмних документів дозволяє зробити висновок, що 

Україна за багатьма параметрами адаптувалася до умов, що змінилися, тому 

що останнім часом усе активніше стали застосовуватися ринкові принципи 

й методи регулюючого впливу держави на економіку, у тому числі така 

тенденція спостерігається й у сфері фізичної культури й спорту. Ці принци-

пи демонструють курс на довгострокову стабільність і пророкують 

економічне зростання, однак, у реальності прогнозні значення виявляються 

виконаними лише частково, що обумовлює необхідність внесення коректив 



 236 

у політику реформ як на макро -, так і на мікрорівні [3]. 

Безумовними стратегічними: завданнями України на майбутнє 

десятиліття в області соціальних відносин проголошені: 

- створення умов для реалізації громадянами своїх прав на якісну 

освіту, відповідне до потреб розвитку економіки; 

- поліпшення стану здоров'я населення, розвиток фізичної культу-

ри, спорту, туризму; 

- розвиток культурного потенціалу країни, доступність культур-

них цінностей широким верствам населення; 

- створення цивілізованого ринку праці; 

- забезпечення адресної й диференційованої підтримки за рахунок 

бюджетних коштів громадян з доходами нижче прожиткового мінімуму; 

- підвищення фінансової стійкості пенсійної системи й реального 

розміру пенсій; 

- проведення системних змін у житловій сфері з метою 

підвищення якості житлових послуг і відповідності їх платоспроможному 

попиту населення. 

Очевидно, що ці завдання спрямовані на підвищення якості життєвого 

рівня громадян, у тому числі й за рахунок стимулювання економічної 

активності працездатного населення, що  в остаточному підсумку  є осно-

вою зростання національної економіки й соціальної стабільності в 

суспільстві. У свою чергу, успіх реалізації проголошених пріоритетів 

соціального розвитку визначається стійкістю функціонування й 

динамічністю розвитку економіки. Основними рисами сталого розвитку є 

збалансований економічний зріст, соціальна орієнтація економіки, 

міжнародна інтеграція. При дослідженні документів ми враховували, що 

поняття «економічний зріст» і «економічний розвиток» не тотожні. 

Економічний зріст є складовою економічного розвитку, під яким 

розуміється процес, що включає як зріст, так і спад виробництва. 

Виходячи із цього, загальній системі дій при розробці стратегії 

державної політики в області фізичної культури й спорту повинен перебува-

ти вибір науково-обґрунтованих цілей розвитку, тобто на цій стадії визна-

чаються напрямки й пріоритети державного втручання. Потім повинна вип-

ливати розробка принципів, характеру й масштабів регулювання, від яких 

залежить загальний механізм державного впливу. Він містить у собі набір 

форм, методів і інструментів регулювання. Аргументованим 

представляється наше бачення про те, що ефективність системи державного 

регулювання залежить від розумної комбінації конкретних форм організації 

бюджетно-податкових відносин, ступені їх уніфікованості стосовно різних 

економічних умов і економічним партнерам системи фізичної культури й 

спорту, у доступності їх застосування в господарській практиці [4, с. 29]. 

Отже, ціль модернізації державного регулювання у сфері фізичної 

культури й спорту полягає в створенні механізмів стійкого стану й розвитку, 
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який характеризується здатністю досягнення й підтримки рівноваги між її 

основними елементами. У свою чергу, стійку рівновагу повинно забезпечу-

вати  за рахунок максимізації області управління ризику, а не за рахунок 

мінімізації ризику як такого. Для досягнення цієї мети, на наш погляд, у 

першу чергу повинні бути встановлені способи вирішення таких 

взаємозалежних завдань, як створення організаційних і економічних 

механізмів раціонального використання кадрового, матеріального, 

фінансового потенціалу галузі; виявлення й використання нових джерел 

фінансування; обґрунтований розподіл повноважень за рішенням основних 

завдань і розпорядження ресурсами. 

Таким чином, реальна практика зажадала внесення коректив у розви-

ток української державності й економіки й соціальну сферу країни в цілому, 

що не могло не торкнутися фізичної культури й спорт. Цілком обґрунтовано 

галузь включена в перелік пріоритетів державної соціальної політики. 

Виходячи із зазначених програмних документів, перелік головних га-

лузевих пріоритетів на середньострокову перспективу містить у собі 

рішення таких завдань, як: 

• удосконалення нормативної правової бази розвитку фізичної 

культури й спорту в Україні; 

• реформування системи державного регулювання фізичною 

культурою й спортом у рамках адміністративної реформи; 

• якісне поліпшення процесу фізичного виховання в освітніх ус-

тановах; 

• поліпшення фізкультурно-спортивної роботи у місці проживан-

ня населення; 

• створення умов для занять фізичною культурою й спортом 

інвалідів, а також осіб середнього й старшого віку; 

• розробка системи заходів, спрямованих на підвищення ролі нау-

ки, освіти й засобів масової інформації у розвитку фізичної культури; 

• залучення позабюджетних засобів у сферу фізичної культури й 

спорту; 

• розширення мережі спортивних шкіл; 

• відродження системи спортивних заходів. 

Турбота про розвиток фізичної культури й спорту - найважливіша 

складова соціальної політики держави, що забезпечує втілення в життя 

гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, що відкривають широкий простір 

для виявлення здатностей людей, задоволення їх інтересів і потреб, 

активізації людського фактора. 

Величезний соціальний потенціал фізичної, культури й спорту 

необхідно повною мірою використовувати на благо процвітання України. Це 

найменш витратні й найбільш ефективні засоби форсованого морального й 

фізичного оздоровлення нації [2, с. 84]. 

У фізкультурно-спортивній сфері через різноманіття її організаційних 
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форм максимально збалансовані й наближені особисті й суспільні інтереси, 

вона сприяє довголіттю людини, зімкненню родини, формуванню здорово-

го, морально-психологічного клімату в різних соціально-демографічних 

групах і в країні в цілому, зниженню травматизму, захворюваності. 

Розвиток спортивної інфраструктури дає приплив нових робочих 

місць, а розвиток спорту сприяє створенню видовищної індустрії, що має 

велике економічне значення. Спорт вищих досягнень, олімпійський спорт є 

потужним імпульсом міжнародного співробітництва, формування приваб-

ливого образу країни на міжнародній арені. Перемоги спортсменів сприяють 

росту патріотизму, зміцненню морального духу населення й гордості за 

країну, область, місто, колектив. 

З позицій теорії суспільного блага фізична культура й спорт розгля-

даються як специфічний вид соціальної діяльності, у процесі якої 

відбувається задоволення фізичних і духовних потреб населення за допомо-

гою цілеспрямованих занять фізичними вправами, засвоєння й застосування 

відповідних знань і навичок, а також участі в спортивних заходах у якості 

глядача. З іншого боку, продуктом галузі виступають фізкультурно-

спортивні послуги, які можуть бути віднесені до категорії соціальних по-

слуг. 

Серед найважливіших завдань особливе місце займають державна 

підтримка масового розвитку фізичної культури й спорту, повсюдне впро-

вадження їх у побут, систематизація заходів щодо зміцнення здоров'я лю-

дей, поліпшення форм і організації дозвілля. 

Відомо, що оздоровча, виробнича, виховна функції фізичної культури 

між собою тісно зв'язані. Кожна з них не замикається в рамках відповідно 

охорони здоров'я, виробничих галузей і освіти, і реалізується значною 

мірою у сфері організації відпочинку і дозвілля населення. У заняттях 

фізкультурою у вільний час  ці три згадані функції як би акумулюються, 

з'єднуючись із рекреаційною функцією.. Цей напрямок у розвитку фізичної 

культури, що відбиває її особливості як різновиди досугової діяльності ви-

значаються як «фізична рекреація». Задоволення потреб в: розвитку такого 

напрямку фізичної культури послужило основою формування її як 

самостійної галузі сфери послуг. 

Крім оздоровчих занять фізична культура включає й видовищні захо-

ди, які відіграють усе більш важливу роль в організації дозвілля населення. 

Фізкультурна діяльність – це діючий засіб соціалізації особистості. Ефект 

соціалізації може проявлятися по-різному: з одного боку, його результатом 

може стати зміцнення родини, зімкнення трудового колективу, об'єднання 

людей і різних соціальних груп населення на основі спільності спортивних 

інтересів. З іншого боку, діяльність таких об'єднань потребує контролю з 

боку держави, профілактики актів хуліганства, антигромадської поведінки 

вболівальників, спортивних фанатів тощо [1, с. 42]. 

Необхідно сприяти посиленню позитивного ефекту соціалізації в 
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спорті, інтеграції фізичної культури й спортивної діяльності й сприяти су-

часному розумінню здорового способу життя. 

Вплив фізичної культури й спорту на потенціал суспільного здоров'я 

проявляється через: 

• збільшення тривалості життя населення; 

• поліпшення працездатності економічно активного населення, 

скорочення втрат робочого часу через хворобу; 

• підвищення ефективності профілактичних медичних заходів; 

• скорочення витрат на медичні послуги. 

Зростаюча роль фізкультури й спорту в зміцненні суспільного, 

здоров'я проявляється за наступними основними напрямками: 

• зростає значення фізичної культури й спорту у відтворенні 

робочої сили, «виробництві» здорової, фізично розвиненої людину; 

• зростають потреби людей в активній фізичній діяльності у 

зв'язку зі зміною змісту, праці під впливом науково-технічного прогресу; 

• збільшення частки працівників переважно розумової праці, що 

мають невеликі фізичні навантаження, підсилює небезпека розвитку 

гіподинамії, і у зв'язку із цим зростає необхідність компенсації природньої 

рухливості іншими засобами, зокрема засобами фізичної культури й спорту; 

• недостатня автоматизація виробництва, збереження певної част-

ки фізичної праці вимагають вироблення таких якостей, як сила й 

витривалість; 

• зростання матеріального добробуту приводить до змін у 

структурі потреб, у співвідношеннях між різними групами речовинних 

цінностей і духовними благами ( на користь останніх), у тому числі й на ко-

ристь послуг фізичної культури й спорту; 

• завдання фізичного виховання органічно включені в процес ви-

ховання гармонійно розвинутої особистості поряд із трудовим, розумовим і 

моральним розвитком людини; 

• зростає соціальне значення занять фізичної культури й спорту як 

засобу самовираження особистості, підвищення суспільного престижу; 

• зростає економічний ефект від видовищних заходів і 

підвищується попит на спортивні товари. 

Висновки. Таким чином, кожна людина й суспільство в цілому 

зацікавлені в підвищенні фактичного порога працездатності, тому що саме 

робота, її результати приносять людині радість буття, а суспільству додат-

ковий ефект. 

Короткий розгляд значення фізичної культури й спорту в житті, окре-

му людину й суспільства в цілому показує, що ще досить великі 

невикористані резерви цього інституту для соціально-економічного розвит-

ку країни, для виховання гармонічної особистості, для формування 

концепції здорового способу життя. 
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ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ  
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СПЕЦІАЛІСТІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

 

PUBLIC MANAGEMENT ASPECTS OF FORMATION  

OF THE SPECIALISTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES  

IN THE FIELD OF TOURISM 

 
Визначено державноуправлінські аспекти формування професійних компе-

тентностей спеціалістів сфери туризму. Проаналізовано традиційні та інтера-

ктивні методи навчання. Виділено переваги інтерактивних методів. Розроблено 

тренінгове заняття, яке дозволяє формувати професійні компетентності спеці-

алістів сфери туризму. 

Ключові слова: методи навчання, професійна компетентність, рекламна 

кампанія, тренінгове заняття, туризм. 

 

Public management aspects of formation of the specialists’ professional compe-

tences in the field of tourism have been defined. Traditional and interactive teaching 

methods have been analysed. The advantages of interactive methods have been high-

lighted. A training course that allows formation of the specialists’ professional compe-

tencies in the field of tourism has been developed. 

Keywords: teaching methods, professional competence, advertising campaign, 

training course, tourism. 

 

 

Постановка проблеми. Для сфери туризму, яка у суспільстві та дер-

жаві має економічну, освітньо-виховну, соціальну функції, найважливішим 

питанням стає підготовка фахівців, так як якість кадрів – ключовий фактор 

розвитку. Туристична привабливість країни, її імідж на світовому ринку ту-



 242 

ризму, весь подальший розвиток сфери у цілому залежить саме від рівня пі-

дготовки фахівців, чисельність зайнятих в якій стрімко зростає в останні ро-

ки. Роботодавці та споживачі туристичних послуг ставлять високі вимоги до 

випускників вищих навчальних закладів, що зумовлено конкуренцією на 

ринку праці.  

Впровадження таких ефективних інтерактивних методів навчання як 

тренінги, бізнес-симуляції, ділові ігри у процес професійної підготовки до-

зволяють сформувати у студентів професійні компетентності та наблизити 

їх до реальних умов, ситуацій, допомогти застосувати накопичені теоретич-

ні знання на практиці, стати більш гнучкими та відповідальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі використання ін-

терактивних методів професійного навчання, елементами якого є тренінгові 

заняття та тренінгові курси, в останній час приділяється багато уваги. Такі 

відомі методисти, як О. Артем‘єва, А. Вербицький, О. Вишневський, 

М. Макєєва, В. Платов, Г. Полякова, С. Сисоєва, В. Трайнев вважають, що ці 

методи характеризується підвищеним рівнем мотивації, ініціативності, гото-

вності до співпереживання, розвитком уяви. Такий стан зазвичай називають 

творчим, який емоційно впливає на студентів, розширює діапазон їх можли-

востей, робить їх діяльність більш продуктивною. В роботах Н. Ксенофон-

тової, М. Cтроніна, Л. Лепіліної слушно зауважено, що процес навчальних 

інноваційних методів має бути обумовлений тематичними рамками, комуні-

кативним та професійним завданням, направленим на вирішення  учбової 

проблеми. Різним аспектам використання активних методів навчання  при-

діляли британські вчені М. Готалз, С. Ливінгстон, В. Литлвуд, Н. Робінсон, 

Д. Хантвільд та інші. Дослідженням проблем підготовки кадрів для сфери 

туризму присвятили свої праці О. Бейдик, В. Єрмаченко, О. Зима, Л. Кно-

дель, В. Лозовецька, Ю. Лола, О. Любіцева, П. Масляк, Н. Мартинова, 

Г. Михайличенко, Я. Олійник, Т. Сокол, Л. Соловей, Т. Ткаченко, В. Федор-

ченко, Г. Цехмістрова, П. Шищенко, Г. Щука. Аналіз літератури доводить, 

що вже сформувалася доволі потужна теоретична основа щодо використан-

ня інтерактивних методів навчання у освітньому процесі,  однак недостат-

ньо уваги приділяється питанням розробки нових практичних тренінгів для 

формування професійних компетентностей спеціалістів у сфері туризму.    

Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, метою статті є 

вдосконалення процесу навчання студентів спеціальності «Туризм». Для до-

сягнення поставленої мети в роботі  пропонується вирішити такі завдання:  

- проаналізувати традиційні та інтерактивні методи навчання; 

- виділити переваги інтерактивних методів; 

- розробити тренінгове заняття «8 кроків до створення рекламної кам-

панії туристичного підприємства»; 

- виокремити компетентності, що формуються у спеціалістів сфери 

туризму під час тренінгового заняття.  

Виклад основного матеріалу. У практиці роботи навчальних закладів 



 243 

розрізняють традиційні методи  навчання та інтерактивні. Відомо, що мето-

ди навчання – це спільна діяльність викладача і студентів, спрямована на 

оволодіння знаннями, уміннями, навичками [6].  

У вищих навчальних закладах до традиційних відносять  інформатив-

но-презентаційні методи навчання, які представлені усними методами: лек-

ція (вступна, підготовча, мотиваційна, установча, лекція-монолог, лекція-

показ); пояснення, репродуктивне опитування; наочними: демонстрація, 

слайди, плакати, відео; самостійна робота: вправи, задачі, лабораторні за-

вдання, практичні вправи за зразком, робота з підручником, науково-

методичною, довідниковою літературою тощо. Контекстуально зорієнтова-

ний стиль викладання становить на меті надання певних знань за певну кі-

лькість навчальних годин, тобто студент розглядається як об‘єкт навчання. 

Крім того, часто матеріал, що надається на лекціях, перевантажений термі-

нологією, статистичними даними та викладається без змін протягом декіль-

кох років. Але в наш технологічний час пасивне отримання знань студента-

ми викликає нудьгу і невдоволення і дуже часто веде до втрати інтересу не 

тільки до предмету, але й  до професійної діяльності взагалі.  

Інтерактивна  модель розглядає навчання як спеціальну форму органі-

зації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – ство-

рити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успі-

шність та інтелектуальну спроможність та виступає у ролі суб‘єкта навчання 

[1]. При застосуванні такої моделі у навчальному процесі домінують: про-

блемна лекція, лекція-прес-конференція, бінарна лекція, лекція-шоу; самос-

тійна робота на семінарських та практичних заняттях: групові проекти, біз-

нес-плани, прес-конференції, круглі столи, тренінги (корпоративні, психоло-

гічні, бізнес-тренінги).  

Одним із найефективніших видів навчання вважають імітаційне. Воно 

почало активно впроваджуватись у навчальний процес наприкінці XX сто-

ліття. До імітаційних видів навчання відносять: ділові дидактичні, рольові 

ігри, методи кейсів, круглі столи, брифінги, системи тренінгів, проведення 

інтерв‘ю, презентацій дискусій, гостьових семінарів з залученням фахівців, 

створення проблемних ситуацій тощо, які дають змогу не тільки з'ясувати, 

поглибити та закріпити теоретичний матеріал, але й навчити студентів са-

мостійно мислити, діяти, вести науковий диспут, уміти адаптуватись у гру-

пі, розуміти мотиви та інтереси інших учасників, здійснювати пошук опти-

мального виходу із запропонованих професійних ситуацій та особисто від-

повідати за прийняті рішення. Вони логічно продовжують процес навчання 

в умовах імітації виробничого процесу. Спеціаліст галузі туризму сьогодні 

має не тільки бути обізнаним у своїй сфері, а й бути організатором, керівни-

ком, технологом, бачити перспективу розвитку виробництва, вміти працю-

вати з людьми, володіти особливостями ринкової економіки тощо.  

Надання студентам можливості висловити свою думку, проявити свою 

індивідуальність, залишитися зацікавленими у надбанні знань з обраної 
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професії – головна мета кожного викладача. Надзвичайно ефективним засо-

бом стимулювання інтересу є створення реального життєвого контексту, на-

дання різноманітних та різнопланових завдань. Адже загальновідомим є той 

факт, що студенти, які мають значні професійні навички, значно швидше 

адаптуються до змін, що виникають на робочому місці і не так шоковані ти-

ми разючими відмінностями між аудиторним заняттям і реальною трудовою 

діяльністю.  

Інтерактивне навчання передбачає постійну зміну видів навчальної 

взаємодії, що має переваги як для викладача, так і для студента. Коли сту-

дент не знає чого очікувати, це стимулює його пильність та гнучкість, у той 

час як викладач може повною мірою використовувати свою творчість для 

вільної імпровізації в рамках заданої теми або імітації любої реальної ситуа-

ції.  Проведення заняття у такому руслі несе певні виклики для викладача, 

адже сучасні студенти своїми питаннями можуть «загнати у глухий кут», 

адже не завжди можна спрогнозувати чого очікувати. Реакційне навчання 

(коли викладач негайно реагує на студентські запитання, коментарі) значно 

відрізняється від традиційного, коли питання-відповіді зосереджені тільки 

на чітко викладеному академічному предметі, саме додатковою,  несподіва-

ною та моментальною прив‘язкою до контексту, професійної або життєвої 

ситуації. 

Коли завдання різноманітні, цікаві та мають певну складність, коли 

викладач поважає та дає студенту право на власну думку – це стимулює 

студентів до вирішення завдань, використовуючи свої творчі здібності, що 

веде до задоволення виконаною роботою обидві сторони процесу навчання. 

Однак цей метод також не позбавлений недоліків. Для викладача незнання 

того, що очікувати, створює острах щодо здатності швидко відреагувати або 

знайти гідну відповідь. Проте, незважаючи на це, викладач має послідовно 

поглиблювати проблему, скріплювати її логіку, вибудовувати структуру ді-

алогу.  Для студента творче та особисте вирішення проблеми може здавати-

ся менш «безпечним» ніж пряма відповідь на конкретне запитання за темою.  

На основі аналізу літератури [2 – 5] автори статті розробили тренінго-

ве заняття «8 кроків до створення рекламної кампанії туристичного підпри-

ємства» з метою формування практичних вмінь та навичок з розробки  рек-

ламної кампанії туристичної фірми. Цільова група – бакалаври спеціальності 

«Туризм» денної та заочної форм навчання. Тренінг є комплексним (міжди-

сциплінарним) та враховує фахові компетентності за навчальними дисцип-

лінами «Менеджмент та маркетинг туризму», «Організація туристичних по-

дорожей», «Географія туризму», «Організація екскурсійної діяльності», 

«Економіка рекреації та туризму».  

Змістовна програма навчального тренінгу передбачає 8 академічних 

годин. Тривалість тренінгу – 1 день. 

Завдання: 

- провести аналіз підприємств туристичної галузі; 
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- сформулювати необхідність проведення, масштаб та завдання 

майбутньої рекламної кампанії; 

- проаналізувати цільову аудиторію рекламної кампанії за геогра-

фічною та демографічною ознаками, за віком, статтю, складом сім‘ї, осві-

тою,  родом занять, рівнем доходів і т. ін.; 

- розглянути характер майбутньої рекламної кампанії – терміни 

проведення, територіальне охоплення, спрямованість, інтенсивність; 

- розробити творчу стратегію рекламної кампанії – фірмовий 

стиль, унікальну торгову пропозицію; 

- скласти кошторис витрат на рекламні заходи. 

Методи навчання: активна ігрова форма, вирішення ситуаційних вправ 

та бізнес-кейсів, використання групової дискусії, мозкового штурму та про-

ведення модерації. 

У табл. 1 представлені етапи створення рекламної кампанії студента-

ми-учасниками тренінгового заняття. 

 

Таблиця 1 

Етапи створення рекламної кампанії 
1. Підприємство для проведення рекламної кампанії 

(обране відмітити) 

1. Розробка рекламної кампанії для туристичної фірми  

2. Розробка рекламної кампанії для турбази  

3. Розробка рекламної кампанії для туристично-оздоровчого центру  

4. Розробка рекламної кампанії для екскурсійного центру  

5. Розробка рекламної кампанії для готелю  

6. Розробка рекламної кампанії для кафе / ресторану  

2. Цільова аудиторія рекламної кампанії  

(обране відмітити) 

а) географічна ознака:  

регіон:  

вся Україна  

Західна Україна  

Центральна Україна  

Східна Україна  

область – вказати  

окреме місто – вказати   

окреме село (смт) – вказати  

б) демографічна ознака:  

стать:   

чоловіча  

жіноча  

вік:   

до 6 років  

7 – 14 років  

15 – 17 років  

18 – 24 років  
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25 – 44 років  

45 – 64 років  

старше 65 років  

склад сім'ї:   

самотній  

самотній з дитиною (дітьми)  

родина (пара, компанія) без дітей  

родина (пара, компанія) з дитиною (дітьми) до 6 років   

родина (пара, компанія) з дитиною (дітьми) 7 років та більше  

дохід:   

менше 3000 грн. на особу  

3000 – 5000 грн. на особу   

5000 – 7000 грн. грн. на особу   

5000 – 7000 грн. грн. на особу   

7000 – 10000 грн. грн. на особу   

10000 грн. грн. на особу і вище  

рід занять:   

вище керівництво  

держслужбовці   

наймані працівники  

військові  

підприємці  

фермери  

пенсіонери  

домогосподарки   

студенти, школярі  

стан здоров’я:  

абсолютно здоровий, має спортивну підготовку  

здоровий  

є незначні проблеми із здоров‘ям, протипоказання (за бажанням вказати)  

є значні проблеми із здоров‘ям, протипоказання, інвалідність (за бажанням 

вказати) 
 

освіта:   

початкова  

середня  

неповна вища  

вища  

вчений ступінь  

ставлення до релігії:  

атеїст  

віруючий (що дотримується окремих канонів)  

віруючий (що дотримується всіх канонів) – вказати конфесію  

расове походження і національність:  

орієнтація на всі раси та національності  

орієнтація на окрему расу (національність) - вказати  

в) поведінкова ознака:   

статус споживача:   

не користувач  

потенційний користувач   
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первинний користувач   

колишній користувач  

регулярний користувач  

регулярність покупок:   

регулярні  

з особливого приводу (ювілей, весілля тощо)  

готовність до здійснення покупки:   

нічого не знає про продукт  

знає дещо   

інформований  

зацікавлений  

має бажання купити  

має намір купити  

засіб спонукання до здійснення покупки:   

якість   

ціна  

необхідність, рекомендація лікаря  

інтерес (спортивний, пізнавальний, діловий та ін.)  

сервіс  

реклама  

престиж  

3. Необхідність проведення та  завдання майбутньої рекламної кампанії 

(коротко описати) 

а) Ідеологія – 

 

б) Мета – 

 

в) 

Завдання майбутньої рекламної кампанії: 

1) 

2) 

3) 

4. Характер майбутньої рекламної кампанії 

(обране відмітити) 

а) терміни проведення:  

 одноразовий захід (наприклад, сезонна знижка)  

 короткострокова (на туристичний сезон)  

 довгострокова  

б) територіальне охоплення:  

 локальна (місто, смт, село)  

 регіональна (район, область, регіон)  

 національна (країна)  

 міжнародна  

в) спрямованість:   

 цільова (конкретні цільові аудиторії)   

 суспільно-спрямована (на широкі верстви населення)  

г) інтенсивність:   

 рівномірна (заходи рівномірні в часі)   

 зростаюча (принцип посилення впливу)  

 спадна (поступове зниження інтенсивності)  
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5. Творча стратегія 

(коротко описати) 

а) розробка попередніх творчих рішень по створенню фірмового стилю: 

 Назва –  

 Логотип – 

 Заголовок – 

 Слоган  – 

 Фірмові кольори –  

б) унікальна торгова пропозиція: 

 Переваги –  

 

 Критерії привабливості –  

 

 Конкурентні переваги пропонованої послуги або продукту –  

 

6. Медіапланування
1
: 

Періодичність та строки розміщення реклами 

7. Кошторис витрат на рекламні заходи 

Бюджет рекламної кампанії (вказати суму), грн. 

8. Здійснення рекламної кампанії 

(обране відмітити) 

а) закупівля рекламних площ в ЗМІ та розміщення реклами: 

б) найбільш вдалий час року для початку рекламної кампанії: 

 зима 

 весна 

 літо 

 осінь 

в) час доби для трансляції реклами на ТБ і радіо: 

 ранок 

 день 

 вечір 

 пізній вечір, ніч 

 тривалість (кількість тижнів / місяців) і частота виходів рекламних звернень в ко-

                                           
1
 Доцільно визначити кілька варіантів розміщення реклами в ЗМІ: друкована рекла-

ма, аудіовізуальна реклама, зовнішня реклама і комп'ютерна реклама. 

Виробництво реклами: 

а) для журналу (одне повідомлення) - в якому журналі/ах доцільно розмістити вашу 

рекламу; які ілюстрації будуть використані на додаток до текстів, які образи, кольори, як 

будуть розташовані текст і «картинки» на сторінці (мотивувати); 

б) для телебачення (один ролик) - докладно описати сюжет, героїв, текст за ролями, 

все зорові образи, використовувані кольору, музику, вказати тривалість (мотивувати свої 

переваги); 

в) для радіо (один ролик) - докладно описати сюжет, голоси героїв, текст за ролями, 

які використовуються звуки, шуми, музику, вказати тривалість (мотивувати свої перева-

ги); 

г) реклама в Інтернеті - WEB-сторінка (докладно описати, мотивувати свої перева-

ги). 
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жному з обраних ЗМІ 

 оптимальний розподіл рекламного матеріалу в часі (якою має бути інтенсивність 

реклами щотижня в кожному зі ЗМІ) 

 

г) контроль за ходом рекламної кампанії: (описати прийоми і методи для контро-

лю за ефективністю розміщення реклами в різних ЗМІ) 

 
 

Під час тренінгового заняття формуються наступні компетентності: 

- здатність провести аналіз підприємств туристичної галузі;  

- здатність формулювати необхідність проведення, масштаб та завдання 

рекламної кампанії; 

- здатність класифікувати цільову аудиторію рекламної кампанії; 

- здатність визначати  характер рекламної кампанії; 

- здатність розробляти  творчу стратегію рекламної кампанії; 

- здатність складати кошторис витрат на рекламні заходи. 

 

Змістовна структура тренінгу 
Завдання Змістовні блоки Методи роботи Очікувані результати 

Знайомство 

Оголошення цілей та 

завдань тренінгу 

Вступне слово 

тренера 

Знайомство  

Міні-презентації 

Діалоги 

Конкретизувати ме-

ту та завдання 

Сформувати настрій 

на конструктивну 

командну роботу 

Класифікація реклами 

в туризмі 

Презентація мате-

ріалу тренером 

Міні-лекція Набути професійних 

знань щодо реклами 

у туристичному біз-

несі 

Аналіз підприємств ту-

ристичної галузі 

Класифікація 

цільової аудиторії 

Виконання трені-

нгових завдань 

Робота у парах 

Дискусія  

Здатність до якісно-

го аналізу складових 

елементів рекламної 

кампанії 

 

Визначення характеру 

рекламної кампанії 

Розробка  

творчої стратегії рек-

ламної кампанії 

Складання кошторису 

витрат 

Розробка власної 

рекламної кампа-

нії 

Індивідуальна 

робота  

 

Презентація ма-

теріалу 

Здатність скласти 

власну успішну рек-

ламну кампанію 

Отримання зворотного 

зв‘язку  

Обговорення 

отриманих ре-

зультатів роботи 

Робота у парах 

та у групі  

Дискусія 

Здатність оцінити 

роботу одногрупни-

ків 

Критичний аналіз 

власних результатів  

 

Висновки. Парадигма освіти, яка передбачала авторитарне, репродук-

тивне навчання відходить у минуле, натомість прийшло розвиваюче навчан-
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ня, що стимулює пізнавальну активність та розвиток продуктивного мис-

лення, формує творчу особистість. Третє тисячоліття знаменне характерною 

рисою «людиновимірності», тобто спрямуванням навчання на розвиток осо-

бистості в контексті моделі: природа – людина – суспільство [6]. І тут особ-

ливе значення має туристсько-краєзнавча та рекреаційна діяльність, їх вплив 

на формування людини.  

Вважаємо, що імітаційні методи навчання дозволять  сформувати у 

майбутніх фахівців туристичного обслуговування комплексне розуміння  

туризмології як науки та сфери практичної діяльності;  здатність глибоко 

аналізувати сучасні  актуальні проблеми розвитку туристської індустрії; ви-

користовувати  вітчизняний  і зарубіжний досвід в туризмі. 

Необхідно також констатувати, що правильно підібрана навчальна  

проблемна ситуація є важливим методом досягнення мети заняття, допома-

гає забезпечити вмотивованість до вивчення предмету, формує професійне 

творче мислення майбутніх спеціалістів, підвищує зацікавленість студентів, 

організує колективну роботу, веде до згуртованості колективу, виводить 

студентів на інший щабель володіння професією, допомагає розкритися, по-

долати сором‘язливість та  невпевненість. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

PERFECTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN 

THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION 

 
Дана стаття присвячена визначенню способів підвищення рівня ефектив-

ності державного управління системою вищої освіти в Україні. Автор вказує на 

існування важливих аспектів в державному управлінні системою вищої освіти, 

які вимагають удосконалення в рамках модернізації всього освітнього процесу в 

нашій державі. Особливу увагу приділено необхідності вдосконалення державного 

управління автономними закладами вищої освіти, вказуючи на існуючі проблеми 

та способи їх вирішення. Розкрито особливості модернізації державного управ-

ління при переході на дворівневу систему вищої освіти. Крім цього, визначено ос-

новні стратегічні завдання реформування в системі вищої освіти для державного 

управління системою. 
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This article is devoted to the definition of ways to improve the efficiency of public 

administration of the system of higher education in Ukraine. The author points to the 

existence of important aspects in the public administration of the system of higher edu-

cation, which require improvement as part of the modernization of the entire education-

al process in our country. The author pays special attention to the need to improve the 

state management of autonomous institutions of higher education, pointing out the exist-

ing problems and ways to solve them. The author also reveals the features of the moder-

nization of public administration in the transition to a two-tier system of higher educa-

tion. In addition, the article reveals the main strategic objectives of reforming in the sys-

tem of higher education for state administration of the system. 

Keywords: public administration system, modernization of education, higher 

education, education reform, objects of management. 

 

 

Постановка проблеми. Становлення ринкових відносин та форму-

вання громадянського суспільства поставили сферу освіти в нові умови фу-

нкціонування. Спочатку ці умови розвивалися як послідовне посилення ролі 

громадської складової в управлінні освітою, що виразилася насамперед у 

поглибленні автономії освітніх установ.  

Передбачалося, що роль держави в управлінні системою освіти по-

винна знижуватися, а її функції передаватися суспільним інститутам та са-

мим освітнім установам. Однак, традиції та інерція централізованого держа-

вного управління призвели до того, що рішення проблем сфери освіти взяли 

на себе органи управління. Централізація постійно посилювалася, поступово 

скорочуючи межі самостійності освітніх установ в організаційно-

фінансових та майнових відносинах. При цьому посилення централізації су-

проводжувалося послідовним винятком із законодавства положень про дер-

жавні гарантії пріоритетності освіти та зниженням відповідальності держави 

за цю сферу діяльності. 

Декларована мета модернізації освіти в середньостроковій перспективі 

представлена як забезпечення конкурентоспроможності України на світово-

му рівні шляхом підвищення орієнтації системи освіти на ринок праці, пере-

ходу на нормативне фінансування, створення та розвиток нових форм освіт-

ніх організацій та різних форм їх взаємодії. Для досягнення поставленої ме-

ти в сфері управління освітою передбачається: 

- упровадження моделей інтегрованих освітніх установ, що реалі-

зують освітні програми різних рівнів освіти; 

- упровадження механізмів взаємодії установ вищої освіти та ро-

ботодавців; 

- виділення в системі вищої освіти загальнонаціональних універ-

ситетів та системоутворюючих закладів вищої освіти; 
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- упровадження моделей державно-громадського управління осві-

тніми установами; 

- підвищення ефективності інституціонального управління при 

зміні організаційно-правових форм діяльності закладів вищої освіти; 

- організація мережевої взаємодії освітніх установ; 

- удосконалення системи управління освітою на основі ефектив-

ного використання інформаційно-комунікаційних технологій в рамках єди-

ного освітнього простору [5]. 

У даний час вже створена нова форма освітньої організації-автономна 

установа, визначаються проблеми мережевої взаємодії освітніх установ у 

вигляді розподіленого навчання в ЗВО, визначено статус новітнього універ-

ситету. 

У цих умовах вирішення проблем вдосконалення управління освітою 

та оцінка системних наслідків змін є досить необхідною. З огляду на масш-

таби сфери освіти та ризик можливих негативних наслідків реалізації, зміни 

в управлінні та їх вплив на стан системи освіти необхідно оцінювати на ран-

ніх стадіях їх розробки та реалізації, що можливо зробити на основі моде-

лювання. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою.Проблеми вдоскона-

лення управління освітою залишаються актуальними протягом багатьох ро-

ків. В останні роки вони набули особливого значення в умовах розгортання 

процесів реформування та модернізації освіти: законодавчого закріплення 

повноважень в цій сфері діяльності за різними рівнями управління, вклю-

чення України до процесу євроінтеграції та переходу до безперервної осві-

ти, розробки освітніх стандартів нового покоління. 

Проблеми вдосконалення управління освітніми установами різних рі-

внів освіти досліджені в роботах С.М. Домбровської, Т.В. Андрущенко, 

Л. М. Бондарук, Л.М. Щерби, О.В. Гаращук, В.І. Куценко та інших. 

Результатами цих робіт була оцінка ролі держави та регіонів в регу-

люванні та управлінні освітою, пропозиції щодо формування основних на-

прямів освітньої політики в умовах реформування освіти, обґрунтування не-

обхідності підвищення суспільної складової в управлінні освітою [4]. 

У той же час, доводиться констатувати, що комплексних досліджень, 

що дозволяють створити науково обґрунтований підхід до вдосконалення 

управління освітою в Україні, особливо в умовах його системних змін, поки 

проведено недостатньо. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає увизначенні шляхів 

вдосконалення державного управління освітою в період її модернізації. 

Виклад основного матеріалу. В даний час в Україні здійснюється 

масштабна модернізація системи вищої освіти (ВО). Як для будь-якої керо-

ваної системи, необхідною умовою успішної реалізації запланованих ре-

форм (зміни об'єкта управління) є адекватна перебудова системи управління 

даною сферою (суб'єкта управління). Саме тому в документах, котрі регла-
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ментують проведені реформи, вдосконалення системи державного управ-

ління визнається одним з ключових напрямів модернізації системи вищої 

освіти. 

Звісно ж, що перебудова системи державного управління вищою осві-

тою повинна переслідувати дві основні цілі: 

 - власне адаптація до проведених в даній області реформ; 

 - створення сприятливих умов для подальшого розвитку сфери вищої 

освіти відповідно до постійно мінливих потреб особистості, бізнесу та сус-

пільства[2]. 

Відповідно до поставлених цілей необхідно провести зміни в сфері 

вищої освіти, які приведуть до формування нової системи об‘єктів управ-

ління (див. рис. 1.) 

 
Рис. 1. Формування системи об‘єктів державного управління систе-

мою вищої освіти 

 

В результаті реструктуризації мережі закладів вищої освіти та їх пере-

ходу в форму автономної установи (АУ) з'являться нові інституціональні 

об'єкти управління.  

Так, раціоналізація мережі установ вищої освіти призведе до форму-
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вання груп ЗВО, котрі розрізняються за рівнями та ступенями інноваційнос-

ті реалізованих освітніх програм, масштабами освітньої та наукової діяльно-

сті, якісними показниками (кваліфікації професорського та викладацького 

складу, стану матеріально-технічної бази, затребуваності випускників). 

Специфіка діяльності ЗВО різних категорій викличе необхідність ві-

докремлення регулювання «статусних» закладів вищої освіти та освітніх за-

кладів, які не мають особливого статусу (класичних ЗВО) всередині існую-

чих структурних органів управління освіти, відповідальних за взаємодію з 

установами вищої освіти по різним аспектам їх діяльності: формування 

державного замовлення, фінансування, обліку та звітності, контролю якості 

освіти, нагляду за дотриманням ліцензійних вимог, за фінансово-

економічним станом. 

Організаційно-економічний статус автономних установ має на увазі їх 

велику економічну самостійність, в тому числі більш широкі повноваження 

в частині розпорядження майном. Дана особливість потребує посилення 

економічної компоненти регулювання ЗВО, які перейдуть в форму автоном-

ної установи, зокрема, посилення нагляду держави за їх поточним фінансо-

во-економічним станом та організацією постійного моніторингу його зміни. 

Те ж саме відноситься також до регулювання ЗВО, які володіють особливим 

статусом (з огляду на вагомість даних освітніх установ для системи освіти 

внаслідок їх приналежності до ключових «точок росту» у вітчизняній освіті, 

концентрації державою фінансових, освітніх, наукових та інших ресурсів на 

їх розвиток). 

У зв'язку з переходом на дворівневу систему вищої освіти з'явиться 

новий об'єкт управління - освітня програма. Виділення різних типів програм 

(програм бакалаврату та магістерських програм) зажадає зміни системи 

державних освітніх стандартів (розробки окремих стандартів для кожного 

рівня вищої освіти), застосування до кожного з цих рівнів своїх інструментів 

контролю якості освіти, а також вимог до акредитації та ліцензування ЗВО, 

які реалізують дані програми. Поділ управління програмами бакалаврату та 

магістратури викликає необхідність виділення відповідних відділів в рам-

ках: 

- відділу (стане управлінням) стандартів та програм вищої освіти Мі-

ністерства освіти і науки України; 

- відділів контролю якості вищої та післядипломної освіти, акредитації 

та міжнародної діяльності, ліцензування освітньої діяльності [1]. 

Зазначені організаційні перетворення в структурі органів державного 

управління освітою приведуть до впровадження принципу реалізації управ-

лінських функцій в системі вищої освіти по відношенню не тільки до освіт-

ніх установ, але і до освітніх програм, що відповідають передовій світовій 

практиці в цій галузі. 

Також необхідне розширення проектного регулювання сфери вищої 

освіти, та, відповідно, реорганізація системи управління вищої освіти в на-



 256 

прямі повноцінного вбудовування в неї даного типу регулювання та його 

здійснення поряд з інституційним та функціональним управлінням (в даний 

час система управління вищою освітою адаптована до реалізації тільки од-

ного проекту –державної національної програми «Освіта»). Згідно із 

нею стратегічними завданнями реформування освіти в Українській держа-

ві є: 

- відродження та розбудова національної системи освіти як найважли-

вішої ланки виховання свідомих громадян української держави; 

-  формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізично-

го та морального здоров'я; 

-  забезпечення пріоритетності розвитку людини; 

-  відтворення й трансляція культури та духовності в усій різноманіт-

ності вітчизняних та світових зразків; 

- виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу 

шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, органі-

заційних засад; 

-  подолання монопольного становища держави в освітній сфері через 

створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; 

- глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; 

- формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі осві-

ти [3].  

Однак при формуванні управлінь програмами та проектами в сфері 

освіти, забезпечення належного фінансування цільових програм та інфра-

структурних проектів, а також облік та звітність таких програм та проектів 

дасть можливість розширити систему реформування вищої освіти та підви-

щити якість освітніх послуг. 

Ще одним напрямом реформування системи вищої освіти є створення 

системи управління об‘єктами інфраструктури освіти, перелік яких зазначе-

ний на рис. 1. Однак для цього необхідною умовою є зміна в організаційних 

та функціональних структурах органів управління освітою та підвідомчим 

їм організаціям. 

Здійснення перерахованих вище ключових реформ у сфері вищої осві-

ти зажадає найбільш значних змін в системі державного управління вищою 

освітою. Разом з тим дана система підлягає адаптації та до інших реформ, 

які здійснюються в даний час в цій області. Зокрема, тренд на розвиток між-

народного співробітництва та міжнародної діяльності в галузі вищої освіти 

спричиняє необхідність розширення даного функціонального напряму в дія-

льності органів державного управління освітою, в тому числі активізацію 

зусиль держави на сприяння експорту освітніх послуг, гармонізації з євро-

пейськими системами вищої освіти та реалізації положень євроінтеграції, 

забезпеченні входження України до Європейської асоціації гарантії якості в 

галузі вищої освіти. 
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Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що ос-

новним трендом змін системи державного управління вищою освітою в 

умовах модернізації освіти є ускладнення організаційних структур органів 

управління освітою (у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів управління в 

результаті проведених реформ), посилення проектного та стратегічного 

управління сферою вищої освіти, підвищення ролі держави в реалізації ін-

фраструктурних проектів, впровадження механізмів державно-громадського 

управління вищою освітою. 
 

Список використаних джерел: 

1. Вавренюк С.А. Перспективи розвитку співпраці України та Євросою-

зу в сфері вищої освіти. Право та державне управління: зб. ірник наукових праць. 

Запоріжжя: Вид-во Класичний приватний університет, 2018. Вип. 4. С. 117-121. 

2. Вавренюк С.А. Проблемні питання підготовки високо- 

кваліфікованих кадрів вищої школи. Інвестиції: практика та досвід: науково-

практичний журнал, серія Державне управління. К.: ТОВ «ДКС Центр». 2018. 

Вип. 21. С. 85-89. 

3. Вавренюк С.А. Стратегические направления реформирования совре-

менной системы высшего образования Украины. Научный журнал «Власть и об-

щество (история, теория, практика)». 2019. № 1 (49). С. 28-36. 

4. Домбровська С.М. Якість освіти як одна із запорук вдалого держав-

ного реформування вищої школи України.Актуальні проблеми державного управ-

ління. 2011. № 1. С. 149-154. 

5. DevlinM., NagyJ. and A. Lichtenberg. Researchand Developmentin 

Higher Education. Reshaping Higher Education. vol. 33, 2016. pp. 54-57 

References: 

1. Vavreniuk S.A. "Prospects for the development of cooperation between 

Ukraine and the European Union in the field of higher education [Perspektivi rozvitku 

spivpraci Ukrayini ta Yevrosoyuzu v sferi vishoyi osviti]." Law and Public Administra-

tion: a collection of scientific works. Zaporozhye: View of the Classic Private Universit 

4 (2018): 117-121. Print. 

2. Vavreniuk S.A. "Problematic Issues of Highly-Skilled High School Per-

sonnel Training [Problemni pitannya pidgotovki visokokvalifikovanih kadriv vishoyi 

shkoli]."Investments: practice and experience: a scientific and practical journal, a se-

ries of Public Administration 21 (2018): 85-89. Print. 

3. Vavreniuk S.A. "Strategic directions for reforming the modern system of 

higher education in Ukraine [Strategicheskie napravleniya reformirovaniya sovremennoj 

sistemy vysshego obrazovaniya Ukrainy]." The scientific journal "Power and Society 

(history, theory, practice)" 1 (49) (2019): 28-36. Print. 

4. Dombrovskaya S.M. "Quality of education as one of the pillars of the suc-

cessful state reform of Ukraine's higher education [Yakist osviti yak odna iz zaporuk 

vdalogo derzhavnogo reformuvannya vishoyi shkoli Ukrayini]."Current problems of 

state management 1 (2011): 149-154. Print. 

5. Devlin M., Nagy J. and A. "Lichtenberg. Researchand Development in 

Higher Education."ReshapingHigherEducation 33 (2016): 54-57. Print.  



 258 

DOI: 10.5281/zenodo.3233357 

УДК 354: 378.11  

 

Грень Л. М., к.пед.н., доц., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 

 

Gren L., candidate of pedagogic sciences, leading scientific worker at Science 

Department on problems of state security at Training-scientific-production Centre 

at National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv 

 

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕ-

СІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

FINANCE INSTRUMENT AS AN ELEMENT OF ECONOMIC MECHAN-

ISM IN STATE MANAGEMENT OF VOCATIONAL (VOCATION-AND-

TECHNICAL TRAINING  

  
У статті розглянуто особливості використання фінансового інструменту 

економічного механізму державного управління розвитком професійної (профе-

сійно-технічної) освіти в Україні на сучасному етапі; проаналізовано обсяг субве-

нції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів державної форми власності;з’ясовано місце та 

роль фінансового інструменту у межах економічного механізму державного 

управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти.  

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 

фінансовий інструмент, економічний механізм, професійна (професійно-технічна) 

освіта, кваліфікований робітник. 

 

The article views the peculiarities of applying financial instrument of economic 

mechanism  in state management of vocational (vocation-and-technical) education in 

Ukraine at present stage; there is analyzed the amount of subvention on modernizing 

and renewal of material-and-technical base of state-owned vocation-and-technical edu-

cation establishments; the place and role of finance mechanism within the economic 

mechanism of state management in vocational (vocation-and-technical) training devel-

opment is clarified.  

Key words: state management, state management mechanisms, finance instru-

ment, economic instrument, vocational (vocation-and-technical) training, skilled 

worker. 

 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування економі-

ки країни підвищується значущість економічних методів державного впливу 

на процеси становлення й розвитку закладів системи професійної (профе-

сійно-технічної) освіти, працевлаштування випускників. Завданням держави 

є створення умов для такої підготовки спеціаліста, яка б орієнтувала його на 
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адекватну поведінку в умовах наростаючих та нових соціально-економічних 

викликів. Не зважаючи на зростання з кожним роком запланованих витрат 

на підготовку кадрів системи професійної (професійно-технічної) освіти 

(371,3 млн. грн. у 2019 році у порівнянні з 2018 роком – 328,6 млн. грн., що 

більше на 12%), актуальним залишається питання її фінансування. Недоско-

налість економічного механізму розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти зумовлює пошук розв‘язання цієї проблеми. Приймаючи 

до уваги вище наведене, вважаємо за необхідне, у межах цієї публікації, зо-

середити свою увагу на дослідженні фінансового інструменту як складової 

економічного механізму державного управління розвитком професійної 

(професійно-технічної) освіти України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль держави в управлінні 

освітою досліджують такі вітчизняні вчені, як В. Андрущенко (довів необ-

хідність та можливість впровадження державно-громадського управління 

освітою та розглянув історичний досвід цього процесу та сучасні моделі) 

[1], С. Домбровська (розкрила теоретичні аспекти формування нових меха-

нізмів впливу держави на реформування вищої освіти України, методи по-

долання бюрократизму в науці та в управлінні нею) [3], Н. Карпеко (обґрун-

тувала становлення нового підходу до фінансування середньої освіти на 

державному рівні та формування напрямів підвищення якості середньої 

освіти в Україні, а також розглянула проблемні питання фінансового забез-

печення державного управління реформуванням середньої освіти) [9], 

В. Мороз (розглянув компетенцію політичного та економічного механізмів у 

регулюванні розвитку системи трудового потенціалу суспільства; сформу-

лював висновки щодо можливості використання політичного та економічно-

го механізмів в системі державного управління розвитком трудових можли-

востей суспільства [11] та інші. 

Проблематика державного управління розвитком освіти має неабияку 

популярність і серед зарубіжних дослідників: Н. Вахльстрем (Швеція), 

А. Гінгеля (Брюссель), Д. Шоулза (Вірджинія), У. Михалича (Пенсільванія) 

та інших. Найбільш цікавою з останніх досліджень зарубіжних вчених за ві-

дповідним напрямом є наукова робота С. Кляйна («Фінансування професій-

ної освіти: посібник для державних політиків»), в якій  обґрунтовано страте-

гії фінансування та рівні підтримки професійної освіти різних округів дер-

жави згідно з історичною практикою, законодавчою метою, масштабами 

професійного підприємництва, широтою та обсягом професійних програм; 

розглянуто фактори, які можуть сприяти підвищенню витрат на професійне 

навчання; різні формули і рівні фінансування сформовано таким чином, щоб 

забезпечити законодавцям розуміння підходів щодо використання округами 

підтримки професійних програм; наведено модель фінансування професій-

ної освіти в округах [16]. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, що стосуються обра-

ної теми дослідження, особливого значення набуває питання вдосконалення 
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змісту та практики фінансування галузі професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

Постановка завдання. Мета статті – визначити місце та роль фінан-

сового інструменту у межах економічного механізму розвитком системи 

професійної (професійно-технічної) освіти України.  

Виклад основного матеріалу. Питання якісної підготовки кваліфіко-

ваних робітників постійно знаходяться в центрі уваги державно-

управлінської науки. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на пе-

ріод до 2021 року наголошує на тому, що «підвищення якісного рівня освіти 

має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та 

розв'язання соціальних проблем суспільства, дальше навчання і розвиток 

особистості» [15]. Означені проблеми можна вирішити шляхом ефективного 

використання інструментарію механізмів державного управління.  

В енциклопедичному словнику з державного управління поняття «ме-

ханізми державного управління» трактується як «способи розв‘язання супе-

речностей явища чи процесу в державному управлінні, послідовна реаліза-

ція дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, 

функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і методів 

управління. За формою подання – це схематичне зображення статично-

динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління як 

взаємодії суб‘єкта і об‘єкта, єдності діяльності і відносин, функціонування 

певної системи чи підсистеми» [4, с. 421]. 

Серед науковців існує думка, що «залежно від засобів, які використо-

вуються у конкретних механізмах державного управління, вони можуть бути 

політичними, економічними, соціальними, організаційними та правовими, а 

також комплексними відповідно до основних сфер суспільної діяльності» [4, 

с. 421]. Комплексний механізм державного управління – це система економі-

чних, мотиваційних, організаційних, політичних і правових механізмів. 

Зважаючи на предмет обраного нами наукового пошуку, розглянемо 

особливості використання фінансового інструменту економічного механізму 

державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) осві-

ти. На думку О. Брижака, «під економічним механізмом розуміють сукуп-

ність методичних інструментів, які дають можливість моделювати варіанти 

прийнятих рішень, розробляти засоби їх аналізу й реалізації, чим підвищу-

ють їх обґрунтованість та знижують ризик від упровадження» [8, с. 77], і  

одним із таких інструментів є фінансування. Щодо фінансування освітою, 

професійною (професійно-технічною) зокрема, то «джерелами фінансування 

суб‘єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства, можуть бути 

державний бюджет та місцеві бюджети» [19]. 

Діюча в Україні система забезпечення громадян освітою є складною, 

зокрема, фінансується коштами загальнодержавних податків, які розподіля-

ються за рівнями здобуття освіти, частина з яких надходить у вигляді освіт-

ньої субвенції на рівень міст і районів. «Джерелами фінансового забезпе-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62660&pf35401=435851
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62660&pf35401=435851
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чення професійно-технічних навчальних закладів в Україні є: а) кошти дер-

жавного та місцевих бюджетів; б) кошти юридичних і фізичних осіб, гро-

мадських організацій та фондів, у тому числі благодійні внески і пожертву-

вання; в) кошти від надання навчальними закладами додаткових освітніх та 

інших послуг; г) гранти; д) кредити на розвиток навчальних закладів усіх рі-

внів та здобуття освіти; е) кошти від здійснення навчальними закладами 

економічної діяльності, регламентованої державою» [12, c. 48]. 

Згідно даних Державної казначейської служби України [18], в період 

2015-2018 років, обсяги і динаміка фінансування професійно-технічної осві-

ти мали тенденцію до зростання, адже саме в цей період основний фінансо-

вий ресурс на професійно-технічну освіту почав перерозподілятися через 

місцеві бюджети. Плановий обсяг фінансування через місцеві бюджети з 

2015 року до 2018 року, зріс з 6,2 млрд. грн.. до 10,3 млрд. грн. Через держа-

вний бюджет плановий обсяг розподілу фінансових ресурсів, зріс з 128 млн. 

грн. у 2015 році до 330 млн. грн. у 2018 році. Обсяг виконання видатків міс-

цевих бюджетів на професійно-технічну освіту у 2017 році складає 8,08 

млрд. грн., що становить 89 % від річного плану з внесеними змінами. За 10 

місяців 2018 року обсяг виконання складає 7,4 млрд. грн., або 71% від 

річного плану з внесеними змінами. У 2015-2016 роках обсяги виконання 

видатків на професійно-технічну освіту складали 96% відносно річних 

планів. 

Окрім зазначених видатків за функціональною класифікацією в розрізі 

професійно-технічної освіти, у 2015 році згідно ст. 26 Законом України 

«Про Державний бюджет на 2015 рік» було передбачено субвенцію на під-

готовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам у ро-

змірі понад 6 млрд. грн. [5]. З урахуванням внесених змін до вказаного За-

кону плановий обсяг субвенції становив 5,5 млрд грн. Порядок та умови на-

дання субвенції на підготовку робітничих кадрів затверджено відповідною 

Постановою Кабінету Міністрів України [13]. Обсяг використаних коштів за 

субвенцією склав 5,4 млрд грн (98,5% від загальної суми). 

Найбільші обсяги субвенції на підготовку робітничих кадрів було ви-

ділено Львівській (0,5 млрд. грн.) та Дніпропетровській (0,5 млрд. грн.) об-

ластям. Найменші обсяги субвенції (0,1 млрд. грн.) отримали Закарпатська, 

Чернівецька, Чернігівська та Кіровоградська області. При цьому практично 

у всіх областях спостерігались достатньо високі показники використання 

коштів субвенції. Виключенням була лише Луганська область, в якій рівень 

використання субвенції на підготовку робітничих кадрів склав близько 86%. 

Такий обсяг субвенції з державного бюджету був значним ресурсом для під-

тримки професійно- технічної освіти в України. Однак законами України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» [6] та «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» [7] фінансування закладів професійно-

технічної освіти перекладено з Державного бюджету на відповідні місцеві 

бюджети. При цьому з Бюджетного кодексу України були вилучені поло-
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ження щодо субвенції на підготовку робітничих кадрів, що, в свою чергу, 

суттєво зменшило ресурсну базу для фінансування професійно-технічної 

освіти. 

Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік» передбачено передачу з державної власності у комунальну власність 

майна професійно-технічних навчальних закладів [6]. Основною метою за-

проваджених змін було досягнення децентралізації професійно-технічної 

освіти, що, в свою чергу, сприятиме оптимізації видатків на освіту через пе-

реорієнтацію на потреби регіональної промисловості. 

З 2016 року запроваджено нову субвенцію на модернізацію та онов-

лення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закла-

дів, розподіл якої між місцевими бюджетами затверджено у Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік». Порядок та умови надання 

даної субвенції було затверджено відповідною Постановою Кабінету Мініс-

трів України [14]. 

Загальний обсяг субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми 

власності у 2016 році становив 50 млн. грн. [6], найбільші частки якого (по 

19,9 млн. грн.) отримали Дніпропетровська та Херсонська області. 

У 2017 році загальний обсяг субвенції на модернізацію та оновлення 

матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за-

лишився на рівні 2016 року – 50 млн грн. Рівень використання коштів суб-

венції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професій-

но- технічних навчальних закладів був високим і коливався у межах 94-

100%. У 2018 році обсяг даної субвенції для місцевих бюджетів було збіль-

шено удвічі (до 100 млн. грн.). Найбільші обсяги субвенції перераховано до 

Київської області 12,9 млн. грн. Такі області, як: Вінницька, Дніпропетров-

ська, Львівська, Миколаївська, Харківська, отримали по 5,4 млн. грн. Такі 

області, як: Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Луганська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черка-

ська області, отримали по 2,9 млн грн. Обсяг субвенції, перерахованої до 

решти областей, складав по 2,3 млн. грн. Рівень використання субвенції на 

модернізації та оновлення матеріально- технічної бази професійно-

технічних закладів у 2018 році був значно нижчим порівняно із 2016-2017 

рр. та характеризувався нерівномірним розподілом за регіонами – від 31% 

до 100%. У таблиці 1 надано показники видатків на професійно-технічну 

освіту в розрізі обласних бюджетів України за 10 місяців 2018 року [2]. 

Згідно отриманих даних, станом на 31.10.2018 року найменший відсо-

ток виконання відносно річного розпису видатків зафіксований у Донецькій 

(42%), Івано-Франківській (48%), Одеській (64%), Львівській (65%) облас-

тях. Інші обласні бюджети та бюджет міста Київ, виконані в діапазоні 69-

79%, відносно річного розпису. 
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Таблиця 1  

Відсоток виконання видатків на професійно-технічну освіту в розрізі 

обласних бюджетів України за 10 місяців 2018 року (Функціональна класи-

фікація видатків місцевих бюджетів)  
Область  Відсоток  

виконання 

Область  Відсоток 

 виконання 

Донецька  42 Волинська 73 

Івано-Франківська 48 Закарпатська 74 

Одеська 64 Луганська 74 

Львівська 65 Полтавська 74 

Кіровоградська 69 м. Київ 75 

Черкаська 69 Житомирська 75 

Тернопільська 70 Запорізька 76 

Вінницька 70 Миколаївська 76 

Хмельницька 70 Рівненська 77 

Дніпропетровська 71 Харківська 78 

Сумська 71 Чернігівська 78 

Чернівецька 71 Київська 79 

 

Зважаючи на вище сказане, можемо зробити такі попередні висновки: 

- професійно-технічна освіта фінансується переважно з місцевих бю-

джетів, проте, за даними Міністерства освіти і науки України, ці кошти пок-

ривають лише 60 % фінансових потреб навчальних закладів у регіонах; 

- як свідчать дані спільного дослідження Європейського фонду освіти 

та Міністерства освіти і науки України, фінансування ПТНЗ, розташованих 

за межами міст обласного значення, покриває їхні потреби лише на 45%; 

- обсяги видатків на професійно-технічну освіту необхідно збільшува-

ти, зважаючи на потреби, які виникли в цій сфері. 

Ключовою проблемою професійної (професійно-технічної) освіти в 

Україні є відсутність належного регулювання бюджетних відносин між 

державою та громадами на законодавчому рівні. Потреба ринку в кваліфіко-

ваних спеціалістах робочих професій повинна бути економічно обґрунтова-

ною. Обласні державні адміністрації мають фінансувати обґрунтовану кіль-

кість спеціалістів для кожного регіону, а громади – замовляти спеціалістів у 

визначеній кількості відповідно до місцевих потреб. Наприклад, на підпри-

ємствах Черкаської області від 10% до 37% працівників мають пенсійний 

вік, а потреба в кваліфікованих робітниках не забезпечується, не зважаючи 

на високу заробітну плату. Причиною тому є неврегульованість поточного 

фінансування професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) з держав-

ного та місцевого бюджетів, відсутність або невчасна реакція ПТНЗ на акту-

альні потреби ринку праці та недостатній рівень автономії в управлінні за-

кладами професійно-технічної освіти [20]. 

На думку освітян, «негнучка система сертифікації спеціальностей, від-

сутність сучасного навчального обладнання та витратних матеріалів унемо-

жливлює надання актуальних викликам часу і ринку вмінь і навичок», а 
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українським «випускникам на старті кар‘єри іноземні країни пропонують 

більш привабливі умови працевлаштування». На глибоке переконання фахі-

вців, держава має визначити вектор розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти, взявши за основу проект Закону України про професійно-

технічну освіту, де визначені ключові параметри розвитку галузі та меха-

нізм оптимізації навчальних закладів [20]. 

Дієвість фінансування як інструменту економічного механізму держа-

вного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти ви-

значається залученням інвестиційних фондів, грантів, коштів соціальних 

проектів; сприянням участі професійно-технічних навчальних закладів у ре-

алізації проектів Європейського Союзу, інших міжнародних проектів і впро-

вадженню їх напрацювань у навчально-виховний процес; удосконаленням 

механізмів взаємодії закладів професійно-технічної освіти і роботодавців, 

що стимулюватиме залучення в сферу професійної освіти додаткових мате-

ріальних, інтелектуальних та інших ресурсів [21]. Врегулювання бюджетних 

відносини між місцевими громадами та державною владою на законодавчо-

му рівні також сприятиме покращенню фінансування закладів професійно-

технічної освіти, підвищенню зарплати для спеціалістів виробничих профе-

сій до рівня, не менше 2/3 окладу східноєвропейських країн, щоб робота за 

кордоном для висококваліфікованих вітчизняних робітників втратила мате-

ріальну привабливість. 

Висновки. Приймаючи до уваги вище викладене, можемо сформулю-

вати такі висновки: 

По-перше, вдосконалення інструменту фінансування як елементу еко-

номічного механізму державного управління розвитком системи професій-

ної (професійно-технічної) освіти сприятиме забезпеченню високого рівня 

підготовки кваліфікованих робітників. 

По-друге, «здійснення постійного моніторингу потреби у спеціалістах 

тих чи інших професій та запровадження механізмів стимулювання органів 

місцевого самоврядування та бізнесу до підготовки фахівців та працевлаш-

тування їх після завершення навчання (податкові пільги, гарантії, бюджетні 

субсидії)» [10, c. 8-9] сприятиме вдосконаленню інструменту фінансування 

як елементу економічного механізму державного управління розвитком 

професійної (професійно-технічної) освіти  

По-третє, фінансування закладів ПТНЗ повинно бути багатоканаль-

ним, тобто з кількох джерел, в тому числі і залученням субвенції державно-

го бюджету України, місцевих бюджетів, залученням коштів потенційних 

роботодавців, зацікавлених у професіях, що мають попит на регіональному 

ринку праці. 

Перспективними напрямами щодо подальших розвідок вважаємо роз-

гляд механізму економічного стимулювання роботодавців до створення ро-

бочих місць із гідними умовами й оплатою праці. 
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OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION  

AS A BASES FOR IMPROBING MECHANISMS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION OF ITS QUALITY 
 

У статті розглянуто вплив інтернаціоналізації вищої освіти на її якість 

та обґрунтовано компетенцію суб’єктів державного управління в інституаліза-

ції відповідного процесу. Стаття містить результати аналізу змісту окремих 

державних та університетських програм залучення найбільш підготовлених іно-

земних абітурієнтів до навчання у ЗВО, які використовуються в системі вищої 

освіти КНР, Румунії, Угорщини та Туркменістану. Сформульовано висновки що-

до напрямів вдосконалення механізмів державного управління за рахунок встанов-

лення норм щодо кількості іноземних студентів та викладачів у межах структу-

ри ЗВО, а також необхідності запровадження стипендій та грошових заохочень 

органами державної влади та адміністрацією ЗВО для залучення іноземних гро-

мадян на навчання. 

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, міжнародний досвід, ме-

ханізми державного управління, заклад вищої освіти, якість вищої освіти 

 

Influence of internationalization of higher education on its quality was concerned 

in the article and also the competence of the subjects of public administration in the in-

stitutionalization of the relevant process were justified. The article contains the results 

of analysis of the content of separate state and university programs on involvement of 

the most trained foreign students to study at the institutions of higher education, which 

are used in the systems of higher education in China, Romania, Hungary and Turkme-

nistan. Were made conclusions concerning approaches to improve the mechanisms of 

higher education with the help of regulating norms on the amount of foreign students 

and teachers in the framework of the structure of the institution of higher education , as 

well as the need to introduce scholarships and financial incentives by public authorities 

and the administration of the institution of higher education to attract foreign citizens to 

study. 



 269 

Key words: internationalization of higher education, international experience, 

mechanisms of public administration, institution of higher education , quality of higher 

education. 

 

 

Постановка проблеми. Паризьке комюніке, підписання якого стало 

результатом роботи Конференції міністрів освіти Європейського простору 

вищої освіти в Парижі (25.05.2018), визначає розбудову та інституціоналіза-

цію Європейського простору вищої освіти (ЄВПО) на рівні одного з найбі-

льших значущих здобутків так званого Болонського процесу. Функціону-

вання ЄПВО передбачає координацію дій урядів, закладів вищої освіти та 

інших зацікавлених акторів за напрямом порівняння та узгодження норм на-

ціональних систем вищої освіти європейських країн. На переконання підпи-

сантів Комюніке, результатом такого узагальнення стане не лише підвищен-

ня рівня прозорості та зрозумілості функціонування національних систем 

вищої освіти, а перш за все, зростання їх конкурентоспроможності за раху-

нок розвитку та використання потенціалів міжнародного співробітницт-

ва [9].  

Проблематика підвищення рівня інтернаціоналізації вищої освіти, з 

огляду на неабияку свою значущість для забезпечення якості вищої освіти 

постійно перебуває у межах кола професійної уваги суб‘єктів держаного 

управління. На переконання фахівців Міністерства освіти і науки України 

серед основних переваг інтернаціоналізації вітчизняної системи вищої осві-

ти є: підвищення зрозумілості змісту та практики функціонування вітчизня-

ної системи вищої освіти для міжнародної спільноти за рахунок, з одного 

боку, інтеграції вітчизняних ЗВО до європейського простору вищої освіти, а 

з іншого – залучення представників зарубіжних університетів до професіо-

нальної діяльності у межах інституціонального простору України; форму-

вання конкурентних умов для розвитку українських ЗВО, перш за все за ра-

хунок включення останніх до об‘єктів моніторингу міжнародних інститутів 

оцінювання якості вищої освіти, а відповідно і можливості порівняння про-

фесійних здобутків ЗВО на глобальному ринку освітніх послуг; підвищення 

рівня розвитку трудового потенціалу вітчизняних ЗВО та підготовка їх до 

активної участі у міжнародних проектах [3]. Реалізація кожного з цих на-

прямів потребує не лише на певне інституціональне оформлення (обгово-

рення та оформлення відповідних інституціональних норм), а у тому числі і 

на безпосередню участь держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інтернаціо-

налізації вищої освіти у своєму так званому чистому вигляді не є об‘єктом 

безпосередньої уваги державно-управлінської науки, а отже переважна бі-

льшість наукових пошуків відповідного змістовного спрямування відбува-

лось поза її межами. Разом з тим, питання використання потенціалів міжна-

родного співробітництва в системі розвитку освітянської галузі, так само як 

і інтеграція вітчизняної системи вищої освіти до європейського освітнього 
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та наукового середовища, не лише можуть, а і повинні розглядатись через 

призму предметно-об‘єктного спрямування галузі науки «Державне управ-

ління».  

В контексті змістовного спрямування державно-управлінської науки, 

питання інтернаціоналізації вищої освіти набули свого розвитку у роботах 

С.К. Андрейчука, Л.І. Антошкіної, А.В. Вербицької, Л.В. Головія, 

Д.І. Дзвінчука, С.М. Домбровської, М.І. Дудки, В.С. Журавського, 

Ю.О. Журавльової, В.І. Лугового, В.М. Мороза,О.В. Поступної, А.В. Роміна, 

В.П. Садкового, Т.Ю. Скиби, А.Є. Тамма, та інших вчених. Окремі питання 

державного управління вищою освітою та забезпеченням підвищення рівню 

її інтернаціоналізації були нами розглянуті у межах попередніх напрямів 

наукових пошуків [5, 7]. 

Серед зарубіжних вчених проблематикою інтернаціоналізації вищої 

освіти займалися Х. де Віт (проведено порівняльний аналіз змісту та особ-

ливостей інтернаціоналізації вищої освіти у США та Європі), М. Харарі (ви-

значено напрями інституалізації інтернаціоналізації вищої освіти на універ-

ситетському рівні), Р. Рудзкі (розглянуто особливості управління процесом 

інтернаціоналізації вищої освіти на стратегічному рівні), М. Ван дер Венде 

(визначено інноваційні перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої 

освіти), Б. Еллінгбо (узагальнено досвід американських університетів щодо 

підвищення рівня інтернаціоналізації вищої освіти), Джонг де Х. (з‘ясовано 

потенціали інструментарію державної політики щодо забезпечення інтерна-

ціоналізації вищої освіти на тактичному та стратегічному рівнях її позиціо-

нування), Д.К. Худзик (моделі управління інтернаціоналізацією вищої осві-

ти на університетському та державних рівнях), а також інші дослідники. 

Слід звернути увагу на той факт, що проблематика розвитку міжнаро-

дного співробітництва в системі вищої освіти України, так само як і питання 

її інтеграції до європейського простору вищої освіти, постійно перебувають 

у межах кола наукових інтересів дослідників. Серед останніх науково-

комунікативних заходів, тематична спрямованість яких була зосереджена на 

пошуку ефективних шляхів підвищення рівня інтернаціоналізації вищої 

освіти, слід виділити такі: VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського про-

цесу» – секція №5 «Ступені вищої освіти, кваліфікації та їх визнання. Інтер-

націоналізація вищої освіти, мобільність та спільні освітні програми» 

(27.11.2018 року, м. Київ – Інститут вищої освіти НАПН України); Міжна-

родну науково-практичну конференцію «Конкурентоспроможність вищої 

освіти України в умовах інформаційного суспільства» – секція № 2 «Інтер-

націоналізація вищої освіти: тенденції та виклики» (09.11.2018 року, м. Чер-

нігів – Чернігівський національний технологічний університет); ІІ Міжнаро-

дну науково-практичну конференцію «Інтернаціоналізація вищої освіти 

України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, пер-

спективи» (18-19.04.2018 року, м. Маріуполь – Маріупольський державний 
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університет) тощо. У вітальному слові до учасників останнього науково-

комунікативного заходу заступник Міністра освіти і науки України М.В. 

Стріха звернув увагу на значущість міжнародного досвіду для вдосконален-

ня змісту та практики реалізації механізмів державного управління розвит-

ком науки в системі вищої освіти України [11]. Не дивлячись на достатній 

рівень наукового опрацювання проблематики інтернаціоналізації вищої 

освіти, окремі напрями її позиціонування у межах наукового знання все ще 

залишаються відкритими для подальших наукових розвідок. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким при-

свячується дана стаття. Проблематика забезпечення якості вищої освіти, так 

само як і питання управління нею, традиційно розглядаються через призму 

змістовного спрямування педагогічних наук. Такий підхід є цілком слуш-

ним, адже основні напрями досліджень у межах паспортів спеціальностей 

педагогічних наук охоплюють відповідну проблематику. Разом з тим, так 

звані фахові для педагогічної наукової думки напрями досліджень (моніто-

ринг якості навчального процесу; роль, місце та функції, мета, завдання, 

зміст, принципи, організаційні форми, методи, засоби управління освітою; 

інноваційні процеси в галузі управління освітою тощо) не лише не зосере-

джуються на вирішенні питань інтернаціоналізації вітчизняної системи ви-

щої освіти, а і залишають поза увагою ті аспекти професійної діяльності 

ЗВО які пов‘язані з їх інтегруванням до ЄПВО. Приймаючи до уваги цей 

факт, а також з огляду на змістовне спрямування державно управлінської 

науки, можемо стверджувати про те, що відповідна проблематика, особливо 

в контексті її компетенції у вирішенні питання місця та ролі інституту дер-

жави у забезпеченні реалізації вітчизняною системою вищої освіти потенці-

алів міжнародного співробітництва, не лише може, а і повинна розглядатись 

на рівні предмету наукової уваги у межах галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування». Отже, у межах цієї публікації ми зосередимо увагу на 

обґрунтуванні можливості вдосконалення механізмів державного управлін-

ня якістю вищої освіти за рахунок впливу на рівень її інтернаціоналізації. 

Постановка завдання. За результатами аналізу змісту та практики 

використання інструменту інтернаціоналізації вищої освіти у межах інсти-

туціонального простору зарубіжних країн, визначити напрями вдосконален-

ня механізмів державного управління якістю освітньої діяльності вітчизня-

них закладів вищої освіти та якістю вищої освіти України. 

Виклад основного матеріалу. За дослідженнями колективу авторів на 

чолі з Т. Добко, інтернаціоналізація вищої освіти на рівні:  

1) навчального процесу – сприяє: формуванню програм транснаціона-

льного типу, які передбачають залучення онлайн-навчання; розробку про-

грам- близнюків та створення асоціацій ЗВО;  

2) функціонування і регулювання – передбачає: залучення іноземних 

студентів; створення для студентів програм, що надають спільні або подвій-

ні дипломи; забезпечення можливості написання кваліфікаційних студент-
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ських робіт із залученням закордонних співкерівників або рецензентів; заді-

яння викладачів, які читають лекції іноземними мовами, та викладачів, що 

навчались або викладали більше ніж один семестр за кордоном; забезпечен-

ня наявності наукових видань й актуальної періодики іноземними мовами в 

бібліотеці навчального закладу; сприяння мобільності студентів та виклада-

чів навчального закладу, включаючи програми стажування й участь у між-

народних конференціях;  

3) адміністрування та фінансування академічної структури – сприяє 

ефективності функціонування її науково-навчальної, економічної і виконав-

чої ланок; відіграє важливу роль забезпечення якості в трикутнику знань 

«освіта-наука-інновації». Отже, інтернаціоналізація вищої освіти «виступає 

одним з якісних інструментів формування культури внутрішнього і зовніш-

нього забезпечення якості, сприяючи розвитку людських ресурсів, соціаль-

ному та культурному поступу, виробленню міжнародних стандартів, ство-

ренню стратегічних альянсів, формуванню інституційних прибутків, міжна-

родному брендингу, вдосконаленню студентів і викладачів через набуття 

міжкультурних компетенцій, прогресу науки» [2, с. 38–39]. 

В контексті змістовного спрямування державно-управлінської науки 

щодо можливості використання інтернаціоналізації як одного з механізмів 

забезпечення якості вищої освіти, вважаємо за необхідне розглянути досвід 

окремих країн у вирішенні питань ефективності використання відповідного 

інструментарію. Вивчення досвіду зарубіжних країн, на наше переконання, 

сприятиме не лише вдосконаленню змісту та практики використання обра-

ної моделі інтеграції до європейського освітнього середовища, а і розвитку 

методології щодо оцінювання якості вищої освіти, перш за все за рахунок 

наукового обґрунтування місця та ролі міжкультурних компетенцій і міжна-

родних стандартів у формулюванні змісту вітчизняної стратегії посилення 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних вишів. 

Цікавим та корисним щодо механізмів інтернаціоналізації вищої осві-

ти є досвід запровадження та забезпечення реалізації Урядом КНР програми 

так званого виштовхування («go outsides») талановитої молоді до освітнього 

простору тих країн, які мають високий рівень розвитку ринкових інституцій 

та суспільно-політичних інститутів. Програма передбачає не лише заохо-

чення до навчання за межами КНР найбільш перспективних абітурієнтів, а і 

створення умов для їх повернення після здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня та первинного професійного досвіду. Така програма, окрім позитивно-

го соціального ефекту (створення додаткових робочих місць; збагачення ві-

тчизняної науки та практики господарської діяльності новими знаннями та 

досвідом тощо), забезпечує більш ніж відчутні економічні результати. На-

приклад, від повернення своїх громадян з навчання за кордоном, бюджет 

Китаю додатково отримав більше 4 млрд. дол. США. Отримання цих коштів 

стало результатом залучення тих фахівців які повернулися із закордону до 

участі у реальному секторі економіки, у тому числі й через ефективне функ-
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ціонування заснованих ними компаній. Безумовно, існує відсоток тих студе-

нтів, які після закінчення навчання не повернулися до КНР, що відбилось на 

показниках ефективності реалізації програми «go outsides». За статистикою, 

середній відсоток тих хто навчався за межами Китаю за державні кошти та 

після отримання спеціальності повернувся на батьківщину дорівнює 83%. 

Відповідний відсоток для тих студентів які фінансували своє навчання са-

мостійно є значно меншим та дорівнює 13.9% [1]. Разом з тим, рік від року 

кількість тих, хто отримавши освіту за кордоном не повернувся до Китаю – 

зменшується, що свідчить не лише про мінімізацію фінансових ризиків 

пов‘язаних з реалізацією програми, а і про покращення умов для розвитку 

професійної кар‘єри молодих фахівців у межах організаційного простору 

китайських підприємств. 

Схожу за своїм змістом програму опосередкованої інтернаціоналізації 

вищої освіти розпочав Туркменістан. На цей час понад 1500 студентів з 

Туркменістану, відповідно до діючих міжурядових угод, навчаються поза 

межами Республіки. Досвід Туркменістану, в контексті вивчення досвіду ін-

тернаціоналізації вищої освіти, є цікавим і з огляду на існуючу практику ви-

користання іноземної мови під час реалізації навчальних програм. Відповід-

но до Указу Президента Туркменістану від 16.05.2014 було відкрито Міжна-

родний університет гуманітарних наук і розвитку, викладання навчальних 

дисциплін у якому здійснюється у відповідності до світових стандартів ви-

щої освіти та виключно англійською мовою [8].  

Слід звернути увагу на той факт, що направлення студентів до на-

вчання у зарубіжні ЗВО не є прерогативою виключно тих країн, які знахо-

дяться на етапі розвитку ринково-орієнтованої моделі. Країни які мають 

сталий рівень розвитку суспільно-політичних та ринкових інституцій також 

використовують відповідний механізм інтернаціоналізації вищої освіти. На-

приклад, Національний Університет Сінгапуру, який за експертними оцін-

ками займає третю сходинку за рівнем і якістю викладання серед ЗВО Азії 

та позиціонує на 31-му місці у світовому рейтингу ЗВО, у межах окремих 

своїх програм передбачає направлення студентів на навчання в Ізраїль [13]. 

Під дещо іншим кутом зору, проблематика інтернаціоналізації вищої освіти 

може бути розглянута на прикладі урядових програм тих країн, які заохочу-

ють іноземних студентів навчатися у національних ЗВО з наданням стипен-

діального забезпечення. Наприклад, Уряд Румунії запропонував у 2017/18 

навчальному році 85 стипендій на навчання за будь-яким з освітньо-

кваліфікаційних рівнів (бакалавр, магістр, доктор) у ЗВО Румунії тим осо-

бам, які не є громадянами країн-членів Європейського Союзу [16]. Схожу за 

своїм змістом стипендіальну програму щодо заохочення найбільш таланови-

тих абітурієнтів до навчання у ЗВО Угорщини, запропонував Уряд цієї краї-

ни. Відповідно до програми освітнього обміну між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016–2018 

роки Угорська Сторона надає стипендії для українських студентів для про-
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довження навчання в Угорщині. Цікаво, що ініціатива Угорського Уряду не 

обмежується співпрацею лише з Україною, адже стипендіальна програма 

для іноземних студентів є доступною не залежно від країни їх походження 

[17]. У 2017 році офіс Tempus Public Foundation Угорщини отримав докуме-

нти для участі у стипендіальній програмі від 14602 абітурієнтів з 47 країн 

світу. Вище наведені приклади є досить поширеними для більшості країн 

Європейського Союзу. Отже, європейська практика використання механізму 

інтернаціоналізації вищої освіти передбачає і такий варіант її використання, 

за умови якого, країна не лише спрямовує своїх студентів на навчання в уні-

верситети інших країн, а і залучає іноземних студентів до національного 

освітнього простору. За рахунок залучення найбільш підготовлених інозем-

них студентів, тут слід констатувати той факт, що університети приймають 

іноземних студентів як правило за результатами вступних іспитів та наявно-

сті рекомендацій від авторитетних вчених, збагачується не лише той ЗВО 

який прийняв перспективного студента, а і країна на території якої розташо-

ваний відповідний ЗВО. Останнє зауваження має сенс лише у тому випадку, 

коли абітурієнт обирає не стільки конкретний ЗВО як місце здобуття вищої 

освіти, скільки країну його розташування з прийняттям до уваги перспектив 

можливого майбутнього працевлаштування у межах її економічної підсис-

теми. У цьому випадку, навчання за кордоном розглядається на рівні певно-

го інструменту еміграції. Нажаль, останнім часом найбільш підготовлені ви-

пускники вітчизняних навчальних закладів загальної середньої освіти все 

далі частіше обирають зарубіжні ЗВО для отримання фахових знань, тим 

самим перетворюючи Україну на постачальника талановитої молоді для єв-

ропейських університетів. Наприклад, лише до Польщі (саме ця країна оби-

ралася українськими студентами найчастіше як місце отримання вищої осві-

ти) у 2015 році виїхало на навчання понад 23 тис. студентів. Цей показник у 

декілька разів перевищує той, який було обраховано у 2009 році. Загальна 

кількість громадян України які здобули вищу освіту за її межами у 2015–

2016 роках перевищує 70 тис. осіб, але лише 20% з них повернулись до 

України [12]. Для порівняння, станом на 2014/15 навчальний рік, за інфор-

мацією експертів аналітичного центру CEDOS (раніше Центр дослідження 

суспільства), кількість громадян України, які навчались в іноземних універ-

ситетах була обрахована на рівні 59648 осіб [10]. При співвіднесенні цього 

показника із загальною кількістю студентів, яка станом на початок 2014/15 

рік становила 1676 тис. [4], можемо констатувати той факт, що кожен 

28 абітурієнт з України надає перевагу системі вищої освіти іншої країни.  

Висновки. Приймаючи до уваги вище наведене можемо сформулюва-

ти такі основні висновки. 

Інтернаціоналізація вищої освіти є одним з потужних механізмів під-

вищення її якості, а отже держава, використовуючи наявні у розпорядженні 

важелі впливу, не лише може, а і повинна здійснювати вплив на формування 

сприятливих умов для інтернаціоналізації вітчизняних ЗВО. Серед пріорите-
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тних напрямів діяльності суб‘єктів держаного управління, у межах визначе-

ного вектору, слід звернути увагу на: 

– встановлення норми щодо мінімальної кількості іноземних студентів 

та викладачів, принаймні для тих ЗВО, які мають національний статус. На 

нашу думку, кожен з таких ЗВО повинен забезпечити кількість іноземних 

студентів та викладачів, на рівні не менше 2%. Відповідна проблематика 

знайшла своє часткове опрацювання у межах попередньо проведених нами 

наукових пошуків [6]. Запропонована нами частка є досить умовною, та мо-

же розглядатися на рівні актуальною лише для початкового етапу інтернаці-

оналізації ЗВО. Слід звернути увагу, що ЗВО у межах університетської ав-

тономії мають достатньо важелів для забезпечення досягнення встановленої 

мети. Разом з тим, цілком очевидно, що без підтримки держави, наприклад 

на рівні реалізації відповідної за змістом національної програми, зусилля 

ЗВО не будуть достатньо ефективними. Отже, питання полягає у необхідно-

сті обговорення, розробки та реалізації державної програми інтернаціоналі-

зації вищої освіти; 

– можливість запровадження у дію механізму надання суб‘єктом дер-

жавного управління (Президентом України, Урядом України або Верховною 

радою України) стипендій для іноземних громадян які обирають вітчизняні 

ЗВО у якості місця здобуття вищої освіти. На наше переконання, надання 

стипендій, обсяг розміру яких покриває вартість навчання, не є прерогати-

вою виключно суб‘єктів державного управління. У якості інституцій які 

можуть заохочувати іноземних студентів можуть виступати, як місцеві ор-

гани влади так і безпосередньо самі ЗВО. Прикладом надання стипендій від 

органів публічного управління регіонального рівня може слугувати досвід 

КНР, серед переліку доступних для студентів-іноземців стипендій якої є у 

тому числі і такі стипендії як: Fujian Provincial Govt. Scholarship for Interna-

tional Students (Уряд провінції Фуцзянь з 2012 року надає стипендії тим іно-

земним студентам які за результатам екзаменаційних випробувань були ві-

добрази для навчання на бакалаврських, магістерських та докторських про-

грамах. Стипендія покриває не лише оплату за навчання, а і передбачає 

компенсацію витрат студента на проживання та придбання навчальних ма-

теріалів) [14]; Jasmine Jiangsu Government Scholarship (Уряд провінції Цзян-

су з метою популяризації освітніх можливостей університетів провінції та 

покращенню іміджу китайської вищої освіти, пропонує найбільш успішним 

студентам-іноземцям отримати стипендію для покриття витрат на: навчання 

та стажування; оплату навчально-методичної літератури та інших видань; 

проживання та харчування; медичне страхування [15].  

Вище наведені висновки не вичерпують проблематики пошуку напрямів 

ефективної взаємодії між інститутом держави та інституцією університету в 

контексті вирішення питань інтернаціоналізації вищої освіти, а отже можуть 

бути доповнені під час подальших наукових досліджень. Найбільш перспек-

тивними напрямами в організації наукових пошуків відповідного змістовно-



 276 

го спрямування є ті з них, які пов‘язані з визначенням компетенції суб‘єктів 

державного управління та адміністрацій ЗВО у забезпеченні підвищення рі-

вня інтернаціоналізації вищої освіти. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗО-

ВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

THE MAIN PROVISIONS OF THE IMPLEMENTATION OF  

ANTI-CRISIS PUBLIC ADMINISTRATION POLICIES  

AT THE REGIONAL LEVEL 

 
Досліджено суб’єкти та предмет антикризового публічного управління, 

основні теорії антикризового публічного управління регіоном. Розглянуто завдан-

ня антикризового публічного управління на рівні регіону. Надано характеристику 

антикризовій системі публічного управління на регіональному рівні. Запропонова-

но основні засади реалізації політики антикризового публічного управління на 

регіональному рівні. Визначено сучасні умови реалізації політики антикризового 

публічного управління на регіональному рівні. 

Ключові слова: антикризове управління, регіональний рівень, політика ан-

тикризового публічного управління, публічне управління, криза, механізми 

управління, державна політика, антикризове публічне управління, регіон. 

 

The subjects and subject of anti-crisis public administration, the main theories of 

anti-crisis public management of the region are investigated. The tasks of public crisis 

management at the regional level are considered. Characterized by the anti-crisis sys-

tem of public administration at the regional level. The main principles of the implemen-

tation of the anti-crisis public administration policy at the regional level are proposed. 

The current conditions for the implementation of the anti-crisis public administration 

policy at the regional level are defined. 

Keywords: anti-crisis management, regional level, anti-crisis public administra-

tion policy, public administration, crisis, governance mechanisms, state policy, anti-

crisis public administration, region. 

 

 

Постановка проблеми. Кризи є невід‘ємним етапом розвитку 

соціально-економічних систем будь-якого рівня від мікроекономічного (в 

життєвому циклі організації) до мегаекономічного (в масштабах світової 
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економіки). Виникнення криз в розвитку соціально-економічних систем є 

об‘єктивною закономірністю, оскільки економіка не може розвиватися весь 

час в одному напрямку, маючи позитивну динаміку, і, як відомо, за періодом 

економічного підйому неодмінно піде спад. У зв‘язку з цим, виникає 

необхідність формування та постійного вдосконалення політики антикризо-

вого публічного управління та механізмів протидії кризовим явищам, які 

будуть відрізнятися в залежності від рівня соціально-економічної системи, 

до якої вони застосовуються (антикризовий менеджмент організації або 

державне регулювання економіки). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність теми статті 

зумовлюється також недостатнім ступенем її розробленості в науці держав-

ного управління. Проблеми теорії й практики регіонального управління 

досліджували В.Д. Бакуменко, І.А. Грицяк, Н.В. Дацій, Ю.Г. Кальниш та ін.  

Тематиці дослідження проблем розвитку регіонів і пошуку шляхів їх 

вирішення присвячені наукові праці З.С. Варналія, В.С. Куйбіди, 

І.Й. Малого та ін. Науковий аналіз теоретико-методологічних засад 

регіонального управління, прикладних аспектів і проблематики регіональної 

політики здійснено у працях вітчизняних науковців і дослідників: 

С.І. Бандура, М.І. Долішнього, Т.А. Приходченко. 

Однак, на сьогодні теоретичні аспекти науки державного управління, 

зокрема розвитку регіонів, залишаються на периферії наукового 

дослідження. Теоретичне обґрунтування щодо управління розвитком 

регіонів, яке свого часу було розроблено для системи з централізованим 

державним управлінням і плануванням регіонального розвитку, потребує 

адаптації до сучасних умов суспільного розвитку. У наявній науковій 

літературі недостатньо висвітлено і узагальнено зарубіжний досвід 

реалізації політики антикризового публічного управління на регіональному 

рівні. 

Постановка завдання. Сучасна економіка України характеризується 

високим рівнем транзитивності. На сьогоднішній момент це обумовлено пе-

реходом до ринкової економіки і зростанням частки сфери послуг у ВВП 

країни. Системна трансформація функціонування економічних механізмів 

спричинила за собою глибоку кризу соціально-економічних та 

інституційних основ української економіки, глибоку і якісну зміну 

економічних процесів. Ряд дослідників і практиків вважають, що вивести 

українську економіку з такого критичного стану здатний якісно новий тип 

управління - «антикризове публічне управління». Необхідність реалізації 

ефективного антикризового публічного управління є вимогою соціально-

економічної практики, що обумовлює актуальність осмислення і розробки 

нового типу управління. Тому, в роботі ставиться завдання дослідити 

основні положення реалізації політики антикризового публічного 

управління на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні є всі необхідні ре-
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сурси для самостійного та ефективного економічного розвитку. Але поки 

країна не використовує свій потенціал і довгі роки не може вийти з 

системної кризи. Суб‘єктом антикризового публічного управління є органи 

влади. Предметом впливу антикризового публічного управління є фактори 

кризи, тобто всі прояви загострення протиріч, що викликають небезпеку на-

стання кризи (передбачувані і реальні). 

Регіон як соціально-економічна система має розглядатися як об‘єкт 

антикризового публічного управління. У сучасній науці існують точки зору 

на антикризове публічне управління регіоном, розглянуті в наукових працях 

Strauf S., Scheref R.: 

- теорія «полюсів зростання», яка передбачає, що розвиток одного 

успішного регіону додасть імпульс для розвитку сусідніх територій; 

- теорія внутрішніх регіональних факторів розвитку, за якою 

потенціалу зростання можна досягти за рахунок повної реалізації 

внутрішніх чинників; 

- теорія «розумного регіону», згідно з якою основною рушійною си-

лою розвитку є знання, кваліфікація та інновації [3, с. 118]. 

В Конституції України закріплено дві регіональні системи влади (або 

системи влади на місцях): місцеві державні адміністрації, які отримали 

функції виконавчої влади, та місцеве самоврядування, що цих функцій по-

збавлене. На сьогодні особливо гостро постає питання розподілу повнова-

жень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядуван-

ня. Процеси децентралізації й централізації державної влади, які 

відбуваються наразі в Україні, розглядаються в контексті впровадження на 

регіональному рівні принципу субсидіарності державної влади, що 

відповідають нормам Європейської Хартії місцевого самоврядування. Нор-

ми Європейської Хартії місцевого самоврядування дають змогу виокремити 

місцеве самоврядування як самостійне джерело публічної влади. В цьому 

випадку його компетенція має бути поширена не тільки на базовий рівень 

(село, селище, місто), але й на регіональний (область, район, можливо, ок-

ремий регіон як місце пріоритетного розвитку, вільної економічної зони, 

місце проведення досліду тощо). Досвід країн, що пройшли цей шлях, може 

бути корисним для України [2]. 

Подальший розвиток України пов‘язаний з новим осмисленням особ-

ливостей українського економічного простору. В Україні, та інших країнах 

СНД перехідний період виявився болючим. Причини цього корінилися в 

недостатній готовності суспільства до такої трансформації, величезних 

диспропорцій в цінах, структурі і розміщенні виробничих активів та особли-

востей «людського капіталу», соціальної психології пострадянського 

суспільства. Істотну роль в розвитку кризи зіграли також політична бороть-

ба, нерівномірність реформ, відставання структурних перетворень, особливо 

в питанні формування інституційних меж ринкової економіки. 

На думку багатьох вітчизняних дослідників, економіка країни розпа-
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лася на дві слабо пов‘язані один з одним сфери. Перша (сфера обігу 

капіталу) характеризується надвисокими прибутками і високою швидкістю 

обігу грошей. Друга (виробнича сфера) визначається низькою 

прибутковістю і швидкістю обігу грошей, високими ризиками у зв‘язку з 

невизначеністю відносин власності, скороченням попиту і загальної 

несприятливої кон‘юнктури ринку. Виробнича сфера України розпалася та-

кож на дві підсфери: експортно-орієнтований сировинний сектор, де 

зберігається відносна стабільність за рахунок переорієнтації на зовнішній 

ринок, і «решту економіки», яка орієнтована на внутрішній ринок і 

характеризується низькою рентабельністю і неплатоспроможністю [2, с. 18]. 

Одночасно наростає територіальна, регіональна дезінтеграція 

економіки, коли внаслідок розпаду господарських зв‘язків і випереджаючо-

го зростання тарифів на транспортні послуги відбувається руйнування 

сформованої ще за радянських часів кооперації та спеціалізації виробниц-

тва. Ці тенденції вирішальною мірою стали результатом проведеної 

макроекономічної політики. Саме вони зумовили розрив основних 

відтворювальних контурів і господарських зв‘язків. Ігнорування структур-

них особливостей української економіки в надії на автоматичний вплив 

механізмів ринкової самоорганізації спровокувало процеси дезінтеграції 

економіки. 

Окремо слід сказати і про роль вітчизняної науки в економічному роз-

витку країни. Слід визнати, як тільки відбувається процес монополізації тих 

чи інших напрямків економіки та економічної науки, так неминуче, слідом 

за цим, йде деградація соціально-економічного розвитку в Україні.  

У країнах з централізованою економікою роль держави в управлінні 

економікою реалізується в прямій формі у вигляді директивних планів, жор-

стких законів, державного розпорядження матеріальними, фінансовими, 

природними і трудовими ресурсами, централізованого розподілу основної 

маси грошових коштів через державний бюджет. 

У країнах з вільною ринковою економікою ступінь втручання держави 

та її органів у економічну діяльність господарюючих суб‘єктів менше і но-

сить переважно непрямий характер. Держава впливає на економіку за допо-

могою такого: 

– законодавчих обмежень; 

– податкової системи; 

– обов‘язкових платежів і відрахувань; 

– інвестицій; 

– cубсидій; 

– пільг; 

– кредитування; 

– реалізації соціальних програм [1]. 

На макрорівні (національний рівень) ставляться завдання по сталому 

соціально-економічному розвитку держави, підвищенню 
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конкурентоспроможності, згладжування негативних наслідків та викори-

стання можливостей промислових циклів з періодом від 8 до 12 років, ре-

зультатом чого є забезпечення національної безпеки. 

На рівні регіону завданням антикризового публічного управління є 

цілеспрямована політика щодо забезпечення сталого розвитку регіону, 

згладжування негативних наслідків і використання можливостей, які нада-

ються малими циклами («цикли Кітчина») для підвищення 

конкурентоспроможності окремих сфер економіки. 

Завдання антикризового публічного управління на регіональному рівні 

конкретизуються і набувають певної специфіки. Традиційно важливим є для 

регіонів, великих міст вирішення таких задач як: 

- збереження місцевих підприємств і робочих місць; 

- пропорційний розвиток місцевої економіки; 

- забезпечення прибуткової бази місцевих бюджетів; 

- структурна перебудова старих індустріальних районів; 

- поліпшення екологічної ситуації та благоустрою; 

- цілеспрямована професійна освіта відповідно до потреб регіону, 

перепідготовка та перекваліфікація; 

- допомога бідним територіям, ліквідація трущоб тощо.  

Відповідно, на мікрорівні (рівень окремої господарської одиниці, 

підприємства) завданням стає пристосування до циклів з метою розвитку 

виробництва і задоволення потреб суспільства, створення внутрішніх 

міжфірмових умов зі сталого розвитку підприємства. 

Для мінімізації негативних наслідків криз і максимізації представля-

ються ними можливостей, необхідно ці кризи діагностувати, прогнозувати 

їх можливі наслідки. 

На всіх рівнях антикризового публічного управління спільним завдан-

ням є не допущення негативних змін і вихід на новий рівень розвитку, для 

чого необхідно завчасне виявлення точки біфуркації. 

Оскільки кожна ситуація надає можливість для управлінського вибо-

ру, будь-яке публічне управління, по суті, має бути антикризовим, тобто 

містити відповідні механізми діагностування, прогнозування, регулювання 

та контролю в кризових ситуаціях, що забезпечують можливості переходу 

економіки на якісно новий рівень розвитку в умовах кризи. Особливо вира-

женим характер антикризового публічного управління повинен стати на су-

часному етапі.  

Це обумовлено розвитком, як глобалізації, так і регіоналізації, яка стає 

в певній мірі зворотною стороною глобалізації, дозволяючи національним 

економікам розвивати свої власні конкурентні переваги. У цих умовах, уск-

ладнення публіного управління, крім іншого, полягає в необхідності і 

доцільності передачі частини повноважень з розвитку економічних систем 

на регіональний рівень, у тому числі і повноважень зі стратегічного та анти-

кризового управління, формування виробничої та інноваційно-інвестиційної 
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інфраструктури. 

У сучасній практиці антикризового публічного управління пріоритет 

на регіональному рівні віддається ліквідації наслідків кризових процесів, в 

кращому випадку - відбувається формування системи стратегічного 

публічного управління в регіоні, але цей процес відбувається без урахування 

циклічності. 

Антикризове публічне управління на регіональному рівні включає ви-

явлення кризових факторів і запобігання їх для забезпечення сталого роз-

витку, являє собою вдосконалення системи стратегічного управління щодо 

регулярного моніторингу рівня стійкості, виявлення кризових чинників, 

реалізації комплексу антикризових заходів, підвищення ефективності і 

гнучкості управління, і має ряд особливостей, що відрізняють його від 

стратегічного управління. 

По-перше, це особливості, обумовлені характером керованих 

процесів. Антикризове публічне управління орієнтоване на процеси і сим-

птоми кризи, що динамічно протікають та свідчать про наближення кризи. 

По-друге, на відміну від стратегічного управління, антикризове 

публічне управління передбачає встановлення стратегічних цілей з ураху-

ванням можливих кризових факторів, можливостей їх запобігання на основі 

забезпечення економічної безпеки. Крім того, найважливішими проблемами 

в стратегії найчастіше виявляються проблеми реалізації та безперервної 

адаптації, що стає ще більш актуальним, враховуючи динамічний тип 

процесів та унікальність проблем, з якими має справу антикризове 

управління. Антикризове публічне управління на регіональному рівні 

передбачає активну адаптацію до змін шляхом нарощування потенціалу 

вузьких місць і впливу на середовище, змінюючи і пристосовуючи її до 

реалізації стратегічних завдань. 

По-третє, антикризове публічне управління на регіональному рівні 

орієнтоване не тільки на встановлення зв‘язків із зовнішнім середовищем, а 

й на досягнення балансу інтересів суб‘єктів господарської діяльності на 

території регіону, без дотримання якого досягнення цілей антикризового 

управління стає неможливим. Крім того, антикризове публічне управління 

включає передбачення можливих кризових процесів на тривалий термін і 

використання превентивних методів реагування на можливі зміни 

внутрішніх і зовнішніх умов діяльності. 

Таким чином, антикризове публічне управління на регіональному 

рівні направлено на підвищення стійкості розвитку і гнучкості управління. 

Стійкість розвитку регіону як системи визначається стійкістю його окремих 

підсистем, в якості яких можна розглядати економічну, інвестиційну, 

інноваційну, структурно-функціональну, фінансову, соціальну, структурно-

функціональну. Про наближення кризи можуть свідчити симптоми, які про-

являються в різних підсистемах, при появі яких необхідно застосовувати 

відповідні надзвичайні, стабілізаційні заходи, заходи зі стимулювання або 
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регулювання. 

Реалізація на практиці такого підходу означає необхідність зміни 

ідеології регіонального управління - перехід до ініціативного розвитку 

регіону і, відповідно, необхідності формування антикризової системи 

управління, яке повинно відбуватися шляхом вдосконалення існуючої сис-

теми управління регіоном. 

Перетворення інформації здійснюється під впливом основних 

компонентів системи управління, об‘єкта управління, суб‘єкта управління та 

методів управління. Таким чином, антикризова система публічного 

управління на регіональному рівні, включає: 

1) підсистему інформаційного забезпечення як основу антикризового 

управління розвитком регіону; 

2) підсистему розробки і прийняття рішень. Процес прийняття госпо-

дарських рішень включає в себе цілий комплекс процесів, за допомогою 

яких здійснюється сприйняття проблемної ситуації, постановка задачі, роз-

робка рішень і реалізація певних дій на їх основі.  

Основними засадами реалізації політики антикризового публічного 

управління на регіональному рівні сьогодні є: 

- підтримка найважливіших пропорцій між окремими складовими 

економіки регіону, елементами його економічної бази, в тому числі між екс-

портною та внутрішньою економікою; 

- підтримка необхідного співвідношення між кількістю і якістю робо-

чих місць і пропозицією робочої сили, в т.ч. за окремим контингентам насе-

лення, містах і районах; 

- підтримка необхідного рівня виробництва стратегічних товарів, які 

забезпечують економічну безпеку на рівні регіону; 

- розвиток загальнорегіональної інфраструктури і створення загальних 

умов господарювання для всіх секторів економіки. Забезпечення можливо-

стей нормального користування енергетичними, транспортними, 

інформаційними системами; 

- розвиток регіонального ринку і місцевої економіки; 

- підтримка ефективного функціонування регіональної фінансово-

кредитної системи; 

- компенсація для життєво важливих для регіону сфер, галузей і 

підприємств об‘єктивно існуючих негативних факторів і витрат 

господарської діяльності; 

- орієнтування виробників в регіонах на стратегічну кон‘юнктуру, 

створення необхідного інформаційного забезпечення господарської 

діяльності для всіх секторів економіки; 

- підтримка необхідної інвестиційної активності, сприяння реалізації 

великих інвестиційних проектів; 

- комплексне вирішення наявних і очікуваних гострих проблем в 

регіоні, в тому числі на основі реалізації взаємопов‘язаної системи цільових 
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програм; 

- підтримка мінімальних гарантій життєдіяльності населення, 

ліквідація всередині регіону невиправданих різких галузевих, професійних, 

соціальних та територіальних відмінностей в рівні життя; 

- визначення і підтримка необхідних обсягів і структури «соціальних 

благ», що надаються регіоном населенню, сприяння ефективній участі всіх 

секторів економіки в реалізації соціальної політики, створення умов для 

соціальної активізації населення, самозайнятості та самодопомоги. 

Висновки. Отже, для реалізації ефективної політики антикризового 

публічного управління на регіональному рівні необхідно забезпечити чітку 

взаємодію державних органів влади і управління різних рівнів між собою і з 

бізнес-структурами. Основним напрямком ефективного антикризового 

публічного управління на регіональному рівні необхідно вважати більш ши-

роке використання різних організаційно-правових форм ведення бізнесу. 

Розробка інвестиційних програм, спрямованих на підтримку, модернізацію і 

розвиток об‘єктів державної власності, завдання органів місцевого самовря-

дування, яку їм потрібно вирішити владі за участю господарюючих 

суб‘єктів, в тій чи іншій мірі використовують державну власність. На 

регіональному рівні метою реалізації політики антикризового публічного 

управління може бути визначена як формування основ сталого розвитку 

інноваційного реального сектора економіки, що потребують створення та-

ких умов: виявлення секторів і виробництв, здатних конкурувати на 

інноваційній основі з відповідними загальносвітовими кращими зразками 

продукції; розробка і реалізація організаційного механізму залучення при-

ватного капіталу до антикризових програм; створення системи управління, 

яка орієнтована на адаптацію до викликів зовнішнього середовища і 

організаційних змін. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 

THE STATE INNOVATION DEVELOPMENT MANAGEMENT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
Досліджено державне управління інноваційним розвитком, за рахунок сис-

темного підходу, оскільки він розглядається як процес взаємодії і зворотних зв'яз-

ків між усім комплексом економічних, соціальних, організаційних та інших фак-

торів, що визначають створення і комерціалізацію інновацій. Показано основні 

тенденції розвитку та використання інноваційних продуктів, що дає нові можли-

вості для розвитку підприємств та економічного зростання регіонів. Перспекти-

вою подальших досліджень є проведення дослідження інноваційних факторів роз-

витку економічних систем, в тому числі проблеми інноваційної активності на ре-

гіональному рівні. 

Ключові слова: державне управління, інноваційний фактор, інновації, інно-

ваційна система, розвиток, процеси, формування, регіони, регулювання, високі 

технології, інноваційне середовище, ресурси, регіональна політика. 

 

The purpose of the article is to study innovative development, which requires a 

systematic approach, because it is seen as a process of interaction and feedback be-

tween all complex economic, social, institutional and other factors that determine the 

creation and commercialization of innovations. The basic trends in the development and 

use of innovative products, which gives new opportunities for enterprise development 

and growth regions. The prospect of further research is the study of innovation factors 

of economic systems, including problems of innovation activity in the regions. 

Keywords: innovative factor, innovation, innovative system development 

processes, formation regions, regulation, technology, innovative environment, re-

sources, regional politics. 

 

 

Постановка проблеми. В жорсткій постійній конкурентній боротьбі 
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за споживача та ринки збуту підприємства повинні постійно впроваджувати 

інноваційні процеси: удосконалювати та розробляти нові вироби, прогреси-

вні технології, систему керування та реалізації, що виводить їх на новий рі-

вень розвитку, приводить суспільство до прогресу. Інноваційна практика іс-

нує давно. Але, як показав аналіз інноваційної діяльності підприємств регіо-

нів і України в цілому, інноваційні процеси виконуються ще не на високому 

рівні, що призводить до значних матеріальних і фінансових втрат, відсутно-

сті результативності. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх досягнень і публікацій 

таких відомих вчених як, Долішнього М.І, Гальчинського А., Семиноженка 

В., Гриньова В.М., Ястремської О.М., Пашути М., Лапка О.О. з інноваційної 

стратегії та реформ вітчизняної економіки показує, що обраному автором 

напрямку дослідженні приділяється значна увага. Разом з тим мінливі умови 

господарювання потребують безперервного удосконалення інноваційної 

стратегії регіонів на основі сучасного стану їхньої економіки. 

Постановка завдання. Невирішеною проблемою є визначення ролі 

інноваційного фактору державного управління в забезпеченні сталого роз-

витку регіонів 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах динамічних змін 

пріоритетів серед наукових підходів та основних оціночних категорій, знан-

ня стають важливим економічним ресурсом, а інформаційні технології скла-

дають віртуальну мережу світової економіки як єдиної системи. В результа-

ті, як відмічається в літературі, формується «нова економіка» або «економі-

ка знань». Результатом досліджень в цьому напряму стала концепція форму-

вання національних інноваційних систем (НІС) розвинених країн як сукуп-

ності взаємозалежних організацій (структур), зайнятих виробництвом, впро-

вадженням і комерціалізацією наукових знань і технологій під впливом різ-

номанітних процесів і тенденцій. 

Сталий розвиток регіонів України є основою забезпечення сталого ро-

звитку держави. Тому основним завданням регіональної політики є збалан-

сований розвиток регіонів країни, що спирається на природно-історичні 

особливості кожного регіону, його виробничий та трудовий потенціал і уне-

можливлює порушення цілісності держави. Кожен регіон розробляє власну 

програму переходу до сталого розвитку, які інтегруються в загальнодержав-

ну політику і узгоджуються з розвитком інших регіонів країни. Характер-

ною ознакою сучасного стану економіки регіонів є переважно ресурсний 

тип розвитку, коли більшу частку в обсязі реалізованої продукції на внутрі-

шньому ринку та у експорті займає сировина та ресурсномістка продукція. 

На світовому ринку країна займає нішу експортера металургії низького рів-

ня переробки та такого ж рівня продукції АПК. Економічна криза висвітли-

ла недоліки вітчизняної промислової політики, суттєву залежність результа-

тів господарювання від зовнішньоекономічної діяльності. 

На жаль такого зростання вкрай недостатньо для швидкого відновлен-
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ня промисловості навіть до рівня 2013 року. У грудні 2018 року по відно-

шенню до відповідного місяця попереднього року промислове виробництво 

скоротилося на 3,5%, зменшився його темп і порівняно із листопадом та 

склав 98,3%. 

У розрізі основних сфер промислового виробництва упродовж січня-

грудня  ц. р. тенденції були наступними: 

 у добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 

року зберігалося зростання, яке склало 2,1%. Приріст був характерним для 

діяльності з видобутку газу природного (+1,5%), газового конденсату 

(+1,9%), щебню (+2,1%), кам‘яного вугілля (+5,5%), агломерованих залізо-

рудних концентратів (+4,2%), нафти (+7,2%)  та солі (+20,7%). Водночас па-

діння торкнулося видобутку залізних руд неагломерованих (−2,9%), піску 

будівельного (−15,5%), вапняку (−10,7%); 

 у переробній промисловості темп виробництва у 2018 році порі-

вняно із попереднім зменшився на 4,6 відсоткових пункти та склав лише 

100,2%. Протягом року наростили обсяги хімічна та нафтова промисловість, 

машинобудування, зросло виробництво у меблевій, деревообробній та фар-

мацевтичній діяльності. Спад відбувся у харчовій промисловості, текстиль-

ному виробництві, виробництві гумових і пластмасових виробів. Обсяги ме-

талургійного виробництва утрималися на рівні попереднього року; 

 у постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та конди-

ційованого повітря темп зростання, серед провідних видів промислової дія-

льності, був найвищим та склав 102,8%. Виробництво електроенергії зросло 

за рік на 1,1%. Високий приріст забезпечено у виробництві енергії з альтер-

нативних джерел − вітрової (+15,2%) та сонячної (+33,4%). Гідроенергетика 

зросла на 13,6%. При цьому скоротилося генерування електроенергії  атом-

ними електростанціями на 1,4%. [2] 

У регіональному розрізі у 2018 році приріст промислового виробницт-

ва зафіксовано у 16, падіння – у 9 областях. Найкращі показники на Сумщи-

ні та Івано-Франківщині, де приріст досяг 10,0%. 

Отже, підвищення зарплати є одним з соціальних чинників сталого ро-

звитку. Досягти сталого розвитку регіонів та країни в цілому можливо лише 

на основі реалізації довгострокової програми переходу економіки України 

на інноваційну модель розвитку та її конкретизації на регіональному рівні, 

що базується на використанні принципово нової техніки, сучасної технології 

та залученні робочої сили нової якості. Однак держава не здійснює підтрим-

ку інноваційного розвитку регіонів, не стимулює інноваційну діяльність пі-

дприємств. Законодавством України були передбачені: пільги з податку на 

прибуток (50 % податку на прибуток, одержаний від виконання інновацій-

них проектів); пільги на сплату земельного податку, (50 % від ставки опода-

ткування); пільги на сплату податку на додану вартість (50 % ПДВ з прода-

жу товарів, пов'язаних із виконанням інноваційних проектів); від сплати вві-

зного мита звільнялися імпортні товари для виконання інноваційних проек-
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тів; інноваційним підприємствам дозволялася щорічна 20 % норма приско-

реної амортизації основних фондів. Дія цих статей зараз призупинена ЗУ 

«Про державний бюджет», тобто пільги інноваційним підприємствам фак-

тично заблоковані. Законодавчо надаються пільги лише державним науко-

водослідним центрам, університетам та підприємствам у сфері літакобуду-

вання. Значно знизилися обсяги фінансування інноваційної діяльності. Таке 

становище призвело до того, рівень інноваційної активності у більшості ре-

гіонах є незадовільним і необхідним стає посилення державних важелів 

впливу на стан регіонального інноваційного розвитку. Через те, що іннова-

ційна діяльність є ризиковою і затратною, вона, як ніяка інша, потребує 

державної підтримки.  

Сьогодні в економіці України просліджується зниження саме активно-

сті інноваційної діяльності, що в першу чергу пов‘язана з недостатністю 

власних коштів у підприємств і досить низьким бюджетним фінансуванням. 

Наразі виділяють два основних фактори, що дозволять вирішити проблему  

збільшення обсягів вітчизняного виробництва – це зростанням конкурентос-

проможності товарів вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньо-

му ринках та збільшенням купівельної спроможності підприємств і населен-

ня. Конкурентоспроможність – це один з інноваційних шляхів розвитку еко-

номіки що дає змогу забезпечити постійним оновленням технологій, розши-

ренням ринків збуту, ефективним використовуванням науково-технічного 

потенціалу і стимулюванням його зростання, товарів і послуг різноманітно-

го призначення. Як відомо, підприємець зацікавлений в активізації іннова-

ційної діяльності, так як це випуск конкурентоздатних видів товарів, що до-

зволить йому отримати гарантований прибуток, швидке повернення вкладе-

них коштів, накопичення вільного капіталу і можливість його вкладення у 

розширення виробництва; працівник, так як це забезпечення робочими міс-

цями, гарантована виплата заробітної плати; споживач – отримує доступ до 

нових якісніших товарів; і врешті решт – держава, так як розвиток іннова-

ційної діяльності дозволяє збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, 

надходження прямих інвестицій іноземного капіталу до держави.  

Одним із головних принципів формування системи і механізму управ-

ління інноваційної політики є створення сприятливих умов для оптимально-

го розвитку науково-технічного потенціалу національної економіки. Форму-

вання стратегії – це одне з основних завдань, що зможе забезпечити можли-

вість періодичного перегляду пропорцій між темпами розвитку наукового, 

технічного і виробничого потенціалів. Отже, врешті решт, наша держава 

лише завдяки умови вибору інноваційного шляху розвитку зможе зайняти 

належне місце в Європі і у світі та змінити сировинний вектор нашого еко-

номічного розвитку. Отже, основним головним принципом повинна стати 

реалізація державної політики, що буде направлена на упровадження інно-

ваційної моделі структурної перебудови і зростання економіки і відповідно 

визнання України як високотехнологічної держави. Щоб забезпечити непе-
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рервність політики держави у науково-технічній сфері необхідно реформу-

вати інноваційний сегмент вітчизняної економіки, це можливо лише за умов 

прийняття нової редакції закону «Про наукову і науково-технічну діяль-

ність» та оновлення механізму формування пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки, відновлення системи форсайтних досліджень науково-

технічного розвитку;  потрібно збільшити обсяги програмно-цільового фі-

нансування науки державних наукових установ; щоб  створити новітні тех-

нології потрібно забезпечити перехід від 1-річного до 2-річного формування 

державного замовлення; необхідне створення Державного фонду розвитку 

технологій та зміцнення Державного фонду фундаментальних досліджень та 

відновлення повноцінної роботи технопарків .  

В сьогоднішніх реаліях світова економічна криза сьогодні «вибрако-

вує» слабких і нерішучих, отже тільки нові знання та інновації, в основі 

яких лежать наукові здобутки і високотехнологічні рішення, визначають со-

ціально-економічні перспективи кожної держави. Відповідно успіх України 

та її місце у глобальній економіці безпосередньо буде залежати від рівня ро-

звитку вітчизняної науки і технологій. Інвестиції в майбутнє України реалі-

зуються через заходи з інноваційної політики, формуючи національні кон-

курентні переваги і створюючи надійний фундамент для модернізації та ін-

теграції нашої країни до європейського і світового простору знань. 

Висновки. Досягнення цілей сталого регіонального розвитку на інно-

ваційній основі передбачає істотне підвищення ролі та відповідальності міс-

цевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування і терито-

ріальних громад за соціально-економічний розвиток регіонів.  

Урахування всіх аспектів інноваційної діяльності: економічного, соці-

ального, наукового, екологічного тощо, дозволить найбільш повно досліди-

ти напрями інноваційного розвитку для посилення позиції регіонів в еконо-

міці в цілому. Частина ринку, що вивільнилась у регіонах внаслідок спаду 

виробництва в останні роки може бути заповнена інноваційною продукцією 

вітчизняних підприємств. 
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СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

CONDITIONS OF THE STUDY OF STATE REGULATION OF THE 

PROCESS OF MINE SAFETY CULTURE FORMING 
 

 Проблема безпечної життєдіяльності вивчалася численними науковцями, 

але, на жаль, їх дослідження зосереджувалися на формуванні безпекових компе-

тентностей майбутніх професіоналів і організації навчання населення діям  в 

умовах надзвичайних ситуацій. За результатами дослідження джерел наукової 

літератури встановлено, що питання формування протимінної культури безпеки 

не висвітлено у науковій літератури незважаючи на надзвичайно високу 

актуальність даної проблеми. 

Ключові слова: державне регулювання, вибухонебезпечні предмети, куль-

тура, формування, культура протимінної безпеки.  

 

The problem of safe living was studied by numerous scholars, but unfortunately 

their research focused on the formation of security competences of future professionals 

and the organization of teaching the population activities in emergencies. According to 

the results of the research of sources of scientific literature, it was established that the 

question of the formation of a mine safety culture has not been covered in scientific lite-

rature despite the extremely high relevance of this problem. 

Keywords: state regulation, explosive items, safety, culture, forming, mine safety 

culture. 

 

Постановка проблеми. У 2016 році Landmine Monitor (http://the-

monitor.org) виявив 785 випадків ураження мінами та іншими вибухонебез-

печними предметами в Україні. Найбільша кількість постраждалих була 

військовими – 463 (58,98%), 219 (27,89%) були цивільними, статус 103 

жертви не був встановлений. За статевим розподілом з‘ясовано наступне – 

чоловіки склали 611 (77,83%) осіб та жінки – відповідно 41 (22,17%) особи. 

За віковим розподілом відповідно –дорослі склали 618 осіб (581 чолові та 

37 жінок), та діти відповідно склали 30 осіб (26 хлопчиків та 4 дівчат). 

Слід зазначити, що постійно відбувається зростання кількості постра-
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ждалих від мін та інших вибухонебезпечних предметів, а саме: 2014 рік – 

158 осіб; 2015 рік – 706 осіб; 2016 рік – 758. У 2017 році відбулося змен-

шення кількості постраждалих – 425 осіб, що зазначається у звітах Landmine 

Monitor (http://the-monitor.org). 

На сьогодні внаслідок проблеми мінної небезпеки критично зросла за-

гроза життю громадян та провадження господарської діяльності на території 

держави. Значна частина території Донецької та Луганської областей в 

районі проведення Антитерористичної операції, у зв‘язку зі збройною 

агресією Російської Федерації проти України, опинилася забрудненою знач-

ною кількістю вибухонебезпечних предметів. В результаті чого на Сході 

України значно почастішали випадки травмування та загибелі як мирного 

населення, так і військовослужбовців Збройних Сил України та інших 

військових формувань [7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика статті є 

мультидисциплінарною та торкається декількох сфер наукової та практичної 

діяльності – державного управління, цивільного захисту, управління 

освітою та безпеки життєдіяльності. 

Дослідження фахівців з державного управління у сфері цивільного за-

хисту були присвячені питанням цивільного захисту у цілому – 

С.О. Андреєв [1], Л.А. Жукова [9], І.П. Кринична [11], В.О. Тищенко [2], ок-

ремих видів його забезпечення – П.Б. Волянський [6], А.В. Терент‘єва [18]. 

Вагомий внесок у дослідження проблем формування та реалізації державної 

політики у сфері освіти, державного управління освітою зробили 

М.М. Білинська [4], С.М. Домбровська [8], Т.О. Лукіна [12], В.М. Огаренко 

[14], В.П. Садковий [17] та ін.  

Міждисциплінарний аналіз наукових досліджень свідчить, що у 

прямій постановці навчання деяких категорій населення діям у надзвичай-

них ситуаціях (НС) присвячені праці П.Б. Волянського [6], М.М. Козяра 

[10], Є.Ю. Литвіновського [3], А.В. Роміна [16], В.О. Юрченка [20]. Але во-

ни не стосуються проблематики організаційно-правового забезпечення фор-

мування протимінної культури безпеки. 

Постановка завдання. Аналіз нормативно-правового забезпечення 

формування протимінної культури безпеки та організації просвітницької 

діяльності з означеного питання, а також виявлення прогалин для опрацю-

вання рекомендацій щодо державного регулювання даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Ситуація у сфері безпеки, що 

складається під впливом складного динамічного процесу, в основі якого ле-

жать глобалізація, науково-технічний прогрес, інформатизація, посилення 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище, супроводжується 

виникненням нових ризиків та загроз для людей. 

В Україні сформовані міцні підвалини державної політики у сфері за-

безпечення безпечних умов життєдіяльності, зокрема, створена законодавча 

база, яка ґрунтується на Конституції України і включає закони України у 
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сфері охорони здоров‘я, охорони праці, охорони навколишнього середови-

ща, безпеки дорожнього руху, цивільної оборони і цивільного захисту. За 

роки становлення в державі створені відповідні інституції, зокрема у 1993 

році створена Національна Рада з питань безпеки життєдіяльності населення 

[15]. Хоч зайнявши нішу надвідомчого координаційного і методологічного 

центру з впровадження сучасних підходів до покращення ситуації у сфері 

безпеки, ця Національна Рада, на превеликий жаль, досі себе ніяк не про-

явила. Враховуючи той факт, що відповідні знання, уміння та навички є 

необхідною умовою безпечної поведінки людини, цим питанням 

приділяється увага в освітній сфері. Зокрема, на основі напрацювань 

міжнародних і українських науковців у сфері безпеки в Україні реалізується 

концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини». 

У світовій практиці питання протимінної діяльності регулюються 

відповідними стандартами з протимінної діяльності. Міжнародні стандарти 

для програм у сфері гуманітарного розмінування були вперше 

запропоновані робочими групами на міжнародній технічній конференції, яка 

проводилася у Данії в липні 1996 року. Були встановлені критерії для всіх 

аспектів процесу розмінування, рекомендовані стандарти й узгоджене нове 

універсальне визначення поняття «розмінування». Наприкінці 1996 року 

принципи, запропоновані у Данії, були розвинуті робочою групою під 

керівництвом ООН і з‘явилися «Міжнародні стандарти для проведення 

операцій з гуманітарного розмінування». Перше видання було опубліковане 

Службою Організації Об‘єднаних Націй з питань протимінної діяльності 

(ЮНМАС) у березні 1997 року. 

За останні декілька років співтовариство, що займається проблемами 

протимінної діяльності, здійснило важливі кроки на шляху професіоналізації 

процесу інформування про мінну небезпеку (ІМН) та небезпеку від вибухо-

небезпечних залишків війни (ВЗВ). Центральним елементом цього процесу є 

розробка міжнародних стандартів для ІМН, виконувана ЮНІСЕФ у межах 

стандартів МСПМД, які скеровуються ЮНМАС. У жовтні 2003 р. ЮНІСЕФ 

підготував сім стандартів ІМН, які формально були прийняті як стандарти 

МСПМД у червні 2004 р: МСПМД (IMAS) 07.11: Посібник для управління 

інформуванням про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 07.31: Акредитація 

організацій і операцій у сфері інформування про мінну небезпеку; МСПМД 

(IMAS) 07.41: Моніторинг програм та проектів у сфері інформування про 

мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 08.50: Збір даних та оцінка потреб для 

процесу інформування про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 12.10: Плану-

вання програм та проектів у сфері інформування про мінну небезпеку; 

МСПМД (IMAS) 12.20: Виконання програм та проектів у сфері інформування 

про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 14.20: Оцінка програм та проектів у 

сфері інформування про мінну небезпеку. 

У документі [13] термін «інформування про мінну небезпеку та небез-

пеку від ВЗВ» (ІМН) стосується дій, які спрямовані на зменшення ризику 



 297 

загибелі або ушкодження від мін або ВЗВ (включно з суббоєприпасами, що 

не вибухнули) шляхом підвищення обізнаності та заохочення до безпечної 

поведінки. Ця діяльність включає також обмін інформацією з громадами в 

зонах підвищеного ризику, комунікація ідей та сигналів щодо культури без-

пеки до цільових груп, та підтримку місцевих громад в управлінні ризиками 

і в участі в протимінній діяльності. 

ІМН має забезпечити, щоб чоловіки, жінки та діти в уражених грома-

дах були обізнані щодо ризиків від мін та ВЗВ, та були заохочені поводити 

себе таким чином, щоб зменшити ризик для людей, майна та довкілля. Ме-

тою інформування є зменшення ризику до такого рівня, щоб люди могли 

жити безпечно, та забезпечення сприятливого середовища з тим, щоб 

економічний та соціальний розвиток відбувалися б вільно, без обмежень, 

накладених забрудненням. 

ІМН є невід‘ємною частиною планування та провадження протимінної 

діяльності. Очевидно, що це не може бути поодинокою діяльністю,1 але, де 

тільки можливо, воно повинно відбуватися на підтримку або у поєднанні з 

іншими видами протимінної діяльності. Програми та проекти можуть вико-

нуватися у надзвичайних ситуаціях або в умовах гуманітарних операцій, під 

час стадії пост-конфліктного переходу або для соціально-економічного. 

У певних умовах НС, коли розмінування не можливе, або ще не поча-

лося, або в країнах зі залишковим забрудненням (що стає все більш типо-

вим), ІМН може увійти до шкільної програми і не буде пов‘язаним з іншими 

аспектами протимінної діяльності. Таким чином, освітні інституції можуть 

управляти та моніторити ІМН незалежно від центру протимінної діяльності. 

В Україні роз‘яснювальну роботу серед населення щодо заходів без-

пеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів 

регламентує наказ МНС України від 20.09.2010 №791 «Про затвердження 

Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на 

території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС». 

Роз‘яснювальна робота серед населення щодо заходів безпеки та 

правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів проводиться 

центрами пропаганди територіальних органів управління та 

підпорядкованими підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту спільно з місцевими органами виконавчої влади, 

органами МВС через: місцеве радіо; пресу; телебачення; інтернет видання; 

проведення бесід та інформацій на зборах робітників і службовців; 

проведення занять у навчальних закладах; видання спеціальних плакатів і 

пам‘яток про заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів 

(ВНП); проведення індивідуальних бесід під час опитування населення 

щодо виявлення ВНП. 

Не рідше 2 разів на рік проводяться бесіди з учнями усіх шкіл, 

розташованих на території, закріпленій за територіальними органами 

управління та підпорядкованими підрозділами Оперативно-рятувальної 
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служби цивільного захисту, щодо порядку дій при виявленні ВНП. 

Особливо наполегливо цю роботу необхідно проводити перед початком 

сходу снігової маси, розгортанням польових робіт, початком весняно-

літнього періоду масового відпочинку. 

Під час проведення роз‘яснювальної роботи і опитування населення 

одночасно проводиться збір відомостей про наявність ВНП. Аналіз 

актуальних питань навчання населення з протимінної безпеки [8] засвідчив 

наявність окремих регулятивних заходів з формування протимінної 

культури безпеки. МОН України листом № 1/9-419 від 19.08.2014 з метою 

підвищення протимінної безпеки населення та дітей рекомендує у 

загальноосвітніх навчальних закладах спланувати цикл уроків та виховних 

заходів присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, 

на які учні можуть наразитися. Зазначені заходи можуть бути проведені для 

всіх категорій учнів на уроках з предметів «Основи здоров'я», «Захист 

Вітчизни» та виховних годинах у загальноосвітніх навчальних закладах. Для 

проведення уроків рекомендуємо використовувати відеоматеріали з питань 

протимінної без-пеки для загального населення та дітей [5], що розроблені 

ДСНС, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від 

Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. 

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) України був розроблений «Стандарт 

навчання ризикам небезпек від мін та вибухонебезпечних залишків війни 

під час реалізації проектів та програм у громадах», який представили послам 

різних країн та представникам міжнародних організацій [19]. Запропонова-

ний МТОТ документ передбачає уніфікацію підходів до навчання громадян 

безпечній поведінці з вибухонебезпечними предметами та ризикам небез-

пек, а також реалізацію відповідних освітніх ініціатив як на національному, 

так і на місцевому рівні включно з конкретними громадами. 

Стандарт, розроблений МТОТ, передбачає організацію роботи в гро-

мадах для налагодження координації та реалізації заходів з навчання ризи-

кам небезпек від мін та вибухонебезпечних предметів в Луганській та 

Донецькій областях. У документі містяться рекомендації по роботі з 

цільовими групами, прописана необхідність створення координаційної гру-

пи та її повноваження, також йдеться про створення повідомлень щодо 

безпечної поведінки, можливості навчання дітей у школах та поза навчаль-

ними закладами, про обмін інформацією між учасниками протимінної 

діяльності тощо. 

Відповідно до Указу Президента України від 02.09.2013 № 476 «Про 

національний орган України з питань протимінної діяльності», здійснення 

функцій національного органу України з питань протимінної діяльності та 

впровадження міжнародних стандартів протимінної діяльності покладено на 

Міністерство оборони України. Проте, даним Указом не врегульовується 

питання координації протимінної діяльності та взаємодії центральних 
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органів виконавчої влади під час виконання заходів у цій сфері. Тоді як за 

міжнародними стандартами протимінну діяльність складають п'ять груп 

заходів, що взаємодоповнюють одна одну, а саме: інформування про мінну 

небезпеку; гуманітарне розмінування, тобто, розвідка наявності мін та ВЗВ, 

складання карт, маркування та, за необхідності, очищення (розмінування); 

надання допомоги постраждалим, включаючи реабілітацію та відновлення; 

знищення запасів а також агітаційно-просвітницька робота проти викори-

стання протипіхотних мін. 

Відповідно до ст 5. прийнятого Верховною Радою Закону України 

«Про протимінну діяльність» зазначено, що основними складовими видів 

протимінної діяльності в Україні є: обстеження, маркування і складання 

карт території; очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з 

розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження або знищення 

вибухонебезпечних предметів; підготовка документації за наслідками про-

ведення робіт з розмінування; надання інформації про заходи з протимінної 

діяльності, а також інформування населення про мінну небезпеку та щодо 

незастосування вибухонебезпечних предметів; навчання протидії ризикам, 

пов‘язаним із вибухонебезпечними предметами; утилізація надлишкових 

боєприпасів, боєприпасів, непридатних для подальшого використання та 

зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до 

міжнародних зобов‘язань; надання допомоги постраждалим особам та 

здійснення їх реабілітації; агітаційно-просвітницька робота стосовно неви-

користання протипіхотних мін. 

У ст. 22 Закону зазначено, що місцеві державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої 

влади, державними органами та національним органом з питань протимінної 

діяльності у межах своїх повноважень інформують населення про можливі 

загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати 

для уникнення небезпеки для життя і здоров‘я. 

Ст. 28 Закону зазначає, що оператори протимінної діяльності, що залу-

чаються відповідними суб‘єктами протимінної діяльності до виконання 

заходів у цій сфері, у взаємодії із національним органом з питань протимінної 

діяльності можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності, 

зокрема: проведення навчання протидії ризикам, що пов‘язані з вибухонебез-

печними предметами; здійснення інформування (пропаганди) щодо незасто-

сування вибухонебезпечних предметів. Тобто можемо говорити про прийнят-

тя концептуального законодавчого акту, нюанси запровадження якого мають 

бути регламентовані низкою підзаконних актів для регулювання окремих 

напрямів, зокрема формування протимінної культури безпеки. 

Висновки. Законодавчо функцію цивільного захисту покладено на 

державу, саме вона повинна здійснювати державне регулювання навчання 

населення діям у НС, реалізація якого повинна забезпечуватись централь-

ними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само-
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врядування, організовуючи взаємодію з інституціями громадянського 

суспільства. Проблема безпечної життєдіяльності вивчалася численними на-

уковцями, але, на жаль їх дослідження зосереджувалися на формуванні без-

пекових компетентностей майбутніх професіоналів і організації навчання 

населення діям  в умовах НС.  За результатами дослідження джерел наукової 

літератури встановлено, що питання формування протимінної культури без-

пеки не висвітлено у науковій літератури незважаючи на надзвичайно висо-

ку актуальність даної проблеми. Станом на сьогоднішній день напрацьовано 

певну нормативно-правову базу з проблематики протимінної діяльності і 

гуманітарного розмінування, запроваджуються світові стандарти протимін-

ної безпеки та створено методичну базу навчання школярів з протимінної 

безпеки. Зважаючи на це, питання державного регулювання формуванням 

протимінної безпеки є напрямом наших подальших наукових розвідок. 
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В роботі досліджено особливості застосування криміналістичної техніки у 

процесах державного управління експертно-криміналістичною діяльністю. Зок-
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рема, охарактеризовано історичні передумови виникнення та розвитку криміна-

лістичної техніки. Виділено спільні риси криміналістичної техніки та судової ек-

спертизи. Здійснено класифікацію методів криміналістичної техніки в експерт-

но-криміналістичній діяльності. 

Ключові слова: криміналістична техніка, державне управління, експерт-

но-криміналістична діяльність, судова експертиза, криміналістика.  

 

The features of use of criminalist technique in processes of public administration 

by expert and criminalist activity are investigated in article. In particular, the historical 

prerequisites of appearance and development of criminalist technique are character-

ized. The common features of criminalist technique and judicial examination are 

marked out. The classification of methods of criminalist technique in expert and crimi-

nalist activity is carried out. 

Keywords: criminalist technique, public administration, expert and criminalist 

activity, judicial examination, criminalistics. 

 

 

Постановка проблеми. Техніко-криміналістичні методи і засоби 

(криміналістична техніка) широко використовуються при здійсненні різних 

слідчих дій (огляду місця злочину, обшуку, слідчого експерименту тощо), а 

також оперативно-розшукових заходів. Їх застосування значно підвищує 

ефективність розкриття і розслідування злочинів.  Протягом останнього часу 

звертається особлива увага на можливості техніко-криміналістичних мето-

дів і засобів у збиранні і дослідженні не тільки криміналістично значимої 

інформації, що матеріально відображається, а й у виробленій інформації. На 

думку ряду вчених-криміналістів, це одне з найважливіших напрямків роз-

ширення та зміцнення доказової бази у державному управлінні експертно-

криміналістичною діяльністю. Все вищезазначене обумовлює актуальність 

обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування різ-

нохарактерних експертно-криміналістичних методів досліджувалися чис-

ленними вченими і практиками, зокрема, такими, як В. В. Крилов [2] 

І. Ф. Крилов [3], А. П. Шеремет [4] та ін. 

Проте питання результативності застосування криміналістичної техні-

ки в експертно-криміналістичній діяльності у межах відповідних процесів 

державного управління все ще потребує подальшого опрацювання. 

Формулювання цілей статті. Приймаючи до уваги наведене вище, 

метою статті є особливості застосування криміналістичної техніки у проце-

сах державного управління експертно-криміналістичною діяльністю. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– дослідити історичні передумови виникнення та розвитку криміналіс-

тичної техніки; 

– виділити спільні риси криміналістичної техніки та судо-

вої експертизи; 
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– здійснити класифікацію методів криміналістичної техніки в експер-

тно-криміналістичній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Що стосується поняття криміналістич-

ної техніки, то воно, як і сам предмет криміналістики, його система, інші 

методологічно найважливіші поняття і категорії, на різних етапах розвитку 

державного управління експертно-криміналістичною діяльністю визначало-

ся по різному.  Воно формувалося історично і зазнавало змін під впливом 

зміни уявлень про сам предмет криміналістики. У найперших роботах з 

криміналістики, виданих на початку XX століття, під криміналістичною те-

хнікою розумілася вся криміналістика, й її іноді називали карною технікою 

[2; 4]. 

Нині, незважаючи на велику кількість наукових праць з питання, що 

досліджується, все ще недостатньо зрозуміло, які конкретно технічні засоби 

можуть бути віднесені до цього розділу криміналістики.  Тому, конкретизу-

ючи поняття криміналістичної техніки, деякі вчені відносять до неї фактич-

но всі методи і засоби, що застосовуються з метою попередження, розкриття 

та розслідування злочинів, а також засоби і методи криміналістичних експе-

ртних досліджень.  Відповідно, було сформульовано визначення криміналіс-

тичної техніки як науково виробленої системи «технічних засобів і методів, 

створених на основі узагальнення слідчої, судової й експертної практики, а 

також активного застосування досягнень природних і технічних наук, та 

призначених для фіксації матеріальної обстановки при огляді місць подій, 

проведенні інших слідчих дій , збиранні речових доказів, їх слідчому огляді 

та попередньому дослідженні, в кримінальної реєстрації, при розшуку і за-

триманні злочинців, а також в процесі криміналістичної експертизи з метою 

попередження, попереднього розслідування злочинів і правильного вирі-

шення кримінальних справ у суді.  У цьому надмірно детальному і тому 

громіздкому визначенні криміналістичної техніки зроблена цілком певна 

спроба розглядати її як сукупність не тільки приладів, апаратури, інструме-

нтів, пристосувань, матеріалів, а й методів (способів, прийомів, методик), 

що застосовуються в криміналістичних цілях [1; 3]. 

У міру розвитку криміналістична техніка забезпечувала все більші 

можливості в роботі по збиранню різноманітних слідів злочину, і, відповід-

но, криміналістичної та інших судових експертиз.  Можна навести безліч 

прикладів результативності таких зв'язків криміналістичної техніки і кримі-

налістичної експертизи, але тільки не ті з них, які проявляються як законо-

мірність. 

Криміналістична техніка і судова експертиза, єдині: 

1) за кінцевою метою практичної реалізації їх можливостей − застосу-

вання спеціальних знань для забезпечення розкриття та розслідування зло-

чинів; 

2) за джерелами формування їх знань, методичних основ та інструмен-

тарію − досягнення природничих, технічних і гуманітарних наук; 



 306 

3) з правових основ реалізації їх можливостей, закладених в криміна-

льно-процесуальному законодавстві [2; 3]. 

Ефективність судової експертизи в розкритті та розслідуванні злочи-

нів переважно знаходиться в безпосередній залежності від результативності 

застосування криміналістичної техніки з метою збирання слідів злочинів у 

процесі огляду місць подій і проведення інших слідчих дій. Визначити кри-

міналістичну техніку у вузькому сенсі неможливо без встановлення най-

ближчих цілей і матеріальних об'єктів, на які спрямовано використання тех-

нічних методів і засобів криміналістики.  Саме такий підхід до вирішення 

зазначеного питання поклали в основу своїх суджень деякі вчені, сформува-

вши перш вихідні посилання, які повинні бути враховані при конструюванні 

визначення криміналістичної техніки.  До таких вихідних посилань він від-

носить такі. 

1. Криміналістична техніка − невід'ємна частина криміналістичної науки. 

2. Зміст криміналістичної техніки складають наукові положення кри-

міналістики й інших наук (переважно природних і технічних), досягнення 

яких по суті є фундаментом для вдосконалення криміналістичних методів і 

засобів. 

3. Предметний зміст криміналістичної техніки складають технічні за-

соби, прийоми і методи, різні за своєю природою, але єдині за цілями фор-

мування та застосування. 

4. Метою розробки і застосування техніко-криміналістичних засобів, 

прийомів і методів є встановлення істини в судочинстві (кримінальному, 

цивільному і арбітражному процесах) в передбачених законом формах. 

5. Сучасні уявлення про зміст криміналістичної науки не ставлять під 

сумнів органічну приналежність до неї криміналістичної техніки: вона була, 

є і буде її складовою частиною, нерозривно пов'язаною як із загальною тео-

рією криміналістики, так і з криміналістичної тактикою і криміналістичною 

методикою.  Єдності всіх частин криміналістики сприяє і зміна поглядів на 

природу цієї науки. 

6. Погляд на криміналістику як на синтетичну, інтегральну область 

знань сприяє розумінню її єдності: втрачає сенс поділу техніки й інших її 

розділів на складові їх знання, затверджується невід'ємна приналежність те-

хніки до системи криміналістичних знань. 

7. У зв'язку з цим змінюється і зміст криміналістичної техніки, причо-

му всіх її складових: наукових положень, а також техніко-криміналістичних 

методів і засобів.  Наукові положення криміналістичної техніки поповню-

ються за рахунок даних, що не тільки традиційно використовуються кримі-

налістикою, а й сучасних, що формують галузі знань, таких як кібернетика, 

електроніка, інформатика.  Ці нові для криміналістики дані стають базою 

розробки та нових техніко-криміналістичних методів і засобів [1; 4]. 

Практично всі галузеві види криміналістичної техніки базуються в 

своєму розвитку на досягнення інших природних, технічних і гуманітарних 
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наук, що робить очевидною їх синтетичну, інтегральну природу.  У всіх ви-

падках має місце використання технічних засобів: 

– розроблених в інших галузях науки і техніки без їх конструктивних 

змін; 

– розроблених в інших галузях науки і техніки і конструктивно та фу-

нкціонально пристосованих до вирішення галузевих завдань; 

– розроблених безпосередньо у відповідній галузі знань − криміналіс-

тиці. 

 Наведена класифікація криміналістичної техніки вказує на джерела її 

формування, але не відображає зміст і специфіку результатів цього процесу. 

Висновки. У цілому, проведення даного дослідження уможливило 

отримання таких результатів. 

1. Досліджено історичні передумови виникнення та розвитку криміна-

лістичної техніки. Підкреслено, що історичні передумови виникнення та ро-

звитку криміналістичної техніки уможливили отримання такого її визначен-

ня: було сформульовано визначення криміналістичної техніки як науково 

виробленої системи «технічних засобів і методів, створених на основі уза-

гальнення слідчої, судової й експертної практики, а також активного засто-

сування досягнень природних і технічних наук, та призначених для фіксації 

матеріальної обстановки при огляді місць подій, проведенні інших слідчих 

дій , збиранні речових доказів, їх слідчому огляді та попередньому дослі-

дженні, в кримінальної реєстрації, при розшуку і затриманні злочинців, а та-

кож в процесі криміналістичної експертизи з метою попередження, попере-

днього розслідування злочинів і правильного вирішення кримінальних справ 

у суді. 

2. Виділено спільні риси криміналістичної техніки та судової експер-

тизи: застосування спеціальних знань для забезпечення розкриття та розслі-

дування злочинів; досягнення природничих, технічних і гуманітарних наук; 

правові основи реалізації їх можливостей, закладених в кримінально-

процесуальному законодавстві. 

3. Здійснено класифікацію методів криміналістичної техніки в експер-

тно-криміналістичній діяльності: розроблені в інших галузях науки і 

техніки без їх конструктивних змін; розроблені в інших галузях науки і тех-

ніки і конструктивно та функціонально пристосованих до вирішення галузе-

вих завдань та розроблені безпосередньо у відповідній галузі знань − кримі-

налістиці. 
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ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ:  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

THE STATE SYSTEM OF CYBER SECURITY ENSURING:  

THE FEATURES OF FORMATION AND INTRODUCTION 
У статті здійснено дослідження особливостей формування та впрова-

дження державної системи забезпечення кібербезпеки. Зокрема, визначено функ-

ції державного забезпечення кібербезпеки; виокремлено напрями функціонування 

державної системи моніторингу кіберпростору; виділено складові комплексної 

державної системи захисту інформації. 

Ключові слова: державна система; кібербезпека; кіберпростір; захист 

інформації; підсистема захисту. 
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The research of features of formation and introduction of the state system of cy-

ber security ensuring is conducted in the article. In particular, the functions of the state 

cyber security ensuring are defined; the directions of functioning of the state system of a 

cyberspace monitoring are allocated; the components of a complex state system of in-

formation security are defined. 

Keywords: state system; cyber security; cyberspace; information security; pro-

tection subsystem. 

 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах державні структури усіх 

рівнів гостро потребують дієвих стратегій та ефективних інструментів за-

безпечення кібербезпеки, оскільки саме кібербезпека є центральною складо-

вою національної безпеки.  

Визначення відповідного механізму (переважно, суспільно-

державного партнерства) дозволяє приватним і державним зацікавленим 

сторонам обговорювати і затверджувати політики, пов'язані з проблемою кі-

бербезпеки. Вищенаведене підкреслює актуальність обраної теми дослі-

дження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення кі-

бербезпеки досліджувалися багатьма вченими, зокрема, С. О. Бажиним [1], 

Є. О. Роговським [2], В. В. Скориком [3] та ін. Однак державне регулювання 

у сфері забезпечення кібербезпеки все ще залишається таким, що потребує 

вдосконалення.   

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження особливостей 

формування та впровадження державної системи забезпечення кібербезпе-

ки. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення відповідних завдань: 

1) визначення функцій державного забезпечення кібербезпеки; 

2) виокремити напрями функціонування державної системи моніторингу кі-

берпростору; 3)  виділити складові комплексної державної системи захисту 

інформації. 

Виклад основного матеріалу. Планування і визначення необхідних 

політик і регулюючих механізмів, чітке позначення ролей, прав і відповіда-

льності для приватного і державного сектора в межах державного забезпе-

чення кібербезпеки передбачає впровадження таких заходів: 

- нова законодавча база для боротьби з кіберзлочинністю; 

- обов'язкове інформування про інциденти безпеки; 

- базові заходи забезпечення безпеки; 

- нові норми матеріально-технічного забезпечення;  

- підвищення готовності, зменшення часу реакції на інциденти, розро-

бка плану відновлення після збоїв і механізмів захисту для ключових інфо-

рмаційних інфраструктур (наприклад, національний план дій за особливих 

обставин, порядок поведінки в кіберпросторі, ситуаційна обізнаність); 

-  визначення ключових інформаційних інфраструктур, зокрема, осно-

вних активів, сервісів і взаємозалежностей; 
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- розробка системного та інтегрованого підходу до державного управ-

ління ризиками (наприклад, довірений обмін інформацією та державні ре-

єстри ризиків); 

- обґрунтування необхідності розробки та впровадження нової про-

грами освіти, що акцентує увагу на навчанні IT-фахівців і професіоналів в 

сфері кібербезпеки; 

- забезпечення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки як 

з країнами-членами Євросоюзу, так і з країнами, що не входять до Євросою-

зу (наприклад, прийняття міжнародних угод) [2; 3]. 

У деяких державних стратегіях кіберзлочинності приділяється особ-

лива увага визначенню цілей і способів розвитку державних можливостей і 

необхідної законодавчої бази для вступу до міжнародної боротьби з кіберз-

лочинністю.  

Крім того, необхідно визначити  інтегровані організаційні структури, в 

обов'язки яких входить розробка, впровадження та тестування засобів під-

вищення готовності, планів відновлення після збоїв і механізмів захисту ін-

формації.  Також можлива інтеграція існуючих структур, наприклад, націо-

нальних чи урядових груп реагування на надзвичайні ситуації. 

У цілому, проведення комплексного дослідження і розробка програм 

розвитку, спрямованих на вирішення проблем забезпечення  кібербезпеки та 

відмовостійкості як існуючих, так і майбутніх систем і сервісів (наприклад, 

інтелектуальних пристроїв дозволить суттєво підвищити рівень захищеності 

державних і службових таємниць, що, у свою чергу, дозволить зміцнити на-

ціональну безпеку держави.  

Державна система моніторингу кіберпростору повинна являти собою 

сукупність спеціалізованих апаратно-програмних засобів, призначених для: 

- оцінки обстановки в кіберпросторі; 

- систематичного збору і обробки інформації про можливі загрози кі-

бербезпеки; 

- комплекс засобів для прогнозування можливих варіантів і технологій 

реалізації кібератак і потенційно небезпечних об'єктів, здатних здійснювати 

кібератаки; 

- виявлення ознак і фактів кібератак на інформаційні об'єкти і надання 

інформації про можливий вплив кібератак на інформаційну інфраструктуру 

[1; 4].  

При цьому необхідно відмітити, що ведення розвідки в кіберпросторі 

вимагає цифрового проникнення в мережі і комп'ютери потенційного про-

тивника і передбачає використання абсолютно нових джерел, форм і спосо-

бів збору даних й інформації, а також розробку нових розвідувальних 

засобів і технологій, тактичних і технічних прийомів. На систему монітори-

нгу і розвідки кіберпростору повинна покладатися функція забезпечення 

формування та ведення бази даних щодо розкритих різних видів і джерел кі-

берзагроз (кібератак), що передбачає створення і ведення каталогу потен-
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ційних загроз кібербезпеки і ознак кібервпливів на інформаційні ресурси, а 

також визначення номенклатури потенційних загроз кібербезпеки,створення 

і ведення банку критеріїв виявлення кібератак на інформаційні системи. 

 Комплексна державна система захисту інформації повинна містити 

сучасні системи захисту інформації та засобів контролю їх ефективності.  До 

складу системи повинні входити: 

 - система попередження і виявлення комп'ютерних атак; 

 - підсистема програмно-апаратних засобів захисту від несанкціонова-

ного доступу; 

 - підсистема криптографічного захисту інформації та шифрування; 

 - підсистема контролю стану і функціональної стійкості (рис. 1) [1; 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплексна державна система захисту інформації 

 

Зокрема, підсистема програмно-апаратних засобів захисту від несанк-

ціонованого доступу повинна містити наступні компоненти: 

- системи і засоби захисту (ідентифікації й аутентифікації користувачів); 

- засоби розмежування доступу, а також антивірусного захисту, захи-

щені системи управління базами даних; 

- засоби міжмережевого екранування; 

- засоби формування та перевірки електронних підписів;   

- апаратно-програмні засоби доступу до віртуальних систем;  

- засоби посилення аутентифікації на основі біометричних сканерів, і 

радіоміток; 

 - засоби захисту інформації від витоку (односпрямовані шлюзи) і за-

соби запобігання витоку інформації;   

- засоби контролю захищеності (сканер захищеності); 
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несанкціонованого доступу 
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функціональної стійкості 
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- програмно-апаратні засоби захисту інформації технології «тонкий 

клієнт»;   

- засоби захисту від спаму тощо [1; 2]. 

Необхідно також безумовне застосування технічних засобів охорони 

даних, що обробляють критично важливу інформацію і комплексів засобів 

захисту даних. Що стосується підсистеми криптографічного захисту інфор-

мації і шифрування, то вона являє собою сукупність апаратних, програмних 

і апаратно-програмних засобів, а також систем і комплексів, призначених 

для захисту інформації, що циркулює в технічних засобах, в процесах її об-

робки, зберігання і передачі по каналах зв'язку, включаючи шифрувальну 

техніку, і забезпечуючи криптографічне перетворення інформації і управ-

ління процесом розподілу ключів. При цьому засоби криптографії та шиф-

рування повинні захищати не тільки інформацію всередині мережі і каналах 

зв'язку, а також і внутрішні інформаційні ресурси технічних засобів (внут-

рішні та зовнішні носії інформації) і є ключовим бар‘єром захисту в держав-

ній системі забезпечення кібербезпеки. 

Висновки. У цілому, у роботі було досягнено її основну мету, зокре-

ма, було отримано такі результати.  

1. Визначено функції державного забезпечення кібербезпеки. Показа-

но, що переважно воно повинно бути орієнтоване на визначення ключових 

інформаційних інфраструктур, зокрема, основних активів, сервісів і взаємо-

залежностей, а також на розробку системного та інтегрованого підходу до 

державного управління ризиками. 

2. Виокремлено напрями функціонування державної системи моніто-

рингу кіберпростору. Наголошено, що ключовими з них повинні бути сис-

тематичний збір і обробка інформації про можливі загрози кібербезпеки, а 

також розробка комплексу засобів для прогнозування можливих варіантів і 

технологій реалізації кібератак і потенційно небезпечних об'єктів, здатних 

здійснювати кібератаки. 

3. Виділено складові комплексної державної системи захисту інфор-

мації: система попередження і виявлення комп'ютерних атак; підсистема 

програмно-апаратних засобів захисту від несанкціонованого доступу; підси-

стема криптографічного захисту інформації та шифрування; підсистема кон-

тролю стану і функціональної стійкості. 
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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕ-

МІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

STATE STANDARD FOR FIRE SECURITY IN THE SYSTEM OF 

TEACHING AND EDUCATION PRIMARY SCHOOLS 

 
В статті розкрито державний стандарт з питань пожежної безпеки в 

системі навчання молодших школярів. Представлено тематику вивчення поже-

жної безпеки на сучасному рівні. Виявлено причину незнання дітьми основ поже-

жної безпеки, що вимагається державою. Запропоновано методику удосконален-

ня рівня знань з питань пожежної безпеки в умовах упровадження нового Держа-

вного стандарту початкової  освіти.  

Ключові слова: державний стандарт, освітній процес, Нова українська 

школа, Державний стандарт початкової освіти, формування знань.  

  

The article describes the state standard on fire safety in the system of teaching 

primary schools. Presented to the topic of fire safety study at the present level. The rea-

son for ignorance by the state of the basic principles of fire safety is found out by the 

children. The method of improving the level of knowledge on fire safety issues in the 

conditions of implementation of the new State standard of elementary education is pro-

posed. 

Keywords: state standard, educational process, new Ukrainian school, State 
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standard of elementary education, knowledge formation. 

Постановка проблеми. За статистикою, за останні п‘ять років в Укра-

їні виникло 272411 пожеж, на яких  загинуло 16756 людей,  у тому числі 484 

дитини; отримали травми 8396 людей, з них  722 дитини; було врятовано 

19157 людей, у тому числі 1499  дітей [3]. Найбільша кількість пожеж та за-

гиблих на них людей (у тому числі й дітей) спостерігається в житлових бу-

динках. Поміж усіх причин більше 80 % пожеж виникає внаслідок впливу 

соціального фактору  (необережне поводження з вогнем, паління, експлуа-

тація електроприладів, пічного опалення та пустощі дітей з вогнем). Статис-

тичні дані та проведений аналіз причин виникнення пожеж і їх трагічних на-

слідків  свідчать про низьку підготовленість дітей віком від 5 до 10 років до 

дій у разі виникнення пожеж, що виражається незнаннями елементарних  

вимог пожежної безпеки.  

У більшості випадків поверхове знання учнями теоретичного матеріа-

лу щодо пожежної безпеки, не завжди коректні поради деяких дослідників 

цієї теми про правильні дії під час виникнення пожежі, нечіткість у послідо-

вності пропонованих алгоритмів дій, відсутність постійних тренінгів та від-

працювань з пожежної безпеки і є причинами неправильних дій дітей у разі 

виникнення пожежної небезпеки для їхнього життя. Таке положення вима-

гає прийняття невідкладних заходів щодо вдосконалення навчання школярів 

основ пожежної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуалізована нами тема 

порушувалася в низці досліджень українських і зарубіжних науковців, серед 

яких цікавим є дослідження І. Гуріненко [1] та ін. Проте і сьогодні ми не ма-

ємо наукових розвідок, які б комплексно досліджували окреслену проблема-

тику, не відбивають повною мірою питання оволодіння знань про пожежну 

безпеку в  школярів, дотичні умовам становлення Нової української школи, 

що висвітлюється в сучасних наукових педагогічних студіях та знаходиться 

на маргінесах вітчизняної педагогічної думки. [6, 7, 8].   

Постановка завдання. Метою статті є аналіз змістового складника 

діючого навчального матеріалу з пожежної безпеки для учнів 1–4 класів та 

визначення його ефективності в освоєнні молодшими школярами знань ос-

новних вимог пожежної безпеки в рамках становлення Нової української 

школи. 

Виклад основного матеріалу. Серед фундаментальних прав, задекла-

рованих в Основному Законі України є право людини на безпечне життя. 

Безпека людини і навколишнього природного середовища, захищеність від 

впливу шкідливих, техногенних, природних, екологічних і соціальних чин-

ників є незмінною умовою сталого розвитку. А такий розвиток і гаранту-

вання його принципів може забезпечити лише суспільство, яке побудовано 

на засадах демократії, верховенства права та добробуту людей. Найвищими 

цінностями суспільства, як зазначено в найвищому законодавчому акті 

України, є людина, її життя та здоров‘я. Проте з кожним роком виникає все 
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більше чинників, які негативно впливають на життєдіяльність людей, 

пов`язаних з виникненням пожеж, надзвичайних подій, ситуацій та ін. На-

вчання населення правилам пожежної безпеки та набуття досвіду їх вико-

нання є запорукою запобігання виникненню пожеж та їх ліквідації. Для до-

сягнення цієї мети необхідно удосконалювати процес навчання громадян 

нашої держави правилам пожежної безпеки з використання власного досвіду 

та досвіду зарубіжних країн, починаючи ще змалку. Саме «Безпека життєді-

яльності» являє собою інтегрований фундаментальний напрямок, на базі 

якого вивчаються питання пожежної безпеки. 

В основі понятійно-категоріального апарату безпеки життєдіяльності з 

нашої проблематики лежить термін «пожежна безпека», який розглядається 

в головному діючому законодавчому документі – Кодексі цивільного захис-

ту України  (далі – Кодекс) «як відсутність неприпустимого ризику виник-

нення і розвитку пожеж та пов‘язаної з ними можливості завдання шкоди 

живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю» [2, с. 3].  

Окремого напрямку вивчення пожежної безпеки, що включало б по-

няття «профілактика пожеж», «пожежно-профілактична робота з дітьми», 

«навчання дітей пожежній безпеці», «формування у дітей знань з питань 

пожежної безпеки» та ін. сьогодні не існує, а лише розглядається в комплек-

сному понятті як безпека життєдіяльності.  

Базовим поняттям конструкції пожежної безпеки є забезпечення про-

типожежного захисту дітей, що виражається  через «сукупність цінностей, 

стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання 

самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки» [2]. Так, у статті 39 

глави 10 розділу 4 Кодексу  прописано, що організація навчання дітей до-

шкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях поклада-

ється на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та затвер-

джує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від 

впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з на-

дання домедичної допомоги та погоджується з центральним органом вико-

навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту. Навчання учнів молодших класів діям у надзви-

чайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов‘язковим і здійсню-

ється під час навчально-виховного процесу. Такі питання розглядаються в 

рамках вивчення предмету «Основи здоров‘я» [4]. 

Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та моло-

ді законодавчим актом покладається на  центральний орган виконавчої вла-

ди, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері циві-

льного захисту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забез-

печує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, 

громадськими організаціями шляхом: 

– проведення шкільних, районних (міських), обласних та 
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всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності; 

– проведення навчально-тренувальних зборів і польових таборів; 

– участі команд-переможниць у заходах міжнародного рівня з цих 

питань. 

Такий підхід дозволяє нам розподілити пожежну безпеку на два осно-

вних блоки. До першого блоку ми відносимо висвітлення теоретичних пи-

тань з основ пожежної безпеки, де розкриваються основні поняття про по-

жежну безпеку. До другого блоку – практичні навички школяра, що є склад-

ником знань та вмінь. 

Виділений нами перший блок для учнів початкової школи  представ-

лений такими змістовними напрямами, які на кожному етапі вирішують від-

повідні предметні завдання з питань пожежної безпеки, що характеризують-

ся певним колом знань та вмінь: 

– у домашніх умовах; 

– у навколишньому середовищі; 

– у шкільному оточенні; 

– здорові умови життя. 

Відповідно до освітньої програми, для молодшого школяра 

передбачені такі основні напрямки  з пожежної безпеки: 

– поведінка в небезпечних ситуаціях;  

– побутові небезпеки; 

– телефони аварійних служб; 

– безпечні і небезпечні ситуації;  

– джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, ро-

дичі, аварійні служби);  

– безпечна поведінка вдома;   

– ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації;  

– пожежна безпека. Правила користування обігрівальними прила-

дами;  

– цінність і неповторність життя і здоров‘я людини. Безпека жит-

тєдіяльності.  

У межах підходу до другого блоку пожежної безпеки основним 

критерієм виступають практичні навички школяра, що є невід‘ємним склад-

ником знань та вмінь. Реалізація завдань другого визначеного нами блоку з 

основ пожежної безпеки здійснюється через: 

– традиційні та нетрадиційні форми роботи в літніх таборах; 

– проведення польових навчальних практикумів, експедицій, те-

матичних дитячих правоохоронних акцій; 

– розширення мережі позашкільних закладів різних профілів з 

безпеки життя і здоров‘я людини; 

– залучення до навчально-виховної роботи з безпеки життя і дія-

льності людини в цих закладах висококваліфікованих спеціалістів, учених 

та ін. 
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Однак, на жаль, не дивлячись на вагомий спектр теоретичного матері-

алу з пожежної безпеки, з яким працюють молодші школярі та їх широкої 

практичної реалізації у виховній позакласній роботі, результати щодо наяв-

ності у дітей певних знань з основ пожежної безпеки потребують вдоскона-

лення.  

По-перше, це пов‘язано з малою кількістю годин, що відводиться на 

опрацювання теми «Пожежна безпека» та неможливість повноцінного прак-

тичного тренінгу отриманих теоретичних знань під час шкільних занять та 

все ще невиробленою методикою навчання та відпрацювання чіткого алго-

ритму правильних дій під час виникнення пожежі.  

По-друге, авторами діючих підручників запропоновано курс з основ 

здоров‘я для учнів 1–4 класів загальноосвітніх шкіл, у якому лише незначна 

частина навчального матеріалу пов‘язана з питаннями пожежної безпеки, 

відтак запропоновані курси не охоплюють повною мірою необхідний обсяг 

питань з даної тематики. Запропонований матеріал, що стосується нашого 

дослідження, ознайомлює з виникненнями загорянь та пожеж, як себе пра-

вильно вести, що робити, як загасити пожежу. Проте ми вважаємо, що доці-

льним було б звернення уваги передусім на ті пожежонебезпечні ситуації, в 

які згідно з останніми статистичними даними найчастіше потрапляють діти. 

Певні зауваги  викликають й запропоновані авторами діючих підручників 

поради з подолання пожежонебезпечних ситуацій. Автори в одних і тих же 

випадках, що можуть трапитися з дітьми, пропонують різні варіанти дій, які 

не завжди є послідовними, а відтак не є ефективними для самозахисту. По-

рушені авторами діючих підручників питання є цілком правильним рішен-

ням з приводу навчання дітей пожежній безпеці та, на нашу думку, потре-

бують подальшого вдосконалення в рамках розширення навчального прос-

тору, передусім за рахунок позакласного часу, де необхідно не тільки допо-

внити багаж отриманих знань дитини, але й створити умови для відпрацю-

вання їх та удосконалення в повсякденному житті.  

Третім аспектом, на нашу думку, є не досить вдалі напрацювання змі-

стовного матеріалу з практичного відпрацювання основних вимог пожежної 

безпеки. Ми б радили під час відпрацювань питань, пов‘язаних з загоранням 

чи пожеж не гасити їх самими дітьми, а у всіх випадках кликати на допомо-

гу дорослих. З практики рятувальників, ми повинні знати та навчити дітей, 

що гасіння навіть невеликих загорань може бути вкрай небезпечним, адже 

одна й та сама ситуація може розвиватися по-різному й не всі ризики та не-

безпеки можуть бути ними врахованими. Скажімо, типовий випадок заго-

рання паперу в смітнику.   

Найпростішим варіантом подолання ситуації є гасіння його водою, але 

не всі діти зможуть прорахувати ситуацію, що в смітнику можуть знаходи-

тися додаткові горючі та легкозаймисті матеріали, які під дією високої тем-

ператури виділяють їдкий дим; вони можуть вибухнути, і це призведе до 

травмування. Перше, що мають чітко усвідомлювати діти молодшого шкі-
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льного віку – під час виникнення пожежі слід кликати на допомогу дорос-

лих, а не займатися гасінням пожежі самостійно.  

Таким чином, успішним поштовхом для оновлення протипожежного 

матеріалу та успішного його відпрацювання з молодшими школярами було 

б залучення фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Спільна робота щодо  розробки  основного тексту з питань пожежної безпе-

ки та рекомендації щодо їх використання в практичній площині посприяло б 

першим кроком для виховання пожежобезпечної культури у молодших 

школярів шляхом придбання знань, умінь та навичок самозахисту у разі ви-

никнення пожежної небезпеки, що є умовами становлення Нової української 

школи [5]. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні підготов-

ка молодших школярів з питань пожежної безпеки не дає очікуваних  

результатів. Наявні навчально-методичні джерела не розв‘язують повною 

мірою питання формування в учнів молодших класів знань про пожежну 

безпеку.  

Отже, існує гостра необхідність удосконалення теоретичного  

матеріалу з питань пожежної безпеки у навчальному та виховному  

процесах молодших школярів та застосування більш ефективних  форм та 

методів виховної роботи з дітьми у сфері пожежної безпеки з метою їх 

впровадження у практику для підвищення рівня готовності школярів до са-

мозахисту в умовах пожежної небезпеки, що і є концептуальною основою 

подальшого наукового пошуку в умовах становлення Нової української 

школи. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ  

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІКТ ПІД ЧАС  

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА 

ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ЗВО 

 

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION  

IN THE FIELD OF PREPARING FUTURE ICT EXPERIENCES 

UNDER THE STUDY OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

"LABOR DEPARTMENT AND CIVIL PROTECTION"  

IN HIGHER EDUCATION 
 

Наукову статтю присвячено механізмам державного управління у підго-

товці майбутніх фахівців з інформаційних технологій під час вивчення норматив-

ної дисципліни охорона праці в галузі та цивільний захист, встановлено роль впли-

ву державного управління на сферу підготовки, визначено контроль оцінювання 

альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення охорона праці в галузі та цивільний захист на державному рівні.  

Ключові слова: контроль, державне управління, цивільний захист, інфор-

маційна безпека, інформаційні технології навчання. 

 

The scientific article is devoted to the mechanisms of public administration in 

the training of future IT specialists during the study of normative discipline of labor 

protection in industry and civil protection, the role of the influence of public administra-

tion on the sphere of training has been determined, the control of the evaluation of al-

ternative methods of functioning of the system of informational and analytical support in 

the field of occupational safety  and civil protection at the state level. 

Key words: control, public administration, civil defense, information security, 

information technologies of training. 

 

 

Постановка проблеми. Державна політика України у сфері інфор-

матизації та інформаційної безпеки особистості, суспільства, держави, су-

часних автоматизованих і телекомунікаційних систем визначається пріори-

тетністю національних інтересів і має на меті унеможливлення реалізації за-
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гроз для інформації. Метою інформаційної політики держави є створення 

умов для побудови в державі інформаційного суспільства як органічного се-

гменту глобального інформаційного співтовариства, забезпечення пріорите-

тного розвитку інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадження 

новітніх інформаційних технологій, забезпечення екологічно та технологіч-

но безпечних умов життєдіяльності суспільства. За словами відомого фран-

цузького вченого Б. Гурне, без контролю не може бути ефективного управ-

ління. Контроль завжди слід розглядати як обов‘язкову функцію державного 

управління, елемент зворотного зв‘язку, що дозволяє своєчасно відреагувати 

на будь-які відхилення від запланованого шляху досягнення поставлених ці-

лей розвитку держави, її регіонів та окремих територій, основних напрямів і 

видів її діяльності.  

Побудова інформаційного суспільства знань в Україні вимагає реалі-

зації у вищій освіті інформаційно-комунікаційних технологій. Важливе міс-

це ІКТ належить розвитку в студентів здібностей до логічно-алгоритмічного 

мислення, яке актуалізує питання формування належного рівня знань; засво-

єння фундаментальних дисциплін, особливо тих, які пов‘язані із забезпечен-

ням їхньої безпеки на виробництві та в побуті.  

Актуальність теми пов‘язана також зі станом у сфері охорони праці в 

галузі в Україні. Зокрема, проаналізувавши дані Державної служби України 

з питань праці, у 2017 році зафіксовано 5130 випадків виробничого травма-

тизму, 380 з яких – зі смертельними наслідками [5]. Загалом рівень вироб-

ничого травматизму порівняно з 2016 роком зріс на 4%. Крім того, за дани-

ми [7], за існуючих темпів безповоротного погіршення професійного здо-

ров‘я в Україні вже у 2016−2020 роках потреба в трудових ресурсах у прові-

дних галузях промисловості може бути задоволена лише на 45%.  

Тому використання ІКТ в навчанні студентів становлять потужний 

засіб підвищення продуктивності навчання при вивченні дисципліни  «Охо-

рона праці в галузі та цивільний захист», що дозволить підвищити ефектив-

ність їхнього вивчення та стане фундаментом зменшення рівня травматизму 

й захворюваності в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час вивчення та ана-

лізу наукової, методичної літератури можемо зробити висновок, що дисцип-

лін циклу охорони праці, займалось широке коло вітчизняних і зарубіжних 

дослідників (Т. Беккер, А. Берг, Р. Вільямс, Ю. Глінчук, Б. Глинський, М. 

Жалдак, Ю. Жук, Т. Ільясова, В. Каймін, О. Кобилянський, К. Маклін, І. 

Морев, Н. Морзе, М. Раков, Ю. Рамський, І. Роберт, О. Скафа, Дж. Хартлі та 

ін.) [10]. Але залишається окреслення єдиного підходу до розробки та впро-

вадження програмних засобів у процесі підготовки студентів з циклу дисци-

плін ―Охорони праці в галузі та цивільний захист‖ (ОПГ та ЦЗ). Зокрема, 

О.°Кобилянський  в своїй монографії ―Теоретико-методологічні основи на-

вчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах‖ зазначає, що використання програмних засобів 
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у сфері вивчення дисципліни ОПГ та ЦЗ відкриває широкі перспективи пог-

либлення теоретичної бази знань, посилення прикладної спрямованості на-

вчання, що дозволяє сформувати міцну основу забезпечення безпечної жит-

тєдіяльності особистості в суспільстві [3]. О.°Глінчук у науковій роботі 

―Аспекти охорони праці при використанні інформаційних технологій у осві-

тньому середовищі‖ [2] наголошує, що актуальною нині проблемою є роз-

робка та впровадження в систему вищої освіти ІКТ, у тому числі програм-

них засобів, які сприятимуть підвищенню якості підготовки під час вивчен-

ня дисциплін циклу ОПГ та ЦЗ. Класики української педагогіки (К. Ушин-

ський, В. Сухомлинський та ін. [4]) неодноразово зазначали, що, педагогіка 

повинна передувати тенденціям розвитку суспільства і готувати його членів 

до їх виникнення. Однак, у сучасному житті людства все більше місце за-

ймають проблеми, пов'язані з подоланням різних кризових явищ, що постій-

но збільшуються, як це не парадоксально, із розвитком земної цивілізації 

людство не встигає адекватно на них реагувати. На нашу думку, це підтвер-

джується дослідженнями інших науковців, але проблема полягає в тому, що 

в умовах приєднання України до Болонського процесу цілком закономірною 

постала необхідність перебудови і вдосконалення системи державного 

управління вищою освітою по спрямуванню української освіти на досягнен-

ня нею сучасного світового рівня, збільшення внеску в розвиток економіки, 

науки, освіти, культури країни й добробуту народу. Як зазначає проф. 

К.Уткін, сьогодні в системі освіти немає методології нового знання, тому ві-

дбувається збільшення термінів навчання, які необхідні для програмування 

23 психіки людей за рахунок нарощування обсягу фактології знань [8].  

Отже, проаналізувавши психолого-педагогічну, математичну та ме-

тодичну літературу, можемо зробити висновок, що невирішеною проблемою 

нині залишається необхідність широкого застосування в педагогічному про-

цесі під час вивчення дисциплін циклу охорони праці, зокрема основ охоро-

ни праці та цивільного захисту (за галузевою спрямованістю), програмних 

засобів (продуктів), які покращують якість навчання та рівень безпеки випу-

скників ЗВО.  

Постановка завдання. На основі аналізу попередніх наукових дос-

ліджень, нормативно-правової бази слід теоретично обґрунтувати та розро-

бити практичні рекомендації щодо удосконалення механізмів державного 

управління у сфері підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Навчальний і науковий напрямок фу-

нкціонування ЗВО в сучасному розумінні, розглядається як складова систе-

ми суспільного розподілу праці, що спрямована на передачу й отримання 

нового знання з метою забезпечення оптимізації людської діяльності [5, с. 

6]. Механізмом для забезпечення безпеки життєдіяльності населення є дер-

жавне управління у сфері ІКТ, що неможливо без теоретико-

методологічного обґрунтування функцій, структури, повноважень та особ-

ливостей органів державної влади усіх рівнів у підготовці фахівців. Основ-
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ною законодавчою та нормативно-правовою базою розвитку інформаційних 

технологій у вищій освіті є Закони України «Про освіту», «Про вищу осві-

ту», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007−2015 роки», «Про Національну програму інформатизації», Указ Пре-

зидента України «Про національну доктрину розвитку освіти України в ХХІ 

столітті», Державні програми «Вчитель» та «Інформаційні і комунікаційні 

технології в освіті і науці» тощо [6]. У 2016 році Постановою Верховної Ра-

ди України схвалені рекомендації парламентських слухань на тему «Рефор-

ми галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформацій-

ного простору України» [6], де передбачена підготовка Міністерством осві-

ти і науки України змін до Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року, у тому числі в напрямку забезпечення локалізації та 

впровадження міжнародних (ISO) і європейських стандартів групи 

«Information technology-Learning, education and training» (Інформаційні тех-

нології для навчання, освіти і тренінгу); розробки стандартів ІКТ-

компетентності; розробки та впровадження програмних засобів підвищення 

обізнаності громадян з питань інформаційної безпеки, кібербезпеки тощо.  

Власне, її найвищою метою є науково-навчальна діяльність, яку вар-

то розцінювати як складне структуроване суспільне явище, тип культурної 

діяльності, соціальний інститут, вид професійної діяльності, систему знань 

тощо. Зокрема, Н. Ясниська [9], у своїй роботі зазначає, що вимоги прохо-

дили процес легітимації в межах публічного управління й адміністрування. 

Їх можна представити, з одного боку, як систему координат «Держава – Су-

спільство – Освіта – Наука», а з другого – як різнобічний трикутник «Дер-

жава – Освіта – Наука». Останній варіант, розвиток науки у ЗВО не виконує 

того стратегічного завдання, що передбачає використання результатів нау-

кових досліджень у навчальному процесі, їх інтеграцію в освітні програми, а 

освітній процес не має сенсу з позиції передачі студентам «актуальних» 

знань, забезпечення їх добробуту в подальшому, підвищення інтелектуаль-

ного потенціалу суспільства тощо.  

Використання засобів-тренажерів під час вивчення навчальної дис-

ципліни ОПГ та ЦЗ покращить знання, вміння та навички умінь, розширить 

кругозір самопідготовки студентів. 

Програмні засоби дають змогу реалізувати головну мету вищої осві-

ти – забезпечити підготовку фахівців, готових до виробництва конкурентос-

проможної продукції, що неможливо без використання сучасних підходів у 

сфері управління охороною праці на базі використання міжнародних стан-

дартів та сучасних програмних засобів. Без використання міжнародних ста-

ндартів у навчальному процесі, особливо це стосується забезпечення управ-

ління якістю продукції, а, відповідно, і безпеки майбутніх випускників та 

програмних засобів, неможливо досягнути високого рівня безпеки, змен-

шення обсягів виробничого травматизму та професійних захворювань.  

 Основні принципи використання програмних засобів під час вивчен-
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ня студентами циклу безпекових дисциплін, як: «Основи охорони праці» і 

«Охорона праці в галузі та цивільний захист (за галузевим спрямуванням)» 

на нашу думку мають бути: єдність навчання, виховання й розвитку; науко-

вості та систематичності; свідомості та творчої активності студентів; наоч-

ності, міцності засвоєння знань; формування умінь і навичок, диференційо-

ваність підходу до навчання кожного студента за умов колективної роботи. 

Сьогодні на ринку інформаційних технологій у сфері безпеки можна 

виділити низку програмних засобів, які активно можуть використовуватись 

викладачами ЗВО під час викладання дисциплін циклу охорона праці та за-

стосовуватись у майбутній професійній діяльності випускниками для забез-

печення високого рівня промислової безпеки на підприємствах (установах, 

організаціях): автоматизоване робоче місце спеціаліста з охорони праці 

«АРМ Охорона праці», яке призначене для удосконалення організації служб 

охорони праці (ОП); автоматизовані інформаційні системи «АІС ЕТНА» − 

призначені для автоматизації процесів у сфері ОП; програмні продукти для 

спеціальної оцінки умов праці (С. «Праця-Експерт 4.0»;  АС «Праця-

Експерт» V 4.0 for Windows; АС «Праця-Експерт V 4.0 for Windows – уні-

версальна»); програма «Профогляд» (AndSoft)» – призначена для автомати-

зації роботи лікаря профпатолога; програма «Охорона праці. Редактор звіт-

них форм» − призначена для автоматизації списку форм документів, які не-

обхідні для обліку й розслідувань нещасних випадків; комп‘ютерна програ-

ма з обліку засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) «Управління системою за-

безпечення робітників підприємства засобами індивідуального захисту» − 

призначена для ведення обліку спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших ЗІЗ; програма «Citadella» – призначена для рішення питань промисло-

вої безпеки, моделювання зон і визначення параметрів небезпечних факто-

рів пожежі (вибуху) та інші. Перераховані програмні засоби (продукти) є 

одним із ефективних засобів підвищення якості підготовки студентів. 

Реалізація ІКТ у навчальному процесі, зокрема під час вивчення дис-

циплін «Охорони праці в галузі та цивільний захист (за галузевим спряму-

ванням)», дозволить значно покращити якість процесу навчання при прове-

денні практичних і лабораторних робіт, заліків та іспитів. Це суттєво підви-

щить мотивацію в студентів до самого процесу навчання. 

Висновки. Таким чином, зважаючи на обсяг і рівень передбачуваних 

структурно-організаційних реформ в Україні, а також її інтеграційні праг-

нення, удосконалення вітчизняного організаційно-інституційного забезпе-

чення державного управління навчально-науковою діяльністю ЗВО так чи 

інакше повинно відбуватися з урахуванням комплексного підходу, тобто на 

системній основі. Це має сприяти, по-перше, оптимізації фінансових витрат, 

необхідних для здійснення державного впливу на таку діяльність, по-друге, 

його дерегуляції, а по-третє, забезпеченню відкритості та розвитку багато-

манітності вітчизняного ринку освітніх послуг.  
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Необхідність удосконалення форм і методів формування знань про поже-

жну безпеку в молодших школярів зумовлена трагічними статистичними даними 

виникнення пожеж по країні та числа загибелі і травмування у них дітей. Сього-

дні ця проблематика вимагає від учителів, рятувальників прийняття невідклад-

них заходів щодо удосконалення навчання дітей пожежній безпеці. У статті 

представлено найбільш ефективні форми та методи виховної роботи з молод-

шими школярами в рамках впровадження Державного стандарту початкової 

освіти. 

Ключові слова: державний стандарт, пожежна безпека, виховна робота, 

форми та методи роботи, Державний стандарт початкової освіти, формування 

знань.  

  

The need to improve the forms and methods of forming knowledge about fire 

safety in younger students is due to tragic statistical data on the occurrence of fires in 

the country and the number of deaths and injury to their children. Today, this problem 

requires teachers and rescuers to take urgent measures to improve the training of child-

ren in fire safety. The article presents the most effective forms and methods of educa-

tional work with younger students in the framework of the implementation of the State 

standard of primary education. 

Keywords: state standard, fire safety, educational work, forms and methods of 

work, state standard of primary education, formation of knowledge. 

 

 

Постановка проблеми. У пожежно-профілактичній роботі організація 

виховної роботи з молодшими школярами здійснюється через використання 

різних засобів, методів і форм роботи, наповнених тематичним змістом у 

сфері пожежної безпеки. Але досвід показує незнання школярами основних 

питань запобігання виникнення пожеж та загорань, а також порядку прави-

льних дій у разі їх виникнення, досі  призводить до травмування або загибе-

лі дітей у разі зіткнення з небезпечними ситуаціями [3]. Це є достатньою пі-

дставою для визначення концептуальних положень щодо вибору форм та 

методів виховної роботи з молодшими школярами для формування проти-

пожежних знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуалізована нами тема 

порушувалася в низці досліджень українських і зарубіжних науковців,  се-

ред яких дослідження О. Ващенко [1], М. Удовенко [6] та ін. Проте і сьогод-

ні ми не маємо наукових розвідок, які б комплексно досліджували окреслену 

проблематику, не розв‘язують повною мірою питання формування знань про 

пожежну безпеку в молодших школярів, дотичні умовам становлення Нової 

української школи, що висвітлюється в сучасних наукових педагогічних 

студіях та знаходиться на маргінесах вітчизняної педагогічної думки [7,8].   

Постановка завдання. Мета статті  полягає у виборі та дослідженні 

найбільш оптимальних форм та методів виховної роботи з молодшими шко-

лярами, які б забезпечили формування протипожежних знань в рамках ста-

новлення Нової української школи [5]. 
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Виклад основного матеріалу. Виховання учнів у сучасній школі 

здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоп-

лює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави [4, 

с. 25]. 

Процес організації виховання учнів навчальних закладів здійснюється 

шляхом: 

 проведення навчально-виховної діяльності; 

 роботи з дітьми в позаурочній та позакласній діяльності; 

 позашкільної освіти; 

 роботи органів учнівського самоврядування; 

 взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними уста-

новами, органами управління та ін. 

У позакласний час орієнтири  виховної роботи передбачають залучення 

учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: 

пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, 

пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що 

організовуються у години дозвілля. 

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, 

для нього характерними є наступні форми діяльності: ситуаційно-рольова 

гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-

мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тема-

тичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення 

альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, 

розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-

рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини 

з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змаган-

ня, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису 

класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і твари-

нами [4]. 

До цього переліку форм і методів виховної роботи в галузі пожежної 

безпеки з дітьми молодшого шкільного віку доцільно, на нашу думку було б 

додати екскурсії школярів у пожежну частину, виступи представників по-

жежної охорони на класних годинах, у пришкільних таборах та в період літ-

ньої оздоровчої кампанії. Тематичні екскурсії в пожежну частину на етапі 

початкової школи є важливим складником організації навчання дітей окре-

мих напрямків пожежної безпеки. Завдяки цій формі роботи діти починають 

краще розуміти важливість дотримання правил пожежної безпеки, усвідом-

лювати небезпеку пожежі та її наслідків, адже лише під час екскурсії діти 

отримують можливість поговорити про пожежі з професійними рятувальни-

ками, розібрати негативні моменти виникнення небезпечних ситуацій, про-

аналізувати необхідність придбання знань щодо профілактики виникнення 

пожеж, правильного алгоритму дій, виходячи з реальних прикладів життє-
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вих ситуацій, про які розкажуть фахівці в процесі екскурсії. Побачивши на-

очно статистику дзвінків за добу до Служби порятунку,  діти матимуть мо-

жливість краще усвідомлювати шкоду від  фальшивих (хибних) дзвінків; ро-

зуміти наскільки важлива достовірна та повна інформація про пожежу, або 

подію;  знати, що слід казати, викликаючи пожежних; та розуміти важли-

вість швидкого прийому інформації та передачі її рятувальникам заради 

безпеки свого життя та життя оточуючих людей.  Важливим фактом для ус-

відомлення стане те, що незнання усіх необхідних даних про місце виник-

нення пожежі, координат місцевості, де виникла пожежа, призведе до за-

тримок у роботі рятувальників, і це, своєю чергою, може спричинити трагі-

чні наслідки. У той же час діти матимуть змогу перевірити власні, уже наяв-

ні, знання з безпеки своєї життєдіяльності.  

Ще одним методом навчання основам пожежної безпеки є евакуація з 

навчального закладу чи будинку (квартири) за умови надання дітям повної 

самостійності під час виконання дій та прийняття рішень про евакуацію, ви-

значити напрямки порятунку та його шляхи (через коридори, евакуаційні 

виходи, вестибюлі тощо). Педагог чи запрошений на ці заняття співробітник 

Служби порятунку при цьому обмежиться функцією контролю. Серед його 

завдань буде умовно вигадати місце виникнення пожежі та проаналізувати 

правильність дій молодшого школяра. Але етапові практичного відпрацю-

вання наявних умінь та навичок має передувати етап попереднього опрацю-

вання теоретичного матеріалу. Перед тренувальною евакуацією спочатку 

вчителям, а потім дитині слід розповісти про шляхи евакуації та евакуаційні 

виходи; показати, де вони розташовані у школі та куди ведуть. Цю інформа-

цію має надавати спеціально запрошений представник місцевої пожежної 

охорони. Найефективнішим цей метод буде при взаємодії трьох сторін: ря-

тувальники–педагоги–батьки. Завданням батьків у цьому випадку буде на-

дання дітям необхідної протипожежної інформації відносно власної оселі, 

зокрема діти мають знати специфіку розміщення кімнат у домашній оселі, 

шляхів евакуації з них, можливі варіанти виникнення пожежі та ймовірні 

шляхи порятунку у безпечне місце. Допомогти батькам з експертизою про-

типожежного стану домашньої оселі можуть рятувальники, спеціально за-

прошені для цього на батьківські збори.  

Головним, все ж таки, аспектом у формуванні в дітей молодшого шкі-

льного віку необхідного обсягу знань, умінь та навичок з основ пожежної 

безпеки, ми вважаємо, є практично-ігрова спрямованість тренінгів з пожеж-

ної безпеки. Важливим постає завдання з відпрацювання різних вигаданих 

пожежонебезпечних ситуацій шляхом використання ігрових методів. Най-

простіші вправи можна організувати на подвір‘ї школи, біля будинку, 

влітку – на території дитячих оздоровчих таборів, Це найпростіші завдання, 

при виконанні яких діти можуть наочно побачити можливі варіанти подо-

лання пожежонебезпечної ситуації. Однак варто пам‘ятати, що діти молод-

шого шкільного віку не повинні самостійно долати пожежонебезпечні ситу-
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ації, вони мають знати, що це може бути вкрай небезпечним, адже одна й та 

сама ситуація може розвиватися по-різному й не всі ризики та небезпеки 

можуть бути ними врахованими. Скажімо, типовий випадок загорання папе-

ру в смітнику.  Найпростішим варіантом подолання ситуації є гасіння його 

водою, але не всі діти зможуть прорахувати ситуацію, що в смітнику можуть 

знаходитися додаткові горючі та легкозаймисті матеріали, які під дією висо-

кої температури виділяють їдкий дим; вони можуть вибухнути, і це призведе 

до травмування. Перше, що мають чітко усвідомлювати діти молодшого 

шкільного віку – під час виникнення пожежі слід кликати на допомогу до-

рослих, а не займатися гасінням пожежі самостійно. Таким чином, гра є до-

волі ефективним методом отримання необхідних знань, умінь і навичок з 

основ пожежної безпеки у школярів молодшого шкільного віку, вона дає 

змогу ілюструвати приклади виникнення загорань та пожеж із життєвих си-

туацій та моделювати поведінку дитини в небезпечних для життя умовах, 

сприяє формуванню самостійності вихованця за рахунок набуття вже пев-

них знань, умінь і навичок. При використанні ігрових методів для оволодін-

ня навичками пожежної безпеки доцільним є залучення до процесу навчання 

й виховання співробітників пожежної охорони. Це дозволить підвищити рі-

вень знань у дітей щодо дій у разі виникнення пожежі та відпрацювати пра-

вильний алгоритм дій. 

Висновки. Звичайно ми лише виокремили проблему формування у мо-

лодших школярів знань про пожежну безпеку та запропонували її вирішення 

шляхом вибору найбільш ефективних форм та методів роботи для удоскона-

лення протипожежних знань, однак, потребує подальшого дослідження та 

розгляду наявний матеріал з пожежної безпеки у навчальних закладах, під-

готовленість відповідних фахівців у сфері безпеки життєдіяльності та основ 

здоров‘я та ін., що дозволить виконати задовольнити умови формування 

Нової української школи.  
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Akhmedova O., Stryzhak O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PUBLIC MANAGEMENT ASPECTS OF FORMATION OF THE SPECIALISTS‘ 

PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE FIELD OF TOURISM" 

 

Problem setting. Training of the specialists of the tourism field is a one of the 

most important issues since the quality of personnel is a key factor of the tourism devel-

opment. The introduction of the effective interactive teaching methods such as trainings, 

business simulations, and business games in the process of professional training allows 

students to get acquainted with real situations, to apply the accumulated theoretical 

knowledge into practice, to become more flexible and to develop responsible attitude to 

work. 

Recent research and publication analysis. The problem has been deeply stud-

ied by the national and foreign scientists such as M. Gotalz, S. Livingston, V. Little-

wood, N. Robinson, D. Huntwild, O. Beydyk, V. Yermachenko, O. Zyma, L. Knodel, V. 

Lozovetska, O. Lubitseva, P. Maslyak, N. Martynova, Ya. Oliynyk, T. Tkachenko, V. 

Fedorchenko and others. However, insufficient attention has been  paid to the develop-

ment of the new practical training courses for the formation of the specialists‘ profes-

sional competencies in the field of tourism. 

Paper objective is to highlight the advantages of the interactive teaching meth-

ods as compared to the traditional ones, to develop a training course ―8 steps to an ad-

vertising campaign creation for a tourism company‖ and to identify the professional 

competences formed during the training course. 

Paper main body. The paper focuses on the formation of the following profes-

sional competencies: 

- ability to analyse the enterprises of the tourism industry; 

- ability to formulate the necessity, the scale and the objectives of an advertising 

campaign; 

- ability to classify the target audience of an advertising campaign; 

- ability to determine the nature of an advertising campaign; 

- ability to develop creative strategy of an advertising campaign; 

- ability to budget and estimate the promotional activities. 

Conclusions of the research. Simulation methods of training enable students to 

form a comprehensive understanding of tourism as a science and a sphere of practical 

activity; to develop the ability to deeply analyse current problems of tourism industry 

development; to use domestic and foreign experience in tourism. A properly selected 

educational problem situation is an important method of achieving learning objectives, it 

enhances motivation to study, moulds professional creative thinking, increases students‘ 

interest, stimulates teamwork, helps to overcome shyness and insecurity in the real 

working environment. 
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Alebri M. A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS AND REGULATIONS OF 

WATER QUALITY WATER RESOURCES MANAGEMENT" 

 

Problem setting. A fundamental and very important issue directly related to the 

creation of conditions for the implementation of the investment potential of the implemen-

tation of the EU water directives is also the division of responsibilities and functions of 

key managers in the use of water resources, and in particular, the underground hydros-

phere between the relevant ministries and departments. The transfer of such functions 

from state environmental institutions to those not relevant in this area or directly related to 

the use of water resources may lead not only to the impossibility of implementing Euro-

pean standards and to contradict European practice in water resources management, but 

also to deteriorate significantly in the long term the situation in this area. 

Recent research and publications analysis.  The problems of environmental 

safety, as well as the functioning of the mechanisms of state and public administration in 

the field of water quality Ukraine, the European standards and norms for water manage-

ment, have dedicated their research to well-known scientists. The study of public adminis-

tration in the field of environmental security, the formation of environmental policy in the 

context of state-building, was engaged in the practice of public administration. Significant 

contribution to the solution of this problem has been made by foreign scholars. 

Paper objective. The purpose of the paper is analysis of the regulatory and legis-

lative framework concerning the implementation of European standards and water man-

agement standards by Ukraine.. 

Paper main body. It is noted that in view of the considerable financial and eco-

nomic difficulties associated with the use of groundwater treatment technologies and the 

irreversibility of aquifer contamination processes in the case of poorly developed subsoil 

technologies, it is advisable to significantly increase the responsibility of certain catego-

ries of subsoil users for the pollution of aquifers and to establish rigid control systems 

their activities. An analysis of the groundwater monitoring network in Ukraine has re-

vealed that the existing system does not meet the requirements of modern groundwater 

monitoring and requires significant improvement, restoration of the observation network 

and expansion of the list of controlled components and indicators necessary for obtain-

ing complete and qualitative ecological and hydrogeological information. Over the past 

ten years, such a network of state-level has decreased by almost one third of observation 

points, and the number of foci of groundwater pollution has almost doubled. 

Proposed with the purpose of ensuring the implementation of measures to prevent 

or limit the flow of pollutants and deterioration of the status of all underground water 

bodies, the WFD establishes general conditions for the protection and protection of 

groundwater, introduces the requirements for controlling the permissible level of pollu-

tion and coordinates the methods for assessing the quality of underground water bodies. 

Also, in accordance with the provisions of the Directive, a list of measures to improve 

and reproduce all groundwater resources, and to ensure balance between fence and rep-

lenishment of groundwater is indicated. In general, groundwater is one of the largest 

sources of fresh water in Europe, and in many European regions, they play the role of 

the main source of drinking water. Therefore, in the countries of the European Union, 
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where sustainable water management is one of the main and priority areas for environ-

mental protection, the WFD and the Subsidiary Directive 2006/118 / EC on the protec-

tion of groundwater against pollution and exhaustion form the basis of the guidelines for 

the treatment of groundwater resources. 

Conclusions of the research. Expansion of the base of collection of existing 

payments and charges for water use, as well as improvement of the environmental tax 

on discharges of pollutants into water bodies will provide additional budget revenues, 

the control of which will allow fair distribution of them, in particular, for recreational 

measures on water resources. 
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Alhemeiri M. A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"THE MAIN PROVISIONS OF THE IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS PUB-

LIC ADMINISTRATION POLICIES AT THE REGIONAL LEVEL" 

 

Problem setting. Crises are an indispensable step in the development of socio-

economic systems of any level from the microeconomic (in the life cycle of the organiza-

tion) to the megaeconomic (on the scale of the world economy). The emergence of crises 

in the development of socio-economic systems is an objective regularity, since the econ-

omy can not develop all the time in one direction, with positive dynamics, and, as you 

know, the period of economic recovery will surely go down. In this regard, there is a need 

to formulate and continuously improve the policy of crisis management and crisis man-

agement mechanisms, which will vary depending on the level of socioeconomic system to 

which they are applied (crisis management of the organization or state regulation of the 

economy). 

Recent research and publications analysis.  The modern economy of Ukraine 

is characterized by a high level of transitivity. At the moment, this is due to the transi-

tion to a market economy and the growth of the share of services in the country's GDP. 

The systemic transformation of the functioning of economic mechanisms led to a deep 

crisis of socio-economic and institutional foundations of the Ukrainian economy, a pro-

found and qualitative change in economic processes. A number of researchers and prac-

titioners believe that a qualitatively new type of management - "anti-crisis public admin-

istration" - is able to bring the Ukrainian economy out of such a critical state. The need 

for effective anti-crisis public management is a requirement of socio-economic practice, 

which determines the relevance of comprehension and development of a new type of 

management. 

Paper objective. The purpose of the paper is to study the main provisions of the 

implementation of anti-crisis public administration policy at the regional level. 

Paper main body. The subjects and subject of anti-crisis public administration, 

the main theories of anti-crisis public management of the region are investigated. The 

tasks of public crisis management at the regional level are considered. Characterized by 

the anti-crisis system of public administration at the regional level. The main principles 
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of the implementation of the anti-crisis public administration policy at the regional level 

are proposed. The current conditions for the implementation of the anti-crisis public 

administration policy at the regional level are defined. 

To implement an effective policy of crisis management at the regional level, it is 

proposed to ensure a clear interaction between public authorities and management of 

different levels between themselves and with business structures. The main direction of 

effective anti-crisis public administration at the regional level is proposed to consider 

the wider use of various organizational and legal forms of doing business. At the region-

al level, the purpose of implementing the policy of crisis management in public adminis-

tration is defined as the formation of the foundations of sustainable development of the 

innovative real sector of the economy, which require the creation of such conditions: the 

identification of sectors and industries that are able to compete on an innovative basis 

with relevant global best-practice products; development and implementation of an or-

ganizational mechanism for attracting private capital to anti-crisis programs; the creation 

of a management system that focuses on adapting to the challenges of the environment 

and organizational change. 

Conclusions of the research. Today, Ukraine has all the necessary resources for 

independent and effective economic development. But while the country is not using its 

potential and for many years can not get out of the systemic crisis. The subject of anti-

crisis public administration are the authorities. The subject of the impact of anti-crisis 

public management are the factors of the crisis, that is, all the manifestations of exacer-

bation of contradictions that threaten the onset of the crisis (predictable and real). 

 

 

___________________________ 
 

 

Balan M. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STATE RECOVERY FOR THREAT SOCIAL AND POLITICAL STABILITY" 

 

Problem setting. The emergence of crisis situations in the states of the world 

prove the existence of threats to socio-political stability. The merger of Arab and Euro-

pean civilizations is accompanied by the migration of large numbers of people from 

North Africa to the European Union countries, which in turn leads to terrorist acts and 

massive resistance of the indigenous population. In order to strengthen national econo-

mies, governments are conducting reforms in social policy, leading to confusion and un-

rest. 

The Ukrainian society is also an exception to this problematic issue. The recent 

revolutionary events have caused tragic consequences, the carrying out of the antiterror-

ist operation and the operation of the united forces in certain districts of Donetsk and 

Luhansk oblasts led to the deaths of both representatives of military formations and law-

enforcement agencies of special purpose as well as of civilian population. 

Recent research and publications analysis.Today, scientists have made a sig-

nificant contribution to the study of the problems of responding to the security and de-

fense sector on crisis situations. However, they investigated some issues of crisis re-
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sponse of military formations and law enforcement agencies of special purpose, leaving 

out the attention of the problem of state response to threats of socio-political stability. 

To the volume , research topics are considered to be time-consuming. 

Paper objective. The purpose of the paper is to study the main provisions of the 

state recovery for threat social and political stability. 

Paper main body. Based on the analysis of previous scientific researches, the 

regulatory framework of the sphere of response to crisis situations that affect socio-

political stability, the concept and model of the state response to the threats of a socio-

political nature of stability are defined in the article. 

According to the results of the study, it was established that the basic concepts of 

state response to threats to socio-political stability are defined in the normative and legal 

framework of Ukraine for the functioning of state institutions in the sphere of ensuring 

national security. The normative and legal acts that declare the issue of responding to 

threats to socio-political stability are the Law of Ukraine "On National Security of 

Ukraine", the National Security Strategy of Ukraine, and the Concept for the Develop-

ment of the Security and Defense Sector of Ukraine, etc. 

It is substantiated that the legal regulation of relations, which is formed in the 

conditions of crisis situations, was historically carried out with the help of normative le-

gal acts regulating the application of emergency measures. Extraordinary administrative 

and legal regimes are a form of ensuring national security in the face of factors of global 

danger for national interests. It is determined that the state response to the threats of so-

cial and political stability is realized by the corresponding mechanisms of public admin-

istration. 

It is worked out the model of the state response to the threats to social and politi-

cal stability, which determines the role and place of mechanisms of state response to 

threats to socio-political stability. The model determines that among the crisis situations 

the most threatening are mass riots and armed conflicts. The directions of further re-

search will be aimed at developing new and improving existing mechanisms of state re-

sponse to threats to socio-political stability. 

Conclusions of the research. The article substantiates the relevance and signific-

ance of scientific research of the problems of state response to threats of social and politi-

cal stability. The analysis of scientific researches, normative-legal base of the sphere of 

reaction to crisis situations that influence social and political stability is carried out. The 

model of the state response to threats of social and political stability is formed. 

 

 

___________________________ 
 

 

Batyr Yu. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STATE MANAGEMENT AND REGULATION OF FORESTRY 

ENTERPRISES OF UKRAINE" 

 

Problem setting. The main task of state regulation and management in the field 

of forestry is to ensure effective protection, proper protection, rational use and reproduc-
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tion of forests. State regulation and management in the field of forestry is carried out by: 

forming and defining the main directions of state policy in the field of forestry. 

Recent research and publications analysis. Issues of public administration in 

the field of forestry are devoted to the works of I. E. Borodin, O. A. Melnichenko, M. P. 

Perepelytsy, V. P. Troshchinsky, P. Sitnik, V. A. Skuratovsky, A. A. Haletskaya and 

others At the same time, despite the existence of solid research, a number of achieve-

ments in the past, the priority directions of the state administration are not well-

grounded in the effective development of forestry. 

Paper objective. The purpose of the article is to generalize theoretical, organiza-

tional and applied questions concerning the principles of state management of forestry 

development and to determine the priority ways of state management of the branch. 

Paper main body. The total area of forest lands belonging to the forest fund of 

Ukraine is 10.4 million hectares, including 9.6 million hectares covered with forest 

vegetation. Forests of Ukraine make up 15.9%. Despite the small forests of Ukraine, 

Ukraine occupies 9th place in the forest area and 6th in terms of wood reserves. For 

2017, the volume of sales of forestry enterprises is 13.7 billion UAH. Forestry develop-

ment) to a large extent depends on the influence of the state, which "plays a leading role 

in regulating public relations with forests." The development of the industry is ensured 

by the state policy in the field of forestry - a complex of legal, financial, administrative 

and organizational measures. 

Functions of state management of forestry are realized through the construction 

of an appropriate mechanism, which is understood as a set of practical measures, tools, 

levers and incentives, through which the subjects of state forestry management exercise 

a targeted influence on the field of forestry. 

The key problems of forestry in Ukraine are as follows: imperfect distribution of 

management functions, imbalance of financial support for forestry activities; the pres-

ence of illegal logging and the circulation of illegally harvested timber, the need to im-

prove the forest management system, the lack of legal and economic mechanisms to en-

courage the introduction of nature-conservation technologies; ineffective mechanism for 

bringing to administrative and criminal responsibility for illegal logging and poaching. 

Conclusions of the research. The priority directions of public administration are 

offered: legal regulation of measures to improve the efficiency of forestry management, 

counteraction to illegal cutting down and corruption, improvement of forest manage-

ment system, improvement of forest management financing system through the creation 

of the State Forestry Development Fund. 

 

 

___________________________ 
 

 

Bilovskyi M.  
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"MODERN STATUS AND RESULTS OF PUBLIC GOVERNANCE AND ADMIN-

ISTRATION MECHANISMS IN THE FIELD OF ENERGY SAVING AND ENERGY 

EFFICIENCY IN UKRAINE" 
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Problem setting. One of the priority directions of further sustainable develop-

ment of Ukraine is the construction of a model of social development based on energy 

saving and energy efficiency. Reinforcing the pace of economic development, ensuring 

the necessary level of national energy security, solving existing social problems and im-

proving the living standards of the population depends to a large extent not only (and 

not so much) on the amount of available energy resources, but on the effectiveness of 

their use in all spheres of public life. 

Recent research and publications analysis. Scientists such as O. Voloshin, A. 

Denisenko, S. Mastro, Y. Mykhailyshyn and others have devoted their analysis of the 

current state and problematic aspects of public administration and administration in the 

field of energy saving and energy efficiency in Ukraine. However, many issues regard-

ing the definition of the directions of increasing the effectiveness of public administra-

tion and administration mechanisms in the field of energy saving and energy efficiency 

in Ukraine remain insufficiently investigated. 

Paper objective. The purpose of the study is to analyze the state of the art and 

determine the effectiveness of public administration and administration mechanisms in 

the field of energy saving and energy efficiency in Ukraine. 

Paper main body. One of the most common indicators of measuring energy effi-

ciency in the country is the energy intensity of the economy, namely the ratio of total 

energy consumption of the country and GDP. In general, this indicator shows how much 

energy was spent to produce a unit of GDP. 

Thus, the energy intensity of GDP of Ukraine in terms of purchasing power pari-

ty in the year 2017 amounted to 0,267 NU / ths. USD, which is by 24.1% less than in 

2007. However, even such a positive dynamics is not enough compared with the best 

world examples. Indeed, for this indicator, Ukraine is among the TOP 10 countries with 

the least efficient use of energy. So, in order to produce $ 1,000 of GDP, Ukraine spent 

0.32 tons of oil equivalent in 2013, which is more than twice as much as the world aver-

age and more than three times more than the energy intensity of GDP on average in the 

European Union, where, to produce $ 1,000 of GDP spend only 0.1 tonnes of oil equiva-

lent of energy. Although since the mid-1990s to 2017 Ukraine has made significant 

progress in improving the energy efficiency of the economy, our country still spends 2 

times more energy per unit of GDP than the average OECD member state. Moreover, 

despite the progress made in recent years, the energy intensity of the Ukrainian econo-

my is now as low as Poland in 1990. An important direction in implementing the state 

energy saving and energy efficiency policy in all spheres of public life in Ukraine is the 

development of renewable energy. 

Conclusions of the research. Consequently, rational consumption of energy re-

sources, ensuring the necessary level of energy saving and energy efficiency is an urgent 

and top priority of the public administration and administration system in Ukraine. Ef-

fective and effective state energy saving and energy efficiency policies should become a 

prerequisite for the revival of competitive industrial production, further development of 

the agro-food sector and services, reforming housing and communal services and ad-

dressing existing social problems. A prerequisite for strengthening the international au-

thority of Ukraine should be the widespread use of renewable energy sources and alter-

native fuels in all spheres of public life, which will help solve the issues of ensuring 

energy and economic independence of the country, development of local communities, 

environmental protection and improvement of the environment.   
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Bondarenko A. 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF MECHASNISMS OF FINANCIAL 

SECURITY STATE REGULATION ENSURING" 

 

Problem setting. The ensuring the state financial security is a guarantor of main-

tenance of stable economic growth in Ukraine in modern transformational conditions. 

At the same time it should be noted that methods and instruments of financial and eco-

nomic security ensuring in Ukraine which are now used by public authorities and local 

government are insufficient and inefficient. 

Recent research and publication analysis. The perspective of development and 

deployment of mechanisms of state regulation of financial security were investigated in 

works of numerous scientists. 

However, the conceptual bases of formation of similar mechanisms still demand 

further consideration. 

Paper objective. The purpose of article is formulation of the conceptual bases of 

formation of mechanisms of financial security state regulation ensuring. 

Paper main body. The conceptual bases of formation of mechanisms of financial 

security state regulation ensuring are formulated in the article. In particular, the instru-

ments of prevention of threats of the state financial security are allocated and analyzed. 

The need and expediency of formation of a system of the state financial security is 

proved. 

Conclusions of the research. The following key purposes and problems of the 

state financial security ensuring are allocated: allocation and formalization of the facto-

rial groups having an impact on production and financial activity and also formation of a 

system of the restrictions regulating an influence of deliberate or unintentional factors 

on the financial sphere. 

The following instruments of prevention of threats of the state financial security 

are allocated and analyzed: strengthening and development of the rights and freedoms of 

the citizen as person; support of material and spiritual values of society and providing of 

a stable constitutional system, sovereignty and territorial integrity of the country. 

It is emphasized that formation of a system of the state financial security is the 

heuristic process, which consists in the solution of problems of a multicriteria range 

which, in turn, demand involvement of highly qualified specialists in various spheres. 

 

 

___________________________ 
 

 

Cherkashyn O., Ischuk V., Ponomarenko L. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"STATE STANDARD FOR PRIMARY EDUCATION. IMPROVING FORMS AND 

METHODS OF FIRE SAFETY" 
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Problem setting. In fire and prevention work, the organization of educational 

work with junior pupils is carried out through the use of various tools, methods and 

forms of work, filled with thematic content in the field of fire safety. But experience 

shows that ignorance by schoolchildren of the main issues of preventing the occurrence 

of fires and fires, as well as the order of correct actions in case of their occurrence, still 

causes injuries or deaths of children in the event of a collision with dangerous situations. 

This is a sufficient basis for defining conceptual provisions on the choice of forms and 

methods of educational work with junior pupils for the formation of fire knowledge. 

Recent research and publications analysis. The theme of our current issue was 

violated in a number of studies by Ukrainian and foreign scholars, the study of A. Vash-

chenko, M. Udovenko, and others. However, even today, we do not have scientific re-

searches that would comprehensively study the outlined issues, do not fully solve the 

issue of forming knowledge about fire safety in junior pupils, tangent to the conditions 

for the formation of the New Ukrainian school, which is covered in modern scientific 

pedagogical studios and is located on marginals domestic pedagogical thought. 

Paper objective. The purpose of the paper is to select and study the most optimal 

forms and methods of educational work with junior pupils, which would ensure the for-

mation of fire knowledge within the framework of the formation of the New Ukrainian 

school. 

Paper main body. The  main, nevertheless, aspect in the formation of the neces-

sary amount of knowledge, skills and skills from the basics of fire safety in children of 

junior school age, we believe, is a practical-game orientation of trainings on fire safety. 

An important task arises for working out various fictitious fire-threatening situations by 

using gaming methods. The simplest exercises can be arranged in the courtyard of the 

school, near the house, in the summer - on the territory of children's health camps. These 

are the simplest tasks, in the course of which children can clearly see possible options 

for overcoming a fire hazard situation. 

Conclusions of the research. Of course, we only highlighted the problem of de-

veloping knowledge of fire safety in younger students and proposed solutions to it by 

choosing the most effective forms and methods for improving fire knowledge, however, 

further research and consideration of existing material on fire safety in educational insti-

tutions, the training of relevant specialists in the sphere of life safety and health bases, 

etc., which will allow to meet the conditions of the formation of the New Ukrainian 

school. 

 

 

___________________________ 
 

 

Dombrovska S., Bahlyk V. 

 

Problem setting. The formation and development of the service-oriented econ-

omy is the leading objective trend in the dynamics of the world economic system. This-

trend reflects the growth of social efficiency as a result of the restructuring of the current 

organization of social production.  

Paper objective is to analyse thefundamentalsof public regulationof the service-
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oriented economy development of the service industry.  

Paper main body. In these conditions, the mechanism of the dynamics of the 

modern economic system changes qualitatively, in the new situation it is mainly driven 

by the services provided on the basis of the all-encompassing diversification and ―indus-

trialization‖ of the service-oriented production. As a result, each primarysection of ―pre-

service‖ social production, getting into the field of the service-oriented economy, ac-

quires another objective-oriented vector of its development – in accordance with the 

service-oriented nature of production, reflecting basic social technologies. Only under 

such a condition, ―non-service‖ enterprises will be able to implement their production 

potential as the main element of the service-oriented economy. 

Thus, the service orientation of the production processes becomes an essential 

characteristic of each primary sector of social production. 

Conclusions of the research. Thus, it has been justified that public regulation of 

the service-oriented economy is dual in nature; its dual economic nature is reflected, on 

the one hand, to the extent that the service-oriented economy implements socially sig-

nificant needs and is subject to direct state regulation. On the other hand, to the extent to 

which it implements individually significant needs, it is an area of non-public, indirect, 

market regulation. This allows determining the parameters of the targeted training of the 

managerial staff with the significant tourist and recreational potential, providing the 

necessary orientation of their qualification. 

The main goals, tools and problems of public regulation of the service-oriented 

economy, which have to adequately reflect the specifics of the dominant market in the 

given economic system of small and medium-sized businesses, have been revealed. This 

allows developing a specific program of financial incentives for the named types of en-

trepreneurship within the boundaries of which the business in the recreational tourism 

sector at the initial stage of its formation should be considered not only as a source of 

municipal and regional tax revenues, but also as an object of the targeted budget lend-

ing. This also allows developing differentiated recommendations of the targeted nature, 

favourable for the accelerated development of this market. 

 

 

___________________________ 
 

 

Dombrovska S., Husarov K. 
 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

―FEATURES OF REGULATION OF THE MIGRATION PROCESSES IN THE EU-

ROPEAN UNION COUNTRIES‖ 

 

Problem setting. In the modern world in recent decades, the problems of external 

migration processes have become extremely topical, and a number of circumstances in-

dicate that in the near future they will not lose their significance. The consequences of 

migration are manifested in political, social, economic, cultural, psychological and other 

areas. Among the most significant consequences of migration are changes in the situa-

tion on the labor market, conflicts in the places of compact settlement of migrants, the 
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impact of migration on the ethnic and social structure of the population. In one form or 

another, on one scale or another, migration flows affect all European countries and their 

management, and therefore giving them civilized forms becomes the most important re-

quirement of international politics and economics. 

Recent research and publication analysis. Many Ukrainian and foreign scientists 

paid attention to the problems of studying the migration processes at different times. 

The transience of what is happening in the modern world requires constant research 

based on the ongoing changes in the economic, political and social spheres of both re-

ceiving countries and countries with high outgoing migration flows. 

Paper objective. The purpose of this article is to study the migration processes 

that occur in the countries of the European Union, as well as to identify the features of 

their regulatory system in these countries. 

Paper main body. Migration processes in the EU countries are shaped by the in-

fluence and influence of many factors, circumstances, situations. These are the demo-

graphic development of the country, the personal and family circumstances of citizens, 

the material and cultural standard of living of the population, the socio-political situation 

in the country, the economic situation, the situation in the labor market, public safety, 

the activities of large transnational corporations and much more. There are different cri-

teria according to which certain types and forms of migration qualify: depending on the 

duration - temporary, long-term or permanent migration: depending on geographical 

factors - regional, border, pendulum, transit: depending on administrative and legal reg-

ulation - voluntary, legal, illegal, expulsion, deportation, relocation, re-emigration. 

The immigration policy of the countries of the European Union, despite 

some differences and national peculiarities, is currently characterized by the following 

principles: implementation of a policy for restricting the entry of low-skilled labor 

force into the country: combating illegal immigration: carrying out a policy of re-

emigration. 

Conclusions. The political and military factors remain the main cause of forced 

migration. Its relationship with economic and social causes has become closer. Together 

they initiate and support migratory attitudes. 

 
 

___________________________ 

 
 

Dreval  Yu. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"THE PROBLEM OF FORMING LEGAL MECHANISM IN SOCIAL AND 

PERSONAL SAFETY" 

 

Problem setting. The issue of legal regulation becomes a particular significance 

for those spheres of social relations that are directly related to the life and health of the 

majority of citizens. The safety in its various manifestations and forms belongs to such 

spheres.  

Recent research and publications analysis. Various aspects of the modern phe-
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nomenon of safety attract considerable attention of researchers, what, in the first place, 

is due to the rapid multiplication of diverse threats and the increase of instability in vari-

ous spheres of human activities. The problem of legal mechanism and legal principles of 

state regulation of safety in various manifestations are being analyzed more and more 

frequently. 

Paper objective. The purpose of the article is determination and substantiation of 

the significance of the mechanism of legal regulation of safety in its various manifesta-

tions. 

Paper main body. The rapid growth of various dangers, which threaten to the 

safe existence of individuals and the life of society as a whole, is inherent to present 

days. Modern globalization increases the number of diverse challenges and threats ra-

pidly. In this case, we should say foremost about the issue of global safety, which con-

cerns the unhindered development of an individual and all spheres of public relations. 

It determines the necessity of legal regulation of social safety in various manife-

stations, because the law is precisely the legal act of the highest legal force, which is 

adopted in a special order and in the aggregate of legal norms is directed to the regula-

tion of the most important spheres of social relations. 

At the same time, responsible persons in the process of safety regulating in its 

various manifestations are facing a number of complex problems. One of the the most 

important is the problem of legal regulation of the appropriate spectrum of social rela-

tions, which goes far beyond purely formal protection from all-round challenges and 

threats. Such protection should harmoniously coincide with the basic principles of a 

modern democratic state, humanism and individual freedom. The problem of interpreta-

tion of the basic concepts concerning the safety and protection of the rights of citizens in 

the legal acts requires an additional attention. 

Conclusions of the research. The essence of the legal mechanism of safety regu-

lation is that the state, within the limits of its powers, ensures the protection of vital as-

pects of life for the society and the person. Therefore, the problem of adhering the prin-

ciple of a harmonious correlation between safety and freedom is important, because 

safety should be considered as a necessary condition for guaranteeing the rights and 

freedoms of an individual. 

 

 

 

___________________________ 
 

 

Gren L. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"FINANCE INSTRUMENT AS AN ELEMENT OF ECONOMIC MECHANISM 

IN STATE MANAGEMENT OF VOCATIONAL (VOCATION-AND-TECHNICAL 

TRAINING"  

 

Problem setting. Imperfection of economic mechanism of vocational (vocation-

and-technical) education development stipulates the search for solving the problem of 

financing it. We will concentrate our attention on the research of finance instrument as a 
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component of economic mechanism in state management of Ukraine‘s vocational (voca-

tion-and-technical) education development. 

Recent research and publications. The role of the state in education manage-

ment is studied by such national scientists as V. Andruschenko, S. Dombrovska, 

N. Karpenko,  V. Moroz, et al. The problematics of state management of education de-

velopment is quite popular among foreign scientists as well, in particular N. Wahlstrem 

(Sweden), A. Hingel (Brussels), D. Shouls (Virginia), W. Mikhalych (Pennsylvania), et 

al. The most interesting of latest research by foreign scientists in this field is the scientif-

ic work by S. Klein (―Vocational education financing: aid for state politicians‖), in 

which finance strategies and the levels of vocational training support in various areas of 

the state are substantiated. 

Paper objective. The aim of the article is to determine the place and role of 

finance instrument within the economic mechanism of Ukraine‘s vocational (vocation-

and-technical) education development.  

Paper main body. The issue of quality training of skilled workers can be solved 

through efficient use of state management tools.  

The standing system of providing citizens with education in Ukraine is compli-

cated, and is financed, in particular, with the funds from state taxes that are distributed 

corresponding to the level of education obtained, part of it coming as an education sub-

vention to the city and area level.  

The key problem of vocational (vocation-and-technical) education in Ukraine is 

the absence of due regulation of budget relations between the state and communities on 

legislative level. The need of market in skilled specialists in working professions has to 

be substantiated from the economy standpoint. Budget relations regulating between lo-

cal communities and state power at the legislative level will also enhance the improve-

ment of vocational education training institutions‘ financing, salaries‘ increase for spe-

cialists in working professions to acceptable level. 

Conclusions of the research. Considering the aforementioned, we can make the 

following conclusions:  

First, improvement of finance instrument as an element of economy instrument of 

state management in vocational (vocation-and-technical) education will enhance the en-

suring of a high level of skilled workers‘ training. 

Secondly, ―conducting permanent monitoring of the need in specialists in certain 

professions and the introduction of mechanisms to stimulate local self-administration 

and  businesses to participate in training and employing them after the end of their train-

ing (tax benefits, guaranties,  budget subsidies)‖ will enhance improvement of finance 

instrument as an element of economic mechanism of state management as an element of 

economic mechanism of state management in vocational (vocation-and-technical) edu-

cation development.   

Thirdly, financing vocation-and-technical training institutions should be multi-

channel. 

As perspective directions of further research, we consider reviewing the employ-

ers‘ economic stimulation mechanisms to create workplaces with decent working condi-

tions and adequate salaries economically. 
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Havaza A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"CONDITIONS OF THE STUDY OF STATE REGULATION  

OF THE PROCESS OF MINE SAFETY CULTURE FORMING" 

 

Problem setting. Today, as a result of the mine danger problem, the threat to the 

life of citizens and the conduct of economic activity on the territory of the country has 

been critically increased. Much of the territory of Donetsk and Luhansk regions in the 

area of  the Operation United Force Operation, in connection with the armed aggression 

of the Russian Federation against Ukraine, has become contaminated with a significant 

amount of explosive objects. As a result, cases of trauma and death of civilians and ser-

vicemen of the Armed Forces of Ukraine and other military formations have become 

more frequent in the East of Ukraine. 

Paper objective. An analysis of the regulatory and legal framework for the for-

mation of a multinational culture of security and the organization of educational activi-

ties on this issue, as well as identifying gaps for further recommendations on the state 

regulation of this issue. 

Paper main body. The Civil Protection Code of Ukraine states that civil protec-

tion is a function of the state aimed at protecting the population, territories, the envi-

ronment and property from emergencies by preventing such situations, eliminating their 

consequences and providing assistance to victims in peacetime and in a special period. 

It is noted that the culture of life safety of the population - a set of values, stan-

dards, moral norms and norms of behavior, aimed at maintaining self-discipline as a 

way to increase security. 

Explanatory work among the population on safety measures and rules of conduct 

when detecting explosive objects is carried out by the centers of propaganda of territori-

al bodies of administration and subordinated units of the Operations and Rescue Service 

of Civil Protection together with local executive authorities, bodies of the Ministry of 

Internal Affairs through: local radio; the press; TV; internet publication; holding conver-

sations and information at the meeting of workers and employees; holding classes in 

educational institutions; the publication of special posters and monuments on security 

measures in the detection of explosive objects; conducting individual interviews during 

a public survey on the detection of explosive objects. 

According to Article 5 of the Law of Ukraine "On Mine Activities" adopted by 

the Verkhovna Rada of Ukraine, the main components of the mimetic activity in 

Ukraine is the provision of information on mitigation activities, as well as informing the 

population about the mine danger and the non-use of explosive items and countermea-

sures training risks associated with explosive objects. 

According to the results of the research of sources of scientific literature, it was 

established that the issue of formation of a mimetic culture of safety is not covered in 

the scientific literature despite the extremely high relevance of this problem. 

Conclusions of the research. As of today, a certain legal and regulatory frame-

work has been worked out on the issues of mine action and humanitarian demining, 

world standards for mitigation safety have been established, and a methodological basis 

for the training of schoolchildren with a multinational safety has been established. 
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Huida O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CURRENT TRENDS OF PUBLIC REGULATION OF THE TELECOMMU-

NICATION SPHERE" 

 

Problem setting. Globalization of the world economy has led to the fact that the 

expression ―The one who owns information manages the world‖ is rapidly losing its 

figurative meaning and is increasingly becoming a criterion for checking the statesmen‘, 

politicians‘, officials‘ and businessmen‘qualificationlevel. Information flows not only 

accompany the relevant commodity-money operations, socio-political events, but often 

are the forerunners of the unexpected, and sometimes very powerful, socio-economic 

processes. Radical shifts in the global economy and their controversial socio-political 

effects have led to a qualitatively new value of information-analytical work of intelli-

gence – strategic, scientific and technical, commercial, etc. In turn, the rapid expansion 

of the newest means of communication has also determined a new stage in the develop-

ment of various information and psychological operations. The issues of information se-

curity are becoming more common to society as far as the adoption of effective solu-

tions depends primarily on a proper and deep understanding of the content of messages, 

the timely detection and neutralization of the influence of factors that may lead to the 

information distortion. The abovementioned leads to a qualitatively new value of the 

skilled information and analytical work for increasing efficiency in all aspects of the 

management process of various spheres of human activity. 

Paper objective is to analyze the current trends of public regulation of the tele-

communicationsphere. 

Paper main body. The activity in the field of public regulation of the telecom-

munication sphere is a way of functioning of the structural elements of any information 

system (enterprise, political party, country, etc.). As a purely applied direction, the or-

ganization of information activities has an integrated character and broad interdiscipli-

nary connections with cybernetics, computer science, economics, history, sociology, 

psychology and philology. Knowledge of the basics of cybernetics provides the under-

standing of the general principles of management of dynamic systems, and knowledge 

of informatics gives the understanding of the principles of searching, collecting, storing 

and processing data for obtaining information. International co-operation in the tele-

communication sphere can be mutually beneficial and fruitful only if the level of re-

search in the countries corresponds to the world level. The conduct of such research not 

only requires the high qualification of scientific personnel, but also a deep penetration 

into the phenomena and trends of the rapidly changing world telecommunication sector. 

Conclusions of the research. The state and trends of public regulation of tele-

communication technologies, which determine the level of technical progress of any 

country, including Ukraine, create the preconditions for economic growth and integra-

tion into the world processes have been analysed in the article. The global nature of 

these processes makes it extremely important to combine the efforts of different coun-

tries in the development of telecommunications, its investment support, and also re-

quires the participation of Ukrainian companies and research centres in scientific and 

technological cooperation. 
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Karlash V. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"REGULATION OF STATE PURCHASES IN THE HEALTH CARE SYSTEM 

OF UKRAINE" 

 

Problem setting. World statistics have recently shown an increase in medical 

costs, which are determined both by demographic shifts and the ever-increasing value of 

new technologies. In this regard, many health systems have a real need to restrain their 

costs. Therefore, the formation of a quality public procurement system that will focus on 

the results of treatment, in our opinion, will be able to act as an effective tool for the de-

velopment of health care in Ukraine in the context of the causes of funding shortages. 

Recent research and publications analysis. Issues related to the health care 

system, as well as the peculiarities of procurement in this area are studied by many 

modern researchers, among which we can distinguish A.O. Olefir, I.P. Gladilin, I.A. 

Vasiliev, S.A. Sergeyev and others. 

Paper objective. Taking into account the process of reforming the health care 

system, as well as the current state and peculiarities of the development of the domestic 

health care system in Ukraine, we aim to identify problematic issues for the implemen-

tation of state regulation of procurement in the medical sector. 

Paper main body. Today it is necessary to construct a constructive dialogue be-

tween the state and the industry for the successful development of the innovative com-

ponent in medicine. Thus, an understanding of the mechanisms of public procurement of 

high-tech medical products enables innovative companies to plan and carry out their re-

search activity with great efficiency, investing in the creation of new technologies in the 

public sector of health care. 

To date, many countries of the world, as well as Ukraine, face the problem of in-

effective procurement of public health care. Moreover, the corruption component is not 

the only reason for existing problems. Among other reasons, we can call the imperfec-

tion of the procedure for public procurement, the shortcomings of the legislative frame-

work governing such issues. In addition, problems may arise in the interaction of state 

bodies and counteragents, since in the process of placement of government orders may 

involve organizations that direct their activities to the illegal performance of a signed 

contract. 

Beginning in 2015, the reform of the public procurement system is taking place 

in Ukraine, based on the Law of Ukraine No. 269-VIII, which provides that the imple-

mentation of centralized procurement for medical institutions is carried out by specia-

lized international organizations. Practice shows that purchasing healthcare through in-

ternational organizations has many positive points, despite existing issues that require 

some refinement. 

Focusing on the experience of foreign countries, it is safe to say that the role of 

procurement in support of innovation in the health care system is very important. At the 

same time it is necessary that one of the means of stimulating innovation is a bidding 

policy, which will improve the results of patient treatment and create value in the health 

care system. However, the most important thing is that the criteria used in the tender 

should be oriented primarily to the benefits that provide the most effective results of 



 349 

patient treatment. 

Conclusions of the research. Thus, public procurement will promote the intro-

duction of innovations in medicine only if the criterion of choice will be the focus on 

long-term results of treatment. At the same time, long-term contracts with the condition 

of localization of high-tech industries and the purchase of goods and services according 

to efficiency criteria should replace the auction model. 

 

 

___________________________ 

 
 

Karpeko N., Dombrovskyi L. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FORENSIC BRANCH TO EN-

SURE STATE SECURITY" 

 

Problem setting. In contemporary Ukraine, hardly anyone can deny the rele-

vance of the topic of innovation. This is not just about the public administration 

sphere, but also about all other spheres of social relations: science, education, 

medicine, jurisprudence, etc. To support this view we refer to the Strategy for sus-

tainable development ―Ukraine – 2020‖, in which the formation and development 

of the national innovation system of the society development is declared as a prior-

ity task for our country. The definition of the term ―innovation‖ definitely has pub-

lic administration aspects. 

Paper objective is to analyse the innovative development of the forensic 

branch to ensure state security. 

Paper main body. In broad sense, ―innovation‖ is used in one or another 

field of society as a result of intellectual (scientific and technical) activities, aimed 

at improving the process of activity or its results. In terms of forensics, the term 

―innovation‖ is not just a game of words or the use of a fashionable term. One of 

the main tasks of forensics is the creation and implementation of appropriate tech-

nics, methods of the crimes disclosure and investigation, understanding the real cir-

cumstances of the case for the maintenance of state security and public order pro-

tection. To be adequate to modern threats, forensics integrates and synthesizes the 

latest advances in science and technology. Today, for its purposes, it carries out an 

active ―innovative‖ activity: successfully develops, implements and uses the latest 

information and technology-intensive technologies, various kinds of intellectual 

systems, nanotechnologies, and more. To understand the innovative nature of the 

forensics development at the present stage, it is obligatory to consider one of its 

laws – accelerating the forensics development under the influence of scientific and 

technological progress.  

Conclusions of the research.Thus, the safe use and effective application of 

the innovative technologies is a prerequisite for the forensics. Considering that the 

scope of the forensic innovative products application is the activity of law en-

forcement bodies in the preliminary and judicial consequences, it is necessary to 

reflect the conditions, orders and results of its application in procedural documents 
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(in the records of investigative (judicial) actions, expert conclusions, etc.). This is 

evidenced by the use of these products, providing an assessment of the evidence 

obtained with their help, providing the conditions for its comprehensive verifica-

tion. We believe that the creation and implementation of forensic innovative prod-

ucts should be declared as one of the priority tasks of forensics at the present stage.  

 

 

___________________________ 
 

 

Kashtalyan T. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"TENDENCIES OF GOVERNMENT LAND MATTERS CONTROL 

 IN THE CONTEXT OF THEIR DEVELOPMENT" 

 

 

Problem setting. The analysis of the development of government land matter 

control all over the world demonstrated the specific tendencies, which formed in it.   

Recent research and publications analysis. The functions of the state, including 

development of land relations are covered in the scientific works by V. Boklag, 

H. P. Binswanger, K. Deininger, A. Degtyar, G. Feder, I. Gorbachova, N. Latynin, 

A. Merzlyak, A. Pomaza-Ponomarenko, O.Prokopchuk, and others.  

Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, it 

should be noted that there is the need in comprehensive description of mechanisms of 

state regulation of land relations, and of the peculiarities of the state policy in this field. 

Our paper objective is based on this. 

Paper main body. Thus, the introduction of innovations in the process of im-

plementation of the state control of land use shall be grounded theoretically and concep-

tually, and shall take into account the factors, which influence the practice of use of the 

forms and methods of management in the indicated field. Based on the world practice, 

the state land policy is implemented in combination with the use of mechanisms of self-

control. Ukraine is also trying to take up this tendency. Sharing the idea of those re-

searchers who support reasonable deregulation in the field of land use, it is specified that 

it is necessary to solve the range of problems of government control available in the 

field of land use control. As a matter of fact, it concerns problem issues connected, first 

of all, with the tax rate; second, with the introduction of electronic application filing for 

land rent right registration; third, with the simplification of the procedure of allocation 

of land for further rent, etc. 

Conclusions of the research. It was grounded that the implementation of state 

regulation of land relations must be ensured with the help of consistent determination of 

its principles, methods, etc. It is established that they concern the public-private sector 

and improve the mechanisms of state regulation of land relations. 
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Kovalev P., Cherkashyn O., Shсherbak S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STATE STANDARD FOR FIRE SECURITY IN THE SYSTEM OF 

ЇTEACHING AND EDUCATION PRIMARY SCHOOLS" 

 

Problem setting. In most cases, students' superficial knowledge of theoretical 

material on fire safety is not always the correct advice of some researchers on this topic 

about the correct actions in the event of a fire, the lack of clarity in the sequence of pro-

posed algorithms of action, the lack of ongoing training and work on fire safety, and are 

the causes of the wrong actions of children in the event of a fire hazard for their lives. 

This provision requires the adoption of urgent measures to improve the training of 

schoolchildren of the basics of fire safety. 

Recent research and publications analysis. The theme of our current issue was 

violated in a number of studies by Ukrainian and foreign scholars, the study of I. Guri-

nenko and others. However, even today, we do not have scientific researches that would 

comprehensively study the outlined issues, do not fully solve the issue of forming know-

ledge about fire safety in junior pupils, tangent to the conditions for the formation of the 

New Ukrainian school, which is covered in modern scientific pedagogical studios and is 

located on marginals domestic pedagogical thought. 

Paper objective. The purpose of the article is to analyze the content component 

of the existing educational material on fire safety for junior pupils and to determine its 

effectiveness in mastering the knowledge of the basic requirements of fire safety in the 

framework of the formation of the New Ukrainian school. 

Paper main body. The first thing that should be clearly understood by children 

of junior school age - in the event of a fire, you should call for the help of adults, and 

not engage in fire suppression on their own. So, we believe that a successful impetus for 

updating the fire brigade and its successful work with junior students would be attract-

ing rescuers. Joint work on the development of the main text on fire safety issues and 

recommendations for their practical use would contribute to the first step towards the 

development of fire safety culture among younger students by acquiring knowledge, ab-

ilities and skills of self-defense in the event of a fire hazard, which are the conditions for 

the formation of the New Ukrainian School. 

Conclusions of the research. Thus, it can be argued that today the training of ju-

nior schoolchildren on fire safety does not yield the expected results. The existing edu-

cational-methodical sources do not fully solve the issue of the formation of knowledge 

of fire safety in the junior pupils.  

Consequently, there is an urgent need to improve the theoretical material on 

fire safety in the educational and educational processes of junior pupils and the use of 

more effective forms and methods of educational work with children in the field of fire 

safety with a view to their implementation in practice to increase the level of readiness 

of students to self-protection in conditions of fire danger, which is the conceptual basis 

for further scientific research in the context of the formation of the New Ukrainian 

School. 
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Kravchuk O. 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE FEATURES OF USE OF CRIMINALIST TECHNIQUE IN PROCESSES OF 

PUBLIC ADMINISTRATION BY EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY" 

 

Problem setting. The technical and criminalist methods and means (the criminal-

istic technique) are widely used at implementation of various investigative actions and 

also investigation and search operations. Their application considerably increases effi-

ciency of disclosure and investigation of crimes. Recently the special attention to possi-

bilities of technical and criminalist methods and means in collecting and research of 

criminalist significant information is paid and financially displayed. According to a 

number of scientists-criminalists, it is one of the most important directions of expansion 

and strengthening of evidential base in public administration of expert and criminalist 

activity. All above-mentioned causes the relevance of the research subject. 

Recent research and publication analysis. The questions of use of various ex-

pert and criminalist methods were investigated by numerous scientists and practicians. 

 However the question of effectiveness of use of criminalist technique in expert 

and criminalist activity within the corresponding public administration processes still 

needs further study. 

Paper objective. The purpose of article is investigation of the features of use of 

criminalist technique in processes of public administration by expert and criminalist ac-

tivity. 

Paper main body. The features of use of criminalist technique in processes of 

public administration by expert and criminalist activity are investigated in article. In par-

ticular, the historical prerequisites of appearance and development of criminalist tech-

nique are characterized. The common features of criminalist technique and judicial ex-

amination are marked out. The classification of methods of criminalist technique in ex-

pert and criminalist activity is carried out . 

Conclusions of the research. In general, it is emphasized that historical prereq-

uisites of appearance and development of criminalist technique gave an opportunity of 

receiving of its following definition: it consists of the technical means and methods cre-

ated on the basis of synthesis of investigative, judicial and expert practice and also ac-

tive application of achievements of natural and technical science, and is intended for fix-

ing of a material situation at survey of places of incidents, carrying out other investiga-

tive actions, cleaning of material evidences, their investigative survey and the previous 

research. 

 

 

___________________________ 
 

 

Kruk S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"FORECASTING AS A GOVERNMENTAL FUNCTION OF PROVIDING OF NA-

TIONAL SECURITY IN UKRAINE" 
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Problem setting. The question of creation of the system of state administration 

in the field of national security of Ukraine is a natural response to the tendencies and the 

direct challenges and threats to national security of our country. That is why it is so 

important to comprehensively study the elements and the directions of development of 

this system, and in particular, institutionalization. 

Recent research and publication analysis. The works by O. Borisenko, S. Bilaj, 

S. Dombrovska, V. Sadkovyi and others are devoted to the analysis and solution of the 

problems of state administration in the context of provision of security system under na-

tional security. 

Paper objective. Without prejudice to the groundwork and scientific achieve-

ments of these scientists, it should be noted that there is a necessity in the study of 

scientific grounds of application of forecasting of national security, and that is the paper 

objective. 

Paper main body. It was defined that the goal of the state administration in the 

field of national security of Ukraine is to carry out effective activities by the state in the 

field of domestic and foreign policy under different conditions. The security policy im-

plementation in the field of foreign policy requires the renovation of the state‘s legisla-

tion, while in the field of domestic policy, it happens in the context of adherence to the 

requirements of the National Security Strategy of Ukraine, the Law of Ukraine ―On Na-

tional Security of Ukraine,‖ etc. 

Conclusions and outcomes. Thus, the system of state administration in the field 

of national security is a complex notion, the meaning of which covers the following key 

components: forecasting; planning; and other administrative activity (functions). 

Taking into account the indicated above, the viewpoint that the national security 

is determined by the processes of institutionalization is defended. They, in turn, are en-

sured by such elements of the system of state administration as functions (forecasting 

and planning). 

 

 

___________________________ 
 

 

 

Kryshtal D. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"PUBLIC ADMINISTRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNI-

CAL ACTIVITIES IN UKRAINE" 

 

Problem setting. In the modern world, the developed science is the most impor-

tant strategic resource of any state. It affects the economy not only through the imple-

mentation and production launching of the new applied ideas and developments but its 

existence is a prerequisite for economic growth. The experience of our country shows 

that any containment of the development of both fundamental and applied science for 

financial or political reasons negatively affects practically all indicators of macroeco-

nomic development and defence capabilities of the country. 
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Paper objective is to analyse public administration of scientific and technical ac-

tivities in Ukraine. 

Paper main body. Current trends of the world development are associated with 

the transition of society to a higher post-industrial stage. Human civilization has moved 

to a new stage of its development – a stage of information technology, the basis of 

which is the processes associated with the production, distribution and use of informa-

tion as an information resource that is the most important catalyst for economic devel-

opment. Modern information systems provide automation of the collection, processing 

and analysis of information with the use of computers and telecommunications that con-

tributes to the increasing of the decisions efficiency made at different levels of public 

administration of the national economy and scientific research. 

Conclusions of the research. Thus, we come to the conclusion that the devel-

opment of science should be balanced in all three areas: fundamental research, applied 

research and development. An important role in the development of all three areas is 

played by the science of higher educational institutions with its close integration into 

academic science, which mainly deals with the fundamental research. It is conditioned 

by the fact that science in the educational institutions has been maintained at a high level 

despite all the difficulties associated with the transition to a market economy. 

 

 

___________________________ 
 

 

Kurskaya T. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STATE REGULATION OF METROLOGICAL EXAMINATION 

FOR IMPROVING THE QUALITY OF PRODUCTS" 

 

Problem setting. In a economy‘s market, the products produced must be of high 

quality. In the documentation on which the manufactured products are manufactured, 

the requirements for the use of raw materials, materials, components, process, quality of 

finished products, their reliability and durability are expressed by quantitative indicators 

that must be measured (monitored) at all stages of production, testing and operation 

products. 

Metrological examination (ME), being an integral part of the technological prepa-

ration of production, is, in essence, its first stage, therefore, it is impossible without ob-

jective and reliable control. 

Recent research and publications analysis. The problem of achieving product 

quality through metrological examination is studied by many researchers of the present. 

So, according to A.V. Khramenkova, in order to make changes in the approaches in en-

suring the quality of products, it is necessary to increase the requirements for the organi-

zation of metrological activity in the production. M.M. Mikiychuk and P.G. Stolyarchuk 

argue that it is necessary to search for methods for improving the quality and efficiency 

of measurement processes at the stage of manufacturing products and integrating them 

into the processes of ensuring product quality. 



 355 

Paper objective. The purpose of the article is to reveal the main features of the 

metrological examination when identifying ways to improve the quality of products 

produced by different enterprises. 

Paper main body. Quality assurance is one of the main conditions under which a 

supplier can enter the market with a competitive product (service), and, accordingly, 

have commercial success. 

Improving quality is an important direction for intensive economic growth. That 

is why there is a comprehensive management of product quality at the enterprise, and 

for each company the management system is individual. Domestic and world experience 

proves the direct dependence of ensuring the high quality of goods from the level of me-

trological provision of production. The correct definition of those or other quality indi-

cators that are subject to verification in the course of the control depends, above all, on 

the metrological provision of measurements and controls. 

An important role in achieving a certain quality of products belongs to the metro-

logical provision of production, as well as testing and quality control. In many respects, 

the reliability of the test results depends on the correct choice of measuring instrument 

and method. Thus, metrological support is the establishment and application of scientific 

as well as organizational foundations, technical means, rules and norms necessary for 

achievement of unity and necessary accuracy of measurements.  

Thus, the problem of ensuring high quality products is closely linked to the quali-

ty of measurement problems. 

Metrological examination helps to rational solution of two main questions of me-

trological support of production of products - what to measure and with what accuracy, 

as well as related issues of the choice of means and methods of measurement. 

The practice of most enterprises, organizations and industries shows that the metrologi-

cal examination leads to improved metrological provision of production and, as a conse-

quence, positively affects the quality of products produced and overall production  

efficiency. 

Conclusions of the research. Thus, the metrological examination was created as 

a metrological methodology for quality improvement. For today, metrological examina-

tion is an analysis of the metrological support provided and the development of recom-

mendations for its improvement. 
 

 

___________________________ 
 

 

Leonenko N. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF THE STATE REGU-

LATION OF THE TOURIST SPHERE OF UKRAINE" 

 

Problem setting. The development of tourism in the modern period of an unsta-

ble economic situation and the imperfection of the public administration system shows 

the heterogeneity of the tourist complex, which necessitates a scientific search for sever-

al new approaches to the improvement of the existing mechanisms of state regulation of 
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the tourism sector in Ukraine. 

Recent research and publication analysis. Analysis of research and publications 

in recent years shows that the study of the mechanisms of state regulation of the tourism 

sector receives much attention in scientific circles. This issue is devoted to the scientific 

work of О. Bilotil, M. Bol, L. Davydenko, S. Dombrovskaya, L. Ivashina,  

E. Kozlovsky, N. Konischeva, S. Maistro, G. Mikhailichenko, О. Melnichenko, 

V. Shvedun, E. Shchepansky and others. The ideas and provisions set forth in the works 

of these authors served as the basis for further scientific developments on the identified 

problems. 

Paper objective. The purpose of the study is to justify the direction of improving 

the mechanisms of state regulation of the tourism sector of Ukraine in the context of the 

effectiveness of the implementation of state policy. 

Paper main body. The main directions for improving the mechanisms of state 

regulation of the tourism sector in Ukraine should include: 

1. In the legal sphere: improving the regulatory framework; improvement of cus-

toms regulation; the establishment of such rules of entry, exit and stay on the territory of 

Ukraine, which would contribute to the development of tourism, the fight against cor-

ruption and crime. 

2. in the economic sphere: improving tax regulation, targeted budget financing of 

tourism development programs, creating favorable conditions for tourism investment. 

3. in the social sphere: addressing the problems of targeted social tourism, in-

creasing investment in human capital. 

4. in the scientific and educational sphere: the development of scientific research 

in the field of tourism; creation of information and analytical database; providing pro-

fessional personnel for tourist activities. 

5. in the field of tourism organization: the formation of the image of Ukraine on 

the world market of tourist services; assistance in promoting a tourist product to the do-

mestic and world market. 

Conclusions of the research. The implementation of these proposals to improve 

the mechanisms of state regulation of tourism will improve the effectiveness of state 

regulation of tourism, harmonize the development of those sectors of the economy that 

are directly related to reproduction processes in tourism activities, coordinate the inte-

raction of state and local executive authorities in coordinating areas and tools for im-

plementation tourist activities that stimulate growth of investment activity and solving 

acute social problems. 

 

___________________________ 
 

 

Lobodenko K. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PROTECTION OF RIGHTS AS A MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT" 

 

Problem setting. The task of constitutional state building, achievement of inde-

pendent standards of human rights protection, observance of the Constitution, legislation 

and international regulations is especially urgent for Ukraine. The state of protection of 
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human and civil rights and freedoms in Ukraine is an evidence of improper political and 

legal conditions of its provision. This, in turn, complicates the situation with domestic 

policy, causes social tension and aggravates the country‘s international position. All 

these facts demonstrate the relevance of the research of the peculiarities of implementa-

tion of human right function in the country. 

Recent research and publications analysis. The functions of the state, including 

human rights and law enforcement of interests of the country, society and individuals 

are covered in the scientific works by V. Bakumenko, Yu. Garyacha, N. Karpachova, 

N. Karpeko, A. Kolodii, O. Lutkovska, R. Mullerson, A. Pomaza-Ponomarenko, 

P. Rabinovich, O. Samofalova, V. Shapoval, M. Shulga, R. Voitovich, K. Volynka, 

O. Yevsyukov and others.  

Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, it 

should be noted that there is the need in comprehensive description of mechanisms of 

human rights state policy as a public phenomenon, and of the peculiarities of the state 

policy in this field. Our paper objective is based on this. 

Paper main body. In the state policy, human rights protection component is not 

eloquent and significant, while the conditions and guarantees of human rights protec-

tion, which remain mainly at the level of declarations, are not systemic and equal for 

everyone. Meanwhile, the regulatory and organizational framework is available in 

Ukraine, and the index of law-enforcement officers‘ numbers is high enough to imple-

ment law-enforcement and human rights protection functions. Nevertheless, the ineffi-

ciency of law-enforcement agencies in Ukraine is defined by the quality of personnel 

and financial provision. The withdrawal of law-enforcement officers from the discharge 

of their duties, misuse of powers, direct violation of the rights of citizens by them and 

arbitrariness cause the relevant attitude to them in Ukrainian society. 

Conclusions. The establishment of effective system of human rights protection 

provides for the formation of comprehensive concept of changes in the field of interac-

tion between state agencies and human rights organizations, and the implementation of 

targeted measures of the state policy. Meanwhile, the establishment of this system is fa-

voured by the extension and intensification of the relevant public management mecha-

nisms and practices, which are applied by human rights organizations.  

For this purpose, it is necessary to study the following issues:  

1) the prospects of activity of the institute of advocacy;  

2) the functioning of a special independent body to investigate crimes committed 

by officials, in particular the law-enforcement ones, etc. 

 

 

___________________________ 
 

 

Lopatchenko I. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"MODERN MEDIA TECHNOLOGIES AS A MECHANISM 

OF INTERACTION BETWEEN THE POWER AND PUBLIC AUTHORITIES" 
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Problem setting. Society has reached that historic stage of development when the 

government is practically impossible without the use of social networks, video hosting, 

messengers, any activity of a brand, a well-known person, a public or political figure. 

The use of modern media technologies by high-ranking officials and civil servants has 

become the most effective mechanism of interaction with the public. The President of 

Ukraine, ministers of the Cabinet of Ministers, people's deputies, state administrations 

and other authorities have and actively use pages in social networks, place materials on 

video hosts and use messengers in their activities. 

Recent research and publications analysis.  Theoretical conclusions and practi-

cal recommendations of the Study are based on the works of national and foreign scien-

tists: T. Galich, А. Zuikovska, L. Ivashuk, А. Matiychyk, О. Minchenko, О. Sahan, 

N. Harchenko, L. Chupryna et al.  

Paper objective. To identify the usage of modern media technologies as an effec-

tive mechanism for interaction between the authorities and the public and to define pos-

sible directions of improvement in this sphere. 

Paper main body. The basic  definition of the term "mechanism of public admini-

stration" is the disclosure of the essence of the mechanism itself. According to G. Ata-

manchuk, the mechanism of formation and implementation of state administration is a 

collection and logical interrelation in social elements, processes and regularities through 

the subject of state administration (its components) and it "captures" the needs, interests 

and goals of society in managing influences.  

In 2017 The Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) conducted an Ukrain-

ian study about the use of  Internet by adult population of Ukraine. It was found that 

61% of the adult population of Ukraine use the Internet. According to the research of the 

company Yandex-Ukraine, the number of registered accounts of the Ukrainians in 2016 

in social networks was more than 41 million accounts which is almost equal to the popu-

lation. The number of accounts, compared to 2012, increased almost twice. At the mo-

ment Facebook has become the most popular in all social media of Ukraine. According 

to the internal statistics in January 2018, 11 million Ukrainians use Facebook. 

Communication, however even online  and used by all representatives of the high-

est political power, creates a sense for the citizens to participate in social and political 

processes, economic and socio-cultural strategies in the state. In this context, social net-

works serve as an instrument for socializing the nation and engaging society in state-

building processes. Authorities should actively implement the use of information tools 

for feedback in public relations, create a Facebook account for their authorities, and ac-

tively lead and attract citizens to them; create Youtube channels where they can show 

their own performance results; to conduct public consultations in social networks; to 

conduct information campaigns through the use of social networks, etc. 

Conclusions of the research. The use of modern media technologies as an effec-

tive mechanism for interaction between the authorities and the public needs an attention 

of the scientific community to develop new methods and forms of this effective interac-

tion. Social media is the unique platform of consolidation between various groups of ac-

tors based on their common interests.  Exactly this way  of civil activity can be consid-

ered as the most operational and massive. 

  



 359 

Lopushynskyi I. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STATE-CHURCH RELATIONS IN UKRAINE AS A LEVER TO PROMOTE NA-

TIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION" 

 

Problem setting. Forming state-church relations is a one of the most important is-

sues since the these relationships are a key factor of the social and economical develop-

ment, as well as national security. 

Recent research and publications analysis. In the national scientific literature, the 

problem of influence of government regulation on forming state-church relations is not 

sufficiently specified and requires further research. 

Paper objective. The purpose of the article is to identify problematic issues of the in-

fluence of government regulation on forming state-church relations in Ukraine as a lever 

to promote national security in the context of eurointegration. 

Paper main body. The paper focuses on the formation of the following state-

church relations: it is a partnership relationship; it is a relationship of cooperation be-

tween the state and the church (religious organizations); it is one of the types of social 

relations that characterizes the degree of their integration or disintegration, etc. 

The paper focuses on the formation of the following strategic prospects of streng-

thening the national security system in the context development or state-church rela-

tions: ability to initiate parliamentary hearings; ability to streamline the mechanism of 

changing the jurisdictions of religious organizations; ability to ensure the organization 

of relations between institutions of state power and religious organizations in the con-

tractual plane, etc. 

Conclusions of the research. The article highlights the state and prospects of 

state-church relations in Ukraine in the context of European integration; the role of hu-

manitarian factors in this process, in particular religious ones, is shown; ways of ensur-

ing the protection of the national interests of our state are considered through the associ-

ation of Orthodoxy; prospects of consolidation of the Ukrainian society and democratic 

regulation of the activity of the Orthodox community, first of all through the establish-

ment of the Orthodox Church of Ukraine, are examined; it is proved that the strengthen-

ing of the positions of Orthodoxy will strengthen the sovereignty of the Ukrainian State, 

its security and equality in international relations. 

 

 

___________________________  
 

 

Lukijanchuk A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION ON FORMING  

AGRICULTURAL SECTOR RESOURCE POTENTIAL COMPONENTS" 

 

Problem setting. Ukraine still holds one of the most advanced scientific and intellec-
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tual potential of the world. However, the lack of due attention to the development of scientific 

potential can lead to many negative and virtually irreversible consequences in the scientific 

and technical field and, as a consequence, in the economy of the country as a whole. The 

technological base of Ukraine is unacceptably lagging behind developed countries of the 

world, with the preservation of the tendencies of increasing the gap, has a very low proportion 

of high-tech in the world market. This leads to an unacceptable reduction of the country's 

scientific and technological potential. All of this greatly affects the decision of issues of inte-

grated development of resource potential. 

Recent research and publications analysis.  In the national scientific literature, 

the problem of influence of government regulation on forming agricultural sector re-

source potential components is not sufficiently specified and requires further research. 

Paper objective. The purpose of the article is to identify problematic issues of the in-

fluence of government regulation on forming agricultural sector resource potential com-

ponents and to propose ways of their solution. 

Paper main body. It is determined that the scientific and technological potential 

of the agrarian sector of the country is designed to provide sustainable competitiveness. It 

determines the situation of regions in the system of national economy, serves as 

processes of eliminating the asymmetry of their development. Analyzing the components 

of the resource potential of the agricultural sector of the country, it is stated that this mul-

tilevel structure is a mutually agreed system. However, the components of the resource 

potential of the agricultural sector of the country, being part of economic relations in so-

ciety, can not fail to take into account the influence of other factors, only a systematic 

approach in considering the components of resource potential in the economic process 

will detect the scale of the systemic effect when using them. Proposed in the study of the 

development of the resource potential of agrarian the sector of the country should be giv-

en an endangered effect inherent in any system, with the optimal use of each of its com-

ponents. Moreover, a detailed consideration of the complex of systemic laws is needed to 

achieve the desired effect: communicative, integrity, addiction, hierarchy, which are in-

herent in any system, whether economic, biological, social, technical or other. It is noted 

that the category of "ability" in the aspect of public administration is practically not in-

vestigated. It is proposed to determine how a set of quantitative and qualitative characte-

ristics of resources, as well as their functional properties, are used and manifested in pro-

duction processes in order to achieve certain results. The value of the final result of a 

functioning economic system is determined primarily not by resources, but by the level 

of integral capacity of the resources used. The proposed ability should be considered as 

the main feature of the potential. However, in most cases, the potential of individual in-

dustries is identified with their resource availability or with the results of production. 

Conclusions of the research. At present, science has not yet formed a clear theoret-

ical understanding of the potential of the agricultural sector of the country, which complicates 

the development of methods for its quantitative assessment, analysis of development and use. 

Difficulties are exacerbated by the fact that in scientific research to reflect the relationship be-

tween the resources of production and its results used a lot of different terms. Among them, 

the most frequent are the following: production and resource capabilities, objective conditions 

of production, economic, production, resource potential, etc. These concepts are dissimilar in 

terms of the number and composition of elements of research objects, which largely causes 

the incompatibility of the results obtained by various scientific studies, and more often, this is 

the cause of the contradictory nature of their findings and recommendations. It is characteris-
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tic that most authors seek to give an integrated assessment of resource availability of farms 

and regions, as well as to show its influence on the results of agricultural production. as the 

subject of further scientific research. 

 

 

___________________________ 
 

 

Lyashevska O., Yaschenко O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"THE STATE INNOVATION DEVELOPMENT MANAGEMENT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS" 

 

Problem setting. In the fierce constant competition for the consumer and sales 

markets, enterprises must constantly introduce innovative processes: to improve and de-

velop new products, advanced technologies, management and sales system, which 

brings them to a new level of development, leads society to progress. Innovative prac-

tice exists for a long time. But, as the analysis of innovative activity of the enterprises of 

regions and Ukraine as a whole showed, innovative processes are carried out not yet at 

the high level that leads to considerable material and financial losses, lack of efficiency. 

Recent research and publications analysis. Analysis of recent achievements 

and publications of such famous scholars as M. Dolishniy, A. Galchinskiy, 

V. Seminozhenko, V. M. Grineva, Yastremsky O. M., Plow, M., Foot O. of innovative 

strategies and reform the domestic economy shows that the author can choose the direc-

tion of research has received considerable attention. At the same time, the changing 

economic conditions require continuous improvement of the innovation strategy of the 

regions on the basis of the current state of their economy. 

Paper objective. The unsolved problem is to determine the role of the innovative 

factor of public administration in ensuring sustainable development of the regions 

Paper main body. In modern conditions of dynamic changes of priorities among 

scientific approaches and the main assessment categories, knowledge becomes an im-

portant economic resource, and information technologies make up the virtual network of 

the world economy as a single system. As a result, as noted in the literature, a "new 

economy" or "knowledge economy"is emerging. The result of research in this direction 

was the concept of the formation of national innovation systems (NIS) of developed 

countries as a set of interrelated organizations (structures) engaged in the production, 

implementation and commercialization of scientific knowledge and technologies under 

the influence of various processes and trends. 

Conclusion of the research. The achievement of sustainable regional develop-

ment goals on the basis of innovation provides for a significant increase in the role and 

responsibility of local state administrations, local governments and territorial communi-

ties for the socio-economic development of the regions.  

Taking into account all aspects of innovation: economic, social, scientific, envi-

ronmental, etc., will allow the most complete study of the directions of innovative de-

velopment to strengthen the position of the regions in the economy as a whole.  
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Malinovskaya L. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PREPARING 

FUTURE ICT EXPERIENCES UNDER THE STUDY OF THE EDUCATIONAL 

DISCIPLINE "LABOR DEPARTMENT AND CIVIL PROTECTION" 

IN HIGHER EDUCATION" 

 

Problem statement. The state policy of Ukraine in the field of informatization 

and information security of the individual, society, state, modern automated and tele-

communication systems is determined by the priority of national interests and is aimed 

at preventing the realization of threats to information. The purpose of state information 

policy is to create conditions for the construction of information society in the state as 

an organic segment of the global information community, ensuring the priority devel-

opment of information resources and infrastructure, introduction of the latest informa-

tion technologies, provision of environmentally and technologically safe conditions for 

the life of the society. The construction of the information society of knowledge in 

Ukraine requires the implementation of information and communication technologies in 

higher education. The use of IКT in student learning is a powerful tool for increasing the 

productivity of learning in the study of discipline "Occupational Safety in the Field and 

Civil Protection", which will increase the effectiveness of their study and will be the ba-

sis for reducing the level of injury and morbidity in Ukraine. 

Recent research and publications analysis. While studying and analyzing 

scientific and methodological literature we can conclude that the disciplines of the labor 

protection cycle were engaged in a wide range of domestic and foreign researchers. In 

particular, O. Kobilyanskyi in his mogography notes that the use of software in the field 

of studying the discipline opens wide prospects for deepening theoretical knowledge 

base, strengthening the applied orientation of learning, which allows us to form a solid 

foundation for ensuring the safe life of a person in society. O. Glinchuk in the scientific 

work emphasizes that the current problem is the development and introduction into the 

higher education system of ICT, including software that will enhance the quality of 

preparation during the study of disciplines.  So, after analyzing the psychological and 

pedagogical, mathematical and methodological literature, we can conclude that the unre-

solved problem now remains the need for widespread use in the pedagogical process 

during the study of disciplines in the field of occupational safety, in particular the bases 

of labor protection and civil protection (according to sectoral orientation), software tools  

(products) that improve the quality of education and the level of safety of graduates of 

higher education institutions 

Paper objective. On the basis of the analysis of previous scientific studies, the 

regulatory framework in the field of training specialists and control the evaluation of the 

system of information and analytical support at the state level. 

Paper main body. The educational and scientific direction of the functioning of 

the university, in the modern sense, is considered as a component of the system of social 

division of labor, aimed at the transfer and acquisition of new knowledge in order to en-

sure optimization of human activity. The mechanism for ensuring the safety of vital 

functions of the population is the state administration in the field of IКT, which is im-

possible without theoretical and methodological substantiation of the functions, struc-
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ture, powers and peculiarities of state authorities at all levels in the training of special-

ists.  The use of simulators during the study of the discipline will improve knowledge, 

skills and abilities, expand the students' self-training horizons.  The software enables to 

realize the main goal of higher education-to provide training for specialists who are 

ready for the production of competitive products, which is impossible without the use of 

modern approaches in the field of management of labor protection based on the use of 

international standards and modern software tools. 

Conclusions of the research. Implementation of informational technologies in 

the educational process, in particular during the study of disciplines "Occupational safe-

ty in industry and civil protection (by branch direction)", will significantly improve the 

quality of the learning process in conducting practical and laboratory work, tests and ex-

aminations. This will significantly increase the motivation of students to the very 

process of learning. 

 

 

___________________________ 
 

 

Maystro S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE STATE POLICY  

OF AGROFOOD SPHERE IN DEVELOPING THE FREE TRADE AREA BETWEEN 

UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION" 

 

Problem setting. The signing of the Association Agreement between Ukraine 

and the EU, as well as the creation of the Free Trade Area (FTA) with the European Un-

ion within the framework of this Agreement, are important factors in the development of 

the agro-food sector of Ukraine, as domestic companies open up prospects for the gra-

dual development of a powerful market of EU countries, safety, environmental characte-

ristics of Ukrainian agrarian products and food, facilitates access to European invest-

ments. However, on the other hand, facilitated access to the import of high-quality 

products and services from the EU to Ukraine creates additional competition for Ukrai-

nian producers. This necessitates the formation and implementation of an appropriate 

state policy for the development of the agro-food sector. 

Recent research and publications analysis. Researches on the essence and pe-

culiarities of the state policy on the development of the agro-food sector in the context 

of the establishment of an FTA between Ukraine and the EU have been published by 

such scholars as V. Heyets, T. Ostashko, V. Rusan, V. Tochilin and others. However, 

many questions regarding the main areas of improvement of the state policy on the de-

velopment of the agro-food sector in the context of the establishment of an FTA be-

tween Ukraine and the EU remain insufficiently investigated. 

Paper objective. The purpose of the article is to determine the essence and direc-

tions of improvement of the state policy on the development of the agro-food sector in 

the context of establishing an FTA between Ukraine and the EU. 

Paper main body. In order to minimize the risks and use of opportunities for the 
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agro-food sector, it is necessary to implement a number of measures of the state agricul-

tural policy, which will not contradict the principles of state support and regulation of 

the agrarian market, stipulated by the Association Agreement between Ukraine and the 

EU, which will provide conditions for increasing the competitiveness of agricultural 

production by: 

- accelerating the implementation of European and international standards of 

safety and quality of food products (HACCP, ISO, EN, Codex Alimentarius) in the field 

of agro-industrial production; 

- development of a system of monitoring of foreign trade operations with EU 

countries, as a mechanism for rapid response to market changes in the agrarian market; 

- assistance in the development of small-scale agricultural production, including 

legal regulation of the activities of private peasant households and the development of a 

mechanism for their transformation into farms, which will enable the integration of pri-

vate households in the market mechanisms of functioning of the agrarian sector; 

- encouragement of cooperative movement in the village, aimed at the joint con-

duct of economic activity by individual economic entities, which will reduce the cost of 

production and sale of agricultural products. 

Conclusions of the research. Consequently, Ukraine faces an urgent task of de-

veloping mechanisms for implementing the state policy on the development of foreign 

markets, promotion of exports, improving the efficiency of the use of the existing poten-

tial of the agro-food sector, its adaptation to new conditions and challenges, including 

taking into account the possible risks that will arise as a result of the liberalization of 

foreign trade relations with European countries. Therefore, it is extremely important to 

further increase the effectiveness of the state policy of development of the agro-food 

sector of Ukraine in conditions of deepening cooperation with the EU, which will be the 

subject of further research. 

 

 

___________________________ 
 

 

Moroz S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"INTERNATIONAL EXPERIENCE OF USING THE TOOL OF INTERNATIONA-

LIZATION OF HIGHER EDUCATION AS A BASES FOR IMPROBING MECHAN-

ISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF ITS QUALITY" 

 

Problem setting. The tool of internationalization of higher education more and 

more often is concerned on the level of the part of public administration of quality of 

education activities and the quality of higher education. Using of potentials of interna-

tional cooperation in the sphere of higher education not only provides an increase of ef-

fectiveness of its functioning, but also influences development of labor potential . 

Recent research and publications analysis. The problematics of internationa-

lization of higher education always stay in focus of the scientific attention of domestic 

researchers. Among the latest scientific publications, thematic focus of which is con-
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nected with finding a solution of the issue on the methodological level, we should pay 

attention to works S. Andrejchuk, L. Antoshkina, A. Verby`cz`ka, L. Golovij, D. Dzvin-

chuk, S. Dombrovs`ka, V. Zhuravs`ky`j, Yu. Zhuravl`ova, V. Lugovy`j, V. Moroz, 

O. Postupna, A. Romin, V. Sadkovy`j, A. Tamm and other researchers. Among the for-

eign scientist the problematics of internationalization of higher education has acquired 

its development in the works of D. Brydon, R. Coelen, B. Ellingboe, M. Harari, 

F. Huang, Ch. Johnstone, de H. Jong, H. Landorf, E. Niehaus, S. Oguro, R. Rudzki and 

other scholars. 

Paper objective. Based on the results of analysis of the content and practice of 

using an instrument of internationalization of higher education in the framework of in-

stitutional space of foreign countries, determinate the approaches to improve the me-

chanisms of public management of the quality of education activities of domestic insti-

tutions of higher education and quality of higher education of Ukraine. 

Paper main body. Based on the results of analysis of scientific literature, and 

also practice of development of the most high-rated universities, there was found out a 

fact that internationalization of the higher education is one of the powerful tools of 

forming а culture of internal and external quality assurance of higher education. Interna-

tionalization of higher education provides on the level of : 1) University - development 

of programs of double diploma; attraction of foreign scientists to teach in domestic insti-

tutions of higher education; forming of an international community (culture enrichment 

and establishing of professional communication); expanding of sources of financing of 

institution of higher education etc.; 2) state – increasing of efficiency of integration of 

the domestic higher education system to the European Higher Education Area; an in-

crease of a level of competitiveness of specialists; ensuring transparency and clarity of 

the functioning of the national system of higher education, etc.  

An experience of countries which demonstrate powerful dynamics of develop-

ment of public-economic relations and the increasing of level of people's potential, 

means about the need to use tools of internationalization of higher education on both 

university and state level. Among the most prospective approaches to increase a level of 

internationalization of higher education is: need to introduce university and state scho-

larships and financial incentives to attract foreign applicants and teachers to the domes-

tic system of higher education; accepting a state program to let the most talented Ukrai-

nian graduates of secondary schools to study abroad; promotion of the domestic institu-

tions of higher education to make programs of double diplomas and also those programs 

realization content of which is held on a foreign language . 

Conclusions of the research. With the results of the survey made by the au-

thors of the article we made such main conclusions.  

Internationalization of higher education is one of the powerful mechanisms to 

improve its quality, and therefore, the state, using the available lever of influence, not 

only can, but also should influence formation of favorable conditions for the internatio-

nalization of domestic institution of higher education. Among the priority ways of activ-

ities of the subjects of public administration, in the framework of determines vector, it is 

necessary to pay attention to: 

– making a norm as for a minimal amount of international students and teachers, 

admitted to those institutions of higher education which have national status . To our 

point of view each of such institutions of higher education should provide an amount of 

international students and teachers on the level not less than 2%. We should pay atten-
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tion that institutions of higher education in the framework of university autonomy has 

enough levers to obtain the determined aim. At the same time, it is quite obvious that 

without the support of the state, for example, at the level of implementation of the rele-

vant content of the national program, the efforts of the institute of higher education will 

not be enough. So the issue lies in the need of discussing, development and realization 

of a state program of internationalization of higher education; 

– the possibility of introducing a mechanism of giving scholarships by the sub-

ject of public administration (the President of Ukraine, the Government of Ukraine or 

the Verkhovna Rada of Ukraine) for foreign citizens who choose Ukrainian universities 

as places to obtain higher education. In our opinion, the provision of scholarships, the 

amount of which covers the cost of training, is not the prerogative only of the subjects of 

public administration. Local authorities and directly by the institutions of higher educa-

tion can also as institutions that can encourage foreign students. 

 

 

___________________________ 
 

 

Moroz V. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PUBLIC ADMINSTRATION OF THE HEATH CARE SPHERE AS A WAY OF IN-

FLUENCE DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL OF A SOCIAL OBCJECT"  

 

Problem setting. One of the most relevant issues to be solved is  connected 

with sustainable socio-economic development of Ukraine is the issue of preserving and 

strengthening the health of the population of Ukraine. The relevance of this issue is 

mostly due to the fact that the health of the social object (person, organization, region, 

state, society) is positioned at the level of one, perhaps the most significant, with the 

qualitative characteristics of labour potential. 

Recent research and publications analysis. Problematics of public administra-

tion of health care system got its development in the works of M.V. Banchuk, 

V.V. Dudka, D.V. Karamy`shev, N.P. Kry`zy`na, S.Ye. Mokreczov, O.I. Marty`nyuk, 

Z.O. Nadyuk, Ya.F. Rady`sh, N.O. Ry`ngach, O.A. Fed`ko, O.I. Shy`yan, N.P. Yarosh 

and other researchers. 

Paper objective. Based on the results of analyses of respondents answers we 

have found out the place and role of the determinants of health within the quality char-

acteristics of labour potential,  and also determined ways to improve content and prac-

tice  of usage of mechanisms of public administration of the health care sphere. 

Paper main body. According to the analysis of our survey for the determina-

tion of the share of health in the framework of the fine evaluation of qualitative charac-

teristics of labour potential  the following generalizations were formed. 

First of all, the respondents identified the determinant of health on the level of 

one of the most important within the outcome-level of labour potential. According to the 

evaluation of respondents, the share of health determinants influence was estimated at 

the level of  34% (for comparison, other determinants of quality of labour potential re-

ceived such an assessment of their importance: education – 22%; professionalism – 
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27%; creativity – 17%). Taking into account the fact that the categorical meaning of the 

definition of professionalism can be given in its dialectical connection with the scene  of 

the phenomenon of health, we can state the dominance of the total indicator (61%) over 

other components of the labour potential quality. So, health should be considered at the 

level of one of the objects of public management of the development of both qualitative 

and quantitative characteristics of labour potential. 

Secondly, among the main directions of the public administration of the health 

care, in the context of the country's of labour potential development, it is necessary to 

pay attention to potentials of such of them: implementation of potentials of the state 

program of healthy lifestyle promotion, and also encouragement population to strength-

ening of the health also through the mechanism of partial compensation of those costs 

which are connected with payment of services of sports and health institutions; provid-

ing an opportunity for the consumer of medical services to choose their provider (medi-

cal institution) on their own, that is, without the so-called reference to the person's place 

of registration . 

Conclusions of the research. With the results of the survey made by the au-

thors of the article we made such main conclusions.  

1. The uniqueness of the health phenomenon for its perception at the level of the 

object of public administration of the country's labour potential  development, lies in its  

simultaneous positioning in the plane of quality and quantity characteristics of labour 

abilities of the population. Taking into account such importance of health, we consider it 

necessary to determine the priority in the implementation by the subjects of public ad-

ministration of those programme activities for the development of labour abilities of so-

ciety, which are directly related with ensuring the effectiveness of the reform of the 

health care system. 

2. Improving the content and practice of using of mechanisms of public man-

agement of the health care sphere will not only influence the increase of quality and 

quantity characteristics of country's labour potential, including reallocation of funds 

within the functional structure of total expenses made of  health care in favour of pre-

ventive measures, but also a reasonably reduce government's expenses on the financing 

of health care sphere in general. The gradual reduction of state's participation in the fi-

nancing of health care sphere, on the one hand, will increase the responsibility of citi-

zens for their own health, and on the other – will ensure the development of those ele-

ments of the health system, the financing of which from private capital is too compli-

cated because of the lack of profit. 

 

 

___________________________ 
 

 

Moskalyuk S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"MECHANISMS OF REALIZATION OF THE STATE ENERGY POLICY IN DIF-

FERENT COUNTRIES" 
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Problem setting. One of the most serious problems of humanity in modern con-

ditions is the energy problem. After all, only during the last quarter of the 20th century, 

the percentage of annual growth of the gross domestic product of the developed coun-

tries of the world was accompanied by approximately one percent increase in the con-

sumption of primary energy resources. Therefore, energy consumption in the world is 

constantly increasing. Thus, over 100 years (from 1900 to 2000) energy consumption 

has increased by 17 times, and according to forecasts of experts from the International 

Energy Agency (IEA), at the current level of energy consumption, the explored world 

reserves of coal, oil and gas to mankind will be enough for about 100 years. And, ac-

cording to estimates of "British Petroleum" at the current consumption level, all the 

world's energy carriers explored until 2012 will end after 2178. This requires the coun-

tries to formulate and implement a state-owned energy policy that will enable them, 

without solving these problems, at least get closer to understanding which direction to 

move towards avoiding or minimizing the possible challenges and threats to the exis-

tence of both a country and mankind in as a whole. 

Recent research and publications analysis. Consideration of the peculiarities of 

the state energy policy and the allocation of mechanisms for its implementation in vari-

ous countries have devoted their scientific publications V. Bariakhtar, O. Voloshin, 

O. Kirichok, V. Kuhar, S. Maistro, G. Palshin, G. Ryabtsev, S. Scherbak. 

However, many questions regarding the mechanisms and possibilities for adapt-

ing the world experience in implementing the state energy policy in Ukraine remain in-

adequately investigated. 

Paper objective. The purpose of the article is to determine the peculiarities of 

implementing state energy policy in different countries of the world, as well as possible 

ways of improving the state energy policy of Ukraine taking into account foreign expe-

rience. 

Paper main body. Almost 40 years of experience in reforming the energy sector 

and implementing the relevant state energy policy enabled developed countries to make 

significant progress in energy efficiency and in ensuring their own energy security. That 

is, the solution of energy issues is, in most cases, the basis of sustainable development 

of the countries of the world. 

So, the modern energy strategy of the EU focuses on five priorities: 

• achieving energy efficiency in Europe; 

• the formation of a pan-European integrated energy market; 

• empowering consumers and achieving a high level of reliability and security; 

• achieving Europe's leadership in energy technologies; 

• strengthening the external environment of the EU energy market. 

One of the main priorities of the EU energy policy is energy efficiency, so legis-

lation on energy efficiency and energy conservation is constantly being improved in two 

directions: combating climate change (energy efficiency) and developing a common 

energy policy. 

Conclusions of the research. Consequently, the synthesis of existing experience 

in the formation of state energy policy abroad has revealed effective mechanisms for its 

implementation and proposed for implementation in Ukrainian conditions. In developed 

countries, the state itself forms and implements energy policy, provides the necessary 

level of energy security, promotes the introduction of energy conservation practices into 

all areas of public life. Therefore, the use of existing best practices for the implementa-
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tion of appropriate state energy policy in Ukraine should become one of the key factors 

for sustainable development of the country in the long-term, which will be the subject of 

further research.  

 

 

___________________________ 
 

 

Naumenko A. 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL 

COMPLEX OF UKRAINE" 

 

Problem setting. State support of the agrarian sector of the economy, being an 

integral part of state regulation, is a combination of various instruments and forms of 

economic impact on the development of agriculture in order to create stability and com-

petitiveness of all categories of farms, creating opportunities for saturation of the market 

of quality food, development of rural territories and achievement. food security of the 

country. 

Recent research and publications analysis. The main directions of public admin-

istration are reflected  by development of the agrarian sector in the context of sustaina-

ble development of rural regions in works by V. Andriychuk, V. Boyko, P. Gaytutsky, 

B. Kvasnyuk, Yu. Luzan, V. Messel-Veselyak, O. Mogilny, A. Stelmashchuk, 

P. Sabluk, S. Mаistrо et al. Despite these researches, strategic importance of public ad-

ministration in development of the agrarian industry it is not reasonable. 

Paper objective. The purpose of this work is to analyze the state regulation of the 

agrarian sector of Ukraine's economy and to substantiate the areas of improvement and 

optimization of the mechanisms of state financing of the AIC of Ukraine. 

Paper main body. The paper determines that the agrarian sector is currently not 

capable of development on the principles of self-financing and self-sustainability, there-

fore state support to the agro-industrial complex is an indispensable condition for its 

sustainable development and ensuring the food security of the state. It was established 

that the main mechanisms of state support are tax, monetary, budget and price policy 

It is noted that the general state support of agriculture of Ukraine is rather mod-

erate. However, there is a need not so much for obtaining state support, but for its effec-

tive use; in turn, budget support programs in Ukraine suffer from permanent underfund-

ing. In the field of state support of the agro-industrial complex of Ukraine, the following 

main directions are defined: development and implementation of various agricultural 

development programs; support of agricultural producers through subsidies, subsidies 

and subventions; providing loans and loans to producers on preferential terms; insurance 

of the agrarian sector; budget support; tax support. 

State support for agriculture amounted to UAH 5.5 billion, or 0.18% of the coun-

try's GDP. In connection with this, there needs to be a revision of approaches to the dis-

tribution of public funds in the agrarian sector, the use of adequate mechanisms for im-

plementing and improving the efficiency of state support to agribusiness. 
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Conclusions of the research. State support to the agro-industrial complex is an 

indispensable condition for its sustainable development and ensuring food security of 

the state. The state program of financial support of agrarian enterprises in our country is 

characterized by imperfection and constant underfunding. It is also necessary to take in-

to account corruption manifestations, the presence of limitations and complications for 

access to budget support programs for the general community of agricultural producers. 

 

 

___________________________ 
 

 

Ortyna G.  

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INNOVATIONAL GOVERNMENT 

POLICY AS THE COMPOSITION OF SOCIAL SECURITY OF THE COUNTRY" 

  

Problem setting. Technology of innovational government policy is a one of the 

most important composition of social security of the country. The emergence of indica-

tors of economically developed countries in technological leadership and competitive-

ness require a significant increase in entrepreneurial activity in the innovation sector. 

Solving this problem is impossible without modernizing the methods and mechanisms 

of this development. 

Recent research and publication analysis. The problem has been deeply stud-

ied by the national and foreign scientists such as L. Antonovа, V. Bakumenko, 

L. Baranovsky, A. Belov, X. Berne and others. However, insufficient attention has been  

paid to the development of the new technologies of innovational government policy as 

the composition of social security of the country. 

Paper objective is to identify the aspects of technological development of inno-

vational government policy as the composition of social security of the country. 

Paper main body. The paper focuses on the formation of the following technol-

ogy of innovational government policy as the composition of social security of the coun-

try: 

- Effective functioning of the innovation system; 

- technologies in the field of information and communication technologies; 

- technologies in the field of nanotechnology; 

- technologies in the field of creating new materials; 

- technologies in the field of living systems.  

It was established that in a more distant perspective (up to 2025), the technology 

of creating complex intelligent control systems will become the most urgent. 

Conclusions of the research. Thus, the evidence of the effectiveness of the in-

troduction of anti-crisis measures in the real sector of the economy is the achievement of 

economic growth. It is accompanied by the technological development of innovational 

government policy as the composition of social security of the country. The proposed 

anti-crisis measures are aimed at ensuring effective management of the real sector of the 

economy. 

The article attempts to analyze the technological development of the real sector 
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of the economy, proposes ways to overcome the technological backwardness of Ukraine 

in comparison with highly developed countries such as the USA, Japan. The role of in-

vestments in technological and social development of the country is specified. The 

priority directions of development of the real sector of the economy and as a result of 

improvement of the country's social security are given. 

 

 

___________________________ 

 
 

Osypova S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN OBJECT OF STATE REGULATION" 

 

Problem setting. Today, in the scientific literature, there is no consensus on the 

term of a social enterprise and a clear definition of its elements. Researchers of public 

administration and social entrepreneurship use different, and sometimes contradictory, 

approaches to defining social entrepreneurship. At the same time, social entrepreneur-

ship already exists in various forms depending on the state structure, socio-economic 

conditions and tasks in different countries of the world. Therefore, it is especially impor-

tant to find out whether scientific developments on the issues of state regulation and so-

cial entrepreneurship are the basis for the formation of an independent direction of so-

cio-economic research. All this emphasizes the relevance of the chosen topic of re-

search. 

Recent research and publication analysis. The subject of state regulation in the 

field of social entrepreneurship is rather new for both world and national science. For-

eign and Ukrainian scientists made a significant contribution to the progress of the theo-

retical aspects of the development of social entrepreneurship.  

Paper objective. The purpose of article is to study social entrepreneurship as an 

object of state regulation. 

Paper main body. Social entrepreneurship as an object of state regulation is re-

searched in the article. In particular, the features of formation and stages of development 

of social entrepreneurship are investigated. The views of foreign authors on the defini-

tion of social entrepreneurship are analysed. Also, the content of definitions of social 

entrepreneurship of domestic scientists is investigated. 

Conclusions of the research. 1. The peculiarities of the formation and the state 

of development of social entrepreneurship are investigated. As a result of the research of 

scientific literature, four stages of the development of social entrepreneurship were dis-

tinguished: the stage of historical predecessors of social entrepreneurship; the emer-

gence of social entrepreneurship; the establishment of social entrepreneurship; period of 

development of social entrepreneurship. 

2. The scientific views of foreign authors on the definition of social enterprise is 

analyzed. It was emphasized that the first researcher who proposed the concept of social 

entrepreneurship was the American scientist B. Drayton. 

3. The content of definitions of social entrepreneurship of domestic scientists is 

investigated. It is noted that Ukrainian researchers highlight several important aspects 
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when disclosing the essence of social entrepreneurship as an object of state regulation. 

In particular, the key ones are: helping to accelerate positive social change through the 

creation of social values and the use of commercial approaches to solving acute prob-

lems of society. 

By exploring the scientific developments in defining the definition of a social en-

terprise as an object of state regulation, we came to the conclusion that social entrepre-

neurship is a socio-economic activity with a clearly defined socially significant mission 

of the profitable and nonprofit subjects of all sectors of the national economy (business 

sector, public sector, "Third" sector) combining effective approaches, methods and tools 

(commercial and non-commercial approaches, innovative or traditional methods) with 

the aim of solving existing social community affairs, used to create a public good and 

promote the sustainable development of the state as a whole. 

In general, in our country, social entrepreneurship tends to be gradually spreading 

in different spheres of the economy, therefore, research in the direction of identifying it 

as an object of public administration needs further development. 

 

 

___________________________ 
 

 

Pomaza-Ponomarenko A. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CORRUPTION AS A PUBLIC AND PRIVATE PHENOMENON AND A 

THREAT TO NATIONAL SECURITY" 

 

Problem setting. National security of any country is often subjected to the influ-

ence of different factors, in particular the ones, which are considered exceptionally 

negative, noneconomic, etc. Thus, it is significantly influenced by corruption, which in 

some fields of social life may be definitely considered as their attribute and constant 

component.  

Recent research and publications analysis. The issues of challenges and threats 

to national security (of the country, society and individuals), as well as the issues of 

their social and economic development are covered in the scientific works by 

O. Amosha, V. Bakumenko, S. Bielai, A. Diehtiar, S. Dombrovska, K. Dubych, 

O. Iliash, V. Kovrehin, O. Kriukov, N. Nyzhnyk, O. Novikova, O. Radchenko. 

H. Sytnyk, V. Sadkovyi, V. Skurativskyi and others. 

Paper objective. Marking the scientific achievements of these scientists, it 

should be noted that there is the need in comprehensive description of corruption as a 

public phenomenon and a threat to national security, and of the peculiarities of the state 

policy in this field. Our paper objective is based on this. 

Paper main body. Corruption as a negative social phenomenon is a present-day 

threat to national security, because it appears in both public and private areas of social 

life. This distribution is known from the times of the Roman Empire. In the second half 

of the 19
th

 century, Rudolf von Jhering introduced the notion ‗interest‘ to differentiate 

between the private and public areas. Therefore, it is possible to note that corruption is a 

result of assertion of private interests, which are essentially opposed to the public ones, 
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or to the interests of the state and to the society. According to the Law of Ukraine ―On 

National Security of Ukraine,‖ these interests constitute national security and therefore 

need guarantees and protection. 

The National Security Strategy of Ukraine approved by the Decree of the Presi-

dent of Ukraine determines those factors, challenges and specific measures, which are 

focused on national security ensuring in the long term. The following ones should be 

emphasized: 

– increase in the effectiveness of activities of state authorities; 

– formation of single state system of prevention of crimes and other offences, in-

cluding among other things monitoring and assessment of effectiveness of law-making 

and law-enforcement practices; 

– development and implementation of special measures aimed at the reduction of 

the level of corrupt practices and criminalization of social relations. 

It should be noted that p. 3.3. of the Strategy [same] contains provisions, accord-

ing to which corruption is on the third place among the potentially dangerous threats to 

social and economic security of Ukraine. 

Therefore, the provision of national security of the state stipulates the formation 

of its effective social and economic policy, implementation of necessary institutional 

transformations and improvement of the state mechanisms, which are aimed at elimina-

tion of or tempering the influence of factors, which undermine the stability of national 

economy. All these things shall be implemented with the help of the adoption of the sys-

tem of clearly determined measures, the implementation of which must be based on the 

complex of criteria, indicators or indices of social and economic security. The level of 

corruption in the state authorities must be among these indices. 

Conclusions of the research. The fact that national security must be ensured 

with the help of consistent determination of challenges to it was grounded. It was deter-

mined that the special place among these challenges belongs to corruption. It was de-

fined that it is a public and private phenomenon, as it appears in all fields of social life, 

and a factor of improvement of the mechanisms of the state‘s influence in this field. 

 

 

___________________________ 
 

 

Poroka S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DETERMINATION  

OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE FIELD  

OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE" 

 

Problem setting. The practice of public administration is impossible without the 

study of the issue of its mechanism description. The clarified essence of the category 

―public administration mechanism‖ makes it possible to define the approaches to the ef-

fectiveness of the system of public administration in one or another field of social life. 

As for the field of national security of Ukraine, it is one of the significant ones, and 
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therefore, it demands fundamental analysis of the state administrative framework of 

categories and concepts. The consideration of the provisions of fundamental science is 

aimed at optimum functioning and development of an object of public administration, 

which, based on the paper objective, is national security of Ukraine. 

Recent research and publications analysis. The issue of determination of the 

mechanisms of public administration is studied in scientific works by both national and 

foreign scientists, including H. Atamanchuk, V. Bakumenko, S. Dombrovska, 

O. Lyndiuk, N. Meltiukhova, O. Obolenskyi, H. Odintsova, V. Skurativskyi and others. 

Nevertheless, there is a need in more precise definition of these mechanisms in the field 

of national security given the challenges of time and the needs of applied science. 

Paper objective. Thus, the paper objective is a comprehensive study of the con-

ceptual framework of public administration mechanisms in the field of national security 

of Ukraine. 

Paper main body. Since the national public administrative science is a relatively 

new one in comparison with the state administrative one, the first one is based on the 

provisions of the general concept of the branch of science of state administration. There-

fore, the notions ―public administration mechanism‖ and ―state administration mecha-

nism‖ have common features, and that is why there are occasions of substitution of these 

notions by each other or their combination, which causes some inaccuracies of use and 

interpretation of terms. Nevertheless, it should be noted that the mechanism of public 

administration differs, first of all, with a wider range of administrative tools and subject 

matter, including in the field of national security of Ukraine. 

Conclusions of the research. Public administration mechanisms in the field of 

national security of Ukraine are implemented in the context of social events and under 

the real social and economic, political and cultural conditions, because this administra-

tion is connected with the society directly. Provision of qualitative interaction of the 

state authorities and the system of local self-government is a topical task of improve-

ment of the system of public administration in Ukraine. It should be emphasized that to-

day, there is a significant number of problem issues connected with the intersection of 

functional zones of state and public interests at all levels of administration. In order to 

provide a balanced satisfaction of these interests, it is necessary to provide a range of 

mechanisms of public administration, in particular, in the field of national security. 

Based on this, we consider that among public administration mechanisms, including in 

the field of national security of Ukraine, it is necessary to single out, first of all, the legal 

and organizational mechanisms, which are grounded on the relevant methods of percep-

tion and the means of state administrative influence. 

 

___________________________ 
 

 

Ruban A. 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"NATIONAL SECURITY AS OBJECT OF STATE REGULATION" 

 

Problem setting. Prevention of threats of national security of Ukraine within the 

corresponding state policy provides the solution of a big number of strategic, tactical 



 375 

and applied problems. At the same time it is necessary to allocate the priority directions 

on strengthening of the Ukrainian statehood and to formulate priorities on each of them. 

Allocation of these directions within state policy on national security ensuring is espe-

cially relevant and necessary nowadays. 

Recent research and publication analysis. Public administration in the sphere 

of national security was the subject of research of numerous scientists. 

However state policy on national security ensuring continues to be of essential in-

terest of researchers and practicians in modern transformational conditions.  

Paper objective. The purpose of article is development of the state policy for na-

tional security ensuring. 

Paper main body. The complex of measures on development of the state policy 

for national security ensuring is offered in the article. In particular, the functions of state 

as the main subject of state policy in the sphere of national security ensuring are de-

fined. The features of international cooperation formation within state policy on national 

security ensuring are marked out. The directions of development of state policy on na-

tional security ensuring are offered. 

Conclusions of the research. 1. The functions of the state as the main subject of 

ensuring of state policy in national security sphere are defined. The key ones in this con-

text are the following: formation of a nation-wide system of complex monitoring, con-

trol, supervision, forecasting, prevention and elimination of emergencies, ensuring of 

implementation of nation-wide target and scientifically technical programs on problems 

of national security providing. 

2. The features of international cooperation formation within state policy on na-

tional security ensuring are marked out. It is emphasized that strengthening, develop-

ment, systematic training and improvement of skill of the Ukrainian national case of 

quick response on emergencies within humanitarian aid ensuring is a priority component 

of this cooperation. 

3. The following directions of development of state policy on  national security 

ensuring are offered: regular planned improvement of social and economic conditions of 

life security of citizens of Ukraine; formation and constant improvement of a productive 

and optimum system of forecasting and prevention of natural and technogenic emergen-

cies; state ensuring of population life and health protection; the state support of the 

population which appeared in a zone of accident or is evacuated from the accident site. 

The proposed measures will allow improving of state policy on  national security 

ensuring that, in turn, will increase the general level of social and economic develop-

ment of the country. 

 

 

___________________________ 
 

 

Shevchuk О. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"MODERNIZATION OF STATE REGULATION IN FIELD 

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS" 
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Problem setting. Ukrainian society has entered a phase of steady development, 

in which socio-economic and political transformations are directed at the assertion of 

humanistic values and ideals, the creation of a developed economy and a stable demo-

cratic system. Important place in this process is occupied by issues related to the life of 

the person himself, his health and way of life. 

Paper objective. The aim of the article considers the process of modernizing 

state regulation in the field of physical culture and sports. 

Paper main body. Physical culture, being one of the faces of the general culture 

of a person, his healthy lifestyle, largely determines the behavior of man in teaching, in 

work, in everyday life, in communication, contributes to solving socio-economic, politi-

cal, educational, health and other tasks. 

From the point of view of economic criteria, public goods are carried out, pro-

vided and paid by both the state and the private sector. A special issue is the permissible 

degree of state participation in financing mixed and private public goods. 

Despite the fact that there is no clear distinction between the classification groups 

of blessings, it is likely that when formulating state policy in the field of physical culture 

and sports, the main guideline should be the idea of what social guarantees for the popu-

lation and in what volumes can be implemented through the budget and what alternative 

options are the replacement of free paid services. At a low level of satisfaction of the 

urgent needs of citizens, such an interest is minimal, with the increase of the level of so-

cio-economic development of the country, the interest of citizens in these services is in-

creasing. The consequence of the first regularity is the low degree of involvement of the 

population in systematic physical education. 

Conclusions of the research. Thus, every person and society as a whole are in-

terested in raising the actual threshold of disability, because it is work, its results bring 

people the joy of being, and society has an additional effect. The brief consideration of 

the significance of physical culture and sport in life, individual and society as a whole 

show that there are still quite large unused reserves of this institution for the socio-

economic development of the country, for the education of a harmonious personality, 

for the formation of the concept of a healthy lifestyle. 

 

 

___________________________ 
 

Shportyuk N. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"IMPROVING MECHANISM OF STATE INSTITUTIONAL INNOVATION 

ACTIVITY IN AGRICULTURAL HOLDING OF UKRAINE" 

 

Problem setting. Agriculture is one of the main sectors of the Ukrainian econo-

my. In modern conditions, increasing the efficiency of agricultural production is ex-

pected on the basis of industrial and innovative development, through modernization 

and technical and technological re-equipment of agricultural production.  

The analysis of the state and evaluation of innovation activity in the agriculture of 

the state suggests that this process is characterized by low level of innovation activity of 

economic entities with significant scientific potential. 
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Scientific and innovation potential is, of course, the main driving force of scien-

tific and technological progress in any field of national economy. 

Recent research and publication analysis. Foreign and domestic scientists 

F. Bezdudny, L. Gohberg, O. Datsiy, I. Zhukovich, A. Zagorodniy, O. Kot, 

N. Kravchenko, L. Omarbakiev, P. Sabluk conducted researches on various aspects of 

innovation and innovation development in their works., N. Sirenko, N. Ukolova, 

I. Fedun, O. Shpilkiak, J. Shumpeter, S. Yagudin, O. Yankovskaya and others. But the 

issues of innovative development of the agrarian sphere were not sufficiently developed. 

Paper objective. The purpose of the article is to formulate the definition of the 

concept of regional scientific and innovative potential, an analysis of possible causes 

that hinder the development of innovative activities in agriculture, including the prob-

lems of the development of science. On the basis of the analysis, to propose the priority 

directions of the development of innovative processes in agriculturе. 

Paper main body. The weak link in the development of innovation activity is the 

underdevelopment of the market for innovative products, the lack of an effective organi-

zational and economic mechanism for managing innovation processes. 

Scientific and technological developments are far from always a product ready 

for effective implementation in agro-industrial production. There are no structures in-

volved in studying the demand for innovation. In selecting innovative projects, they do 

not conduct their economic expertise, do not analyze the indicators of development effi-

ciency and do not substantiate the scheme of implementation of the results obtained in 

production.  

The main problems of the development of science to date are: 

- lack of effective competition mechanism; 

- lack of interest of agricultural and processing enterprises; 

- insufficient level of financing of the agro-industrial complex; 

- insufficient development of the material and technical base of research organi-

zations; 

- low innovative activity of scientific institutions; 

- weak integration of science and education, the scientific potential of agrarian 

higher education institutions is not sufficiently realized; 

- absence of a unified system of storage of the gene pool of plants and animals; 

- undeveloped information and service sphere of scientific services; 

- outflow of young, highly trained personnel in other spheres of activity due to 

social insecurity; 

- insufficiency of human resources in the field of acute deficits and priority areas 

of agricultural science, including in the field of the dissemination of scientific develop-

ments and knowledge. 

Taking into account the current situation, we consider it expedient to develop in-

novative processes in Ukrainian agriculture in the following main directions: 

1) technical and technological re-equipment of enterprises; 

2) formation of an effective mechanism for managing innovative activity in agri-

cultural production at the regional level; 

3) integration of small enterprises, large industrial formations on the basis of co-

operation of communications, for the use of advantages of large enterprises; 

4) activation of innovative activity of economic entities; 

5) increasing the effectiveness of scientific research. 
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Conclusions of the research. The suggested areas are consistent with economi-

cally feasible and expedient goals of innovative development. In particular, work on the 

indicated areas will form the basis of a regional integrated innovation and agro-

industrial complex consisting of educational, scientific and financial institutions, small, 

medium and large industrial formations, institutions of innovation infrastructure, able to 

respond quickly and adequately to changes in the external environment and to produce 

competitive ones. products. 

For each particular region, the main directions of innovation development in the 

agricultural sectors should be applied taking into account the level of development of 

scientific and technological progress, regional peculiarities, real conditions of manage-

ment. 

 

 

___________________________ 
 

 

Shvedun V.,  Nadyon O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE STATE SYSTEM OF CYBER SECURITY ENSURING: THE FEATURES OF 

FORMATION AND INTRODUCTION" 

 

Problem setting. Government institutions of all levels are in great need an effec-

tive strategy and instruments of cyber security ensuring in modern conditions as cyber 

security is the central component of national security. 

Definition of the corresponding mechanism (generally in the conditions public 

and state partnership) allows private and state interested parties discussing and claiming 

the politics connected with a cyber security problem. The aforesaid emphasizes the rele-

vance of a research subject. 

Recent research and publication analysis. The question of cyber security en-

suring  was investigated by many scientists. 

However state regulation in the sphere of cyber security ensuring still remains the 

one that needs improvement. 

Paper objective. The purpose of article is research of features of formation and 

introduction of the state system of cyber security ensuring. 

Paper main body. The research of features of formation and introduction of the 

state system of cyber security ensuring is conducted in the article. In particular, the 

functions of the state cyber security ensuring are defined; the directions of functioning 

of the state system of a cyberspace monitoring are allocated; the components of a com-

plex state system of information security are defined. 

Conclusions of the research. 1. The functions of the state cyber security ensuring  

are defined. It is shown that generally it has to be focused on definition of key information 

infrastructures, in particular, of capital assets, services and interdependence and also on 

development of a system and integrated approach to risks' public administration. 

2. The directions of functioning of the state system of a cyberspace monitoring 

are allocated. It is noted that the key ones in this context have to be the following: sys-

tematic data collection and processing concerning possible threats of cyber security and 
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also development of a complex of means for forecasting of possible options and tech-

nologies of realization of the cyber attacks and potentially dangerous objects, which are 

capable to carry out cyber attacks. 

3. The following components of information security complex state system are 

allocated: the computer attacks' prevention and detection subsystem; the subsystem of 

software and hardware of protection against unauthorized access; the subsystem of cryp-

tographic information security and enciphering; the subsystem of control of functional 

stability condition. 

 

 

___________________________ 
 

 

Torichniy V. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"FORMATION AND INTRODUCTION OF THE STATE INFORMATION POLICY 

AS GUARANTEE OF STATE SECURITY ENSURING" 

 

Problem setting. State is one of the most important subjects of information rela-

tions. State structures of power, being one of the main actors in the process of informa-

tion society formation, must simultaneously act as the guarantor of its information secu-

rity. Accordingly, this determines the relevance of the chosen scientific research topic. 

Recent research and publication analysis. Problems of effective state security 

ensuring repeatedly were the subject of research of numerous domestic and foreign sci-

entists. However development and deployment of effective state information policy pro-

vides activization of further researches in this sphere. 

Paper objective. The purpose of article is formation and introduction of the state 

information policy as guarantee of state security ensuring. 

Paper main body. The approaches to formation and introduction of the state in-

formation policy as guarantee of national security ensuring are developed in the article. 

In particular, the structural features and specifics of functioning of the system of sub-

jects and objects of the state information policy are characterized. The general structure 

of the state system of information security ensuring is defined. The functions of the state 

by information security ensuring are determined.  

Conclusions of the research. 1. The structural features and specifics of function-

ing of the system of subjects and objects of the state information policy are character-

ized. It is noted that subjects of the state information policy can be divided into the fol-

lowing two main categories: state subjects of the state information policy and subjects of 

mass informing and communication. It is emphasized that the state holds a specific 

place both among subjects of the state information policy and among subjects of infor-

mation security ensuring as it has unique means and forces of counteraction to threats in 

this sphere. 

2. The general structure of the state system of information security ensuring is de-

fined. It is specified that the general structure of the state system of information security 

ensuring includes the following four main imperious subsystems forming branches of 

the power which, in turn, differ with functions in the field of ensuring information secu-
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rity and respectively competence: president of Ukraine, legislature, executive power, 

judicial authority. 

3. The functions of the state by information security ensuring are determined.  

 

 

___________________________ 
 

 

Vasilieva L.  
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"STUDY OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY  

«PUBLIC ADMINISTRATION»" 

 

Problem setting. In modern scientific literature, the problem of state administra-

tion is rather actively debated, but not as a necessity in general, but from a qualitative 

side, that is, firstly, from the point of view of determining the boundaries of state admin-

istration of socio-economic processes, and secondly, the forms and methods of public 

administration, thirdly, the mechanism of public administration and other aspects related 

to public administration. Despite great interest to the scientific concept of "control" in 

general and "governance" in particular, the only scientific and legal definition of the de-

finition of " public administration" currently there. 

Recent research and publications analysis. Domestic scientists have made a 

significant contribution to the study of the problems of transformation and reformation 

of public administration, namely: Alekseev I.V., Desyatov T.M., Zavadsky Y.S., Mali-

novsky V.Ya., Martynenko V.M., Tertychka V.B. and other scholars. However, there is 

no single approach to the interpretation of the category " public administration", there-

fore the above requires additional scientific research, which led to the choice of the topic 

of the scientific article. 

Paper objective. To analyze the basic theoretical approaches to understanding 

the concept of "public administration" as the main type of state activity and to investi-

gate its characteristic features. 

Paper main body. The primary category in relation to the concept of "public 

administration", which actually reveals its essence, is the notion of "management". In 

the scientific literature, there is no single opinion on this concept, since it (management) 

is multidimensional and interdisciplinary, accumulating the data of various sciences. 

Therefore, due to its complexity and many-sidedness, the concept of management de-

pends on the specifics of the object in relation to which it is carried out. The term "man-

agement" has many meanings. In the general sense, it is any purposeful, organizing in-

fluence on the various processes carried out in nature, technology, society, etc. 

The existence of various interpretations of the essence of "public administration" 

has revealed in the public administration a different combination of two aspects express-

ing its fundamental essence: the political, consisting in the development of common 

areas of policy and laws aimed at ensuring the reconciliation of the interests of various 

socio-political groups, as well as administrative, an advocate of the application of poli-

cies and laws to society, social groups and individuals in specific socio-political condi-

tions in the form of a hierarchically domineering system of subordination. It is estab-
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lished that in the broad sense, the practice of state administration allows to ensure the 

unity of regulatory and partnership foundations, which is typical for a democratic socie-

ty. In the narrow - attention is focused on vertical influence, in fact excludes any coop-

eration between the state and society, while expressing an authoritarian tendency. 

Conclusions of the research. It is determined that public administration in a so-

ciety has organizing, directing and controlling influence, as an action of the subject of 

state administration, directed on the object of public administration. Describing the pub-

lic administration, it is necessary to note, first of all, the subordinate activity of execu-

tive authorities, aimed at the practical organization of the normal life of society and en-

suring personal safety of citizens, creating conditions for their material, cultural and spi-

ritual development. 

 

 

___________________________ 
 

Vavreniuk S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"PERFECTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE 

SPHERE OF HIGHER EDUCATION" 

 

Problem setting. The declared goal of modernization of education in the me-

dium-term perspective is presented as ensuring Ukraine's competitiveness at the world 

level by increasing the orientation of the educational system into the labor market, tran-

sition to normative financing, creation and development of new forms of educational 

organizations and various forms of their interaction. 

In these circumstances, solving the problems of improving education manage-

ment and assessing the systemic effects of change is very necessary. Given the scope of 

education and the risk of possible negative impacts of implementation, changes in man-

agement and their impact on the state of the education system need to be evaluated in 

the early stages of their design and implementation, which can be done on the basis of 

modeling. 

Recent research and publications analysis. Problems of improving the man-

agement of educational institutions of different levels of education are researched in 

S. M. Dombrovskа, T. V. Andrushchenko, L. M. Bondaruk, L. M. Shcherby, 

A. V. Garashchuk, V. I. Kutsenko and others. 

Paper objective. The purpose of the study is to identify ways to improve the 

management of education during its modernization.  

Paper main body. The restructuring of a higher education management system 

should pursue two main goals: 

- the actual adaptation to the reforms carried out in this area; 

- creation of favorable conditions for the further development of the sphere of 

higher education in accordance with the constantly changing needs of the individual, 

business and society. 

In connection with the transition to a two-tier higher education system, a new 

management object - an educational program. The selection of different types of pro-

grams (bachelor's and master's programs) requires the change of the system of state edu-
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cational standards (the development of individual standards for each level of higher 

education), the application of each of these levels of its instruments for quality control 

education, as well as requirements for accreditation and licensing of higher education 

institutions, which implement the data of the program. 

It is also necessary to expand the project regulation of the sphere of higher educa-

tion and, accordingly, to reorganize the system of management of higher education in 

the direction of full-fledged embedding of this type of regulation and its implementation 

along with institutional and functional management (at present, the system of manage-

ment of higher education is adapted for the implementation of only one project - nation-

al state program "Education"). 

Conclusions of the research. Summing up all the above, it should be noted that the 

main trend of changes in the system of higher education management in the context of 

modernization of education is the complexity of organizational structures of education 

management bodies (in connection with the increase in the number of management objects 

as a result of reforms), strengthening the design and strategic management of the field high-

er education, the role of the state in the implementation of infrastructure projects, the intro-

duction of mechanisms of public-public administration in higher education. 

 

 

___________________________ 
 

 

Verbitskiy O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"SOCIAL CRISIS AND MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

FROM ECONOMIC STATUS" 

 

Problem setting. The main goal of the state is to make it impossible to show the 

social crisis and its transformation. In this regard, it is important to study the state-

management aspects and mechanisms in the area of the social crisis. 

Recent research and publications analysis. At the heart of our research are 

publications in which the essence of the directions of social crisis are determined, the 

authors of which are S. Kruk, V. Sadkovoj, O. Yevsyukov and others. 

Paper objective. The purpose of this article is to find the main features of the 

state of mechanisms of public administration of social crisis in conditions of social 

transformation in Ukraine. 

Paper main body. It was determined that the transformation economy of 

Ukraine causes a controversial influence on the social sphere. The positive aspects of 

this process include the following ones: development of private and joint-stock innova-

tive social management; freedom of choice of activities; noticeable results of innovative 

social management aimed at the provision of 5% of rich and 15% of less rich entities 

with expensive social services, etc. As for the negative aspects, they include the follow-

ing ones: significant reduction of the state‘s funding of social management aimed at the 

satisfaction of social needs of the bulk of the population and others. 

Conclusions of the research. It was determined that under the conditions of 

transformation, the society acquired the character of trembling system, which is on the 
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way to fundamental change. It was proved that under these conditions, the ‗range‘ of use 

of the anti-crisis social management in the system of state administration must increase. 

 

 

___________________________ 

 
 

Zalizniuk V. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"REFORM OF THE SYSTEM OF INTERNAL FOOD AID AS A MECHANISM 

FOR PROVIDING THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY" 

 

Problem setting. An innovative and effective way of solving agro-food problems in 

the region is the creation of an internal food aid system based on products produced by the 

agro-industrial complex. The system of internal food assistance includes elements of the 

whole commodity chain - from the production of raw materials to the finished diet: ad-

ministrative bodies; enterprises producing food products; objects of logistics (warehouses, 

distributive centers and centers for manning food rations); transport organizations, etc. 

Creating an internal food aid system as a factor in ensuring the food security of the 

state, in today's realities is especially relevant. 

Recent research and publications analysis.  A significant contribution to the 

study of theoretical approaches to food security has been made known by both domestic 

scientists and foreign scientists. However, in the scientific literature, the development of 

the system of internal food aid as a mechanism for providing food security of the country, 

which needs further research in this direction, is fragmented. 

Paper objective. The purpose of the paper is substantiating the system of domes-

tic food aid as a mechanism for ensuring food security of the country. 

Paper main body. Arguments that prove that the creation of the system of inter-

nal food aid as a factor providing the food security of the state is especially relevant in 

today's realities. It is noted that an innovative and effective way of solving agro-food 

problems in the region is the creation of an internal food aid system based on products 

produced by the agro-industrial complex. The system of internal food aid includes ele-

ments of the entire commodity chain - from raw material production to the finished diet: 

control bodies; enterprises producing food products; objects of logistics (warehouses, 

distributive centers and centers for manning food rations); transport organizations, etc. 

It is noted that in world practice there are three mechanisms of domestic food aid 

to low-income categories of people: social nutrition, targeted food assistance programs 

and voluntary food purchasing for the poor. An internal food aid system combines all 

this into a single mechanism. 

It was noted that "domestic food aid" should include, firstly, a mechanism that 

combines measures aimed at increasing the physical, economic and social accessibility 

of low-income groups of the population to quality and safe food mainly due to domestic 

production in the form of subsidies or direct supplies through specialized trade organiza-

tions, and secondly, government measures to support agricultural producers. 

The system of internal food aid as a mechanism for ensuring food security of the 

country, which solves the problem of poverty reduction by providing priority support to 
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low-income categories of people who do not have sufficient funds for healthy eating, is 

substantiated; on the other - producers and processors of agricultural products receive a 

stable long-term order for their products. State support is realized through the country-

wide infrastructure of distribution of domestic food aid. 

Conclusions of the research. The regulatory framework for the functioning of 

the internal food aid system, the creation of a system of public control in social service 

institutions for the assessment of social nutrition is needed. In the field of agricultural 

development, the priority task of local governments is to find "points of economic 

growth" to ensure the dynamics of the development of branches of the regional economy 

of the agro-industrial complex. 
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– Управління у сфері цивільного захисту; 
– Підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки об‘єктів, процесів та ін.; 
– Запобігання та локалізація надзвичайним ситуаціям, а також ліквідації їх наслідків; 
– Психологічне забезпечення діяльності співробітників ДСНС та населення в умовах НС; 
– Державне управління у сфері цивільного захисту. 
 

Університет – організатор науково-практичних конференцій, а саме: 
– Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту; 
– Проблеми цивільного захисту: управління, запобігання, аварійно-рятувальні та спеціа-
льні роботи; 
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В університеті видаються такі збірки наукових праць: 
– "Проблеми пожежної безпеки"; 
– "Проблеми надзвичайних ситуацій"; 
– "Проблеми екстремальної та кризової психології"; 
– "Вісник Національного університету цивільного захисту  
України (Серія "Державне управління")". 
З вимогами, що висуваються до статей, можна ознайомитися  
на сайті – http://vdu-nuczu.net/ua/. 
 

61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 
тел./факс: (057) 700-31-71, факс: (057) 715-63-91 
E-mail: post@nuczu.edu.ua,  dergupr@nuczu.edu.ua 

http://nuczu.edu.ua/img/articles/1855/passport210601.pdf
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